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Online หลกัสตูร เทคนคิการขาย เพือ่การเป็นมอือาชพีขัน้เทพ 

อาจารยป์ระเสรฐิ สขุไพบลูยก์ลุ 

มหีลายรอบใหเ้ลอืก เวลาอบรม 09.00-12.00 
รุน่ 2) อบรมวนัที ่17 มถินุายน 2564 

 

1. หลกัการและเหตผุล 

การขายในยคุนีเ้นน้ความตา่งมาเป็นอนัดับแรก เพราะปัจจบุนันักขายมคีวามคลา้ยเหมอืนกนัมาก

จนเกนิไป กลา่วคอื พนักงานขายไมไ่ดแ้สดงบทบาททางการขายทีส่มบรูณ์ จงึมใีหเ้ห็นบอ่ยวา่ พนักงานขาย

สว่นใหญจ่ะเนน้แตก่ารน าเสนอขายเพยีงอยา่งเดยีว แตไ่มเ่ขา้ใจความตอ้งการ น าเสนอไดไ้มต่รงจดุหรอืแมแ้ต่

การขจัดขอ้ขอ้งใจหรอืการจับประเด็นในการเจรจาตอ่รอง อกีทัง้ ในยคุนีป้ระเด็นใหมก่็มาทา้ทายพนักงาน คอื 

หากมวัแตค่น้หาปัญหาลกูคา้จนลมืการเสนอไอเดยีก็ถอืวา่แนวทางการขายทีเ่กบ็ปัญหาดา้นเดยีวก็ถอืวา่ลา้หลงั 

ดังนัน้ การขายขัน้เทพ หมายถงึ คณุจะเป็นนักขายทีม่แีนวทางในการเสนอไอเดยีเพือ่สรา้งประสบการณ์ใหม่

ใหก้บัลกูคา้ของคณุเอง 

  

2. วตัถปุระสงค ์

2.1 ผูเ้ขา้อบรมเขา้ใจถงึกระบวนการขายยคุใหมท่ีนั่กขายมอือาชพีควรปฎบิตัเพือ่ตอ่สูก้บัยคุ AI 

2.2 ผูเ้ขา้อบรมเขา้ใจถงึยทุธวิธิกีารเขา้ถคึวามตอ้งการงของลกูคา้ 

2.3 ผูเ้ขา้อบรมสามารถวเิคราะหป์ระเภทลกูคา้ เพือ่การน าเสนอการขายทีต่รงใจไดอ้ยา่งมอือาชพี 

2.4 ผูเ้ขา้อบรมเขา้ใจแนวทางในการน าเสนอไอเดยีและวธิกีารแกไ้ขปัญหาเพือ่สง่เสรมิโอกาสทางการขาย 

2.5 ผูเ้ขา้อบรมสามารถวเิคราะหจ์ดุเดน่ของสนิคา้ และหาจดุขายของสนิคา้ทีเ่หนอืคูแ่ขง่ได ้

2.6 ผูเ้ขา้อบรมพัฒนาเทคนคิการขจัดขอ้ขอ้งใจเพือ่น าลกูคา้ไปสูก่ารเจรจาตอ่รอง 

2.7 ผูเ้ขา้อบรมสามารถพัฒนาเทคนคิปิดการขายและสรา้งประตปิูดการขายไดอ้ยา่งไมย่าก 

  

3. ระยะเวลา 1 วนั / ชว่งเวลาการบรรยาย 

      เริม่เรยีนออนไลน ์9.00-16.00 น. 

