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หลกัการและเหตุผล 

การขายยคุปัจจบุันมคีวามแตกตา่งมากกวา่การขายในอดตี เพราะเครือ่งมอืทีท่ันสมัยอยา่งโลกออนไลนเ์ป็น
ตน้ก าเนดิของการขายไรพ้รมแดนทีเ่ชือ่มสมัพันธร์ะหวา่งลกูคา้และการขายใหบ้รรจบถงึกนัไดอ้ยา่งไร ้
เงือ่นไข ประจวบเหมาะไปกบัพฤตกิรรมคนทีเ่ปลีย่นไป ท าใหก้ารคน้หาสิง่ใหมเ่ป็นเรือ่งทา้ทาย คนเริม่ทีจ่ะ
เห็นประโยชนใ์นเรือ่งของการซือ้ขาย โดยไมจ่ าเป็นตอ้งผกูสมัพันธก์บัใคร 
 

ดังนัน้ในยคุปัจจบุันแมก้ระทั่งรา้นกาแฟยังสามารถแยง่ลกูคา้กนัได ้นับประสาอะไรกบันักขายทีจ่ะไม่
ถกูแยง่กนั ฉันใดฉันนัน้ การขายในยคุนีจ้งึไมใ่ชก่ารขายเชงิรับ หากแตเ่ป็นการขายเชงิรกุในโลกออนไลนท์ี่
ตอ้งเขา้หาลกูคา้ตดิตามลกูคา้มากกวา่แตก่อ่น หลักสตูรนีจ้ะเปลีย่นแปลงการขายออนไลนข์องเราให ้
ตอบสนองลกุคา้ไดด้ยี ิง่ข ึน้และเขา้จการผลักดันใหเ้กดิยอดขาย 

  
วตัถปุระสงค ์
•     เพือ่ใหนั้กขายเขา้ใจและตระหนักถงึค าวา่ ขายยคุใหมส่รา้งยอดดว้ยออนไลน ์
•     เพือ่ใหนั้กขายเขา้ใจถงึสภาพของการขายและการตลาดทีม่คีวามเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ตลอดเวลา 
•     เพือ่สรา้งสรรคก์ารคดิใหเ้ปลีย่นแปลงไปในทศิทางทีเ่ป็นการขายปัจจบุันมากยิง่ขึน้ 
•     เพือ่พฒันาศักยภาพนักขายในการเขา้ถงึกลุม่ลกูคา้ 
•     เพือ่ใหนั้กขายไดศ้กึษาเทคนคิการจัดการขอ้โตแ้ยง้ และขอ้ขอ้งใจ 
•     เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมไดเ้รยีนรูเ้กีย่วกบัการสือ่สารเพือ่ใหเ้กดิโอกาสทางการขายทีม่ากขึน้ 

  

หวัขอ้บรรยาย 

•     การตลาดออนไลนท์ีด่สีูก่ารขายทีย่ั่งยนื 

•     หนา้ทีข่องการตลาดและองคป์ระกอบส าคญัในการท าตลาดออนไลน ์

•     กระบวนการทางการตลาดและขัน้ตอนในการท าการตลาด 

•     การก าหนดตลาดออนไลนด์ว้ย STP 

•     กรณีศกึษา การก าหนดตลาดดว้ย STP และการก าหนดเครือ่งมอืทีต่อ้งใช ้

•     WORKSHOP การท าตลาดทีเ่หมาะสมเพือ่สรา้งโอกาสทางการขาย 

•     การขายและกฎเหล็กการขาย 

•     หลักการสรา้งยอดขายมหาศาลดว้ยจติวทิยาสนิคา้และราคา 

•     การขายทีด่ตีอ้งอาศยักลไกทางการตลาดเพือ่เพิม่โอกาสทางการขาย 

•     WORKSHOP นักขายเชือ่มโยงแนวทางการตลาดเพือ่ตอ่ยอดโอกาสทางการขายดว้ย
จติวทิยา 

•     แนวคดิการบรกิารสง่เสรมิการตลาดออนไลนใ์หปั้ง 

หลกัสตูร   

หลกัสตูร เทคนคิการขายออนไลนอ์ยา่งไรใหป้งั 
วนัที ่13 พฤษภาคม 2565 

24 มถินุายน 2565 
เวลา 9.00-12.00น.  Online Training  

 

 



[Pick the date] [เทคนิคการขายขั้นเทพ]                                                   

