
 
 

สุดยอดนักขายยุคใหม 
เหนือยุคดิจิตัล 

ปัน้นักขายยุคใหมเ่หนือยุคดิจิตลั  
สาํหรบัผู้ไมเ่คยขาย (7 Step) หรือปรบัทัศนคติใหมส่าํหรับนักขายทุกคน 

รูส้กึไหมครบัว่า ปจัจุบนันักขายทีอ่ยู่ในสงักดัของเราทีพ่ ึง่เข้ามาทํางานใหม่ ทําไมอยู่ในโลกการขายได้
ไม่นาน อกีทัง้บางครัง้นักขายทีอ่ยู่ไดเ้พราะระบบในองคก์รเราเป็นแบบทีมซึ่งเอาไว้แชร์รายได้ ทัง้ๆ ที่นักขาย
บางคนอาจจะทํางานไดม้ากกว่าทีเ่ป็น แต่กลบัเสยีโอกาสไป นัน้กเ็พราะว่าหลายคนคดิว่าการขายเป็นเร ือ่งง่าย
ซึง่สวนทางกบัลูกคา้ในยุคปจัจุบนันัน้เอง online ก็เป็นเหตุผลหน่ึงที่ทําให้ลูกค้าเปลี่ยน แต่หากมองดูด ีๆ  จะ
พบว่าการขายไม่ไดแ้คก่ารใช้ออนไลน์ แล้วจะขายด ีเพราะหากขาดทกัษะการขายที่ดกีารใช้ออนไลน์มาช่วยก็
ไม่ไดห้มายความว่าจะขายไดห้ากปราศจากทกัษะในการหยุดลูกคา้ไว้ทีเ่รา 

ดงันัน้วทิยากรจงึไม่ไดม้าแคค่ยุเท่านัน้ แต่มาจากการทําธุรกจิออนไลน์จรงิ ขายจรงิทัง้แบบ B2B และ 
B2C กนัเลยทเีดยีวเพือ่มาตอบโจทย์ทางดา้นการขายโดยตรงและทีส่ําคญัสุด ประสบการณ์สดๆ รอ้นๆ จะเสิร์ฟ
คณุถงึตรงหน้า ไม่ต้องรอมานัง่เขยีนหนังสอืกว่าจะออกตัง้ปีกว่า หรอืมานัง่รอบทความทีไ่ม่สามารถถามได้เมื่อ
สงสยั จะรออยู่ทําไมครบั ในเมือ่คณุก้าวก่อนคนอืน่ได ้   
 

หวัขอ้การอบรม  
ทักษะการขายเป็น ทักษะสร้างรายได้และเงินเดือนของคณุ 

 มารู้จกักบัการขาย ทกัษะสร้างผลกําไร 
 การขายแบ่งเป็น 2 ส่วน ขายแบบ B2B และ B2C 
 หากจะขายสนิค้าหรอืบรกิารตอ้งรู้จกัการดงึขอ้ดขีองสนิค้าออกมา 
 ทดสอบ การขายด้วยสถานการณ์จรงิ 

แนวทางความคิดเพ่ือสาํเรจ็ทักษะการขาย 
 ความสําเร็จด้านการขายคอื การคดิเชงิบวก 
 การคดิเชงิบวกสู่การสร้างบคุลกิภาพและความมัน่ใจในการขาย 
 บุคลกิภาพสู่ความภูมใิจในการขายและการบรกิาร 

กระบวนการขาย B2B, B2C 7 ขัน้ตอน แบบลงลกึทุกรายละเอียด  
 Step1 การค้นหาลูกค้ากลุม่เป้าหมาย 

วธิกีารได้มาซึ่งลูกค้ากลุม่เป้าหมาย 
การเลอืกกลุ่มเป้าหมายที่มโีอกาสสานการขายสูง 
การคดักรองความเป็นไปได้ในการซื้อขาย 

 Step2 การทํานัดกบัลูกค้าแบบมอือาชีพ 
กระบวนการทํานัดที่ดแีละการเชค็ประสทิธภิาพการทํานัดทีด่ ี
เทคนิคการทําให้ลูกคา้รบันัดเพือ่เสนอการขาย 

ขอเชญิเขาร วมฝกอบรมสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร หลกัสตูร 



 Step3 การนัดพบครัง้แรก 
การเกบ็ขอ้มูล Big data สําคญั 3 มติ ิก่อนการนําเสนอการขาย 
การเตรยีมประสบการณ์ที่ดใีนการพบกนัครัง้แรก 
มารยาทและการแนะนําตนเองเมื่อพบกนัครัง้แรก 

 Step4 การค้นหาความต้องการและนําเสนอ 
การเกริน่เพื่อเปิดประเด็นทางการขาย 
หลกัการเปิดการขายและเทคนคิการแสดงความเป็นผูเ้ช ีย่วชาญ 
กระบวนการเกบ็ขอ้มูลและความคดิเห็นของลูกค้า Customer Insight 
Customer Insight ต่อยอดไปสู่การสร้างความเจ็บปวดและการนําเสนอการขาย 

 Step5 การรบัคาํปฏิเสธและสร้างการติดตาม 
เหตุผลของการเกดิคําปฏเิสธในรูปแบบต่าง  ๆ
กระบวนการจดัการคําปฏเิสธของลกูค้าเพื่อสร้างโอกาสทางการขาย 
การแกเ้กมและการวางกบัดกัในการตดิตามเพื่อนําเสนอการขายอกีครัง้ 

