
หลกัสตูร จติวทิยาการขายจงูใจลกูคา้ 
 

 
วทิยากร 
 
อาจารยพ์รเทพ  ฉนัทนาว ี 
 
การศกึษา 
ปรญิญาโท จติวทิยาอตุสาหกรรมและ
องคก์าร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์
ปรญิญาตร ีจติวทิยา มหาวทิยาลัยศรนีคริ
นทรวโิรฒ 
 
ประสบการณ์ทํางาน 
ผูอํ้านวยการหลักสตูรพัฒนานักขาย บรษัิท 
มหวัฒน ์เอ็นเตอรไ์พรส ์จํากดั  
ผูอํ้านวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบคุคล 
กลุม่บรษัิท ทซีซี ีแคปปิตอล กรุ๊ป   
ทีป่รกึษาและวทิยากรดา้นทรัพยากรบคุคล 
ผูจั้ดการฝ่ายฝึกอบรมการตลาดและการ
ขาย เครอืโอสถสภา 
 

ติดตอ่สอบถาม 

หลกัสตูร 1 วนั 
      หากมใีครตัง้คําถามกบัทา่นวา่ “การขายคอือะไร” แลว้ “แตกตา่งกนั
อยา่งไรกบัการซือ้” ก็คงสนุกและน่าสนใจไมน่อ้ยในการหาคําตอบ บอ่ยครัง้ใน
สถานการณ์การขาย ควรจะจบดว้ยการตกลงซือ้ แตเ่ทา่ทีเ่ห็นและเป็นอยูค่อื ไม ่
ยังกอ่น เอาไวว้ันหลัง ยังไมตั่ดสนิใจ และอืน่ๆ อกีมากมาย ทีเ่ป็นเชน่วา่มานี ้ก็
เพราะวา่พนักงานขายจรงิจัง มุง่มั่นเกนิพอดใีนการขาย โดยอาจจะลมืไปวา่ การ
ขายจะปิดลงไดด้ว้ยการพงึพอใจทีจ่ะซือ้ และเป็นสว่นหนึง่ 
ในการขายมากกวา่การเป็นผูอ้ยูใ่นฐานะถกูขาย 
    ดังนัน้ การทีพ่นักงานขายสามารถเจาะเขา้ไปในใจของลกูคา้ คอืทักษะ
สําคัญในการสรา้งความไวเ้นือ้เชือ่ใจและลกูคา้ยนิดทีีจ่ะเผยขอ้มลู สําคัญให ้
พนักงานขายไดล้ว่งรู ้สนทนาแลกเปลีย่นกนัจนนําไปสูก่ารปิดการขายดว้ย
ความเต็มใจ  

คณุอรัญญา (ตุม้) Tel: 086-6183752, 
086-8929330 

ptstraining3@gmaill.com 
 www.ptstraining.in.th 

วนัที ่1 มนีาคม 2560 
เวลา 09.00-16.00 น. 

โรงแรม Gold Orchid Hotel 

หวัขอ้การฝึกอบรม 
    1. บทบาท และ หนา้ทีข่องพนักงานขาย – สรา้งความเขา้ใจและให ้
ตระหนักถงึหนา้ทีท่ีต่อ้งทํา 
    2. ขัน้ตอนการขายอยา่งเป็นระบบ – สรา้งใหนั้กขาย ขายอยา่งมอื
อาชพี พรอ้มยกตัวอยา่งคําพดู ทา่ทางประกอบ   (ทกุขัน้ตอน จะเนน้
เทคนคิและลกูลอ่ลกูชนอยา่งรายละเอยีด พรอ้มตวัอยา่งจรงิในการ
ปฏบิตั)ิ 
 • การเตรยีมตัวของพนักงานขาย- เตรยีมตัวใหพ้รอ้มกอ่นออกสนามรบ 
มชียัไปกวา่ครึง่ 
• การเปิดการขาย – เทคนคิการเตรยีมความพรอ้มระหวา่งพนักงานกบั
ลกูคา้ กอ่นการขาย 
• การวเิคราะหโ์อกาสการขาย และการสรา้งโอกาสในการขาย – โอกาส
การขายคอือะไร ทําไมตอ้งวเิคราะห ์วเิคราะหอ์ยา่งไร 
• การนําเสนอผลติภณัฑ-์ นําเสนอสนิคา้อยา่งมอือาชพี ใหล้กูคา้ตา
สวา่ง 
• การตอบคําถามและขอ้โตแ้ยง้ - จัดการและรับมอืกบัขอ้โตแ้ยง้อยา่ง
เป็นระบบ 
• การเจรจาตอ่รอง – เจรจาอยา่งไรใหไ้มเ่สยีเปรยีบ หรอื ตกเป็น
เครือ่งมอืลกูคา้ 
• การปิดการขาย- ปิดการขายเมือ่ไร ปิดอยา่งไรจงึจะเหมาะสม และ 
ได ้Order 
    3. ขอ้ควรปฏบิตัใินขณะขายเพือ่สรา้งความเชือ่มัน่ใหก้บัลกูคา้ (สิง่ที่
นักขายตอ้งทําเพือ่ใหเ้ป็นนักขายมอือาชพี ทีล่กูคา้เกดิความศรัทธาและ
ความเชือ่มัน่) 
    4. การทบทวนการขาย – ขายได ้หรอื ไมไ่ด ้มาจากสาเหตอุะไร 
เรยีนรูไ้วจ้ะไดไ้มพ่ลาดอกี 
    5. กจิกรรมจําลองสถานการณ์การขาย...ฝึกปฏบิตัอิยา่งเขม้ขน้ 
 6. ยทุธวธิจีดัการขอ้โตแ้ยง้ทีไ่ดผ้ลเลศิ 
1. Yes but          2. Why why why                          
3. ศอกกลับ         4. ชงเอง กนิเอง    
5. เปรยีบเทยีบ     6. ชดเชย 
7. Cherry picker  8. Feel-Felt-Found 
·   
8 ยทุธวธิปิีดการขายทีไ่ดผ้ลเลศิ 
1. Sign up          2.Balancedsheet                                  
3. Two choices   4. Good chance             
5. Referral   6. Next step 
7. Trap              8. Dead line 



