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หลกัการและเหตุผล 

ด้วยแรงผลกัและแรงดงึของสองขัว้ทัง้สภาวะธุรกิจท่ีถดถอย และขณะท่ีการแขง่ขนัทางธุรกิจกลบัทวีความรุนแรง
เพิ่มขึน้ทกุวนั ผู้ ท่ีท าหน้าท่ี”ขาย” จงึเป็น “ขนุศกึ”ท่ีมีความส าคญัขององค์กรในการ “ต้องท าอยา่งไร” จงึสามารถ “เพิ่ม
อตัราปิดการขาย” ให้ดีขึน้กบัการเสนอขายลกูค้าทกุราย โดย”ไมใ่ช้ราคา” มาเป็น”กลยทุธ์” ในการขาย...หลกัสตูรนีมี้
ค าตอบ  

วตัถปุระสงค ์    เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม............ 

 เข้าใจหลกัการและเทคนิคใน “การตัง้ราคา” ให้สินค้าขายได้ “ด้วยตวัมนัเอง” 

 การใช้วิธีการทาง “จิตวิทยาการขาย” กบัลกูค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
หวัขอ้การฝึกอบรม 
 การเขา้ใจใน “จติวทิยาการรับรู”้ ของลกูคา้เกีย่วกบั “ราคา” 
 กระบวนการ “ตัดสนิใจซือ้” ของลกูคา้เกีย่วกบั “ราคา” 
 กระบวนการ “ขาย” อยา่งไร ให ้“สอดรับ” กบักระบวนการ “ตดัสนิใจซือ้ของลกูคา้ 
 การอา่น “แผนทีใ่นใจ” ของลกูคา้ในการตัดสนิใจซือ้ 
 หลกัการเกีย่วกบั “ราคา” 

 Low Price 

 High Price 

 Value Price 

 Destroy Price 

 Pricing Strategy : กลยทุธร์าคา 

 Seasonal pricing 

 Pricing by type of Customer 

 Discount pricing 

หลกัสตูร   
กลยทุธก์ารเพิม่ยอดขายโดยไมใ่ชร้าคา 

9 มนีาคม 2565 
8 มถินุายน 2565 

โรงแรมโนโวเทล กรงุเทพ สขุมุวทิ 20 
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 Price lining 

 Sales Strategy : กลยทุธก์ารขาย 

 Affinity Strategy 

 Cross Sales Strategy 

 Up Sales Strategy 

 Tow Sales Strategy 

 18 อรหันตก์ารขาย : กฎแหง่ความส าเร็จในการขาย 

 A CUT Techniques : กลยทุธก์ารเพิม่ยอดขาย 

 เทคนคิการจดัการขอ้โตแ้ยง้และปิดการขายทีเ่ป็นตอ่ 

วิทยากร : อาจารย์พรเทพ ฉันทนาวี  
ประสบการณ์ท างาน 

 ผู้อ านวยการหลกัสตูรพฒันานกัขาย บริษัท มหวฒัน์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั  
 ผู้อ านวยการฝ่ายพฒันาทรัพยากรบคุคล กลุม่บริษัท ทีซีซี แคปปิตอล กรุ๊ป   
 ผู้จดัการฝ่ายฝึกอบรมการตลาดและการขาย เครือโอสถสภา 
 ท่ีปรึกษา และวิทยากรด้านทรัพยากรบคุคล 

ระยะเวลา  1 วนั (09.00-16.00 น.) 
วิธีการฝึกอบรม: 

 บรรยายน า กิจกรรม เกม บทบาทสมมติ ชมวิดีโอคลปิ ถกอภิปราย และฝึกปฏิบตัิ 
เหมาะส าหรับ: 

 พนกังานขาย หวัหน้างานขายหรือผู้จดัการขาย 

อตัราคา่อบรม 

     (รวมคา่วทิยากร และเอกสารการอบรม รวมอาหารกลางวนั-ชากาแฟ อาหารวา่งและวฒุบิตัร) 

คา่อบรมสมัมนา/วนั ราคากอ่น VAT 
VAT 7% 

ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  
3% 

ราคาสทุธ ิ

คา่อบรม 1 ทา่น 3,900 273 (117) 4,056 

Early Bird 5 วนั 3,500 245 (105) 3,640 

Pro มา 3 ทา่น 3,300 231 (99) 3,432 

 
 
 
วธิกีารช าระเงนิ: 
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังนี ้

1.1 ธนาคารกสกิรไทย บัญชสีะสมทรัพย ์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 าระดว้ยเช็คบรษัิท สัง่จา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training 

Solution Ltd, Partnership) 
 

 
กรณีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขที ่เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี 0103553030100 

หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลขูัน่   
เลขที ่89/161 หมูบ่า้นพฤกษาวลิล ์23 ซ.พระยาสเุรนทร ์21 แยก 3  
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แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรงุเทพฯ 10510 
  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรญัญา 
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) 

  

mailto:info.ptstraining@gmail.com


 

4 Professional Training Solution 

แบบฟอร์มการลงทะเบียน 
กลยทุธก์ารเพิม่ยอดขายโดยไมใ่ชร้าคา 

ส่งมาท่ี info.ptstraining@gmail.com / ptstraining3@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 __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________ 

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

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

mailto:info.ptstraining@gmail.com

