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หลกัสตูร เทคนคิการขายอยา่งมอือาชพีเพือ่เพิม่ยอดขาย  

(Sales and Professional Technique to Increase Sales) 
 

30 เมษายน 2561 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมพาลาสโซ กรงุเทพฯ (ถนนรชัดา) 
*สถานทีจั่ดอบรมอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 

หลักการและเหตุผล:  ทาํไมเราต้องมีความรู้ในคอร์สนี ้ 

การขายทีเ่นน้ขายใหล้กูคา้ไมว่า่จะเป็นรายบคุคล รายใหญห่รอืขายใหแ้กอ่งคก์ร ตอ้งเนน้ความสําคญัของลกูคา้เป็นหลกั 
พนักงานขายทีด่ตีอ้งสรา้ง Customer Value ขึน้ใหไ้ด ้การขายสนิคา้และบรกิารใหแ้กล่กูคา้เราไมไ่ดเ้นน้การขายเพือ่วันนี้
เทา่นัน้ การขายแบบมเีทคนคิการขายอยา่งมอือาชพีใหแ้กล่กูคา้จะสง่ผลถงึการขายในระยะยาวเพือ่เป็นการเพิม่ยอดขายได ้
อยา่งตอ่เนือ่ง เพราะฉะนัน้พนักงานขายควรจะรู ้วเิคราะหล์กูคา้ เทคนคิการเปิดใจลกูคา้กอ่นการเสนอขายสนิคา้และ
บรกิาร  เทคนคิในการวเิคราะหแ์ละคน้หาความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิของลกูคา้  ตามมาดว้ยเทคนคิในการนําเสนอขายสนิคา้ที่
เหนอืคูแ่ขง่ขนั และเขา้ใจถงึเคล็ดลับและเทคนคิการใหคํ้าปรกึษา และการรักษาความสมัพันธท์ีด่กีบัลกูคา้ใหไ้ดใ้นระยะ
ยาว การจัดการขอ้โตแ้ยง้ทีเ่กดิขึน้อยูต่ลอดเวลาและการปิดการขายทีส่รา้งความพอใจแกท่ัง้สองฝ่ายทีเ่ราจําเป็นจะตอ้งใช ้
จติวทิยาในการเรยีนรูอ้า่นคน หรอือา่นความตอ้งการใหท้ราบกอ่นเพือ่ทีจ่ะไดป้รับเปลีย่นพฤตกิรรม ใหต้รงตามความ
ตอ้งการ หรอืความพงึพอใจของลกูคา้หรอืผูมุ้ง่หวัง ไมว่า่จะอยูใ่นกระบวนใดๆ กต็ามของการขาย  

เนือ้หาของการฝึกอบรมนัน้จะเนน้ใหไ้ดเ้รยีนรูห้ลักการตา่งๆ การทํากจิกรรมฝึกปฏบิตัเิพือ่ทําใหผู้เ้ขา้ฝึกอบรมนัน้มคีวาม
เขา้ใจในเนือ้หาอยา่งแทจ้รงิกอ่นทีจ่ะนําความรูนั้น้ไปในการทํางานเพือ่เสรมิสรา้งเทคนคิการขายอยา่งมอือาชพีน่ันเอง 

สิง่ทีไ่ดร้บัจากการฝึกอบรม 

1. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมมคีวามรูค้วามเขา้ใจในเทคนคิการขายอยา่งเป็นระบบ 
2. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถนําเสนอการขายและการปิดการขายไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
3. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมพัฒนาประสทิธภิาพของการขายใหเ้ป็นมอือาชพีมากยิง่ข ึน้เพือ่การเพิม่ยอดขายได ้

อยา่งตอ่เนือ่ง 
4. เพือ่ใหพ้นักงานขายรูจ้ติวทิยาการอา่นภาษากายเพือ่คน้หาความตอ้งการ และเทคนคิการจัดการในการ

