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Professional Selling Skills 
(ทกัษะการขายกับลกูคา้หลากหลายรปูแบบ) 

(สนิคา้อตุสาหกรรม, ลกูคา้ราชการ, ลกูคา้ธรุกจิ, B to B, B to G) 
 
 

วทิยากร: อาจารยส์กุจิ  ตรยีทุธวฒันา 
ปรญิญาโท การจัดการ (ภาครัฐ และ เอกชน) มหาวทิยาลยัครสิเตยีน 

ปรญิญาตร ีรัฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัรามคําแหง 
ประสบการณ์ดา้นการขายและการตลาด ดา้นบรกิารลกูคา้ 
ดา้นการบรหิารและพัฒนาทรัพยากรมนุษยก์วา่ 20 ปี 

 

9 กรกฎาคม 2562 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานทีVจัดอบรมอาจเปลีVยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  
U 
 

หลกัการและเหตผุล 

 การขายจะประสบความสําเร็จหรอืลม้เหลวนัXน เหตุผลหลักเกดิจาก ทกัษะ เทคนคิ ลกูลอ่ลูกชนในการขาย 
พนักงานขายจะตอ้งขายอยา่งมอือาชพี ขายอย่างชงิไหวชงิพรบิกบัลกูคา้ รวมทั Xงตอ้งสามารถแกส้ถานการณ์อย่างมี
ประสทิธภิาพ ทักษะและเทคนคิเหลา่นีXย่อมสง่ผลตอ่การตัดสนิใจซืXอของลกูคา้และยอดขายขององคก์ร  ดังนัXนจงึ
จําเป็นอย่างยิVงทีVพนักงานขายตอ้งเรยีนรูเ้ทคนคิและยทุธวธิใีนการขายและการบรหิารจัดการกับลกูคา้ในเสีXยวเวลา
ของการขาย เพืVอหลกีเลีVยงความผดิพลาดทีVอาจเกดิขึXนตอ่หนา้ลูกคา้ และสรา้งโอกาสแห่งความสําเร็จในการขาย 
 หลักสตูรนีX จงึไดพั้ฒนาขึXนมาเพืVอใหพ้นักงานขาย ไดเ้รยีนรูก้ารเตรยีมตัวเพืVอสรา้งความสําเร็จใจงานขาย การ
เสนอขายอย่างมอือาชพี การแกปั้ญหา แกส้ถานการณ์ การระดมสมองทํากจิกรรมดา้นการเสนอขายทีVประยุกตข์ึXนให ้
สมจรงิ เมืVอจบการอบรม ผูเ้ขา้สมัมนาจะสามารถประยกุตแ์ละต่อยอดความรูด้า้นการขายไดด้ว้ยตนเอง 
 
วตัถปุระสงค ์  
1. เพืVอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดท้ราบหลักการและเทคนคิดา้นการขายพรอ้มลกูลอ่ลูกชนกบัลกูคา้อยา่งเป็นระบบ 
และมปีระสทิธภิาพ 

2. เพืVอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถบรหิารการใชส้ืVอไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  
3. เพืVอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถนําความรูท้ีVได ้ไปใชใ้หเ้กดิประโยชนส์งูสดุแกอ่งคก์ร สรา้งยอดขายไดต้าม
เป้าหมาย 

 
หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา 
    1. บทบาท และ หนา้ทีVของพนักงานขาย – สรา้งความเขา้ใจและใหต้ระหนักถงึหนา้ทีVทีVตอ้งทํา 
    2. ขั Xนตอนการขายอยา่งเป็นระบบ – สรา้งใหนั้กขาย ขายอย่างมอือาชพี พรอ้มยกตัวอยา่งคําพูด ทา่ทางประกอบ    
        (ทกุขั Xนตอน จะเนน้เทคนคิและลกูล่อลกูชนอยา่งรายละเอยีด พรอ้มตัวอยา่งจรงิในการปฏบิตั)ิ 
 • การเตรยีมตัวของพนักงานขาย- เตรยีมตัวใหพ้รอ้มกอ่นออกสนามรบ มชียัไปกวา่ครึVง 

• การเปิดการขาย – เทคนคิการเตรยีมความพรอ้มระหว่างพนักงานกบัลกูคา้ กอ่นการขาย 
• การวเิคราะหโ์อกาสการขาย และการสรา้งโอกาสในการขาย – โอกาสการขายคอือะไร ทําไมตอ้งวเิคราะห ์ 
  วเิคราะหอ์ย่างไร 
• การนําเสนอผลติภัณฑ-์ นําเสนอสนิคา้อยา่งมอือาชพี ใหลู้กคา้ตาสว่าง 
• การตอบคําถามและขอ้โตแ้ยง้ - จัดการและรับมอืกบัขอ้โตแ้ยง้อย่างเป็นระบบ 
• การเจรจาตอ่รอง – เจรจาอย่างไรใหไ้ม่เสยีเปรยีบ หรอื ตกเป็นเครืVองมอืลกูคา้ 
• การปิดการขาย- ปิดการขายเมืVอไร ปิดอยา่งไรจงึจะเหมาะสม และ ได ้Order 
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    3. ขอ้ควรปฏบัิตใินขณะขายเพืVอสรา้งความเชืVอมัVนใหก้บัลกูคา้ (สิVงทีVนักขายตอ้งทําเพืVอใหเ้ป็นนักขายมอือาชพี ทีV 
        ลกูคา้เกดิความศรัทธาและความเชืVอมัVน) 
    4. การทบทวนการขาย – ขายได ้หรอื ไมไ่ด ้มาจากสาเหตอุะไร เรยีนรูไ้วจ้ะไดไ้มพ่ลาดอกี 
    5. กจิกรรมจําลองสถานการณ์การขาย...ฝึกปฏบัิตอิย่างเขม้ขน้  
    6. สรุป คําถามและคําตอบ 

 
ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนดค์อนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 
อัตราหลักสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายใน 9 กรกฎาคม 2562 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 3,900.00 273.00 117.00 4,056.00 4,173.00 
สมาชกิ HIPO 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 

พเิศษ! ชําระภายใน 25 มถิุนายน 2562 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 
สมาชกิ HIPO 3,400.00 238.00 102.00 3,536.00 3,638.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันีX 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ สาขาซอยอาร ีบญัชสีะสมทรัพย ์เลขทีV 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บญัชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขทีV 014-2-63503-8 

          ชืVอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิVง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีV จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีV 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืVอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชืVอหลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สัVงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิVง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีV จํากดั (สาํนักงานใหญ)่ 
3.  หัก ณ ทีVจา่ย 3% เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีVไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิVง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีV จํากดั 
โทรศพัท:์ 02-615-4499, 02-615-4477-8    
แฟกซ:์ 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
เวปไซด:์ www.hipotraining.co.th  
อเีมล:์ hipotraining@gmail.com  
ไอด ีไลน:์ hipotraining 
เฟสบุค๊: www.facebook.com/HIPOtraining  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

อบรม, สมัมนา, งานขาย, การตลาด, ทักษะ, การขาย, ลกูคา้, รปูแบบ, เทคนคิ, ลกูลอ่ลกูชน, มอือาชพี, ชงิไหวชงิพรบิ 


