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   หลกัสตูร เทคนคิการขาย เพือ่การเป็นมอือาชพีขัน้เทพ 
(Sales Excellence) 

วนัที ่30 พฤษภาคม 2561 

เวลา 09.00-16.00 น. 

โรงแรมอไรซ้ สขุมุวทิ 26 

 

ระยะเวลา 1 วนั 

1. วนัท่ี 30 พฤษภาคม 2561 

2. วนัท่ี 30 สงิหาคม 2561 

3. วนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2561 

หลกัการและเหตผุล 

ในโลกของการแขง่ขนัดา้นธรุกจิทีร่นุแรง องคก์รตา่งๆตอ้งเรง่พัฒนาศักยภาพของพนักงานขายใหม้ทัีง้
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลตามเป้าหมายทีต่ัง้ไว ้ดังนัน้พนักงานขายทีจ่ะประสบความสําเร็จจงึตอ้งเขา้ใจ
กระบวนการขายในอาชพีงานขาย มบีคุลกิภาพทีส่รา้งความเชือ่มั่นใหก้ับลกูคา้ มคีวามรูร้อบตัวและรูล้กึเกีย่วกับ
ธรุกจิทีส่ามารถใหคํ้าแนะนําลกูคา้ รวมถงึมทัีกษะการสือ่สารทีย่อดเยีย่ม 

 

หลักสตูรนีจ้งึถกูออกแบบมาเพือ่สรา้งความเขา้ใจเกีย่วกับหลักการของกระบวนการขายซึง่ผูเ้ขา้อบรมจะไดเ้รยีนรู ้
เทคนคิและกระบวนการขายของการเป็นนักขายมอือาชพี เพือ่นําเสนอสนิคา้ทีต่รงใจ เรยีนรูว้ธิกีารจัดการขอ้
โตแ้ยง้ของลกูคา้อยา่งสรา้งสรรค ์และการปิดการขายไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิล 
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วตัถปุระสงค ์

• ผูเ้ขา้อบรมเขา้ใจถงึกระบวนการขายอยา่งนักขายมอือาชพี 

• สามารถวเิคราะหล์กูคา้ เพือ่การนําเสนอการขายทีต่รงใจไดอ้ยา่งมอือาชพี 

• เขา้ใจแนวทางในการคน้หาความตอ้งการของลกูคา้ 

• สามารถวเิคราะหจ์ดุเดน่ของสนิคา้ และหาจดุขายของสนิคา้ทีเ่หนอืคูแ่ขง่ได ้

• พัฒนาเทคนคิการขจัดขอ้ขอ้งใจเพือ่นําลกูคา้ไปสูก่ารปิดการขาย 

• เรยีนรูเ้ทคนคิการตดิตามลกูคา้อยา่งมอือาชพี 

หวัขอ้การสมัมนา 
1) ศลิปะการขายสนิคา้ใหไ้ดร้าคา 
2) ลว้งลับ “กลลวงการขาย” ใหไ้ดย้อด 
3) “ยอดขายทะลเุป้า" ตอ้งรูห้ลักจติวทิยา 
4) "Customer’s RAT" ลกูคา้คอืหนู ตอ้งจับหนูใหอ้ยูห่มัด 
5) 4 Tools การใช ้4 อาวธุเพือ่อา่นเกมขายเพิม่ยอด 
6) Customer Insight เทคนคิการอา่นพฤตกิรรมลกูคา้แบบ FBI 
7) ปรับจดุยนืสรา้งสมัพันธก์อ่นซือ้ขาย 
8) เสกมนตรล์ับสรา้งความตา่งทางการขาย 
9) Benefit วเิคราะหจ์ดุเดน่ของสนิคา้และสิง่ทีล่กูคา้สนใจ 
10) "กระจก" สะทอ้นขอ้ขอ้งใจขจัดขอ้โตแ้ยง้ 
11) การสวนกลับเชงิบวกพชิติใจ 
12) เจรจาและปิดการขายทรงพลัง 
13) Close Selling ปิด ตดั จบ 3 เทคนคิสรา้งยอดขาย 
14) ไพ ่3 ใบ สูก่ารโนม้นา้วใหส้ําเร็จ 
15) กลยทุธส์รปุการขายแบบนักขายขัน้เทพ 
16) กลยทุธ ์"ดา้ยแดงแหง่สมัพันธ"์ CRM 
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 4,000 280 (120) 4,160 

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

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 เทรนน่ิง โซลขูัน่   

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

แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรุงเทพฯ 10510 

เลขประจําตวัผู้ เสียภาษี 0103553030100 
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แบบฟอร์มการลงทะเบียน 

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

  บรษิทั__________________________________________________________________________ 

   ท่ีอยู่ออกใบกาํกบัภาษี_____________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________ 

   รหสัไปรษณยี_์____________________เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษ_ี_______________________________ 

  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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	หลักสูตร เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ
	วัตถุประสงค์
	• ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงกระบวนการขายอย่างนักขายมืออาชีพ
	• สามารถวิเคราะห์ลูกค้า เพื่อการนำเสนอการขายที่ตรงใจได้อย่างมืออาชีพ
	• เข้าใจแนวทางในการค้นหาความต้องการของลูกค้า
	• สามารถวิเคราะห์จุดเด่นของสินค้า และหาจุดขายของสินค้าที่เหนือคู่แข่งได้
	• พัฒนาเทคนิคการขจัดข้อข้องใจเพื่อนำลูกค้าไปสู่การปิดการขาย
	• เรียนรู้เทคนิคการติดตามลูกค้าอย่างมืออาชีพ
	หัวข้อการสัมมนา


