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 ยคุนี้เป็นยคุทีพ่ฤตกิรรมลกูคา้เปลีย่นแปลงเร็วมาก หากนักขายยังไมม่คีวามเขา้ใจและเรยีนรูก้าร
เปลีย่นแปลงทีร่วดเร็วแลว้ ยอ่มทําใหนั้กขายเสยีโอกาสในการขายได ้หลกัสตูรนีจ้งึออกแบบมา เพือ่ตอ้งการให ้
นักขายไดเ้ขา้ใจถงึแนวทางและวธิกีารตา่งๆ ของการขาย เพือ่สามารถเพิม่ยอดขายไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 
Course Outline 
09.00-10.30 น. 
1. การเตรยีมตวัของนักขายยคุ 4.0 
2. สิง่ทีนั่กขายตอ้งเปลีย่นไป เพือ่การเปลีย่นแปลง 
3. Workshop นักขายแนวใหม ่มองลกูคา้อยา่งไรใหข้าด 
4. พฤตกิรรมลกูคา้มุง่เรว้ไปไกลอยา่งไรบา้ง 
5. ลกูคา้องคก์รกบัลกูคา้ผูบ้รโิภค (End User) ตา่งกนัอยา่งไร 
6. ความคาดหวังลกูคา้เปลีย่นไปแบบกา้วกระโดด 
7. แนวทางการทํางานเชงิรกุ เพือ่การขายอยา่งมอือาชพีมากขึน้ 
 
10.45-12.00  Session 2 : การเขา้ใจวฒันธรรมองคก์รเพือ่การขายทีเ่ขา้ถงึ 
1. เราจะเรยีนรูว้ฒันธรรมองคก์รลกุคา้ไดจ้ากไหน 
2. จติวทิยาการขายทีนั่กขายตอ้งเขา้ใจ 
3. การเรยีนรูล้กูคา้ใหม ่เพือ่ชยัชนะของการขาย 
4. องคก์รแบบไหนทีน่ก้ขายตอ้งระวังในการขาย 
5. Workshop นักขายกบัการใชจ้ติวทิยาเพือ่การขาย 
 
13.00-14.30 น. Seesion 3 นักขายกบัการเจาะตลาดและกลุม่เป้าหมาย 
1. Customer Target ทีต่รงกบัการขายของเราเป็นใคร 
2. วธิกีารเขา้ถงึลกูคา้อยา่งชาญฉลาด 
3. การขจัดปัญหาการสนทนาทางโทรศพัท ์
4. เปิดการสนทนากบัลกูคา้อยา่งไรดหีนอ (เสน่หว์าจาคําพดู) 
5. นักขายแบบไหนทีพ่ดูแลว้การขายดบั 
6. นําเสนอขายอยา่งไรใหค้ณุคา่สนิคา้และบรกิารโดนใจลกูคา้เต็มๆ 
7. Role Play ฝึกการสนทนากบั.ลกูคา้ใหมท่ีเ่ราตอ้งขาย 
 

เทคนคิพชิติยอดขายดว้ยหวัใจนักขายเชงิรกุ 
2 มถินุายน 2563 

  
เวลา 9.00-16.00น.  โรงแรมไอบสิ นานา 
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14.45-16.00 น. Session 4 การเอาชนะขอ้โตแ้ยง้ลกูคา้อยา่งมศีลิปะ 
1. เขา้ใจลกูคา้กอ่นการตอบขอ้โตแ้ยง้ 
2. ลกูคา้ยคุนี้ ขอ้โตแ้ยง้เพยีบ(จรงิหรอืไม)่ 
3. วธิกีารเขา้ถงึขอ้โตแ้ยง้กอ่นตอบใหต้รงประเด็น 
4. วเิคราะหค์ําพดูลกูคา้ เทคนคิการซกัถามลกูคา้ 
5. แนวทางการตอบขอ้โตแ้ยง้อยา่งไมเ่สยีทา่ลกูคา้ 
6. Role Play ฝึกการตอบขอ้โตแ้ยง้อยา่งมกีึน๋ 
7. หวัใจสาํคญัของการเอาชนะขอ้โตแ้ยง้ลกูคา้ 
 

คณุสมบตัขิองผูเ้ขา้อบรม 

พนักงานธรุการขาย พนักงานขาย พนักงานประสานงานขาย 

 
วธิกีาร และรปูแบบการฝึกอบรม   

- การบรรยาย  การระดมความคดิเห็น  การทําแบบฝึกปฏบิตั ิ  ตลอดจนการระดมปัญหาทางการขายทีเ่กดิขึน้จาก
ลกูคา้ในหน่วยงานของผูเ้ขา้ฝึกอบรม และขอ้สรปุการแกไ้ขปัญหาทางการขายจากบรบิทของหลกัสตูร และ
นํามาทํา Workshop   

 
ผูเ้ขา้ฝึกอบรม 
พนกังานขายทกุระดบั 

   

ระยะเวลา :   หลกัสตูร 1 วัน   (6 ชัว่โมง) 
 

 อตัราคา่อบรม 
     (รวมคา่วทิยากร และเอกสารการอบรม รวมอาหารกลางวนั-ชากาแฟ อาหารวา่งและวฒุบิตัร) 

คา่อบรมสมัมนา/วนั ราคากอ่น VAT VAT 7% ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  
3% 

ราคาสทุธ ิ

คา่อบรม 1 ทา่น 4,000 280 (120) 4,160 

Early Bird 3,600 252 (108) 3,744 

 
วธิกีารชําระเงนิ: 
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังนี ้

1.1 ธนาคารกสกิรไทย บัญชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 
ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  
และแฟ็กซใ์บ Pay-in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี  
พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลักสตูร 

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

กรณีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขที ่เลขประจําตัวผูเ้สยีภาษี 0103553030100 
หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ 
เลขที ่89/161 หมูบ่า้นพฤกษาวลิล ์23 ซ.พระยาสเุรนทร ์21 แยก 3  
แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรงุเทพฯ 10510 

  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรัญญา 
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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 

ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบคุคลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง 

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

ส่งมาท่ี info.ptstraining@gmail.com or ptstraining3@gmail.com 
 

   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: ____________________________________________________________________________   

4. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________   

5. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________   
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