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กลยทุธ์บริหารการขายสินค้าหน้าร้าน 
วันที่ 28  มิถุนายน 2562  เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

โรงแรมอะไร้ซ์ ซอยสุขุมวิท 26   ใกล้ BTS สถานีพร้อมพงษ์  กทม.  ** สถานท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลง **   

วิทยากร : อาจารย์ธนภัทร  ธรรมากลัยากลุ  

สมคัร 4 ท่านๆ ลดเหลือท่านละ 2,900 บาท 

 (จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท) 

หลกัการและเหตุผล 
    การเป็นพนักงานขายท่ีจะประสบความส าเร็จหรือไม่นั้น ดูได้จากวิธีการขายของเขา เขาส่ือสารกับลูกค้า
อย่างไร น่าสนใจหรือไม่ เขาให้ความส าคัญกับความต้องการของลูกค้ามากน้อยเพียงใด เปิดโอกาสให้ลูกค้าได้พูด
บ้างหรือไม่ หลายคร้ังการปิดการขายได้นั้นอาจไม่ได้มาจากความเตม็ใจ แต่มาจากการตัดความร าคาญเท่านั้น การขาย
ท่ีดีย่อมไม่ใช่อย่างนั้นแน่ มาดูกันว่านักขายท่ีดีนั้นเขามีเทคนิคการขายท่ีน่าสนใจอย่างไร พืน้ฐานของการส่ือสารอย่างมี
ประสิทธิภาพของนักขายท่ีจะขาดไม่ได้เลยคือ “การฟัง” แม้ว่าคุณจะมีความเช่ือมัน่ในตัวเองมากเพียงใดกต็าม 
อย่าได้ละเลยการฟังความต้องการของลูกค้าด้วยเชียวนะ ไม่ใช่เอาแต่บรรยายสรรพคุณของสินค้าและบริการให้ลูกค้า
ฟังแต่อย่างเดียว การฟังลูกค้าช่วยให้คุณไปถึงเป้าหมายได้ เพราะท าให้คุณได้รับทราบข้อมลูความต้องการของลูกค้า 
รวมท้ังความกังวลต่างๆ จากการซ้ือหรือใช้สินค้า ซ่ึงหากเราฟังลูกค้า เรากจ็ะสามารถอธิบาย ท าความเข้าใจกับลูกค้า 
ลดความกังวลใจของลูกค้าได้มาก ท้ังยงัสร้างความไว้วางใจได้เป็นอย่างดี 
         นักขายท่ีดี คือผู้ ท่ีคอยช่วยเหลือ แนะน าลูกค้า คอยให้ข้อมลูท่ีส าคัญ น าเสนอประโยชน์ท่ีแท้จริงของสินค้า 
ไม่ใช่มาเพ่ือท าการขายเท่านั้น นักขายท่ีตั้งใจมาเพ่ือขายอย่างเดียว มกัจะเอาแต่พูดจนลูกค้าเกิดความรู้สึกเบ่ือหน่าย 
ร าคาญใจ นอกจากนี ้การไม่ฟังลูกค้ายังอาจท าให้เกิดความเข้าใจผิดต่อความมุ่งหวงัของ ลูกค้าอีกด้วย 
         การฟังไม่เพียงแต่หมายถึงการสนใจในค าพูดของลูกค้าเท่านั้น ภาษาท่าทาง สีหน้า อากัปกิริยาของลูกค้ากย็งั
บอกอะไรได้มากมาย จับความรู้สึกของลูกค้าให้ได้ แล้วคุณจะแตกต่างจากพนักงานขายส่วนใหญ่ท่ีเอาแต่พูดมาก
เกินไป นอกจากในเร่ืองของการเจรจาส่ือสารแล้ว กลยทุธ์และเทคนิคกเ็ป็นเร่ืองส าคัญท่ีช่วยในการขายได้ หัวข้อใน
การอบรมนีไ้ด้แบ่งการขายออกเป็น 4 มิติ เพ่ือให้พนักงานขายได้เข้าใจกระบวนการขายอย่างถกูต้อง และสามารถ
น าไปใช้กับเหตุการณ์จริงได้ 
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วัตถุประสงค์ 

         1. เพ่ือให้ผู้อบรมเรียนรู้และเข้าใจถึงทักษะท่ีจ าเป็นของการขายท่ีประสบผลส าเร็จ 

         2. เพ่ือช่วยให้ผู้เข้าอบรมได้เพ่ิมความมัน่ใจในการขายได้ 

         3. เพ่ือช่วยให้ผู้อบรมสามารถใช้ความรู้ กลยทุธ์ และเทคนิค รวมไปจนถึงทักษะการขายได้อย่างถูกต้อง 

         4. เพ่ือเสริมสร้างทักษะในการพูดการส่ือสารเพ่ือการโน้มน้าวและจูงใจคู่เจรจา 

         5. เพ่ือให้ผู้ เข้าอบรมสามารถประยกุต์ความรู้และทักษะการเจรจาต่อรอง โน้มน้าวจูงใจอย่างมีประสิทธิผล 

         6. เพ่ือเสริมสร้างทักษะและกลวิธีในการเจรจาต่อรอง 

         7. เพ่ือให้ผู้ เข้าอบรมเข้าใจถึงหลักจิตวิทยาในการโน้มน้าวจูงใจคน เพ่ือใช้ในการปิดการขายอย่างรวดเร็ว 

