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หลกัการและเหตุผล 

การขายทีเ่นน้ขายใหล้กูคา้ไมว่า่จะเป็นรายบคุคล รายใหญห่รอืขายใหแ้กอ่งคก์ร ตอ้งเนน้ความส าคญัของลกูคา้เป็น

หลกั พนักงานขายทีด่ตีอ้งสรา้ง Customer Value ขึน้ใหไ้ด ้การขายสนิคา้และบรกิารใหแ้กล่กูคา้เราไมไ่ดเ้นน้การขาย

เพือ่วันนีเ้ทา่นัน้ การขายแบบมเีทคนคิการขายอยา่งมอือาชพีใหแ้กล่กูคา้จะสง่ผลถงึการขายในระยะยาวเพือ่เป็นการ

เพิม่ยอดขายไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง เพราะฉะนัน้พนักงานขายควรจะรู ้วเิคราะหล์กูคา้ เทคนคิการเปิดใจลกูคา้กอ่นการเสนอ

ขายสนิคา้และบรกิาร  เทคนคิในการวเิคราะหแ์ละคน้หาความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิของลกูคา้  ตามมาดว้ยเทคนคิในการ

น าเสนอขายสนิคา้ทีเ่หนอืคูแ่ขง่ขนั และเขา้ใจถงึเคล็ดลับและเทคนคิการใหค้ าปรกึษา และการรักษาความสมัพันธท์ีด่ี

กบัลกูคา้ใหไ้ดใ้นระยะยาว การจัดการขอ้โตแ้ยง้ทีเ่กดิขึน้อยูต่ลอดเวลาและการปิดการขายทีส่รา้งความพอใจแกท่ัง้

สองฝ่ายทีเ่ราจ าเป็นจะตอ้งใชจ้ติวทิยาในการเรยีนรูอ้า่นคน หรอือา่นความตอ้งการใหท้ราบกอ่นเพือ่ทีจ่ะไดป้รับเปลีย่น

พฤตกิรรม ใหต้รงตามความตอ้งการ หรอืความพงึพอใจของลกูคา้หรอืผูมุ้ง่หวัง ไมว่า่จะอยูใ่นกระบวนใดๆ กต็ามของ

การขาย  

        เนือ้หาของการฝึกอบรมน ัน้จะเนน้ใหไ้ดเ้รยีนรูห้ลกัการตา่งๆ การท ากจิกรรมฝึกปฏบิตัเิพือ่ท าใหผู้เ้ขา้

ฝึกอบรมน ัน้มคีวามเขา้ใจในเนือ้หาอยา่งแทจ้รงิกอ่นทีจ่ะน าความรูน้ ัน้ไปในการท างานเพือ่เสรมิสรา้งเทคนคิ

การขายอยา่งมอือาชพีน ัน่เอง 

สิง่ทีไ่ดร้บัจากการฝึกอบรม 

1) เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมมคีวามรูค้วามเขา้ใจในเทคนคิการขายอยา่งเป็นระบบ 

2) เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถน าเสนอการขายและการปิดการขายไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

3) เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมพัฒนาประสทิธภิาพของการขายใหเ้ป็นมอือาชพีมากยิง่ข ึน้เพือ่การเพิม่ยอดขายได ้

อยา่งตอ่เนือ่ง 

4) เพือ่ใหพ้นักงานขายรูจ้ติวทิยาการอา่นภาษากายเพือ่คน้หาความตอ้งการ และเทคนคิการจัดการใน

การเผชญิกับขอ้โตแ้ยง้ของลกูคา้ในสถานการณ์ตา่งๆ 

5) เพือ่ใหผู้เ้ขา้ฝึกอบรมรูเ้ทคนคิการรักษาสายสมัพันธ ์และตดิตามการซือ้ซ ้า 

 

 

 

เทคนคิการขายอยา่งมอือาชพีเพือ่เพิม่ยอดขาย  
(Sales and Professional Technique to Increase Sales) 

13 มถินุายน 2561 
เวลา 9.00-16.00น.  โรงแรมอไรซ้ สขุมุวทิ 26  
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หวัขอ้การอบรม 

Module 1 : Sales Attitude, Concept & Process 

- ความหมายและความเขา้ใจในความส าคัญของงานขาย 

- อปุสรรคส าคญัทีท่ าใหพ้นักงานขายไมป่ระสบความส าเร็จ 

 Workshop : ปัญหาทีเ่กดิจากการขายทีไ่มส่ามารถเพิม่ยอดขาย (Problem) 

- แนวคดิ และทศันคตทิีด่ ีถกูตอ้ง ทีพ่รอ้มเป็นภมูป้ิองกนั 

- ทฤษฎ ี“การขายลว่งหนา้” เพือ่สรา้ง Customer Value 

- คณุสมบตัขิองพนักงานขายมอือาชพี 

Module 2 : Sales Smart, Analysis & Planning 

- บคุลกิภาพ การวางตวั และการสรา้งมาด 

- (การแตง่กาย, การดแูลตนเอง, ทว่งทา่อริยิาบถ, มารยาท) 

- บทบาททีแ่ตกตา่ง และกระบวนการตดัสนิใจซือ้ 

- ลกูคา้ของเราคอืใคร และกระบวนการคน้หาลกูคา้ 

- การวเิคราะหล์กูคา้ และคน้หาความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิ 

