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Online Training Program by Zoom 

ONLINE หลกัสูตร เทคนิคป้ันยอดขายทะลุเป้า  
วนัท่ีเปิดอบรม วนัท่ี 13 กนัยายน 2564 

เวลา 13.00-16.00 น. 

 หลกัการเหตผุล 
การเพิม่ยอดขายในปัจจบุนัคงเป็นเรือ่งทีย่ากในมมุมองของนักขาย เพราะสถานการณ์ตอนนีส้ง่ผลเชงิลบ
มากมายและมผีลตอ่การตดัสนิใจของลกูคา้ ทําใหโ้อกาสทีจ่ะประสบความสําเร็จในการสรา้งยอดขายจงึโอกาส
นอ้ยมาก การทีนั่กขายจะเพิม่ยอดขายในปัจจบุนัจะตอ้งมองเห็นกลไกในเรือ่งของการขายแบบตอ่เนือ่งหรอืตอ่
ยอดจากการขายทีม่อียูร่วมทัง้ตอ้งสรา้งโอกาสจากการหาลกูคา้ใหมอ่ยูเ่สมอ ดงันัน้การทีนั่กขายจะสรา้งโอกาส
ของชยัชนะในโลกธรุกจิจงึเป็นการสรา้งมลูคา่ตอ่การขายหนึง่ครัง้ใหไ้ดม้ากทีส่ดุถงึจะประสบความสําเร็จในสาย
อาชพีการขายได ้
  
วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมเขา้ใจถงึหลกัการในการเพิม่โอกาสในการสรา้งยอดขาย 
2. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมเขา้ใจแนวทางความคดิของการตอ่ยอดในการขายแบบตอ่เนือ่ง 
3. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถตระหนักถงึความแตกตา่งในการเพิม่ยอดขายและการขายทีต่อ่ยอด 
4. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมพัฒนาหลกัการผนวกการขายเพือ่สรา้งรายไดใ้หม้ากขึน้ 
5. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมไดเ้รยีนรูเ้ทคนคิในการสรา้งยอดขายอยา่งตอ่เนือ่ง 

  
หวัขอ้บรรยาย 

1. การเพิม่ยอดขายดว้ยเทคนคิการสรา้งยอดขายอยา่งมอือาชพี 
2. สถานการณ์การขายในยคุปัจจบุนัทีก่ารแขง่ขนัสรา้งความเป็นมอือาชพีใหก้บัลกูคา้ 
3. หลกัความเขา้ใจเกีย่วกบัการสรา้งยอดขาย 
4. แนวทางการสรา้งยอดขายจากการวเิคราะหก์ารเพิม่สดัสว่นการขาย 
5. ยอดขายมาจากไหนไดบ้า้ง 
6. WORKSHOP การฝึกวเิคราะหก์ารขายเพือ่ใหส้รา้งยอดขาย 
7. ยอดขายมาพรอ้มการสรา้งความจําเป็นอยา่งมอือาชพี 
8. รปูแบบการอพัยอดขาย 
9. หลกัการการขายทีจ่ะตอ่ยอดไปสูก่ารสรา้งความจําเป็นในการขาย 
10. การวเิคราะหส์ว่นขยายการอพัยอดขาย 
11. WORKSHOP การอพัยอดขายควรจะรูห้ลกัในการขยาย คณุขยายองคป์ระกอบอะไรไดบ้า้งเพือ่เพิม่

ยอดขาย 
12. การขายและการสรา้งความจําเป็นในการขาย 
13. หลกัการและแนวทางการกระตุน้ความจําเป็นเพือ่อพัยอดขาย 
14. 3 แนวทางการสรา้งจติวทิยาแรงกระตุน้ในการนําเสนอเพือ่เห็นมลูคา่ 
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15. การโนม้นา้วดว้ยวธิวีเิคราะหส์ว่นตา่งทีส่ญูเสยีหรอืโอกาสของบรษัิทลกูคา้ 
WORKSHOP การวเิคราะหล์กูคา้และกระตุน้การเพิม่ยอดขายดว้ยศลิปะเพิม่ยอด 

1. กลวธิกีารปัน้ยอดขายชว่งหลงั 
2. หลกัการปัน้ยอดขายชว่งหลกัและแนวทางการเพิม่ยอดขาย 
3. การขายตอ่เนือ่งและการขายตอ่ยอด 
4. การทําการขายใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ยอดขายในชว่งหลงั 
5. สรปุการบรรยาย 

 
 
วทิยากร อาจารยป์ระเสรฐิ  สขุไพบลูยก์ลุ 
 
 เจา้หนา้ทีฝ่่ายขาย/เจา้หนา้ทีฝ่่ายการตลาด 

 
อตัราคา่อบรม ราคาทา่นละ 1,500 บาท (ไมร่วม VAT) 

ลงทะเบยีน 3 ทา่น ขึน้ไปทา่นละ 1,300 บาท 
วธิกีารชําระเงนิ: โปรดชําระคา่อบรมก่อนลว่งหน้า 3 วนั 

1. โอนผา่นบญัชธีนาคาร ดงันี ้
1.1  ธนาคารกสกิรไทย บญัชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 
1.2 ธนาคารกรงุเทพ บญัชอีอมทรัพย ์ 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 ตลุาคม พ .ศ.2548 เป็นต้นไป) 

 

 

 

กรณีหกัภาษี ณ ท่ีจา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนน่ิง โซลขูัน่   

เลขท่ี 89/161 หมูบ้่านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสเุรนทร์ 21 แยก 3  

แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรุงเทพฯ 10510 

เลขประจําตวัผู้ เสียภาษี 0103553030100 
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แบบฟอร์มการลงทะเบียน 

หลกัสูตร เทคนิคป้ันยอดขายทะลุเป้า  
ส่งมาท่ี info.ptstraining@gmail.com or ptstraining3@gmail.com 

 
   บรษิทั_______________________________________________________________________________ 

   ท่ีอยู่ออกใบกาํกบัภาษี__________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________________ 

   รหสัไปรษณยี_์____________________เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษ_ี_________________________________ 

  ชื่อผูป้ระสานงาน (HR)____________________________โทรศพัท ์_______________________ต่อ_______ 

   Fax: _________________________     E-mail: _____________________________________________  

  วนัสมัมนา____________________________________________________________________________ 

1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________  

2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________  

3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________   
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