เผชญิกับขอ้โตแ้ยง้ของลกูคา้ในสถานการณ์ตา่งๆ 
5. เพือ่ใหผู้เ้ขา้ฝึกอบรมรูเ้ทคนคิการรักษาสายสมัพันธ ์และตดิตามการซือ้ซํ้า 
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หวัขอ้การฝึกอบรม 

Module 1 : Sales Attitude, Concept & Process 

-        ความหมายและความเขา้ใจในความสําคัญของงานขาย 

-        อปุสรรคสําคัญทีทํ่าใหพ้นักงานขายไมป่ระสบความสําเร็จ 

     Workshop : ปัญหาทีเ่กดิจากการขายทีไ่มส่ามารถเพิม่ยอดขาย (Problem) 

-        แนวคดิ และทัศนคตทิีด่ ีถกูตอ้ง ทีพ่รอ้มเป็นภมูป้ิองกัน 

-        ทฤษฎ ี“การขายลว่งหนา้” เพือ่สรา้ง Customer Value 

-        คณุสมบัตขิองพนักงานขายมอือาชพี 

Module 2 : Sales Smart, Analysis & Planning 

-        บคุลกิภาพ การวางตัว และการสรา้งมาด 

(การแตง่กาย, การดแูลตนเอง, ทว่งทา่อริยิาบถ, มารยาท) 

-        บทบาททีแ่ตกตา่ง และกระบวนการตัดสนิใจซือ้ 

-        ลกูคา้ของเราคอืใคร และกระบวนการคน้หาลกูคา้ 

-        การวเิคราะหล์กูคา้ และคน้หาความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิ 

Practice : วเิคราะหล์กูคา้ และคําถามเชงิลกึ 

-        เทคนคิการวางแผนกอ่นเขา้พบลกูคา้อยา่งเป็นขัน้เป็นตอน 

Module 3 : Sales Presentation, Reading & Consult 

-        เทคนคิการนําเสนออยา่งโดนใจลกูคา้ 

-        การปรับเปลีย่นวธิกีารนําเสนอเพือ่เพิม่ยอดขาย 

-        เทคนคิการนําเสนอขายสนิคา้ใหเ้หนอืกวา่คูแ่ขง่ขนั 

Workshop : คน้หาขอ้ไดเ้ปรยีบ (Advantage) 
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-        เสนอขายสนิคา้อยา่งไรเมือ่ “สนิคา้มจีดุออ่น” 

-        จติวทิยาการอา่นภาษากายเพือ่คน้หาความตอ้งการ 

-        เทคนคิการชว่ยคดิ แบบทีป่รกึษาในการขาย 

Module 4 : Sales Resolution , Closing & Evaluation 

-        การจัดการและการเผชญิกับขอ้โตแ้ยง้ในการขาย 

-        เทคนคิการปิดการขาย ใหเ้ป็นเรือ่งงา่ย และแนบเนยีน 

-        การรักษาสายสมัพันธ ์และการใหบ้รกิารหลังการขาย 

-        การประเมนิผลการปฏบิัตงิานขาย 

-        การจัดการกับลกูคา้ตอ่สถานการณ์ตา่งๆ ทีย่ากลําบาก 

Workshop : แกไ้ขปัญหาทีเ่กดิจากการขายทีไ่มส่ามารถเพิม่ยอดขาย (Solution) 

วิธีการ และรปูแบบการฝึกอบรม    

การบรรยาย  การระดมความคิดเหน็  การทาํแบบฝึกปฏิบติั  ตลอดจนการระดมปัญหาทางการขายท่ีเกิดขึ้นจาก

ลกูค้าในหน่วยงานของผูเ้ข้าฝึกอบรม และข้อสรปุการแก้ไขปัญหาทางการขายจากบริบทเทคนิคการขายอย่าง