อตัราคา่ลงทะเบยีน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลกัสตูร Professional Selling Skill & Negotiation 

แบบฟอรม์ลงทะเบยีนสง่มาที ่Email: ptstraining3@gmail.com 
 

ชือ่หน่วยงาน / บรษัิท...................................................................................TAX ID........................................... 
 

  ทีอ่ยูบ่รษัิท............................................................................................................................................ 
 

ชือ่ผูป้ระสานงาน..................................................Email………………………………………………………………………… 
 

โทรศพัท.์................................................ตอ่......................โทรสาร………………………………………………………  
                   
 1. ชือ่....................................................... ตําแหน่ง ......................................... Email .................................. 
 
                   
 2. ชือ่....................................................... ตําแหน่ง ......................................... Email .................................. 
 
 
 3. ชือ่.........................................................ตําแหน่ง ......................................... Email .................................. 
 
 
                    การตดิตอ่/สง่เอกสารหกั ภาษ ีณ ทีจ่า่ย 

หจก. โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ จํากดั ทีอ่ยู ่89/161 หมูบ่า้นพฤกษาวลิล ์23 ซอยพระยาสเุรนทร ์21 แยก 3 
        

แขวงบางชนั เขตคลองสามวา กรงุเทพฯ 10510 Tel.02-1753330  
Fax. 02-9030080 ext. 9330   

Mobile  086-6183752 , 080-2545660 
ทะเบยีนนติบิคุคลเลขที ่0103553030100 

 
การชําระคา่อบรม 

 เช็คขดีครอ่มสัง่จา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ 
               
 โอนเงนิเขา้บญัช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ ธนาคารกสกิรไทย สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ   
    เลขทีบ่ญัช ี 732-2-45823-8 (สง่สําเนาการโอนเงนิ มาพรอ้มกบัใบลงทะเบยีน) 

 
การแจง้ยกเลกิ:  

ผูส้มัครสามารถทีจ่ะยกเลกิการเขา้อบรมได ้ในกรณีทีท่า่นยกเลกิกอ่นวันงาน 10 วัน บรษัิทฯ จะหักคา่ธรุการ รอ้ยละ. 
30 ของคา่สมัคร และในกรณีทีท่า่นยกเลกิกอ่นวันงาน 7 วัน บรษัิทฯ จะคนืเงนิรอ้ยละ 50 ของคา่สมคัร 

   นอกเหนือจากนี้แลว้ บรษัิทฯ จะไมค่นืเงนิใดๆ ทัง้สิน้ การจองมผีลเมือ่ชําระเงนิเรยีบรอ้ยแลว้และสง่ใบ Pay-in เพือ่
เป็นหลักฐานในการสํารองทีน่ั่ง email : info.ptstraining@gmail.com 

ราคาทา่นละ 3,800 บาท + VAT 7% รวมเป็น 4,066 บาท 
 

Early Bird สมัครและชําระลว่งหนา้ พเิศษ คา่อบรมทา่นละ 3,400 บาท (ไมร่วม VAT %) 
     

 เฉพาะนติบิคุคลสามารถหักภาษี ณ ทีจ่า่ย 3% ได ้
 

ราคานีร้วมเอกสาร อาหารวา่งและอาหารกลางวนัตลอดหลักสตูร 
 

ใบเสร็จคา่ลงทะเบยีน สามารถนําไปบันทกึหักคา่ใชจ้า่ยทางบัญชไีด ้200 % 
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