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หลกัสตูร Big Change ยอดขายมหาศาลเร ิม่จากคณุ 
สําหรบัผูท้ ีต่อ้งการขาย แตไ่มใ่ชฝ่่ายขาย 

 

               วนัที ่3 กรกฎาคม 2561 
เวลา 09.00-16.00 น. 

โรงแรมอไรซ้ สขุมุวทิ 26 

ประเด็นการสมัมนาทีน่า่สนใจ 

ประสบการณข์องนักขายทีผ่า่นรอ้นผา่นหนาวมาแบบมัน่ใจ จะสอนใหก้บันักขายสายเลอืดใหมใ่ห ้
คณุ ไมจํ่าเป็นทีค่ณุจะตอ้งขายเป็นมากอ่น ไมสํ่าคญัวา่คณุอยูใ่นตําแหน่งอะไร แตข่อใหค้ณุมา
รูจั้กกบัคําวา่ "นักขาย" เพือ่เปิดโอกาสตอ่ยอดมากมาย ทัง้ขายในชว่งหลงัการขาย การขายขณะ
ตดิตาม 

 มากกวา่ 80% โอกาสขายดนัไมอ่ยูใ่นมอืของนักขาย แตอ่ยูใ่นมอืของ ชา่ง, customer service, call 
center และอกีหลายตําแหน่งทีไ่มเ่คยขาย ในอดตีกวา่ 3 ปี ทีห่ลายองคก์รไดเ้ริม่ฝึกทกัษะขาย
ใหก้บัแผนกตา่งๆ และกอ่เกดิรายไดก้นัมาแลว้ มาพบกนัในหลกัสตูร Big Change to Sales Executive 
"เปลีย่นครัง้ใหญใ่หค้ณุเป็นนักขายผูม้ปีระสบการณ์" 

 

หวัขอ้การสมัมนา 
ทกัษะการขายเป็น ทกัษะสรา้งรายไดแ้ละเงนิเดอืนของคณุ 

• มารูจั้กกบัการขาย ทกัษะสรา้งผลกําไร 
• การขายแบง่เป็น 2 สว่น ขายแบบ B2B และ B2C 
• หากจะขายสนิคา้หรอืบรกิารตอ้งรูจั้กการดงึขอ้ดขีองสนิคา้ออกมา 
• ทดสอบ การขายดว้ยสถานการณ์จรงิ 

 
แนวทางความคดิเพือ่สําเร็จทกัษะการขาย 

• ความสําเร็จดา้นการขายคอื การคดิเชงิบวก 
• การคดิเชงิบวกสูก่ารสรา้งบคุลกิภาพและความมัน่ใจในการขาย 
• บคุลกิภาพสูค่วามภมูใิจในการขายและการบรกิาร 
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ข ัน้ตอนการขายแบบ B2C 7 ข ัน้ตอน 
Step1 การสรา้งความพรอ้มในตนเองสูก่ารขายมอือาชพี 

• ขอ้มลู 3 มติใินการเตรยีมตัวสูก่ารขาย 
• บทวเิคราะหข์อ้มลูลกูคา้เกา่สูก่ารสรา้งความตอ้งการใหมใ่นการขาย 
• การจัดลําดับความสําคญัของลกูคา้เพือ่บรหิารเวลาในการดแูลลกูคา้ 

Step2 การเชือ่มบรกิารไปสูก่ารมองหาจดุซือ้ขายคร ัง้ถดัไป 
• กระบวนการรักษาความสมัพันธใ์นการขาย 
• แผนการดแูลดว้ยชอ่งทางการสือ่สารทีเ่หมาะสม 
• เทคนคิสําคญัในการดแูลอยา่งใกลช้ดิเพือ่จํากดัความเคลือ่นไหวคูแ่ขง่ 

        
Step3 การมุง่แกไ้ขปญัหาและเก็บความตอ้งการเพิม่เตมิ 

• แนวคดิทีป่รกึษาสูก่ารมองโอกาสในการแกไ้ขปัญหาการขาย 
• การเก็บขอ้มลูและสถานการณ์ของลกูคา้ในปัจจบุนั 
• เทคนคิ fly fish (ชว่งตน้) การแนะนําเบือ้งตน้เพือ่เสนอทางชว่ยเหลอื 
• กอ่นการขาย 

Step4 การนําขอ้มลูทีไ่ดม้าทําการตดิตามการขาย 
• การแยกประเด็นปัญหาของลกูคา้เพือ่ทําการตดิตาม 
• เทคนคิการสรา้งประสบการณ์ทีด่ดีว้ยการสง่เสรมิหลังการขาย 
• การทํานัดเพือ่สง่เสรมิประสทิธภิาพการขายในครัง้ถัดไป 

