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อบรมออนไลน์ Zoom พร้อมรับใบวุฒบิัตรฟรี 

หลักสูตร  เทคนิคการใช้เคร่ืองมือทางการตลาดเพือ่ปิดการขายลูกค้า 
(Techniques for using marketing tools to close sales of customers) 

 

วันอาทิตย์ท่ี  22  พฤษภาคม 2565   เวลา 09.00-12.00  น. (อบรม 3 ช่ัวโมง) 
 

ราคาพเิศษ  เพยีงท่านละ  1,500 บาท เท่าน้ัน!!!  

 
 

วิทยากร : อาจารยรัชเดช อติกนิษฐ  

(โค้ชนักขาย B2B & B2C) 

 

 

 
 

หลกัการและเหตุผล 
ในปัจจุบนัธุรกิจท่ีขบัเคล่ือนดว้ยกิจกรรมการขายประสบปัญหาจากการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะ

ผลกระทบท่ีไดรั้บจากวิกฤติไวรัสโควิด-19 ท่ีผา่นมา ส่งผลกระทบต่อธุรกิจท าใหก้ารขายเกิดความสะดุดอยา่งหนกั 
เพราะพฤติกรรมผูบ้ริโภคเปล่ียนใชเ้หตุผลในการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้และบริการมากขึ้น ดงันั้น “พนกังานขาย” จึง
จ าเป็นตอ้งเสริมทกัษะ ความช านาญและฝึกฝนการใชเ้คร่ืองมือทางการตลาดต่าง ๆท่ีองคก์รมีอยูใ่หเ้กิดประโยชน์
สูงสุด โดยใชค้วบคู่ไปกบัการขายสินคา้และบริการ จากปัญหาดงักล่าวจึงไดจ้ดัท าโครงการน้ี ซ่ึงจะท าใหพ้นกังานขาย
ทั้งเก่าและใหม่ ไดใ้ชเ้คร่ืองมือทางการตลาดและสามารถน ามาสร้างบทการขายท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถเขา้ใจ
พฤติกรรมผูบ้ริโภค เขา้ใจกระบวนการตดัสินใจซ้ือของลูกคา้ และสามารถวางแผนการขายและเสนอขายไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น  
วัตถุประสงค์ 
1. ผูเ้ขา้อบรมจะไดมี้ความรู้ความเขา้ใจ ทฤษฎี พฤติกรรมของผูบ้ริโภค(6W1H) เพื่อน ามาวางแผนการขายได ้ 
2.  ผูเ้ขา้อบรมไดมี้ความรู้ความเขา้ใจ ทฤษฎี กระบวนการตดัสินใจซ้ือของลูกคา้ 
3.  ผูเ้ขา้อบรมไดมี้ความรู้ความเขา้ใจทฤษฎี ส่วนประสมทางการตลาด ( 4Ps และ7Ps) และน าไปใชใ้นการขายจริงได ้
4. ผูเ้ขา้อบรมจะสามารถน าทุกทฤษฎีมาวางแผนการขาย เตรียมอุปกรณ์ประกอบการขายได้ 
5. ผูเ้ขา้อบรมจะสามารถเขียนบทการขาย และบทการตอบขอ้โตแ้ยง้ได้ 
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เน้ือหาหลกัสูตร 
1. วิเคราะห์วิธีการขายวิธีท่ีคุณเคยใช ้ผลลพัธ์เป็นอยา่งไร ? 
2. ศาสตร์แห่งการขาย 
3.             ทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค (6W1H) และวิธีการน าไปใชป้ระกอบการขายจริง 
4.             ทฤษฎี กระบวนการตดัสินใจซ้ือของลูกคา้ และวิธีการน าไปใชเ้พื่อชนะใจลูกคา้ 
5.             ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (4Ps และ 7Ps) และการน าไปใชป้ระกอบการขายจริง 
6.             การเตรียมพร้อมก่อนการขาย และสังเกตเห็นโอกาสในการขายลูกคา้  
7.             การเปิดใจ (Open Sales)  เสนอขาย (Offer Sales) ปิดการขาย (Closing Sales) 
8.             การรับมือขอ้โตแ้ยง้ลูกคา้ (Objection Handling) และ Role-Play การขาย 
 

หลกัสูตรนี้เหมาะกบัใคร ?  พนกังานขาย (Sales) ทุกธุรกิจ   
ลกัษณะการจัดห้องอบรม   จดัท่ีนัง่เป็นกลุ่ม 4 กลุ่ม โดยใชโ้ต๊ะเป็นกลุ่ม ๆ หรือ โต๊ะเลคเชอร์ตั้งวงเขา้หากนั 4วงก็ได ้
                                            หรืออบรมผา่น Zoom Meeting  
วิธีการอบรม              การบรรยาย การท า Workshop บทเจรจาการขาย การแสดงบทบาทสมมุติ (Role-Play)  
 
ระยะเวลาการอบรม      Online Training 3 ชัว่โมงและ กรณี Public & In House training 6 ชม. 
 

บรรยายโดย อ.รัชเดช อติกนิษฐ ประสบการณ์การท างาน  17 ปี ในธุรกจิประกนัชีวิต 
เคยเป็น ผจก.อาวุโส ฝ่ายฝึกอบรมพนัธมิตรธุรกิจ  บมจ.พรูเด็นเชียลประกนัชีวิต(ปะเทศไทย) และ ผจก.อาวุโส ส่วน
ฝึกอบรมการขายธนาคารพาณิชย ์บมจ.ไทยประกนัชีวิต มีประสบการณ์เป็นวิทยากรหลกัสูตรการขายใหก้บัธนาคาร  
บริษทัประกนัชีวิต บริษทัประกนัวินาศภยั บริษทัผลิตและจดัจ าหน่ายเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และบริษทัสินเช่ือรถยนต ์ 
อดีตนกัขายประกนัชีวิตอนัดบั 1 ของประเทศ ธค.2547 และ มค.2548 ของช่องทางธนาคาร ของบมจ.กรุงไทยแอกซ่า
ประกนัชีวิต   
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ค่าใชจ้่ายในการอบรม 

จะท าการส่งเอกสารการบรรยาย ไฟล ์PDF ทางอีเมล์ก่อนอบรม  2-3 วัน  พรอ้มรบัใบรบัรองวุฒิบตัรทางไปรษณีย ์

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาพเิศษท่านละ 1,500 105 45 1,560 

รายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ  เพิม่เติมได้ท่ีนี่  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 
วิธีการช าระเงิน   เช็คส่ังจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด 
โอนเงินเข้าบัญชีนาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด  

>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740 
(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพ่ือยืนยันการช าระเงิน และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : hrdzenter@gmail.com,  

Line : hrdzenter    (ผู้เข้าอบรมรับผดิชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด)  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ขอขอบคุณที่ท่าน ได้ให้โอกาสในการน าเสนอ และหวังเป็นอย่างยิ่งในการให้บริการ เพ่ือการพัฒนาบุคลากรในองค์กรของท่าน 

ท่ีอยู่ในการออกเอกสารหัก ณ ที่จ่าย 
ในนามบริษัท  ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย์ จ ากดั  (ส านักงานใหญ่) 

เลขท่ี  171/162  ซอยพุทธบูชา  39 แยก 1-1 
แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี  010 5555 113 021 
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