 

•     การขายอยูท่ีค่วามสมัพันธแ์ละการบรกิารทีด่ ี(รปูแบบการแนะน าสนิคา้(รวีวิ) บรกิารและ
การเอาใจใสใ่นปัญหาลกูคา้) 
•     หัวใจของการขายออนไลนค์อื การสรา้งความมั่นใจใหก้บัลกูคา้วา่จะไดรั้บประสบการณ์
ทีด่ ี

•     ปัญหาการขายออนไลนท์ีท่ าใหก้ารซือ้ขายสะดดุ 

•     หลักการขจัดอปุสรรคและความลังเลของลกูคา้เพือ่ใหก้ารขายเกดิความตอ่เนือ่ง 

•     WORKSHOP การปรับกลยทุธอ์อนไลนใ์หข้ายไดม้ากขึน้ 

•     ขัน้ตอนการปิดการขายออนไลน ์

•     เทคนคิการตอบขอ้โตแ้ยง้เพือ่ปิดการขาย 

•     กรณีศกึษา การขจัดขอ้ขอ้งใจและประเด็นค าถามทีพ่บบอ่ย 

•     WORKSHOP การแกไ้ขปัญหาทางการขายและการขจัดขอ้ขอ้งใจ 

•     ถาม-ตอบ 

•     สรปุการบรรยาย 

  

วิทยากร         อาจารยป์ระเสริฐ  สขุไพบลูยก์ลุ  (Master of Business 
Administration (M.B.A)   ประสบการณ์การสอนกว่า 20 ปี ด้านการขาย, การตลาด, การบริการ และ Team 
Building จากแบรนดย์กัษ์ใหญ่ต่างๆ ท่ีมีการว่าจ้างอย่างต่อเน่ือง อาทิ โตโยต้า นิสสนั MBK ปริญสิริ ธนาคารกสิกร
ไทย  ทีโอที ฯล วิทยากรและท่ีปรึกษาด้านการขายและการตลาดให้แก่หน่วยงานภาครฐัและเอกชน ผลงานการ
เขียนบทความวิชาการต่างๆ และหนังสือ E-book : กลยุทธนั์กขายในปัจจบุนั (Sale 2) 

อบรมแบบ ONLINE ผา่น ZOOM 
คา่อบรม ราคาทา่นละ 1,500 บาท/1 ทา่น (ไมร่วม VAT) 

วธิกีารช าระเงนิ: 
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังนี ้

1.1 ธนาคารกสกิรไทย บัญชสีะสมทรพัย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 
ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  

และแฟ็กซใ์บ Pay-in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ที ่0-29030080 ext.9330 

พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลักสตูร 
1.2 ช าระดว้ยเชค็บรษัิท สัง่จา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training 

Solution Ltd, Partnership) 
 

กรณีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขที ่เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี 0103553030100 
หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ 
เลขที ่89/161 หมูบ่า้นพฤกษาวลิล ์23 ซ.พระยาสเุรนทร ์21 แยก 3  
แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรงุเทพฯ 10510 

  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรัญญา 
Professional Training Solution 
Tel  02-1753330, 086-6183752  
www.ptstraining.in.th 
อเีมล ์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com 
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ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบคุคลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง 
(พระราชกฤษฎีกาฉบบัท่ี 437 ใช้ 19 ตลุาคม พ .ศ . 2548 เป็นต้นไป) 

แบบฟอร์มการลงทะเบียน 
หลกัสตูร เทคนคิการขายออนไลนอ์ยา่งไรใหป้งั 

ส่งมาท่ี  info.ptstraining@gmail.com;  ptstraining3@gmail.com 

 
   บรษิทั_______________________________________________________________________________ 
   ท่ีอยู่ออกใบก ากบัภาษี__________________________________________________________________ 
   ____________________________________________________________________________________ 
   รหสัไปรษณีย_์____________________เลขประจ ำตวัผูเ้สยีภำษ_ี_________________________________ 
  ชือ่ผูป้ระสำนงำน (HR)____________________________โทรศพัท ์_______________________ต่อ_______ 
   Fax: _________________________     E-mail: _____________________________________________  
  วนัสมัมนำ____________________________________________________________________________ 
1. ชือ่-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________ 

ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________  

2. ชือ่-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________  

3. ชือ่-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________  
 

4. ชือ่-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________  
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