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หลกัสตูร  Professional Sales & Proactive Sales Skills 

วนัที ่4 สงิหาคม 2561 

โรงแรม Prime Central Station Bangkok Hotel MRT หวัลําโพง 

เวลา 09.00-16.00 น. 

หลักการและเหตผุล  

ท่ามกลางเศรษฐกิจท่ีผนัผวนและสถานการณแ์ขง่ขนัท่ีรุนแรงของธุรกิจการคา้ ซ่ึงทุกบริษัทต่างตอ้งการรกัษา

ดึงดูดและช่วงชิงลกูคา้ เพ่ือใหบ้ริษัทอยูไ่ดใ้นสถานการณปั์จจุบนัน้ี จึงหลีกหนีไมพ่น้ในการส่งเสริมพฒันาทกัษะ

ความสามารถดา้นการขาย และทศันคติใหมี้ประสิทธิ ผลสูงสุด ดว้ยการขายแบบมืออาชีพ และขายเชิงรุกนัน่เอง  

วตัถปุระสงคข์องหลักสตูร 

1. ปรบัเปล่ียนทศันคติมุมมองในการขายในแง่บวก และเขา้ถึงปรชัญาการเป็นนักขายมืออาชีพ  

2. มีจิตวิทยาในการโน้มน้าวใจใหล้กูคา้ ตดัสินใจซ้ือใหเ้ร็วข้ึน  

3. พฒันาทกัษะและการใชก้ลยุทธใ์นการเจรจาต่อรอง และจดัการขอ้โตแ้ยง้กบัลกูคา้ท่ีไดป้ระสิทธิผลสูงมาใช ้ 

 
หวัขอ้การสมัมนา เวลา 09.00-16.00 น. 
 
1. กรอบความคดิ “มอือาชพี” และ “เชงิรกุ” คอือะไร และ ทําอยา่งไร  
2. การขายแบบ “มุง่ทีล่กูคา้” กอ่น การขายแบบ “มุง่ทีย่อดขาย” ทําอยา่งนีส้ ิโดนใจลกูคา้  
3. การเตรยีมขอ้มลูในมมุมองลกูคา้ เชน่ ราคากบัประโยชนส์อย ความสวยงามกบัความลงตัวของผลติภณัฑ ์ดไีซนก์บั
ความสะดวกในการใชง้าน ฯลฯ เป็นตน้  
 
4. ศลิปะการเปิดฉากการนําเสนอขาย 
    4.1.สรา้งสมัพันธก์บัลกูคา้ การชวนคยุ เพือ่วเิคราะหบ์คุลกิ นสิยัใจคอ  
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    4.2.การใชส้ายตานักสบื เพือ่เก็บขอ้มลูวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มรอบตวั บง่บอกถงึรสนยิมทีเ่กีย่วกบัตัวเขา เชน่ มา
เป็นครอบครัว แสดงวา่ควรชว่ยคยุเรือ่งลกู และครอบครัว เป็นคูรั่ก แสดงวา่กําลัง สรา้งครอบครัวใหม ่ควรคํานงึถงึเรือ่ง
การเงนิ ฯลฯ  
 
5. ศลิปะการสรา้งความน่าเชือ่ถอืในตัวนักขาย โดยสามารถคยุในเรือ่งเหลา่นี ้ 
    5.1.ความรอบรูใ้นสภาพธรุกจิ เศรษฐกจิ ทศิทางแนวโนม้ของธรุกจิ ตอ้งรูร้อบ คยุกบัเขาได ้  
    5.2.ความรูใ้นผลติภณัฑใ์นเชงิทีป่รกึษา แนะทางออก การหาโอกาสการขายใหก้บัตวัผลติภณัฑไ์ดแ้บบ ชนะ - ชนะ  
     
6. เทคนคิการนําเสนอขายแบบตา่ง ๆ  
    6.1.การเนน้ความลงตัวของความสวยงามกบัประโยชนส์อย ราคากบัดไีซน ์ฯลฯ      
    6.2.การลอ้มรัว้ ใหข้อ้เสนอทีแ่บบมเีงือ่นไข  
    6.3.การใชบ้ญัชถีว่งดลุ เปรยีบเทยีบสิง่ทีม่คีา่กบัการเสยีโอกาส หรอืกําไร หากไมส่ัง่ซือ้  
    6.3.นาททีอง เสนอสว่นลดพเิศษ แตเ่งือ่นไขคงเดมิ  
 
7. การจับสญัญาณการซือ้และโนม้นา้วใหต้ดัสนิใจซือ้  
    7.1.ดภูาษากายและทา่ทางทีป่รากฏ  
    7.2.วเิคราะหคํ์าพดูและการซกัถาม  
    7.3.การขอสว่นลด ของแถม และการตอ่ราคา  
 
