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สุดยอดเทคนิคการเพิม่ยอดขาย 

(The Incredible techniques for Upselling) 
วันที่ 22 ตุลาคม 62  เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

IBIS Hotel Sukhumvit  ซอยสุขุมวิท 4  ใกล้ BTS นานา  กทม.  ** สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง **   

อาจารย์ธนภัทร   ธรรมากัลยากุล 

สมัคร 4 ท่านลดเหลือท่านละ 2,900 บาท 
 (ราคาปกติท่านละ  3,900 บาท) 

หลักการและเหตุผล 
  

 ในโลกยุคปัจจุบัน  ลูกค้ามีประสบการณ์จากการพบเจอ  รูปแบบของการน าเสนอขายสินค้ามากมาย  เพราะ
การตลาดได้เข้าถึงผู้คนทุกเพศ ทุกวันได้มากขึน้  ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของ Digital Marketing , Personal Marketing, 
Special Marketing   ลูกค้าจึงมีพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือที่เปล่ียนไป  รวมจนถึงทางเลือกหรือช่องทางในการซ้ือสินค้า
ที่มีหลากหลายช้ิน  แต่ในการขายที่จะต่อยอดธุรกิจได้ยาวนาน  หรือมั่นคง ก็ยังเป็นรูปแบบการขายที่ต้องมีพนักงาน
ขายเป็นตัวแปรส าคัญเช่นเคย  รูปแบบการขายท่ีดีนั้น  ผู้ขายจะต้องมีความเป็นนักบริการ  หรือผู้ให้จากใจจริง  (Service 
Inner)  เพราะการขายแบบเร่งยอดสมัยก่อนนั้น  คือ  การสร้างสถานการณ์เพ่ือกดดันลูกค้า  บีบเวลาให้ตัดสินใจเร็วขึน้  
แต่ผลที่ตามมาลูกค้าอาจไม่ซ้ือซ ้า และอาจท าได้เพียงคร้ังเดียว  และหายไปเลย  
 หลักสูตรนี ้ ถูกออกแบบมาจากประสบการณ์จริงของวิทยากรในการท างานวงการขายกว่า 12 ปี  ความรู้ต่าง ๆ 
ถูกรวบรวมออกมาเป็นหลักสูตรส าหรับใช้อบรม 1 วัน เตม็  ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้  กลวิธีอ่านใจลูกค้า    ค้นหาความ
ต้องการที่แท้จริง  และเทคนิคในการน าเสนออย่างไรให้โดนใจลูกค้า  เพราะการขายท่ีดีนั้น ผู้ขายต้องขายแบบเนียน ๆ   
โดยที่ลูกค้าไม่รู้ตัว  แต่มีเทคนคในการปิดการจายที่แข็งแกร่ง   สามารถปิดการจายได้ทันเวลาท่ีต้องการ  และลูกค้ามี
ความสุขกับการได้ซ้ือหรือใช้บริการ  เทคนิคการเพ่ิมยอดขาย  (Upselling)  เป็นเทคนิคพิเศษ จากวิทยากร  ผู้เข้าอบรม  
จะสนุกกับการอบรมรูปแบบท่ีมีความสนุกสนาน  การเล่าเร่ืองและการมีส่วนร่วมตลอดเวลา  จะท าให้ช่ัวโมงในการ
อบรมนั้นมีการต่ืนตัวตลอดเวลา  เนือ้หาและเทคนิคทีใ่ช้ในการถ่ายทอดสามารถน าไปใช้ในงานจริงได้  ซ่ึงหัวข้อแต่ละ
หัวข้อนั้น  จะเน้นไปในทางด้านกระบวนการและวิธีใช้ในการเพ่ิมยอดขาย  ตามลักษณะของลูกค้าและธุรกิจแต่ละ
ประเภท 
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วัตถุประสงค์ 
1. ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจถึงวิธีการตั้งเป้าหมาย  เพ่ือติดตามการสร้างยอดขาย  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ผู้เข้าอบรม  สามารถเข้าใจถึงเทคนิคการน าเสนอเพ่ือเข้าถึงค าว่ามืออาชีพ 
3. ผู้ เข้าอบรมสามารถสร้างทัศนคติเชิงบวก ผ่านแนวคิดที่สามารถน าไปใช้ต่อยอด เพ่ือสร้างเส้นทางในการ
ท างานอย่างมีเป้าหมายได้ 

