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สุดยอดเทคนิคการเพิม่ยอดขาย 
PROFESSIONAL SELLING TECHNIQUE FOR INCREASING SALES VOLUME 

 

วนัพฤหสับดีที่ 19  กนัยายน  2562  เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

 ณ Gold Orchid Hotel แยกสุทธิสาร - วิภาวดี 

วิทยากร อาจารยสุ์กิจ ตรียุทธวฒันา 

วิทยากรผูเ้ช่ียวชาญทางดา้น เทคนิคการขายเพื่อเพิ่มยอดขาย 

การบริหารทีมงานขายเพื่อกระตุน้ยอดขายใหไ้ดต้ามเป้า 

การเจรจาตอ่รองการขายอยา่งมืออาชีพ 

สุดยอดนักขายเชิงรุก(Super Proactive Sales) 

และ Customer Service Excellence 

 
หลกัการและเหตผุล 

       การขายท่ีเนน้ขายใหลู้กคา้ไม่วา่จะเป็นรายบุคคล รายใหญ่หรือขายใหแ้ก่องคก์ร ตอ้งเนน้ความส าคญัของลูกคา้
เป็นหลกั พนกังานขายท่ีดีตอ้งสร้าง CUSTOMER VALUE ขึ้นใหไ้ด ้ การขายสินคา้และบริการใหแ้ก่ลูกคา้เราไม่ได้
เนน้การขายเพื่อวนัน้ีเท่านั้น การขายแบบมีเทคนิคการขายอยา่งมืออาชีพใหแ้ก่ลูกคา้จะส่งผลถึงการขายในระยะยาว
เพื่อเป็นการเพิ่มยอดขายไดอ้ยา่งต่อเน่ือง เพราะฉะนั้นพนกังานขายควรจะรู้ วิเคราะห์ลูกคา้ เทคนิคการเปิดใจลูกคา้
ก่อนการเสนอขายสินคา้และบริการ เทคนิคในการวิเคราะห์และคน้หาความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของลูกคา้  ตามมาดว้ย
เทคนิคในการน าเสนอขายสินคา้ท่ีเหนือคู่แข่งขนั และเขา้ใจถึงเคลด็ลบัและเทคนิคการใหค้  าปรึกษา และการรักษา
ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ใหไ้ดใ้นระยะยาว การจดัการขอ้โตแ้ยง้ท่ีเกิดขึ้นอยูต่ลอดเวลาและการปิดการขายท่ีสร้าง
ความพอใจแก่ทั้งสองฝ่าย ไม่วา่จะอยูใ่นกระบวนใดๆก็ตามของการขาย เน้ือหาของการฝึกอบรมนั้นจะเนน้ใหไ้ด้
เรียนรู้หลกัการต่างๆ การท ากิจกรรมฝึกปฏิบติัเพื่อท าให้ผูเ้ขา้ฝึกอบรมนั้นมีความเขา้ใจในเน้ือหาอยา่งแทจ้ริงก่อนท่ี
จะน าความรู้นั้นไปในการท างานเพื่อเสริมสร้างเทคนิคการขายอยา่งมืออาชีพนัน่เอง 
 

วตัถุประสงค ์

1. เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมมีความรูค้วามเขา้ใจในเทคนิคการขายอย่างเป็นระบบ 

2. เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถน าเสนอการขายและการปิดการขายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมพฒันาประสิทธิภาพของการขายใหเ้ป็นมืออาชีพมากย่ิงขึ้ นเพื่อการเพิ่มยอดขายไดอ้ยา่ง

ต่อเน่ืองเพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมมีความรูค้วามเขา้ใจในเทคนิคการขายอย่างเป็นระบบ 

4. เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถน าเสนอการขายและการปิดการขายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

5. เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมรูเ้ทคนิคการจดัการในการเผชิญกบัขอ้โตแ้ยง้ของลูกคา้ในสถานการณต์่างๆ 

6. เพื่อใหผู้เ้ขา้ฝึกอบรมรูเ้ทคนิคการรกัษาสายสมัพนัธ ์และติดตามการซื้ อซ ้าไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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หวัขอ้การสมัมนา 

MODULE 1 : SALES ATTITUDE , CONCEPT & PROCESS 
                                  -  ความหมายและความเขา้ใจในความส าคญัของงานขาย 
                                  -  อุปสรรคส าคญัท่ีท าใหพ้นกังานขายไม่ประสบความส าเร็จ 
                                  -  Workshop : ปัญหาการขายท่ีไม่สามารถเพิม่ยอดขาย 
                                  -  ทฤษฏี  "การขายล่วงหนา้ " เพื่อสร้าง SALES VOLUME 
                                  -  คุณสมบติัของพนกังานขายมืออาชีพ 