Step5 การสรา้งความตอ้งการในการขายและการนําเสนอ 
• ประเภทงานขายทีเ่กดิหลังการขาย 
• การขายสนิคา้แทนทีแ่ละการขายสนิคา้ทดแทน 
• เทคนคิ fly fish (ชว่งกลาง) การมุง่การขายดว้ยการย้ําจดุเจ็บปวด 

Step6 การขจดัขอ้ขอ้งใจและสรา้งความม ัน่ใจ 
• กระบวนการวเิคราะหป์ระเด็นคําถามสูก่ารสรา้งความมัน่ใจ 
• ประเภทการใช ้Sales Talk ในการตอบคําถาม 
• การใชว้ลเีชงิบวก Sales talk สูก่ารสรา้งความเชือ่มัน่ 

Step7 การมุง่เสนอทางเลอืกเพือ่ปิดการขาย 
• กระบวนการสรา้งประตใูนการปิดการขาย 
• เทคนคิ fly fish (ชว่งจบ) การนําไปสูก่ารสรา้งรปูแบบตดัสนิใจ 

       การสรปุบทสนทนาชว่งจบเพือ่ทําการตดิตาม 
วทิยากร อาจารยป์ระเสรฐิ  สขุไพบลูยก์ลุ 
 
รปูแบบการสมัมนาหลักสตูรนีมุ้ง่เนน้ผูเ้ขา้สมัมนาเป็นศนูยก์ลาง โดยเนน้การมสีว่นรว่มและมกีารทํา Workshop 
และบทบาทสมมตพิรอ้ม VDO ประกอบการสมัมนา 
 
หลักสตูรนีเ้หมาะสําหรับ 
 นักขาย / นักการตลาด 
 ผูจั้ดการฝ่ายขาย/ ผูจั้ดการฝ่ายการตลาด 
 ผูจั้ดการฝ่ายพัฒนาธรุกจิ 
 เจา้หนา้ทีฝ่่ายขาย/เจา้หนา้ทีฝ่่ายการตลาด 
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 อัตราคา่ลงทะเบยีน/ทา่น 
    (รวมคา่เอกสาร อาหารกลางวนั และอาหารวา่งตลอดการสมัมนา) 

คา่อบรม  ราคากอ่น VAT VAT 7% ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  3% ราคาสทุธ ิ

   คา่สมัมนากรณีชําระหนา้งาน 
ราคาทา่นละ 3,900 273 (117) 4,056 

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

หรอื Pro มา 4 จา่ย 3  

ใบประกาศจากสถาบนัโปรเฟสช ัน่แนล เทรนนิง่ โซลชู ัน่ 

วธิกีารชําระเงนิ: 

1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังนี ้
1.1  ธนาคารกสกิรไทย บญัชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 

          ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  
          และแฟ็กซใ์บ Pay-in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ที ่0-29030080 ext.9330 
          พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลกัสตูร 

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

รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรัญญา 
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 
  

กรณีหกัภาษี ณ ท่ีจา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิ่ง โซลชูัน่   

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

แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรุงเทพฯ 10510 

เลขประจําตวัผู้ เสียภาษี 0103553030100 
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แบบฟอร์มการลงทะเบียน 

Big Change ยอดขายมหาศาลเร ิม่จากคณุ 
สําหรบัผูท้ ีต่อ้งการขาย แตไ่มใ่ชฝ่่ายขาย 

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

  บรษิทั__________________________________________________________________________ 

   ท่ีอยู่ออกใบกาํกบัภาษี_____________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________ 

   รหสัไปรษณยี_์____________________เลขภาษ_ี____________________________________________ 

  ชื่อผูป้ระสานงาน (HR)____________________________โทรศพัท ์____________________ต่อ_______ 

   Fax: ___________________________     E-mail: _________________________________________  

  วนัสมัมนา_______________________________________________________________________ 

1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื ____________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________  

2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________ 

หมายเหต ุ กรณียกเลิกการเข้าสมัมนากรุณาแจ้งลว่งหน้า 7 วนัก่อนวนัสมัมนา มิฉะนัน้จะต้องชําระ 30% ของราคาคา่สมัมนา 

ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบคุคลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง 

(พระราชกฤษฎีกาฉบบัท่ี 437 ใช้ 19 ตลุาคม พ .ศ . 2548 เป็นต้นไป) 
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