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 Big Change  ยอดขายมหาศาลเร่ิมจากคณุ 
ส าหรับผู้ทีต้่องการขาย แต่ไม่ใช่ฝ่ายขาย 

วนัที่  3 กรกฎาคม  2561    เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

 @ โรงแรม Arize  ซอยสุขุมวทิ 26 ใกล้ BTS สถานีพร้อมพงษ์  ** สถานทีอ่าจมีการเปลี่ยนแปลง 
 

วทิยากร  อาจารย์ประเสริฐ  สุขไพบูลย์กลุ 

 หลกัการและเหตุผล 
 

        ประสบการณ์ของนักขายท่ีผ่านร้อนผ่านหนามาแบบมั่นใจ  จะสอนให้กับนักขายสายเลือดใหม่ให้คุณ  ไม่
จ าเป็นท่ีคุณจะต้องขายเป็นมาก่อน  ไม่ส าคัญว่าคุณจะอยู่ในต าแหน่งอะไร  แต่ขอให้คุณมารู้จักกับค าว่า “นักขาย”  
เพ่ือเปิดโอกาสต่อยอดมากมาย  ท้ังขายในช่วงหลังการขาย การขายขณะติดตาม 

 มากกว่า 80%  โอกาสขายดันไม่อยู่ในมือของนักขาย  แต่อยู่ในมือของช่าง , Customer Service , Call Center  
และอีกหลายต าแหน่งท่ีไม่เคยขาย  ในอดีตกว่า 3 ปี  ท่ีหลายองค์กรได้เร่ิมฝึกทักษะขายให้กับแผนกต่าง ๆ  และก่อ
เกิดรายได้กันมาแล้ว  มาพบกันในหลักสูตร Big Change to Sales Executive  “เปล่ียนคร้ังใหญ่ให้คุณเป็นนักขายผู้มี
ประสบการณ์” 

หัวข้ออบรม 

ทักษะการขายเป็น  ทักษะสร้างรายได้และเงินเดือนของคุณ 

 มารู้จักกับการขาย  ทักษะสร้างผลก าไร 
 การขายแบ่งเป็น 2 ส่วน  ขายแบบ B2S  และ B2C 
 หากจะขายสินค้าหรือบริการต้องรู้จักการดึงข้อดีของสินค้าออกมา 
 ทดสอบ การขายด้วยสถานการณ์จริง 

แนวทางความคิดเพ่ือส าเร็จทักษะการขาย 

 ความส าเร็จด้านการขาย คือ การคิดเชิงบวก 
 การคิดเชิงบวกสู่การสร้างบุคลิกภาพและความมัน่ใจในการขาย 
 บุคลิกภาพสู่ความภูมิใจในการขายและการบริการ 
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ขัน้ตอนการขายแบบ B2C  7  ขัน้ตอน 

Step 1  การสร้างความพร้อมในตนเองสู่การขายมืออาชีพ 

 ข้อมลู 3 มิติ  ในการเตรียมตัวสู่การขาย 
 บทวิเคราะห์ข้อมลูลูกค้าสู่การสร้างความต้องการใหม่ในการขาย 
 การจัดล าดับความส าคัญของลูกค้า  เพ่ือบริหารเวลาในการดูแลลูกค้า 

Step 2  การเช่ือมบริการไปสู่การมอหาจุดซ้ือขายคร้ังถดัไป 

 กระบวนการรักษาความสัมพันธ์ในการขาย 
 แผนการดูแลด้วยช่องทางการส่ือสารท่ีเหมาะสม 
 เทคนิคส าคัญในการดูแลอย่างใกล้ชิดเพ่ือจัดความเคล่ือนไหวคู่แง 

Step 3  การมุ่งแก้ไขปัญหาและเกบ็ความต้องการเพ่ิมเติม 

 แนวคิดท่ีปรึกษา สู่การมองโอกาสในการแก้ไขปัญหาการขาย 
 การเกบ็ข้อมลูและสถานการณ์ของลูกค้าในปัจจุบัน 
 เทคนิค Fly Fish (ช่วงต้น)  การแนะน าเบือ้งต้นเพ่ือเสนอทางช่วยเหลือ 
 ก่อนการขาย 

Step 4  การน าข้อมลูท่ีได้มาท าการติดตามการขาย 

 การแยกประเดน็ปัญหาของลูกค้า  เพ่ือท าการติดตาม 
 เทคนิคการสร้างประสบการณ์ท่ีดี  ด้วยการส่งเสริมหลังการขาย 
 การท านัด  เพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพการขายในคร้ังถดัไป 