      (พักเชา้ 10.30-10.45/ พักกลางวัน 12.00-13.00/ พักบา่ย 14.30-14.45) 

 

4. รปูแบบการบรรยาย 

4.1 การบรรยายออนไลน ์ผา่นโปรแกรม Zoom ทกุทา่นตอ้งมอีนิเตอรเ์น็ต โดยสามารถเรยีนผา่นคอมพวิเตอรห์รอืผา่น

มอืถอืได ้ 

โดยตอ้งเชค็ชือ่ออนไลนพ์รอ้มกนั ตามวันเวลาทีก่ าหนด 

4.2 เอกสารประกอบการบรรยายและเอกสารขอ้สอบหรอืการท ากจิกรรมจะสง่ใหล้ว่งหนา้ผา่นไปรษณีย ์EMS กอ่น

อบรม 2-3 วัน 

4.3 มกีารท ากจิกรรม ยกเคสตา่งๆ และตอบโตผ้า่นออนไลนต์ลอดเวลา เป็นรปูแบบ 2 Way Communication 

4.4 หากผา่นการทดสอบจะไดรั้บใบประกาศนยีบตัรสง่ทาง EMS 
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เนือ้หาการบรรยาย 

1  ศลิปะการขายสนิคา้ใหไ้ดร้าคา 

ปลกุเสอืหลับใหล้า่เหยือ่ พลังใจนักขาย ความตา่งนักขายมอือาชพี 

 เคล็ดลับการขายขัน้เทพสรา้งโอกาสในการขายใหต้นเอง 

 ลว้งลับ “กลลวงการขาย” ใหไ้ดย้อด 

 ยอดขายทะลเุป้า" ตอ้งรูห้ลักจติวทิยา 

 CUSTOMER’S RAT" ลกูคา้คอืหนู ตอ้งจับหนูใหอ้ยูห่มัดดว้ยกับดักลอ่งหน (การเขา้ใจในการ
หาขอ้มลูของลกูคา้ ทีเ่ราจะตอ้งรูเ้ทา่ทันความตอ้งการ ความสงสยัรวมถงึปัญหาและค าถาม
ของลกูคา้ รวมไปถงึเราตอ้งไดข้อ้มลูจ าเป็น 4 ขอ้ในการสรา้งโอกาสทางการขาย) 

 Workshop กรณีศกึษาการสรา้งวถิขีอ้ไดเ้ปรยีบเชงิการขายจากธรุกจิและนักขายทีเ่ขา้ไปเสนอ 

  
2 การอา่นเกมการขายเพือ่การน าเสนอทีคุ่ม้คา่ 

ขอ้ไดเ้ปรยีบเชงิการขายจากการตอ่ขอ้มลูสูธ่รุกจิลกูคา้ 

 การไดม้าซึง่ยอดขายตอ้งประมาณการลกูคา้และคณุภาพลกูคา้ 

 TOOLS การใช ้4 อาวธุเพือ่อา่นเกมขายเพิม่ยอด 

 CUSTOMER INSIGHT เทคนคิการอา่นพฤตกิรรมลกูคา้แบบ FBI 

 (การอา่นความตอ้งการภายในทีม่าจากค าพดู ค าถาม การแสดงออกในขณะน าเสนอ หัวใจส าคญัในการขายคอื 

เขา้ถงึปัญหาทีซ่อ่นอยูภ่ายในใจ เชน่ สนิคา้คณุราคาคอ่นขา้งสงูเลยทเีดยีว ค าถามแบบนีแ้สดงวา่ ลกูคา้มขีอ้มลู

ของตลาดพอสมควร) 
 

3 ปรบัทศันคตกิารขายและการท างานเชงิรกุ 

 การเผชญิปัญหาในยคุปัจจบุันเพือ่มุง่สูก่ารท างานเชงิบวก 

 เสกมนตรล์ับสรา้งความตา่งทางการขายพชิติปัญหา 

 BENEFIT วเิคราะหจ์ดุเดน่ของสนิคา้และสิง่ทีล่กูคา้สนใจ 

 กระจก" สะทอ้นขอ้ขอ้งใจขจัดขอ้โตแ้ยง้ 

 เทคนคิการสวนกลับเชงิบวกพชิติใจ (การเขา้ใจในการประเด็นของค าถามทีส่รา้งแงล่บใหก้ับเรา 
เชน่ ขอคดิดกูอ่น เอาไวก้อ่น หรอืแมแ้ตก่ารเงยีบใสใ่นขณะทีน่ าเสนอจบ ซึง้นักขายทีด่จีะไม่
เงยีบตาม แตจ่ะน าค าเหลา่นัน้มาสรา้งเป็นเหตจุงูใจในการอาสาเพือ่ชว่ยเหลอืหรอืขจัด) 

