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 Sale for Non Sale (ส ำหรับผู้ที่ต้องกำรขำย แต่ไม่ใช่ฝ่ำยขำย) 
วันท่ี  6 กมุภำพนัธ์ 2563  เวลำ 9.00 น. – 16.00 น.    

 โรงแรม Arize Hotel   ซอยสุขุมวิท 26  ใกล้ BTS พร้อมพงษ์  กทม **สถานท่ีอาจมีการเปลี่ยนแปลง 

วิทยำกร : อำจำรย์ประเสริฐ  สุขไพบูลย์กุล 

พิเศษ ช ำระก่อนวนัท่ี  1 กุมภำพนัธ ์63  ลดเหลือท่ำนละ 3,500 บำท 

 (จำกรำคำปกติท่ำนละ 3,900 บำท) 

 

ส ำหรบัผูท้กุแผนก ทกุต ำแหนง่ ทีต่อ้งเพิม่เตมิทกัษะดำ้นกำรขำย 

หลักกำรและเหตุผล 
   ในปัจจุบันนีก้ารเรียนรู้ด้านการขายมักเป็นไปในลักษณะพี่สอนน้องหรือไม่ได้เป็นไปตามขั้นตอนอย่าง
ถูกต้องท าให้แนวคิดนักขายในปัจจุบันไม่มีความลึกซึ้งถึงพืน้ฐานด้านการขาย อีกท้ังบางคนยงัมีความรู้สึกท่ีไม่ดีกับ
ทักษะการขายเพียงเพราะว่าได้รับแนวคิดและหลักการปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นเอง เช่น บางคนบอกขายไม่เป็นท้ังๆ ท่ีไม่
เคยลอง นั้นกแ็สดงว่าทัศนคติและความเข้าใจของการขายนั้นไม่ได้ถูกถ่ายทอดอย่างถูกต้องนั้นเอง หากพนักงานหรือ
บุคคลใดเข้าใจถึงวิถีการขายอย่างถ่องแท้เม่ือนั้นการสร้างยอดขายกไ็ม่ใช่เร่ืองยาก 

            ดังนั้นหลักสูตรนีจึ้งเป็นทางเลือกอีกทางหน่ึงท่ีองค์กรจะน าไปปฏิบัติ โดยยึดถือแนวทางในการเพ่ิมศักยภาพ
พนักงานขายให้ถูกต้อง และถ้าหากองค์กรสามารถท่ีจะจัดท าหลักสูตร ปลกุจิตวิญญาณนักขายสู่การสร้างยอดขาย
อย่างยัง่ยืน ด้วยความมุ่งมั่นพนักงานขายท่ีมีแต่ความคิดจะพ่ึงองค์กรกจ็ะหมดไปท าให้พนักงานขายท่ีอยู่กับองค์กร
สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างอิสระและสามารถตอบโจทย์ทุกรูปแบบของลูกค้าได้ทุกข้อ 

 วัตถุประสงค์ 

✓ เพ่ือให้ผู้รับการอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจในวิธีการขาย 

✓ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในการสร้างโอกาสทางการขายแบบมขีั้นตอน 

✓ เพ่ือให้ผู้รับการอบรมได้มีทักษะทางการขายท่ีสามารถเข้าถึงความต้องการของลูกค้าและน ามาตอบสนองความต้องการได้

อย่างตรงใจ 

✓ เพ่ือให้ผู้รับการอบรมสามารถน าเสนอสินค้าได้อย่างน่าสนใจและสามารถขจัดข้อข้องใจของลูกค้าได้อย่างดี 
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✓ เพ่ือเป็นการฝึกสร้างโอกาสในการขายจากการเจรจาและมุ่งสู่การปิดการขายท่ีสร้างยอดได้อย่างต่อเน่ือง 

✓ เพ่ือเป็นการฝึกทักษะและเทคนิคทางการขายให้เกิดความช านาญและน าไปประยกุต์ใช้ได้ในชีวิตจริง 

 หัวข้อกำรอบรม  

1. "การขาย ส่ิงจ าเป็นท่ีสร้างความส าเร็จในยคุแข่งขัน" 