- Practice : วเิคราะหล์กูคา้ และค าถามเชงิลกึ 

- เทคนคิการวางแผนกอ่นเขา้พบลกูคา้อยา่งเป็นขัน้เป็นตอน 

Module 3 : Sales Presentation, Reading & Consult 

- เทคนคิการน าเสนออยา่งโดนใจลกูคา้ 

- การปรับเปลีย่นวธิกีารน าเสนอเพือ่เพิม่ยอดขาย 

- เทคนคิการน าเสนอขายสนิคา้ใหเ้หนอืกวา่คูแ่ขง่ขนั 

- Workshop : คน้หาขอ้ไดเ้ปรยีบ (Advantage) 

- เสนอขายสนิคา้อยา่งไรเมือ่ “สนิคา้มจีดุออ่น” 

-  จติวทิยาการอา่นภาษากายเพือ่คน้หาความตอ้งการ 

- เทคนคิการชว่ยคดิ แบบทีป่รกึษาในการขาย 

Module 4 : Sales Resolution , Closing & Evaluation 

- การจดัการและการเผชญิกบัขอ้โตแ้ยง้ในการขาย 

- เทคนิคการปิดการขาย ใหเ้ป็นเรือ่งง่าย และแนบเนียน 

- การรกัษาสายสมัพนัธ ์และการใหบ้รกิารหลงัการขาย 

- การประเมนิผลการปฏบิตังิานขาย 

- การจดัการกบัลกูคา้ต่อสถานการณ์ต่างๆ ทีย่ากล าบาก 

- Workshop : แกไ้ขปญัหาทีเ่กดิจากการขายทีไ่มส่ามารถเพิม่ยอดขาย (Solution) 
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วิธีการและรปูแบบ  การบรรยาย  การระดมความคิดเหน็  การท าแบบฝึกปฏิบติั  ตลอดจนการระดมปัญหา
ทางการขายท่ีเกิดขึ้นจากลกูค้าในหน่วยงานของผูเ้ข้าฝึกอบรม และข้อสรปุการแก้ไขปัญหาทางการขายจาก

บริบทเทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพ่ือเพ่ิมยอดขาย และน ามาท า Workshop   

ระยะเวลา :   หลกัสตูร 1 วนั   (6 ชัว่โมง) 

วทิยากรในการฝึกอบรม          อาจารยส์กุจิ  ตรยีทุธวัฒนา 
การศกึษา  * ปรญิญาตร ีรฐัศาสตร ์(ความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศ) (Political Science, International Relation) 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
               * ปรญิญาโท การจดัการ (ภาครฐั และ เอกชน) (Master of Management, Public Administration) 

มหาวทิยาลยัครสิเตยีน 
               * Certificated to Securities Marketing (Securities Training Association) 

ประสบการณ์การท างาน 
              * ประสบการณ์ดา้นการขายและการตลาด ดา้นบรกิารลกูคา้ ดา้นการบรหิาร และพัฒนาทรัพยากรมนุษยร์วมแลว้

เกอืบ 25 ปี จากบรษัิทและองคก์ร ชัน้น าหลายแหง่ 
              * ประสบการณ์ดา้นการตลาดขายตรงและดา้นการเป็นวทิยากรมามากกวา่ 20 ปี 

              * ผูจั้ดการฝ่ายขายและฝึกอบรม บรษัิท สปอรต์ทรอน อนิเตอรเ์นชัน่แนล (ประเทศไทย)จ ากดั 

              * ผูอ้ านวยการฝ่ายพัฒนาธรุกจิ และการตลาด บรษัิท ลาชเูล ่คอสเมตคิส ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
              * ผูบ้รหิาร และทีป่รกึษา ฝ่ายทรัพยากรบคุคล ฝ่ายพัฒนาองคก์ร และธุรกจิ บรษัิท แอกเซส อนิดสัเตรยีล เทคโนโลย ี

จ ากัด 

 อตัราคา่อบรม 
     (รวมคา่วทิยากร และเอกสารการอบรม รวมอาหารกลางวนั-ชากาแฟ อาหารวา่งและวฒุบิตัร) 

คา่อบรมสมัมนา/วนั ราคากอ่น VAT 
VAT 7% 

ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  
3% 

ราคาสทุธ ิ

คา่อบรม 1 ทา่น 3,900 273 (117) 4,056 

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

Pro มา 3 ทา่นๆ ละ 3,300       231 (99) 3,432 

 
วธิกีารช าระเงนิ: 
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังนี ้

1.1 ธนาคารกสกิรไทย บัญชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 
ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  

และแฟ็กซใ์บ Pay-in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ที ่0-29030080 ext.9330 

พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลักสตูร 
1.2 ช าระดว้ยเช็คบรษัิท สัง่จา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training 

Solution Ltd, Partnership) 
 

 
 
กรณีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขที ่เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี 0103553030100 

หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ 
เลขที ่89/161 หมูบ่า้นพฤกษาวลิล ์23 ซ.พระยาสเุรนทร ์21 แยก 3  
แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรงุเทพฯ 10510 

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

 
ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบคุคลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง 

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

 

แบบฟอร์มการลงทะเบียน 
เทคนคิการขายอยา่งมอือาชพีเพือ่เพิม่ยอดขาย  

(Sales and Professional Technique to Increase Sales) 

ส่งมาท่ี ptstraining3@gmail.com 

 
   บรษิทั_______________________________________________________________________________ 
   ท่ีอยู่ออกใบก ากบัภาษี__________________________________________________________________ 
   ____________________________________________________________________________________ 
   รหสัไปรษณยี_์____________________เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ_ี_________________________________ 
  ชื่อผูป้ระสานงาน (HR)____________________________โทรศพัท ์_______________________ต่อ_______ 
   Fax: _________________________     E-mail: _____________________________________________  
  วนัสมัมนา____________________________________________________________________________ 
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________  

2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________  

3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________  

4. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________  

5. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________  
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