หัวข้อการการอบรม 

มิติที ่1 (รูปแบบนักขายเชิงที่ปรึกษา) 
      ·         ก้าวทันเทคนิคนักขายยคุ 4.0 (การขายเชิงท่ีปรึกษา) 
      ·         5 ส่ิงควรรู้คู่นักขายมืออาชีพ 
           - รู้ข้อมลูองค์กรหรือบริษัทอย่างดีเย่ียม 
           - รู้จริงในสินค้าและบริการ 
           - รู้ถึงพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า 
           - รู้ข้อมลูของคู่แข่งขัน 
           - รู้จักตัวเองอย่างแท้จริง 

·         ความแตกต่างระหว่าง Service Mind & Personal Inner 
·         กลยทุธ์วางแผนการขายเพ่ือลูกค้าแต่ละประเภทอย่างเหมาะสม 

มิติที ่2 (ข้ันตอนการเปิดการสนทนา สู่การปิดการขาย) 
      ·         Role play…ดู VDO การน าเสนอขายขัน้เทพ 
      ·         ขัน้ตอนการสร้างความประทับใจสู่การขาย 
           - Great greeting 
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           - Impressing to present 
           - Best Timing to close the deal 

·         เทคนิคการน าเสนอขายอย่างมืออาชีพ 
     - บทสนทนาสร้างความประทับใจ 
- ค าถามจากลูกค้าและค าตอบท่ีโดนใจจากคนขาย 
- เทคนิคการเจรจาต่อรองอย่างเป็นธรรมชาติ 

·         การประเมินสถานการณ์การเจรจาต่อรอง 
·         การก าหนดเป้าหมายในการท างานด้วยการวิเคราะห์ลูกค้า 
·         การเข้าใจและยอมรับการถกูปฏิเสธด้วยไมตรี 

มิติที ่3 (การรับมือกบัลูกค้าหากต้องเผชิญหน้าแก้ปัญหา) 

      ·         More listening win to Customer 
      ·         Emotional self-control 
      ·         ลูกค้า 4 ประเภท 
      ·         4 Service Behaviors 
      ·         การรับมือกับลูกค้าประเภทต่าง ๆ 

มิติที ่4 (การสร้างความความสัมพนัธ์ เพือ่ความจงรักภักดี) 

      ·         Customer & Client ต่างกันยงัไง? 
      ·         การสร้างระดับความสัมพันธ์เพ่ือการขายแบบยัง่ยืน 
      ·         ความสัมพันธ์ 3 ระดับ (CRM, CEM, CE) 
      ·         กิจกรรมความสัมพันธ์เพ่ิมยอดขาย 
      ·         เทคนิคการหาลูกค้าใหม่จากการแนะน าของลูกค้าเก่า 

สรุปเนือ้หาท้ังหมด 

เทคนิคการฝึกอบรม   
         การฝึกอบรม มีความหลากหลายเพ่ือให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย 
          -   การบรรยาย : เนือ้หาใกล้ตัวเพ่ือให้ง่ายต่อการเรียนรู้ 
          -   Work Shop : เกิดการแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน 
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          -  การน าเสนอ : ฝึกฝนการแสดงออกและการน าเสนอ 
          -   การตอบค าถาม : กระตุ้นให้ผู้ฝึกอบรมได้คิดและแสดงความคิดเห็นอย่างเตม็ท่ี 

ผู้สอน   อาจารย์ธนภัทร  ธรรมากลัยากลุ (TK) 
           ท่ีปรึกษาด้านการขายและอดีตผู้บริหารทีมงานขายบริษัทช้ันน า ให้ค าแนะน าด้านภาพลักษณ์และบุคลิกภาพเพ่ือ
การเจรจาทางธุรกิจ มีประสบการณ์อยู่ในงานบริการ, การขาย และพิธีกร, วิทยากร มากว่า 12 ปี และเป็น Image 
Coach ท่ีปรึกษาด้านภาพลักษณ์แบบมืออาชีพ ก าลังศึกษาปริญญาเอกด้านบริหารการจัดการ 

ระยะเวลาการฝึกอบรม            :  หลักสูตร 1 วนั เวลา 09.00 – 16.00 น. (6 ช่ัวโมง) 
 

 

ค่าใชจ้่ายในการอบรมหักลดหย่อนภาษีได ้200 % 

รวมคา่เอกสารประกอบการอบรม คา่อาหารว่าง 2 ม้ือ อาหารกลางวันและใบรบัรองวุฒิบตัร 

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ ม 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาปกติท่านละ 3,900 273 117 4,056 

สมคัร 3 ท่าน ๆ ละ 3,300 231 99 3,432 

สมคัร 4 ท่าน ๆ ละ 2,900 203 87 3,016 

 
ส ารองทีน่ั่ง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที ่ 
คุณธนนันท์     090-645-0992 , 089-606-0444, Line :  hrdzenter   
www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com , www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 
วิธีการช าระเงนิ  
เช็คส่ังจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด 
โอนเงนิเข้าบัญชนีาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด  
>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740 
(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงนิ พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพ่ือยนืยันการช าระเงนิ และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : 
hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter  
(ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงนิข้ามจังหวัด)  
 
 
 

http://www.hrdzenter.com/
http://www.facebook.com/hrdzenter
mailto:hrdzenter@gmail.com
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การแจ้งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถทีจ่ะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีทีท่่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย 

2. กรณีทีท่่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษทัฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  
3.และในกรณทีี่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามทีส่่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทัง้ส้ิน   หรือ
หากท่านยงัไม่ช าระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเกบ็ค่าธุรการจ านวน  30 %  ทนัท ี   

ท่ีอยูใ่นการออกเอกสารหกั ณ ท่ีจ่าย 
ในนามบริษทั  ศูนยส่์งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์จ ากดั  (ส านกังานใหญ่) 
เลขท่ี  171/162  ซอยพทุธบูชา  39 แยก 1-1 
แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี  010 5555 113 021 


