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7 ข้ันตอนการขายสู่ความส าเร็จ  (7th Step for Success Selling) 
วนัที่  4 กรกฎาคม  2561    เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

 @ โรงแรม Arize  ซอยสุขุมวทิ 26 ใกล้ BTS สถานีพร้อมพงษ์  ** สถานทีอ่าจมีการเปลี่ยนแปลง 
 

วทิยากร  อาจารย์สุกจิ  ตรียุทธวฒันา 

 หลกัการและเหตุผล 
 

      การขายท่ีเน้นขายให้ลูกค้าไม่ว่าจะเป็นรายบุคคล รายใหญ่หรือขายให้แก่องค์กร ต้องเน้นความส าคัญของ
ลูกค้าเป็นหลัก พนักงานขายท่ีดีต้องสร้าง Customer Value ขึน้ให้ได้ การขายสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าเราไม่ได้
เน้นการขายเพ่ือวันนีเ้ท่านั้น การขายแบบมีทักษะการขายอย่างมืออาชีพให้แก่ลูกค้าจะส่งผลถึงการขายในระยะยาว 
เพราะฉะนั้นพนักงานขายควรจะเข้าใจหลักพืน้ฐานท่ีถกูต้องในงานขาย รู้จักการเตรียมตัวและการขายอย่างเป็นระบบ 
เข้าใจหลักของการขายท่ีเป็นประโยชน์ต่อลูกค้า และต่อบริษัท ทราบเทคนิคและรายละเอียดต่างๆในขัน้ตอนการขาย
ท้ัง 7 ขัน้ตอน สามารถขายสินค้าได้ตรงใจลูกค้ามากขึน้ และสามารถเป็นลูกค้าได้ในระยะยาว เนือ้หาของการ
ฝึกอบรมนั้นจะเน้นให้ได้เรียนรู้หลักการต่างๆ การท ากิจกรรมเพ่ือท าให้ผู้ เข้าฝึกอบรมนั้นมีความเข้าใจในเนือ้หาอย่าง
แท้จริงก่อนท่ีจะน าความรู้นั้นไปใช้ในการท างาน   และท่ีส าคัญรวมท้ังการฝึกปิิบัติกับสถานการณ์สมมติท่ีสร้าง
หรือก าหนดขึน้ เพ่ือเสริมสร้างทักษะการขายอย่างมืออาชีพมากขึน้นั่นเอง 
 
ส่ิงทีไ่ด้รับจากการฝึกอบรม 
- เข้าใจหลักการพืน้ฐานท่ีถกูต้องในงานขาย 
- รู้จักการเตรียมตัว และการขายอย่างเป็นระบบ 
- เข้าใจหลักของการขายท่ีเป็นประโยชน์ต่อลูกค้า และต่อบริษัท 
- ทราบเทคนิค และรายละเอียดต่างๆในขัน้ตอนการขายท้ัง 7 ขัน้ตอน 
- สามารถขายสินค้าได้ตรงใจลูกค้ามากขึน้ และเป็นลูกค้าได้ในระยะยาว 

 

หัวข้อและกจิกรรมการเรียนรู้ 

- แนวคิด และหลักการพืน้ฐานของการขายสมยัใหม่ 
***Workshop : Success Selling Problem 

- ทัศนคติ และวิธีมองการขายท่ีเป็นประโยชน์ต่อลูกค้า และบริษัท 
- แบบวิธีท่ีสร้างความส าเร็จ และหลักการของการขายอย่างเป็นระบบ 
- เจาะลึก 7 ขัน้ตอนการขายสู่ความส าเร็จ 
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1. การเตรียมตัว และการวางแผนการขาย 
2. การเปิดใจ 
3. การเปิดการขาย / เทคนิคการน าเสนอการขาย 
***Workshop : Success Selling Presentation 
4. การวิเคราะห์ผลตอบรับจากลูกค้า (การอ่านภาษากาย) 
***Test Practice :  Body Language Test 
5. การตอบข้อโต้แย้ง และการเจรจาต่อรองในงานขาย 
6. การกระตุ้นความต้องการ / การตัดสินใจ (ช่วยคิด ช่วยปรึกษา) 
7. การปิดการขาย 

- เทคนิคการขายแบบรักษาสายสัมพันธ์ และติดตาม 
***Workshop :  Success Selling Solution 

 
คุณสมบัติผู้เข้าการฝึกอบรม 
         พนักงานขายทุกระดับ  
 
รูปแบบการฝึกอบรม 

การบรรยาย  การระดมความคิดเห็น  การท าแบบทดสอบ  ตลอดจนการระดมปัญหาทางการขายท่ีเกิดขึน้จาก
ลูกค้าในหน่วยงานของผู้ เข้าฝึกอบรม การท า Workshop รูปแบบเชิงบทบาทสมมติ (Role Play) ในการเผชิญกับ
ข้อโต้แย้ง และการขายรูปแบบต่างๆ กับสินค้า และสรุป, ถาม,ตอบ 

ระยะเวลาการฝึกอบรม   :       1 วัน  : 09.00-16.30 น.   

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/ 
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ส ารองทีน่ั่ง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที ่ 
Tel :  คุณธนนันท์ 089 606 0444 , 090-645-0992   Line  hrdzenter 
        คุณอิศราภรณ์ 0897737091 
 

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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