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Onsite / Online by Zoom Training 

หลักสูตร เทคนิคการขาย เพือ่การเป็นมืออาชีพขั้นเทพ 2022 
วันอังคารที่  20  ธันวาคม  2565   เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

อบรมเป็นแบบ Online  ผ่าน Program Zoom   
 

วิทยากร  : อาจารย์ประเสริฐ  สุขไพบูลย์กลุ 
 

รับส่วนลดพเิศษ  สมัคร  3 เข้าฟรี + 1 ท่านทันที !!! 
 

หลกัการและเหตุผล 
การขายในยคุน้ีเนน้ความต่างมาเป็นอนัดบัแรก เพราะปัจจุบนันกัขายมีความคลา้ยเหมือนกนัมากจนเกินไป 

กล่าวคือ พนกังานขายไม่ไดแ้สดงบทบาททางการขายท่ีสมบูรณ์ จึงมีให้เห็นบ่อยวา่ พนกังานขายส่วนใหญจ่ะเนน้แต่การ
น าเสนอขายเพียงอยา่งเดียว แต่ไม่เขา้ใจความตอ้งการ น าเสนอไดไ้ม่ตรงจุดหรือแมแ้ต่การขจดัขอ้ขอ้งใจหรือการจบั
ประเด็นในการเจรจาต่อรอง อีกทั้ง ในยคุน้ีประเด็นใหม่ก็มาทา้ทายพนกังาน คือ หากมวัแต่คน้หาปัญหาลูกคา้จนลืมการ
เสนอไอเดียก็ถือวา่แนวทางการขายท่ีเก็บปัญหาดา้นเดียวก็ถือวา่ลา้หลงั ดงันั้น การขายขั้นเทพ หมายถึง คุณจะเป็นนกั
ขายท่ีมีแนวทางในการเสนอไอเดียเพ่ือสร้างประสบการณ์ใหม่ใหก้บัลูกคา้ของคุณเอง 
 
วัตถุประสงค์ 
1 ผูเ้ขา้อบรมเขา้ใจถึงกระบวนการขายยคุใหม่ท่ีนกัขายมืออาชีพควรปฎิบตัเพ่ือต่อสู้กบัยคุ AI 
2 ผูเ้ขา้อบรมเขา้ใจถึงยทุธิวิธีการเขา้ถึความตอ้งการงของลูกคา้ 
3 ผูเ้ขา้อบรมสามารถวิเคราะห์ประเภทลูกคา้ เพือ่การน าเสนอการขายท่ีตรงใจไดอ้ยา่งมืออาชีพ 
4 ผูเ้ขา้อบรมเขา้ใจแนวทางในการน าเสนอไอเดียและวิธีการแกไ้ขปัญหาเพ่ือส่งเสริมโอกาสทางการขาย 
5 ผูเ้ขา้อบรมสามารถวิเคราะห์จุดเด่นของสินคา้ และหาจุดขายของสินคา้ท่ีเหนือคู่แข่งได ้
6 ผูเ้ขา้อบรมพฒันาเทคนิคการขจดัขอ้ขอ้งใจเพ่ือน าลูกคา้ไปสู่การเจรจาต่อรอง 
7 ผูเ้ขา้อบรมสามารถพฒันาเทคนิคปิดการขายและสร้างประตูปิดการขายไดอ้ยา่งไม่ยาก 
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หัวข้ออบรมสัมมนา 
หัวข้อที่ 1  ศิลปะการขายสินค้าให้ได้ราคา 
ปลุกเสือหลบัใหล่้าเหยือ่ พลงัใจนกัขาย ความต่างนกัขายมืออาชีพ 
- เคลด็ลบัการขายขั้นเทพสร้างโอกาสในการขายใหต้นเอง 
- ลว้งลบั “กลลวงการขาย” ใหไ้ดย้อด 
- ยอดขายทะลุเป้า" ตอ้งรู้หลกัจิตวิทยา 
- CUSTOMER’S RAT" ลูกคา้คือหนู ตอ้งจบัหนูใหอ้ยูห่มดัดว้ยกบัดกัล่องหน (การเขา้ใจในการหาขอ้มูลของลูกคา้ ท่ีเรา
จะตอ้งรู้เท่าทนัความตอ้งการ ความสงสัยรวมถึงปัญหาและค าถามของลูกคา้ รวมไปถึงเราตอ้งไดข้อ้มูลจ าเป็น 4 ขอ้ใน
การสร้างโอกาสทางการขาย) 
Workshop กรณีศึกษาการสร้างวิถีขอ้ไดเ้ปรียบเชิงการขายจากธุรกิจและนกัขายท่ีเขา้ไปเสนอ 

 
หัวข้อที่ 2 การอ่านเกมการขายเพ่ือการน าเสนอที่คุ้มค่า 
ขอ้ไดเ้ปรียบเชิงการขายจากการต่อขอ้มูลสู่ธุรกิจลูกคา้ 