4. ผู้เข้าอบรมจะสามารถวางแผนการรักษาฐานลูกค้าเก่า  และเพ่ิมเส้นทางในการหาลูกค้าใหม่ได้ 
5. ผู้เข้าอบรม มีทักษะเพ่ิมเติมในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและเจรจาโน้มน้าวลูกค้าได้อย่างชาญฉลาด 
6. ก าหนดเป้าหมายและวางแผนกลยุทธ์การเพ่ิมยอดขายได้ 
7. วิเคราะห์และเลือกเคร่ืองมือในการเพ่ิมยอดขายจากลูกค้าปัจจุบันได้ 
8. สร้างยอดขายระยะยาวจากการซ้ือเพ่ิมได้ 

 

เนื้อหาการบรรยาย 
1. การตั้งเป้าสู่ยอดขาย 
2. ความส าคัญของการตั้งเป้าหมายและการท าตามเป้าหมาย 

• หลักการของการตั้งเป้าหมายด้วยหลัก  SMART 
• การจัดล าดับความส าคัญในการวางแผน  บริหารเวลา 
• Workshop  การมีเป้าหมายเพ่ือการติดตามยอดขาย 
• การติดตามยอดขายและการปรับกลยุทธ์ เพ่ือสร้างยอดขาย 

3. แนวคิดและวิธีปฏิบัติในการเพ่ิมยอดขาย  จากฐานลูกค้าปัจจุบัน 
4. แก่นและที่มาของ  Upselling และ Cross-Selling 
5. กลยุทธ์และเคร่ืองมือของ Upselling   และCross-Selling 
6. การวางแผนการขาย  ส าหรับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย และลูกค้าปัจจุบัน ทั้ง Upselling  และ Cross-Selling 
7. การวางแผนการขายและการเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจและสินค้าหรือบริการ 
8. การน าเสนออย่างมีทักษะ ด้วยศิลปะทางการขาย 

• เทคนิคการน าเสนออย่างสร้างสรรค์ 
• Workshop  ทดสอบการน าเสนอให้น่าสนใจ 
• เจรจาอย่างรู้ทัน  น าเสนออย่างรู้ใจ 
• การส่ือสารที่ตรงใจ  ด้วยการโน้มน้าวลูกค้า 
• กฎเจรจาด้วยการหาเพดาน  เพ่ือปิดการขาย 
• การติดตามหลังการขจัดข้อข้องใจให้ตรงใจ 
• กลยุทธ์สร้างความสัมพันธ์ทางความคิดเชิงบวก  กับลูกค้าเพ่ือลดข้อโต้แย้ง 
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• หลักการนกัขายแบบ CE  โดยใช้พฤติกรรมลูกค้าเพ่ือการขายเชิงรุก 
• กิจกรรม  สร้างรูปแบบการขายแบบ CE  อย่างมืออาชีพ 
• Q&A  ถามและตอบ 

 
 

ค่าใชจ้่ายในการอบรม 

รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 ม้ือ อาหารกลางวันและใบรบัรองวุฒิบตัร 

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาปกติท่านละ 3,900 273 117 4,056 

สมัคร 3 ท่าน ๆ ละ 3,300 231 99 3,432 

สมัคร 4 ท่าน ๆ ละ 2,900 203 87 3,016 

 

 
ส ำรองทีน่ ัง่  ตดิตอ่เพิม่เตมิไดท้ี ่คุณธนนันท ์    090 645 0992 , 089 606 0444  , Line : hrdzenter   
E-mail :  hrdzenter@gmail.com , www.hrdzenter.com ,www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 

 

รายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ  เพ่ิมเติมได้ที่นี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/ 
วิธีการช าระเงิน  
เช็คส่ังจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด 

โอนเงินเข้าบัญชีนาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด  
>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740 

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

ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนยีมการโอนเงินข้ามจังหวดั)  
 
 
 
 
 
 

การแจ้งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถท่ีจะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีท่ีท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

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

3.และในกรณีท่ีท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามท่ีส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ท้ังส้ิน   หรือหากท่านยังไม่ช าระค่าสัมมนา  ทางบริษัท 
ต้องขอเก็บค่าธุรการจ านวน  30 %  ทันที    

ที่อยู่ในการออกเอกสารหัก ณ ที่จ่าย 
ในนามบริษทั  ศูนยส่์งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์จ ากดั   (ส านกังานใหญ่) 
เลขที่  171/162  ซอยพุทธบูชา  39 แยก 1-1 

แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี  010 5555 113 021 
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