  

4 เทคนคิการอา่นลกูคา้เพือ่เจรจาและปิดการขาย 

 หลกัการประเมนิแตม้ตอ่กอ่นการเขา้สูช่ว่งเจรจา 

 เทคนคิการเจรจาและปิดการขายทีท่รงพลัง 

 ไพ ่3 ใบ สูก่ารโนม้นา้วใหส้ าเร็จ 

 CLOSE SELLING ปิด ตดั จบ 3 เทคนคิสรา้งยอดขาย 

 กลยทุธส์รปุการขายแบบนักขายขัน้เทพ (สิง่ทีใ่ชต้อ่รองในเกมการเจรจาตอ่รอง ซึง่มดีว้ยกนั 3 อยา่งที่

ใชต้อ่รอง แตส่ว่นใหญนั่กขายมกัใชแ้คส่ว่นลด ซึง่ไมไ่ดก้อ่ใหเ้กดิก าไร เพราะเลน่ทีโ่ปรโมชัน่ ดังนัน้ 

ค าวา่ไพ ่3 ใบ คอื ขอ้ตอ่รอง 3 เรือ่งทีนั่กขายมกัใชแ่คใ่บเดยีว จะใหด้คีวรใชอ้กี 2 ใบทีเ่หลอืดว้ย) 

  

วทิยากร อาจารยป์ระเสรฐิ  สขุไพบลูยก์ลุ 

 
 เจา้หนา้ทีฝ่่ายขาย/เจา้หนา้ทีฝ่่ายการตลาด 

อตัราคา่สมัมนา ราคาทา่นละ 999 บาท (ไมร่วม VAT) 
ลงทะเบยีน 4 ทา่น ขึน้ไปทา่นละ 900 บาท 
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วธิกีารช าระเงนิ: โปรดช ำระคำ่อบรมก่อนลว่งหน้ำ 3 วนั 

1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังนี ้
1.1  ธนาคารกสกิรไทย บญัชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 
1.2 ธนาคารกรงุเทพ บัญชอีอมทรัพย ์ เลขที ่029-7110496 

          ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training Solution) 
          และแฟ็กซใ์บ Pay-in และหนังสอืรับรองหกั ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ptstraining3@gmail.com 
          พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลกัสตูร 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรัญญา 
Professional Training Solution 
Tel  02-1753330, 086-6183752  
www.ptstraining.in.th 
อเีมล ์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com 

ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบคุคลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง 

(พระราชกฤษฎีกาฉบบัท่ี 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ .ศ.2548 เป็นต้นไป) 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรณีหกัภำษี ณ ท่ีจำ่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิ่ง โซลขูัน่   

เลขท่ี 89/161 หมู่บ้ำนพฤกษำวิลล์ 23 ซ.พระยำสเุรนทร์ 21 แยก 3  

แขวงบำงชนั เขตคลองสำมวำ  กรุงเทพฯ 10510 

เลขประจ ำตวัผู้ เสียภำษี 0103553030100 

 

 

mailto:info.ptstraining@gmail.com
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แบบฟอรม์ลงทะเบยีน หลกัสตูร เทคนคิการขาย เพือ่การเป็นมอือาชพีขัน้เทพ 

สง่มาที ่email : ptstraining3@gmail.com หรอื info.ptstraining@gmail.com 

   บรษิทั__________________________________________________________________________ 

   ท่ีอยู่ออกใบก ากบัภาษี_____________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________ 

   รหสัไปรษณยี_์____________________เลขประจ ำตวัผูเ้สยีภำษ_ี_____________________________ 

  ชื่อผูป้ระสำนงำน (HR)____________________________โทรศพัท ์_____________ต่อ_______ 

   Fax: _____________________     E-mail: _________________________________________  

  วนัสมัมนำ_______________________________________________________________________ 

1. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื ____________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________  

2. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 

3. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________ 

4. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื ____________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________ 

mailto:ptstraining3@gmail.com%20หรือ

