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หลกัสูตร จิตวิทยานักขายเชิงรกุ 

เวลา 09.00-16.00 น. 
หลักการและเหตุผล : 

จากเหตุผลทางเศรษฐกจิ การเมอืง สงัคม วฒันธรรม และการแขง่ขนัทางดา้นธุรกจิ เพื่อการอยู่รอด และเจรญิรุ่งเรอืงได้

รวมทัง้พฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ของลกูคา้หรอืผูบ้รโิภคทีม่กีารแปรเปลีย่น ตลอดเวลา จงึจาํเป็นทีน่กัขายตอ้งสรา้งกลยุทธก์ารขาย

เพื่อเพิม่ทกัษะ และความสามารถในการตดิต่อลกูคา้ หรอืมุ่งหวงัในเป้าหมายทีก่า้วหน้า ของตนเองและการทาํงาน ตอ้งอาศยัแนวทาง

วธิกีาร และความรูแ้นวคดิ เพื่อใหท้่านยนืหยดัอยูใ่นการขายทีเ่ป็นมอือาชพี 

หลกัสตูรน้ีเป็นหลกัสตูรมาตรฐานทีต่อ้งรูไ้วเ้ป็นอาวธุทางปัญญาในการขายในยามทีม่กีารแขง่ขนักนัสงูเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ 

ไม่ว่าจะเป็นหลกัการคดิในการสรา้งกลยุทธ ์การวเิคราะหล์กูคา้ การเจรจาเพื่อใหไ้ดม้าในสิง่ทีต่อ้งการ และสรา้งความประทบัใจใหแ้ก่

ลกูคา้ ตัง้แต่ตน้จนจบ คุณจะไดท้กัษะการขายทีไ่ม่เป็นรองใคร  และนําท่านสูส่ายทางนกัขายมอือาชพีในอนาคต 

วทิยากรศกึษาดา้นจติวทิยาในการขายโดยศกึษาต่อทางจติวทิยาและหาเทคนิคการเปิดการขายจนสามารถปิดการขายได ้

ไม่ว่าจะเป็นการขจดัขอ้โตแ้ยง้ การสรา้งความประทบัใจ หรอื การเจรจาต่อรอง  เพื่อเป็นทกัษะในการขายใหม้ปีระสทิธภิาพและแกไ้ข

ยามเกดิปัญหาได ้

เน้ือหาการเรียนรู้ : 

ปรบักรอบความคดิสู่นกัขายมอือาชพี 

• ลกัษณะนกัขายมอือาชพีแบบใหค้าํปรกึษา 

• พลงัแห่ง เป้าหมายการเป็นนกัขายมอือาชพี 

• เราจะเริม่จากตรงไหนด ี

• บทบาทของผูใ้หค้าํปรกึษา 

• จรรยาบรรณของผูใ้หค้าํปรกึษา 

• รูจ้กัพรสวรรค ์และ พรแสวง  

ก่อนลงสู่สนาม  

• หลกัการถงึการวเิคราะหพ์ฤตกิรรมลกูคา้ 

• สิง่ทีจ่ะเจอในการขาย ปัญหามาตรฐาน 

• กฎของความเชื่อ ในการใหค้าํปรกึษา 

• กฎของเป้าหมาย สู่ความสาํเรจ็ 

• กําลงัใจในการสรา้งความสําเรจ็ในการขาย 
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สู่สนามนกัขาย 

• จติวทิยาการสรา้งความประทบัใจ  

• เทคนิคจติวทิยาการเปิดการขาย 

• กลยทุธการใชค้าํถาม  

• เทคนิคการขายความคดิแบบใหค้าํปรกึษา 

• จติวทิยาการใหท้าํปรกึษาแบบมอือาชพี 

เสน้ชยัอยูแ่ค่เอือ้ม  

• ปัญหาการปิดการขายแบบใหค้าํปรกึษา 

• เทคนิคการปิดการขาย 

• การวเิคราะหแ์ละประเมนิผลหลงัการขาย 

การอบรมเป็นลกัษณะการบรรยาย :จงูใจ ชกัชวนใหเ้หน็คุณค่าในอาชพีนกัขาย พรอ้มยกตวัอยา่งประกอบและม ี

Work Shop.ใหผู้เ้ขา้รว่มอบรมเขา้ใจในเน้ือมากยิง่ขึน้ 

วทิยากร  อาจารย ์ประกาศติ สพฤกษศ์ร ี

ระยะเวลาการฝึกอบรม:   1 วนั (09.00-16.00 น.)                

 

อัตราคา่ลงทะเบยีน 
    (รวมคา่เอกสาร อาหารกลางวนั และอาหารวา่งตลอดการสมัมนา) 

คา่อบรม  ราคากอ่น VAT VAT 7% ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  3% ราคาสทุธ ิ
    คา่สมัมนา  1 ทา่น 3,900 273 (117) 4,056 

Early Bird ชําระลว่งหนา้(5วนั) 3,500 245 (105) 3,640 
Promotion สมคัร 4 จา่ยเพยีง 3  ทา่น   
                                               ทกุหลกัสตูรมอบวฒุบิตัร 
วธิกีารชําระเงนิ: 
1. โอนผา่นบญัชธีนาคาร ดงันี ้

1.1  ธนาคารกสกิรไทย บญัชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 
          ชือ่บญัช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  
          และแฟ็กซใ์บ Pay-in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ที ่0-29030080 ext.9330 
          พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลักสตูร 
1.2 ชําระดว้ยเชค็บรษัิท สัง่จา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training Solution Ltd, 

Partnership) 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรุณาตดิตอ่: คณุอรัญญา(ตุม้) 086-8929330 
Professional Training Solution 
Tel  086-5418107 , 086-6183752  
Fax.  02-9030080 ext.9330 
www.ptstraining.in.th 
อเีมล ์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com 
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แบบฟอร์มการลงทะเบียน 

จติวทิยานกัขายเชงิรกุ 

สง่มาที ่email : ptstraining3@gmail.com หรอื Fax 02-9030080 ext.9330 
  บรษิทั__________________________________________________________________________ 

   ท่ีอยู่ออกใบกาํกบัภาษี_____________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________ 

   รหสัไปรษณยี_์____________________TAX ID______________________________________ 

  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: _____________________________________________________________________ 

 

4. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________ 

 

หมายเหต ุ กรณียกเลิกการเข้าสมัมนากรุณาแจ้งลว่งหน้า 7 วนัก่อนวนัสมัมนา มิฉะนัน้จะต้องชําระ 30% ของราคาคา่

สมัมนา 

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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