มืออาชีพเพ่ือเพ่ิมยอดขาย และนํามาทาํ Workshop   

 
วทิยากร: อาจารยส์กุจิ ตรยีทุธวฒันา 

ประสบการณ์การทาํงาน 

                 ประสบการณ์ดา้นการขายและการตลาด ดา้นบรกิารลกูคา้ ดา้นการบรหิาร และพฒันาทรพัยากรมนุษยร์วมแลว้

เกอืบ 25 ปี จากบรษิทัและองคก์ร ชัน้นําหลายแหง่ 

                 ประสบการณ์ดา้นการตลาดขายตรงและดา้นการเป็นวทิยากรมามากกว่า 20 ปี 

                 * ผูจ้ดัการฝ่ายขายและฝึกอบรม บรษิทั สปอรต์ทรอน อนิเตอรเ์นชัน่แนล (ประเทศไทย) จาํกดั 

                 ผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาธุรกจิ และการตลาด บรษิทั ลาชเูล่ คอสเมตคิส ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

                 ผูบ้รหิาร และทีป่รกึษา ฝ่ายทรพัยากรบุคคล  ฝ่ายพฒันาองคก์ร และธุรกจิ บรษิทั แอกเซส อนิดสัเตรยีล เทคโนโลย ี

จาํกดั 
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จาํนวนผู้เข้าอบรม  ไม่เกนิ 30 คน 

อตัราคา่ลงทะเบยีน 
(รวมคา่เอกสาร อาหารกลางวนับฟุเฟตน์านาชาต ิและอาหารวา่งตลอดการสมัมนา) 

คา่อบรม  ราคากอ่น VAT VAT 7% ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  
3% 

ราคาสทุธ ิ

ราคาทา่นละ 3,900 273 (117) 4,056 

Early Bird จา่ยกอ่นลดพเิศษ 3,500 245 (105) 3,640 

Pro 3 คน ๆ ละ 3,200 224 (96) 3,328 
ทุกหลักสูตร “มอบวุฒบัิตร ใบรับรองจากสถาบันโปรเฟสช่ันแนล เทรนน่ิง โซลูช่ัน 

วธิกีารชําระเงนิ: 
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังนี ้

1.1  ธนาคารกสกิรไทย บญัชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 
          ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  
          และ Scanใบ Pay-in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี Email:ptstraining3@gmail.com 
          พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลกัสตูร 

1.2 ชําระดว้ยเช็คบรษัิท สัง่จา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training Solution 
Ltd, Partnership) 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรัญญา 080-2545660 
Professional Training Solution 
Tel  02-1753330, 086-6183752  
Fax.  02-9030080 ext.9330 
www.ptstraining.in.th 
อเีมล ์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com 

คา่ฝึกอบรม สามารถหกัคา่ใชจ้า่ยทางภาษไีด ้ 200% ของคา่ใชจ้า่ยจรงิ 
(พระราชกฤษฎกีาฉบบัที ่ 437 ใช ้19 ตลุาคม พ.ศ. 2548 เป็นตน้ไป) 

 
 
 
 
 
 
 

Professional Training Solution  /www.ptstraining.co.th  02-1753330 4 
 

mailto:info.ptstraining@gmail.com


 Professional Training Solution                                                                     
 

แบบฟอร์มการลงทะเบียน 
หลกัสตูร_________________________________________ 

ส่งมาท่ี info.ptstraining@gmail.com หรือ ptstraining3@gmail.com 
    
  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: ____________________________________________________________________________ 
 
หมายเหต ุ  
กรณียกเลกิการเขา้สมัมนากรณุาแจง้ลว่งหนา้ 7 วนักอ่นวนัสมัมนา มฉิะนัน้จะตอ้งชําระ 30% ของราคาคา่สมัมนา 
 
 กรณีหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ส่งเอกสารมาท่ี 

หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนน่ิง โซลขูัน่   

เลขท่ี 89/161 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสเุรนทร์ 21 แยก 3  

แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรุงเทพฯ 10510  

 เลขประจําตวัผู้ เสียภาษี 0103553030100 
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