MODULE 2 : SALES SMART , ANALYSIS & PLANNING 
                                  -  บุคลิกภาพ การวางตวั และการสร้างมาด 
                                  -  บทบาทท่ีแตกต่าง และกระบวนการตดัสินใจซ้ือ 
                                  -  ลูกคา้ของเราคือใคร และกระบวนการคน้หาลูกคา้ 
                                  -  การวิเคราะห์ลูกคา้ และคน้หาความตอ้งการท่ีแทจ้ริง 
                                  -  Workshop : วิเคราะห์ลูกค้า และค าถามเชิงลกึ 
                                  -  เทคนิคการวางแผนก่อนเขา้พบลูกคา้อยา่งเป็นขั้นตอน 

MODULE 3 : SALES PRESENTATION & CONSULT 
                                  -  เทคนิคการน าเสนออยา่งโดนใจลูกคา้ 
                                  -  การปรับเปล่ียนวิธีการน าเสนอเพื่อเพิ่มยอดขาย 
                                  -  เทคนิคการน าเสนอขายสินคา้ใหเ้หนือกวา่คู่แข่งขนั 
                                  -  Workshop : การค้นหาข้อได้เปรียบ (ADVANTAGE) 
                                  -  เสนอขายสินคา้อยา่งไรเม่ือ "สินคา้มีจุดอ่อน" 
                                  -  เทคนิคการช่วยคิด แบบท่ีปรึกษาในการขาย 

MODULE 4 : SALES RESOLUTION , CLOSING & EVALUATION 
                                  -  การจดัการและการเผชิญกบัขอ้โตแ้ยง้ในการขาย 
                                  -  เทคนิคการปิดการขาย ใหเ้ป็นเร่ืองง่าย และแนบเนียน 
                                  -  การรักษาสายสัมพนัธ์ และการใหบ้ริการหลงัการขาย 
                                  -  การประเมินผลการปฏิบติังานขาย 
                                  -  เทคนิคการใชโ้ทรศพัทใ์นงานขายอยา่งมืออาชีพ 
                                  -  WORKSHOP : แก้ไขปัญหาการขายท่ีไม่สามารถเพิม่ยอดขาย 
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รูปแบบการฝึกอบรม 

       การบรรยาย  การระดมความคิดเห็น การท าแบบฝึกปฏิบติั ตลอดจนการระดมปัญหาทางการขายท่ีเกิดขึ้นจาก
ลูกคา้ในหน่วยงานของผูเ้ขา้ฝึกอบรม และขอ้สรุปการแกไ้ขปัญหาทางการขายจากบริบทเทคนิคการขาย 
อยา่งมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย และน ามาท าWORKSHOP 

ค่าใช้จ่ายในการอบรมหักลดหย่อนภาษไีด้ 200 % 

ฟรี !!!รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวันและใบรับรองวุฒิบัตร 
สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ราคาสุทธ ิ

ราคาปกติท่านละ 3,900 273 117 4,056 

สมคัร 3 ท่าน ๆ ละ 3,300 231 99 3,432 

สมคัร 4 ท่านข้ึนไปคนละ 2,900 203 174 3,016 

รายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ  เพิม่เติมได้ท่ีน่ี  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/ 

ส ารองท่ีนั่ง  ติดต่อเพิม่เติมได้ท่ี   คุณธนนันท์     0906450992 , 0896060444, Line :  hrdzenter  IG : hrd_zenter 
www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com , www.facebook.com/hrdzenter,   
วิธีการช าระเงนิ   เช็คส่ังจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด 
โอนเงนิเข้าบัญชนีาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด  
>> ธนาคารไทยพาณชิย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บญัชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740 
(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงนิ พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพ่ือยืนยันการช าระเงนิ และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : 
hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter  
ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงนิข้ามจังหวัด  
 
 
 
 
 
 
 

การแจ้งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถท่ีจะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีท่ีท่านยกเลกิก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2. กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  

3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวนัสัมมนาหรือไม่มาตามท่ีส่งใบสมคัรมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งส้ิน   หรือหากท่านยังไม่
ช าระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเก็บค่าธรุการจ านวน  30 %  ทันที    

ท่ีอยูใ่นการออกเอกสารหกั ณ ท่ีจา่ย 
ในนามบริษทั  ศนูยส่์งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์จ ากดั   (ส านกังานใหญ่) 
เลขท่ี  171/162  ซอยพุทธบูชา  39 แยก 1-1 

แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี  010 5555 113 021 
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