8. กลยทุธ ์เทคตคิและจติวทิยาการเจรจาตอ่รอง  
    8.1.ขัน้ตอนการเจรจาตอ่รอง R-E-S-P-E-C-T           
    8.2.กลยทุธก์ารเจรจาตอ่รอง ในการทําใหไ้ดผ้ลลัพธท์ีด่ทีีส่ดุ  
 กลยทุธเ์ลน่ลกูตอ่  
 กลยทุธส์องตัวเลอืก  
 กลยทุธอํ์านาจมจํีากดั  
 กลยทุธเ์ลน่ลกูสงู  
 กลยทุธร์วมเหลา่  
 กลยทุธฟ์างเสน้สดุทา้ย  

9. เทคนคิการจัดการขอ้โตแ้ยง้และบา่ยเบีย่ง 8 วธิ ี 
   9.1. เทคนคิ ใช ่แต ่  
   9.2. เทคนคิ ทําไม เพราะอะไร และทําไม   
   9.3. เทคนคิศอกกลบั/บมูเมอแรง   
   9.4. เทคนคิชงเอง กนิเอง  
   9.5  เทคนคิเปรยีบเทยีบ 
   9.6  เทคนคิชดเชย 
   9.7  เทคนคิเลอืกตอบ  
   9.8. เทคนคิ Feel-Felt-Found   
 
10. เทคนคิปิดการขาย 5 วธิ ี 
    10.1. ขอตรงๆ  
    10.2. ขอ้ดขีอ้เสยี  
    10.3. ชา่งทาส ี 
    10.4. อา้งองิ  
    10.5. สองทางเลอืก  
11. ทัศนคตกิารขาย : ขายอยา่งไรใหเ้ป็นเลศิ  
วิธีการอบรม  บรรยายให้เกิดแนวความคิด ได้หลกัการและวิธีการ  ฝึกปฏิบตัิจากกรณีศกึษา และจากงานจริง 

คณุสมบตัิผู้ เข้าอบรม พนักงานขาย/ผูบ้รหิารงานขายทีต่อ้งการพัฒนาทกัษะ เทคนคิการขายใหม้ปีระสทิธภิาพดี

ยิง่ขึน้ 
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วทิยากร อาจารยพ์รเทพ ฉันทนาว ี
ประสบการณ์ทาํงาน 

• ผูอ้าํนวยการหลกัสตูรพฒันานกัขาย บรษิทั มหวฒัน์ เอน็เตอรไ์พรส ์จาํกดั  
• ผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาทรพัยากรบุคคล กลุ่มบรษิทั ทซีซี ีแคปปิตอล กรุ๊ป   
• ผูจ้ดัการฝ่ายฝึกอบรมการตลาดและการขาย เครอืโอสถสภา 

• ทีป่รกึษาและวทิยากรดา้นการตลาด การขาย และการบรกิาร และทรพัยากรบุคคล 

 

ระยะเวลา 1 วนั 
 อตัราคา่ลงทะเบยีน 

(รวมคา่เอกสาร อาหารกลางวนั และอาหารวา่งตลอดการสมัมนา) 
คา่อบรมสมัมนา/ทา่น ราคากอ่น VAT VAT 7% ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  

3% 
ราคาสทุธ ิ

กรณีชําระเงนิหนา้งาน 3,800 266 (114) 3,952 

Early Bird จา่ยกอ่นลดพเิศษ 3,400 238 (102) 3,536 

สมคัร 3 คนคา่สมัมนา คนละ 3,300 9,900 693 (297) 10,296 

สมคัร 5 คนคา่สมัมนาคนละ 3,200 16,000 1,120 (480) 16,640 

การชําระคา่ธรรมเนยีม 

1. ชําระโดยส ัง่จา่ยเช็ค/แคชเชยีรเ์ช็ค ขดีครอ่ม ส ัง่จา่ยในนาม 
หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  (Professional Training Solution Ltd.,Partnership) 
เลขที ่89/161 ซอยพระยาสเุรนทร ์21 แยก 3 แขวงบางชนั  เขตคลองสามวา กรงุเทพฯ 10510 
เลขประจําตัวผูเ้สยีภาษี 0103553030100 
 

2. โอนเงนิเขา้บญัช ี
ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ บญัชอีอมทรัพย ์เลขที ่732-245823-8 
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาโลตัสรามอนิทรา 109 บัญชอีอมทรัพย ์เลขที ่029-711049-6 

  ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด 

ตดิตอ่: 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 
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แบบฟอร์มการลงทะเบียน 

Professional Sales & Proactive Sales Skills 
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: _____________________________________________________________________ 

3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________ 

หมายเหต ุ กรณียกเลกิการเข้าสมัมนากรุณาแจ้งลว่งหน้า 7 วนัก่อนวนัสมัมนา มิฉะนัน้จะต้องชําระ 30% ของราคาคา่สมัมนา 

ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบคุคลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง 

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