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 Online หลกัสูตร เพิม่พลังการขายดว้ยเทคนคิจติวทิยา NEURO SELLING 
วันที ่29 เมษายน 2565 

อบรมเวลา 09.00-16.00  

หลักการและเหตผุล 

          ในโลกการขายทีเ่ต็มไปดว้ยการแขง่ขัน ทัง้การขายออนไลน ์ทีเ่นน้ยงิแอดรัวๆ กนัอยูท่กุวัน หรอืแม ้
กระทัง้การขายแบบ FACE TO FACE แบบ BUSINESS TO BUSINESS (B2B) เนน้การบกุดว้ยความสัมพันธ ์
สิง่เหลา่น้ีหากคณุเป็นผูเ้สยีเปรยีบแตแ่รก นัน้ก็ไมแ่ปลกเพราะธรุกจิเนน้ในเรือ่งของความสมัพันธแ์ละการ
เขา้ถงึลกูคา้กอ่นคนอืน่ ZERO MOMENT OF TRUTH (ZMOT) ยอดขายจงึเป็นเรือ่งของการเทา่ทันใน
พฤตกิรรมของคน หากองคก์รของเราตอ้งการจะฝ่าฟันสิง่ตา่งๆ เหลา่น้ีเพือ่ลา่ยอดขายในแตล่ะวัน นักขายใน
ยคุน้ีจะตอ้งรูจ้กันําเอาจติวทิยาการขายมาผนวกกบัเครือ่งมอืเทคโนโลยทีีม่อียูม่ากมายมาใช ้หลายๆ คน
อาจจะนกึถงึ D.I.S.C. หรอื กระทงิ, หม,ี อนิทร,ี หนู ทีห่ลายองคก์รเอามากาํหนดรปูแบบของพฤตกิรรมคน 
แตนั่น้ก็ยังไมบ่อกวา่จะไดม้าซึง่ยอดขายหรอืแมก้ระทั่งวธิกีารนําไปใช ้จงึทําใหท้ฤษฎไีมส่ามารถถกูนํามาใช ้
ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง สง่ผลทําใหก้ารอบรมไมป่ระสบความสําเร็จ ซึง่หากนักขายมคีวามเขา้ใจทีแ่ทจ้รงิ ยอ่มจะ
สามารถสรา้งยอดขายไดอ้ยา่งแทจ้รงิ ทัง้ในโลกออนไลนแ์ละออฟไลน ์
       หลักสตูรน้ีจะมาปลดล๊อคดว้ยการบรรยายแบบจับมอืปฎบิัตไิปดว้ยกนั เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจและ
นําไปใชอ้ยา่งถกูตอ้งและเกดิประสทิธผิล ซึง่จะทําใหนั้กขายมทีักษะทีใ่ชไ้ดอ้ยา่งแทจ้รงิ 
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วัตถปุระสงค ์

• ผูเ้ขา้อบรมสามารถเขา้ใจหลักการทํางานของจติวทิยาทีส่รา้งโอกาสขาย เพือ่นําไปสูก่ารออกแบบ
แนวทางการขายทีด่ ี

• ผูเ้ขา้อบรมจะสามารถนําเทคนคิจติวทิยาไปประยกุตใ์นการขายทัง้แบบออนไลนห์รอืออฟไลน ์รวมไป
ถงึการขายแบบ B2B 

• ผูเ้ขา้อบรมไดร้ับเทคนคิการวเิคราะหค์นเพือ่ทําการขายในแบบเฉพาะและเหมาะสมกบัลกูคา้เพือ่เพิม่
โอกาสขาย 

• ผูเ้ขา้อบรมสามารถออกแบบการขายและบรกิารของตนเองใหเ้ป็นแบบเฉพาะเพือ่ปิดการขายอยา่ง
รวดเร็ว 

 

หวัขอ้การบรรยาย 
การขายเป็นเรือ่งของคนซือ้มากกวา่คนขาย 

• โอกาสทีห่ายไปของการขายในโลก ONLINE & OFFLINE 
• BUYING BEHAVIOR พฤตกิรรมการซือ้ของลกูคา้ 
• ขัน้ตอนการเกดิพฤตกิรรมการซือ้ 
• WORKSHOP การวเิคราะหอ์ปุสรรคการขายในโลกออนไลนแ์ละโลกออฟไลน ์ สมองการซือ้แบง่

ออกเป็น 3 สว่น 
วธิขีายทีด่มีาจากการกระตุน้ใหล้กูคา้รบัรูก้อ่น 

• NEURO SELLING ขายเขา้สูส่มอง 
• สิง่ทีช่ว่ยกระตุน้การรับรูข้องลกูคา้ 
• การขายในโลกออนไลนท์ีเ่ลน่กบัผูซ้ือ้ 
• การขายในโลกออฟไลนท์ีเ่ลน่กบัผูซ้ือ้ 
• WORKSHOP ตัง้คําถามในงานตนเองเพือ่แลกเปลีย่นดว้ยประสบการณ์และ CASE STUDY 