         - การไดม้าซ่ึงยอดขายตอ้งประมาณการลูกคา้และคุณภาพลูกคา้ 
         - TOOLS การใช ้4 อาวธุเพ่ืออ่านเกมขายเพ่ิมยอด 
         - CUSTOMER INSIGHT เทคนิคการอ่านพฤติกรรมลูกคา้แบบ FBI 
        (การอ่านความตอ้งการภายในท่ีมาจากค าพูด ค าถาม การแสดงออกในขณะน าเสนอ หวัใจส าคญัในการขายคือ เขา้ถึงปัญหาท่ีซ่อน
อยูภ่ายในใจ เช่น สินคา้คุณราคาค่อนขา้งสูงเลยทีเดียว ค าถามแบบน้ีแสดงวา่ ลูกคา้มีขอ้มูลของตลาดพอสมควร) 
 

หัวข้อที่ 3 ปรับทัศนคตกิารขายและการท างานเชิงรุก 
          การเผชิญปัญหาในยคุปัจจุบนัเพ่ือมุ่งสู่การท างานเชิงบวก 

   - เสกมนตร์ลบัสร้างความต่างทางการขายพิชิตปัญหา 
   - BENEFIT วิเคราะหจุ์ดเด่นของสินคา้และส่ิงท่ีลูกคา้สนใจ 
   - กระจก" สะทอ้นขอ้ขอ้งใจขจดัขอ้โตแ้ยง้ 
   - เทคนิคการสวนกลบัเชิงบวกพิชิตใจ (การเขา้ใจในการประเดน็ของค าถามท่ีสร้างแง่ลบใหก้บัเรา เช่น ขอคิดดูก่อน 
เอาไวก่้อน หรือแมแ้ต่การเงียบใส่ในขณะท่ีน าเสนอจบ ซ้ึงนกัขายท่ีดีจะไม่เงียบตาม แต่จะน าค าเหล่านั้นมาสร้างเป็นเหตุ
จูงใจในการอาสาเพ่ือช่วยเหลือหรือขจดั) 
  
 

 

http://www.hrdzenter.com/
mailto:hrdzenter@gmail.com


www.hrdzenter.com E-mail : hrdzenter@gmail.com 
 

Tel: 089-606-0444, 090-645-0992 
(We are The B.E.S.T Solution You can trust) 

 

 

บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด (สนญ.)  เลขท่ี 171/162  ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1-1 แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 

HOTLINE : 089-606-0444, 090-6450992   :www.hrdzenter.com E-mail:hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter 
 

หัวข้อที่ 4 เทคนิคการอ่านลูกค้าเพ่ือเจรจาและปิดการขาย 
   - หลกัการประเมินแตม้ต่อก่อนการเขา้สู่ช่วงเจรจา 
   - เทคนิคการเจรจาและปิดการขายท่ีทรงพลงั 
   - ไพ่ 3 ใบ สู่การโนม้นา้วใหส้ าเร็จ 
   - CLOSE SELLING ปิด ตดั จบ 3 เทคนิคสร้างยอดขาย 
   - กลยทุธ์สรุปการขายแบบนกัขายขั้นเทพ (ส่ิงท่ีใชต่้อรองในเกมการเจรจาต่อรอง ซ่ึงมีดว้ยกนั 3 อยา่งท่ีใชต่้อรอง แต่
ส่วนใหญน่กัขายมกัใชแ้ค่ส่วนลด ซ่ึงไม่ไดก่้อใหเ้กิดก าไร เพราะเล่นท่ีโปรโมชัน่ ดงันั้น ค าวา่ไพ่ 3 ใบ คือ ขอ้
ต่อรอง 3 เร่ืองท่ีนกัขายมกัใช่แค่ใบเดียว จะใหดี้ควรใชอี้ก 2 ใบท่ีเหลือดว้ย) 
 
 
 

 

ค่าใชจ้่ายในการอบรมรปูแบบ Online  by Zoom 

จะท าการส่งเอกสารการบรรยาย ไฟล์ PDF ทางอีเมล์ก่อนอบรม  2-3 วัน  พรอ้มรบัใบรบัรองวุฒิบตัรทางไปรษณีย ์

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษมีูลค่าเพิม่ 7% ภาษหีัก ณ ที่จ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาพเิศษท่านละ 2,500 175 75 2,600 

สมัคร 3 เข้าฟรีเพิม่ + 1 ท่าน 7,500 525 225 7,800 

  

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

 
ส ารองที่นั่ง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที่     
คุณธนนันท์     090 645 0992 , 089 606 0444, Line :  hrdzenter 
www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzentertraining@gmail.com , jiw473@gmail.com 
www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 

รายละเอียดการช าระเงนิ 

 การชำระเงิน โอนเข้าบัญชี ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด   

  บัญชีออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 206-237-174-0 
 กรณีชำระเงินแล้ว กรณุา Scan  หรือถ่ายรูป  สลิป Pay in มาท่ี  Line  : hrdzenter    
 หรือ mail  : hrdzentertraining@gmail.com, jiw473@gmail.com 
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   กรุณาหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด   
เลขที่ 171/162  ซอยพุทธบชูา 39  แยก 1-1  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 (สำนักงานใหญ่)   
เลขที่ผู้เสียภาษี 0105555113021 
 
การแจ้งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

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

3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งส้ิน   หรือหากท่านยังไม่ช าระค่าสัมมนา  ทางบริษัท 
ต้องขอเก็บค่าธุรการจ านวน  30 %  ทันท ี   
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