2. ปลกุจิตวิญญาณเข้าถึงแก่นแท้การขาย 

3. เปิดการขายอย่างไร?ให้ลูกค้าซื้อ 

4. เรียนรู้ความรู้สึกของลูกค้าขณะก าลังท าการขาย 

5. การเป็นนักขายท่ีดี 

6. ทัศนคติงานขายต่อยอดความส าเร็จ 

7. หลักการท่ีถูกต้องต่อการสร้างโอกาสในการขายลูกค้า 

8. เทคนิคการเกบ็ข้อมูลลูกค้าในขณะให้บริการ 

9. หลักการน าเสนอสินค้าท่ีน่าสนใจ 

10. การน าเสนอท่ีตรงความต้องการ 

11. วิธีการหาโอกาสในการน าเสนอการขาย 

12. การขจัดข้อข้องใจและสร้างความเช่ือมั่น 

13. บททดสอบการขาย 

14. ทดสอบการขายจากสถานการณ์จ าลอง 

15. สรุป 

16. การอบรมเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง 
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คุณสมบัติของผู้ เข้าอบรม 

พนักงานขายทุกระดับท่ีสนใจ 

 

 

 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรอบรม 

รวมค่ำเอกสำรประกอบกำรอบรม ค่ำอำหำรว่ำง 2 ม้ือ อำหำรกลำงวันและใบรบัรองวุฒิบตัร 

สถำนภำพ ค่ำลงทะเบียน ภำษีมูลค่ำเพิม่ 7% ภำษีหัก ณ ท่ีจ่ำย 3 % รำคำสุทธิ 

รำคำปกติท่ำนละ 3,900 273 117 4,056 

ช ำระก่อนวนัที่ 1 ก.พ. 63 3,500 245 105 3,640 

สมัคร 3 ท่ำน ๆ ละ 3,300 231 99 3,432 

สมัคร 4 ท่ำน ๆ ละ 2,900 203 87 3,016 

รำยละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ  เพิม่เติมได้ท่ีน่ี  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/ 
ส ำรองที่นั่ง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที่    คุณธนนันท์     090 645 0992 , 089 606 0444, Line :  hrdzenter 
คุณพลอย 089 773 7091 www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com ,   www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 
วิธีกำรช ำระเงิน   เช็คส่ังจ่ำยในนำม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ จ ำกัด 
โอนเงินเข้ำบัญชีนำม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ จ ำกัด  

>> ธนำคำรไทยพำณิชย์  สำขำเซ็นทรัลพลำซำลำดพร้ำว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740 
(กรุณำส่งส ำเนำใบฝำกเงิน พร้อมใบสมัครมำยังบริษัทเพ่ือยืนยันกำรช ำระเงิน และใช้เป็นหลักฐำนกำรสมัครทำงอีเมล์  : hrdzenter@gmail.com, Line : 

hrdzenter  

(ผู้เข้ำอบรมรับผิดชอบค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินข้ำมจังหวัด)  
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กำรแจ้งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสำมำรถที่จะยกเลิกกำรเข้ำอบรมได้ ในกรณีที่ท่ำนยกเลิกก่อนวันงำน 10 วัน  โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย 

2. กรณีที่ท่ำนแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนำก่อนวันงำน 1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่ำธุรกำร ร้อยละ 30 ของค่ำสมัคร  

3.และในกรณีที่ท่ำนยกเลิกในวันสัมมนำหรือไม่มำตำมที่ส่งใบสมัครมำแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งส้ิน   หรือหำกท่ำนยังไม่ช ำระค่ำสัมมนำ  ทำง
บริษัท ต้องขอเก็บค่ำธุรกำรจ ำนวน  30 %  ทันท ี   
 

ขอขอบคุณที่ท่ำน ได้ให้โอกำสในกำรน ำเสนอ และหวังเป็นอย่ำงยิ่งในกำรให้บริกำร เพ่ือกำรพัฒนำบุคลำกรในองค์กรของท่ำน 

ท่ีอยู่ในกำรออกเอกสำรหัก ณ ท่ีจ่ำย 
ในนำมบริษัท  ศูนย์ส่งเสริมและพฒันำทรัพยำกรมนุษย์ จ ำกดั  (ส ำนักงำนใหญ่) 

เลขท่ี  171/162  ซอยพุทธบูชำ  39 แยก 1-1 
แขวงบำงมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี  010 5555 113 021 
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