Step 5  การสร้างความต้องการในการขายและการน าเสนอ 

 ประเภทงานขายท่ีเกิดหลังการขาย 
 การขายสินค้าแทนท่ีและการขายสินค้าทดแทน 
 เทคนิค Fly Fish  (ช่วงกลาง)  การมุ่งการขายด้วยการย า้จุดเจบ็ปวด 

Step 6  การขจัดข้อข้องใจและสร้างความมัน่ใจ 

 กระบวนการวิเคราะห์ประเดน็ค าถามสู่การสร้างความมัน่ใจ 
 ประเภทการใช้ Sales Talk  ในการตอบค าถาม 
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 การใช้วลีเชิงบวก  Sales Talk  สู่การสร้างความเช่ือมัน่ 

Step 7  การมุ่งเสนอทางเลือกเพ่ือปิดการขาย 

 กระบวนการสร้างประตูในการปิดการขาย 
 เทคนิค Fly Fish  (ช่วงจบ) การน าไปสู่การสร้างรูปแบบตัดสินใจ 

การสรุปบทสนทนาช่วงจบ  เพ่ือท าการติดตาม 

รูปแบบการสัมมนาหลักสูตรนี ้-- >  มุ่งเน้นผู้เข้าอบรม  เป็นศูนย์กลาง  โดยเน้นการมีส่วนร่วมและมีการท า 
Workshop   และบทบาทสมมติพร้อม  VDO  ประกอบการสัมมนา 

หลักสูตรนี ้เหมาะส าหรับ 

 นักขาย / นักการตลาด 
 ผู้จัดการฝ่ายขาย / ผู้ จัดการฝ่ายการตลาด 
 ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 

 เจ้าหน้าท่ีฝ่ายขาย / เจ้าหน้าท่ีฝ่ายการตลาด 

 
ค่าใช้จ่ายในการอบรมหักลดหย่อนภาษไีด้ 200 % 

      ฟรี** ค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มือ้ อาหารกลางวนัและใบรับรองวุฒิบตัร 
สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษมีูลค่าเพิม่ 7% ภาษหีัก ณ ทีจ่่าย 3 % ราคาสุทธิ 

สมัคร 1 ท่าน 3,900 273 117 4,056 

สมัคร 3 ท่าน ๆ ละ 3,300 231 99 3,432 

 
 

รายละเอียดหลกัสูตรอืน่ ๆ  เพิม่เติมได้ที่น่ี  คลิก๊  http://www.hrdzenter.com/ 
 
 
 
 

 

ส ารองทีน่ั่ง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที ่ 
Tel :  คุณธนนันท์ 089 606 0444 , 090-645-0992   Line  hrdzenter 
        คุณอิศราภรณ์ 0897737091 
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www.hrdzenter.com  E-mail : hrdzenter@gmail.com , www.facebook.com/hrdzenter  IG : hrd_zenter   
 

วธีิการช าระเงิน  
เช็คส่ังจ่ายในนาม   บริษทั ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย์ จ ากดั 

โอนเงินเข้าบัญชีนาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย์ จ ากดั  
>> ธนาคารไทยพาณชิย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที ่ 206-237-1740 

(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายงับริษทัเพือ่ยนืยนัการช าระเงิน และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  
: hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter  

**ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด** 

 
 
 
 
 
 
 

การแจ้งยกเลกิ: 1. ผู้สมัครสามารถทีจ่ะยกเลกิการเข้าอบรมได้ ในกรณีทีท่่านยกเลกิก่อนวันงาน 10 วัน  

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
2. กรณทีีท่่านแจ้งยกเลกิก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษทัฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่า
สมัคร  
3.และในกรณทีีท่่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามทีส่่งใบสมัครมาแล้ว   บริษทัฯจะไม่คนืเงินใด ๆ  
ทัง้ส้ิน   หรือหากท่านยงัไม่ช าระค่าสัมมนา  ทางบริษทั ต้องขอเกบ็ค่าธุรการจ านวน  30 %  ทนัท ี   
 

ท่ีอยู่ในการออกเอกสารหัก ณ ท่ีจ่าย 
ในนามบริษัท  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
เลขท่ี  171/162  ซอยพุทธบูชา  39 แยก 1-1 

แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี   0105555113021 
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