ความแตกตา่งของการขายทีรู่จ้งัหวะและข ัน้ตอนทีถ่กูตอ้ง 
• จติวทิยาการเลน่กบัสมองของมนุษยเ์พือ่สรา้งวธิขีายทีปิ่ดได ้
• การใชห้ลัก S>A>L>E> ในการกระตุน้การขายเพือ่ปิดการขาย 
• เทคนคิการกระตุน้ลกูคา้แตล่ะแบบ 
• เทคนคิการสงัเกตลกัษณะเพือ่วเิคราะหพ์ฤตกิรรมในการปิดการขาย 
• การสงัเกตลกัษณะในรปูแบบ ONLINE และ OFFLINE 
• WORKSHOP สงัเกตลกูคา้เพือ่ปรับแนวทางสูก่ารปิดการขาย 
• การตอบสนองลกูคา้ 4 ประเภทกบังานของเรา 

ประเภทการตอบสนองทีถ่กูตอ้งทีม่โีอกาสปิดการขาย 
• เทคนคิการปิดการขายของลกูคา้แตล่ะแบบ 
• WORKSHOP กรณีศกึษาลกูคา้ทัง้ 4 แบบ 
• สรปุการบรรยาย 

วธิกีารอบรมแบบ ONLINE ผา่น ZOOM 
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วทิยากร อาจารยป์ระเสรฐิ สขุไพบลูยก์ลุ   
วทิยากรและทีป่รกึษาดา้นการขายและการตลาดใหแ้กห่น่วยงานภาครัฐและเอกชน  
ความเชีย่วชาญ ดา้นการขาย ดา้นการตลาด การบรกิาร การันตรดีว้ยประสบการณ์การสอนและทีป่รกึษา
องคก์รดา้นการขายและการบรกิารมากกวา่ 15 ปี จากแบรนดยั์กษ์ใหญต่า่งๆ ทีม่กีารวา่จา้งอยา่งตอ่เน่ือง 
มากกวา่ 100 บรษัิท, ผลงานการเขยีนหนังสอื: SALES 2  (กลยทุธนั์กขายในปัจจุบนั) 

  
ผูเ้ขา้ฝึกอบรม 
ผูม้หีนา้ทีแ่ละเกีย่วขอ้งกับการใชทั้กษะการเจรจาตอ่รองอยา่งมอือาชพีในหลายๆหนว่ยงานในองคก์รไมว่า่จะเป็นผูบั้งคับบัญชา
ทกุระดับ พนักงานขาย และผูส้นใจทัว่ไป 

หลักสตูรน้ีเหมาะสําหรับ 
 นักขาย / นักการตลาด 
 ผูจ้ัดการฝ่ายขาย/ ผูจ้ัดการฝ่ายการตลาด 
 ผูจ้ัดการฝ่ายพัฒนาธรุกจิ 
 เจา้หนา้ทีฝ่่ายขาย/เจา้หนา้ทีฝ่่ายการตลาด 

อตัราคา่อบรมสมัมนา ทา่นละ 2,500 + Vat 175 = 2,675 บาท 

Pro สมคัร 4 ทา่นขีน้ไปคา่อบรมทา่นละ 1,900 บาท+VAT 7%  

โอนผา่นบัญช ีธนาคารกสกิรไทย บัญชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ 

เลขที ่732-2-458238 

เง ือ่นไขการอบรม...  หา้มบนัทกึภาพ วดีโีอ แชร ์หรอืนําไปเผยแพร ่

ตดิตอ่ คณุตุม้ 086-8929330   02-1753330 Email : info.ptstraining@gmail.com 

www.ptstraining.co.th 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรัญญา  086-8929330 
Professional Training Solution 
Tel  02-1753330, 086-6183752  
www.ptstraining.in.th 
อเีมล ์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com 
  

กรณีหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลชูั่น   

เลขท่ี 89/161 หมู่บา้นพฤกษาวิลล ์23 ซ.พระยาสเุรนทร ์21 แยก 3  

แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรุงเทพฯ 10510 

เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี 0103553030100 
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แบบฟอรม์การลงทะเบียน 

Online หลักสตูร เพิม่พลงัการขายดว้ยเทคนคิจติวทิยา NEURO SELLING  

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

  บรษิทั__________________________________________________________________________ 

   ท่ีอยู่ออกใบกาํกบัภาษี_____________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________ 

   รหสัไปรษณีย_์____________________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: _____________________________________________________________________ 

หมายเหต ุ กรณียกเลิกการเขา้สมัมนากรุณาแจง้ลว่งหนา้ 7 วนัก่อนวนัสมัมนา มิฉะนัน้จะตอ้งชาํระ 30% ของราคาค่าสมัมนา 

ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง 

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