
 
 

เทคนิคการขาย  
เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ 

 

เหมาะสาํหรบัพนักงานขายทกุระดบั 
หลกัการและเหตผุล 
   การขายในยุคน้ีเนนความตางมาเปนอันดับแรก เพราะปจจุบันนักขายมีความคลายเหมือนกันมาก
จนเกินไป กลาวคือ พนักงานขายไมไดแสดงบทบาททางการขายที่สมบูรณ จึงมีใหเห็นบอยวา พนักงานขาย
สวนใหญจะเนนแตการนําเสนอขายเพียงอยางเดียว แตไมเขาใจความตองการ นําเสนอไดไมตรงจุดหรือแมแต
การขจัดขอของใจหรือการจับประเด็นในการเจรจาตอรอง อีกทั้งในยุคน้ีประเด็นใหมก็มาทาทายพนักงาน คือ 
หากมัวแตคนหาปญหาลูกคาจนลืมการเสนอไอเดียก็ถือวาแนวทางการขายที่เก็บปญหาดานเดียวก็ถือวาลาหลัง 
ดังน้ัน การขายข้ันเทพ หมายถึง คุณจะเปนนักขายที่มีแนวทางในการเสนอไอเดียเพื่อสรางประสบการณใหม
ใหกับลูกคาของคุณเอง 
 

วตัถปุระสงค์ 
  1) ผูเขาอบรมเขาใจถึงกระบวนการขายยุคใหมที่นักขายมืออาชีพควรปฏิบัติเพื่อตอสูกับยุค AI 
  2) ผูเขาอบรมเขาใจถึงยุทธิวิธีการเขาถึงความตองการของลูกคา 
  3) ผูเขาอบรมสามารถวิเคราะหประเภทลูกคา เพื่อการนําเสนอการขายที่ตรงใจไดอยางมืออาชีพ 
  4) ผูเขาอบรมเขาใจแนวทางในการนําเสนอไอเดียและวิธีการแกไขปญหาเพื่อสงเสริมโอกาสทางการขาย 
  5) ผูเขาอบรมสามารถวิเคราะหจุดเดนของสินคา และหาจุดขายของสินคาที่เหนือคูแขงได 
  6) ผูเขาอบรมพัฒนาเทคนิคการขจัดขอของใจเพื่อนําลูกคาไปสูการเจรจาตอรอง 
  7) ผูเขาอบรมสามารถพฒันาเทคนิคปดการขายและสรางประตูปดการขายไดอยางไมยาก 
 

หวัขอ้การบรรยาย 
1) ศิลปะการขายสินค้าให้ได้ราคา 
ลวงลับ “กลลวงการขาย” ใหไดยอด 
“ยอดขายทะลุเปา" ตองรูหลักจิตวิทยา 

  Workshop ขายเหมือนกันตางกันอยางไร 
"Customer’s RAT" ลูกคาคือหนู ตองจับหนูใหอยูหมัด 
2) 4 Tools การใช้ 4 อาวุธเพ่ืออา่นเกมขายเพ่ิมยอด 
Customer Insight เทคนิคการอานพฤติกรรมลูกคา 
ปรับจุดยืนสรางสัมพันธกอนซ้ือขาย ใหงายแบบไมตองขาย 

  เสกมนตรลับสรางความตางทางการขาย ใหเห็นตัวคุณแบบแตกตาง 
Workshop การอานลูกคา 4 แบบ และการแสดงออกตอการคุยที่ตรงกัน 

ขอเชิญเขารวมฝกอบรมสัมมนาเชิงรุก หลักสูตร 



3) Benefit วิเคราะห์จุดเด่นของสินค้าและส่ิงท่ีลูกค้าสนใจ 
"กระจก" สะทอนขอของใจขจัดขอโตแยง 
การสวนกลับเชิงบวกพิชิตใจ ขจัดขอของใจใหไมกระทบความรูสึก 

  กฎเหล็กเจรจาและปดการขายที่ทรงพลังจนสรางประตูปดการขายได 
4) ไพ่ 3 ใบ สู่การโน้มน้าวให้สาํเรจ็ 
CLOSE SELLING ปด ตัด จบ 3 เทคนิคสรางยอดขาย 
 กลยุทธสรุปการขายแบบนักขายข้ันเทพ 
สรุปการบรรยาย 

 
วิทยากร  อาจารยป์ระเสริฐ  สุขไพบูลยก์ลุ (Master of Business Administration (M.B.A) ประสบการณการสอน
กวา 10 ป ดานการขาย, การตลาด, การบริการ และ Team Building จากแบรนดยักษใหญตางๆ ที่มีการวาจางอยาง
ตอเน่ือง อาทิ โตโยตา นิสสัน MBK ปริญสิร ิธนาคารกสกิรไทย ทีโอท ีฯล วทิยากรและที่ปรึกษาดานการขายและ
การตลาดใหแกหนวยงานภาครัฐและเอกชน  ผลงานการเขียนบทความวิชาการตางๆ และหนังสือ E-book : กลยุทธ
นักขายในปจจุบัน (Sale 2) 
 
กาํหนดการ วนัท่ี 29 มกราคม 2562  บคุคลทัว่ไป 3,900 + 273 = 4,173 
เวลา 09.00-16.00 น. สมาชิก, โอนเงินก่อน 23 ม.ค.2562 3,500 + 245 = 3,745 

สถานท่ี โรงแรมแกรนด สุขุมวิท ซ.4-6 
สมัคร 3 คนข้ึนไป ท่านละ 3,200 3,200 + 224 = 3,424 

สมัคร 5 คนข้ึนไป ท่านละ 2,900 2,900 + 203 = 3,103 

หมายเหตุ      - คาลงทะเบียนเขารวมสัมมนาสามารถนําไปลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลได 200% 
                    - ราคารวมเอกสารประกอบการสัมมนา, อาหารกลางวัน, นํ้าชา-กาแฟ 

บริษัท เคเอน็ซี เทรนน่ิง เซน็เตอร์ จํากัด 

34/289  หมูบานไทยสมบูรณ  2 หมูที ่2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  12120  
โทร. 02-191-2509, 062-315-5283, 081-847-6341 โทรสาร 02-157-1599, 02-903-0080 ตอ 5283 
e-mail : knctrainingcenter@hotmail.com, www.knctrainingcenter.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

หลกัสูตร    เทคนิคการขาย เพ่ือการเป็นมอือาชีพขัน้เทพ  เหมาะสาํหรับพนักงานขายทุกระดบั 
กาํหนดการ     วนัท่ี 29 มกราคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น. โรงแรมแกรนด สุขุมวิท ซอย 4-6 
 

รายการคาลงทะเบียน: 1 ทาน ราคา + vat 7% ราคาหลังหัก ณ ท่ีจาย 
บุคคลทั่วไป  3,900 + 273 = 4,173  4,173 – 117 = 4,056 
สมาชิก, โอนเงินกอน 23 ม.ค. 2562  3,500 + 245 = 3,745  3,745 - 105 = 3,640 
  สมัคร 3 คนข้ึนไป ท่านละ 3,200 

3,200 + 224 = 3,424 
 3,424 - 96 = 3,328 

 สมัคร 5 คนข้ึนไป ท่านละ 2,900 
2,900 + 203 = 3,103 

 3,103 - 87 = 3,016 

รายช่ือผู้เข้าร่วมสมัมนา     

1. .......................................................... ตําแหนง.......................................มอืถือ.........................................  
2. .......................................................... ตําแหนง.......................................มอืถือ......................................... 
3. .......................................................... ตําแหนง.......................................มอืถือ......................................... 
4. .......................................................... ตําแหนง.......................................มอืถือ......................................... 
5. .......................................................... ตําแหนง.......................................มอืถือ......................................... 

 ท่ีอยู่เพ่ือออกใบเสรจ็ :  (กรุณากรอกรายละเอียดใหชัดเจนเพื่อความถกูตองในการออกใบเสร็จ)   

(บจก./บมจ./หจก./สวนบุคคล) ชื่อ.................................................เลขประจําตัวผูเสียภาษี..................................................... 
 สํานักงานใหญ   สาขา...........เลขท่ี..................หมู................อาคาร/หมูบาน......................................ชั้น.................... 
ตรอก/ซอย..........................ถนน...............................แขวง/ตําบล.............................อําเภอ/เขต............................................ 

จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย...................โทรศัพท.................................โทรสาร.......................................... 
ผูประสานงาน..............................................มือถือ....................................E-mail : .............................................................. 

 ต้องการหกัภาษี  ณ  ท่ีจ่ายหรือไม่  ตองการ  ไมตองการ 
 กรณีหกัภาษี ณ ทีจ่่าย 3% ในนาม บริษัท เคเอ็นซี เทรนน่ิง เซ็นเตอร จํากัด เลขที่ 34/289 หมูบานไทยสมบูรณ 2   
            หมูที่ 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 เลขประจําตัวผูเสียภาษี  :  0135556000220 
โอนเงินเข้าบญัชี :  บริษัท เคเอ็นซี เทรนน่ิง เซ็นเตอร  จํากดั   ประเภทบญัชี ออมทรัพย 
  ธนาคารไทยพาณิชย  สาขาเซียรรังสิต    เลขที่บัญชี   364-236239-5 
           ธนาคารกสกิรไทย สาขาฟวเจอร พารค รังสติ 2  เลขที่บัญชี  022-3-65013-9 
          กรุณาแฟกซใบลงทะเบียนหรือหลักฐานการโอนเงิน มาที่ fax. 02-157-1599, 02-903-0080 ต่อ 5283 

ใบลงทะเบียนเขารวมอบรมสัมมนา .........../............./.......... 

บริษทั เคเอน็ซี เทรนน่ิง เซ็นเตอร ์จาํกดั 
34/289 หมูบานไทยสมบูรณ 2 หมูที ่2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120  

โทร. 02-191-2509, 062-315-5283, 081-847-6341 โทรสาร 02-157-1599, 02-903-0080 ตอ 5283 
e-mail : knctrainingcenter@hotmail.com, www.knctrainingcenter.com 