 Step6 เจรจาต่อรองและปิดการขาย 
หลกัการเจรจาเพื่อมุง่การปิดการขายด้วยจติวทิยา 
การใชจ้ติวทิยาในการเจรจาต่อรองเพือ่รกัษาสมดุลกําไร 
เทคนคิการขจดัขอ้ขอ้งใจเพื่อมุง่เชงิบวกในการต่อรอง 
การควบคุมการสรุปและปิดการขาย  

 Step7 การติดตามและดแูลหลงังานขาย 
Relation of Selling for Professional 
กระบวนการตดิตามงานขายด้วยการวางแผนการขายอยา่งต่อเนื่อง 
เทคนคิการเพิม่ยอดขายระหว่างดแูลหลงัการขาย 

สรุปการบรรยาย 
 

วิทยากร   อาจารยป์ระเสริฐ  สุขไพบลูยก์ลุ  (Master of Business Administration (M.B.A) 
ประสบการณ์การสอนกว่า 20 ปี ด้านการขาย, การตลาด, การบรกิาร และ Team Building จากแบรนด์ยกัษ์

ใหญ่ต่างๆ ที่มกีารว่าจ้างอยา่งต่อเนื่อง อาท ิโตโยต้า นสิสนั MBK ปรญิสริ ิธนาคารกสกิรไทย  ทโีอท ีฯล วทิยากรและ
ที่ปรกึษาด้านการขายและการตลาดให้แก่หน่วยงานภาครฐัและเอกชน ผลงานการเขยีนบทความวิชาการต่างๆ และ
หนงัสอื E-book : กลยทุธ์นกัขายในปจัจุบนั (Sale 2) 

 
กาํหนดการ วนัองัคารท่ี 3 เมษายน 2561 บคุคลทัว่ไป 3,900 + 273 = 4,173 
เวลา 09.00-16.00 น. สมาชิก, โอนเงินก่อน  28 มีนาคม 2561 3,500 + 245 = 3,745 

สถานท่ี โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขมุวทิ 26 
สมคัร 3 คนขึน้ไป ท่านละ 3,200 3,200 + 224 = 3,424 
สมคัร 5 คนขึน้ไป ท่านละ 2,900 2,900 + 203 = 3,103 

หมายเหตุ    – คา่ลงทะเบียน รวมคา่เอกสาร, อาหาร เคร่ืองด่ืม นํ้าชา กาแฟ 

                        – คา่ใชจ้่ายในการฝึกอบรมสัมมนาสามารถหักลดหยอ่นภาษีได ้200%                       

บรษิัท เคเอน็ซี เทรนน่ิง เซน็เตอร์ จํากดั 
34/289  หมู่บา้นไทยสมบรูณ์  2 หมู่ที ่2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120  
โทร. 02-191-2509, 062-315-5283, 081-847-6341 โทรสาร 02-903-0080 ต่อ 5283 
e‐mail : knctrainingcenter@hotmail.com, www.knctrainingcenter.com 



 
 

หลกัสูตร    สุดยอดนักขายยุคใหมเ่หนือยุคดิจิตัล 
กาํหนดการ     วนัองัคารท่ี 3 เมษายน 2561   เวลา 09.00-16.00 น. โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวทิ 26 
 

รายการค่าลงทะเบียน: 1 ท่าน ราคา + vat 7% ราคาหลังหัก ณ ท่ีจ่าย 

บคุคลทั่วไป  3,900 + 273 = 4,173  4,173 – 117 = 4,056 
สมาชกิ, โอนเงนิก่อน 28 มีนาคม 2561  3,500 + 245 = 3,745  3,745 - 105 = 3,640 
  สมคัร 3 คนขึน้ไป ท่านละ 3,200 

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

 สมคัร 5 คนขึน้ไป ท่านละ 2,900 
2,900 + 203 = 3,103 

 3,103 - 87 = 3,016 

 

รายช่ือผู้เข้าร่วมสัมมนา     
1. .................................................................... ตําแหน่ง.......................................มือถือ.................................................  
2. .................................................................... ตําแหน่ง.......................................มือถือ................................................. 
3. .................................................................... ตําแหน่ง.......................................มือถือ................................................. 
4. .................................................................... ตําแหน่ง.......................................มือถือ................................................. 
5. .................................................................... ตําแหน่ง.......................................มือถือ................................................. 
 ทีอ่ยู่เพื่อออกใบเสร็จ :  (กรุณากรอกรายละเอียดให้ชัดเจนเพ่ือความถูกต้องในการออกใบเสร็จ)   
 

(บจก./บมจ./หจก./ส่วนบุคคล) ช่ือ.................................................เลขประจําตัวผู้เสียภาษี......................................................... 
 สํานักงานใหญ่   สาขา.................เลขที่..................หมู่................อาคาร/หมู่บ้าน....................................ช้ัน.................... 
ตรอก/ซอย.............................ถนน.................................แขวง/ตําบล.............................อําเภอ/เขต............................................ 
จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย์.........................โทรศัพท์.................................โทรสาร.......................................... 
ผู้ประสานงาน..............................................มอืถือ....................................E-mail : ..................................................................... 
 
 ตอ้งการหักภาษี  ณ  ทีจ่่ายหรือไม ่  ต้องการ  ไม่ต้องการ 
 กรณีหักภาษี ณ ท่ีจ่าย 3%    ในนาม  บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์  จํากัด  เลขที่ 34/289 หมู่บ้านไทยสมบูรณ์ 2   
            หมู่ที่ 2  ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 เลขประจําตัวผู้เสียภาษี  :  0135556000220 
 

โอนเงนิเข้าบญัชี :  บริษัท เคเอน็ซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์  จํากัด   ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ 
          ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซียร์รังสิต    เลขที่บัญชี   364-236239-5 
                            ธนาคารกสิกรไทย สาขาฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต 2  เลขที่บัญชี  022-3-65013-9 
                         กรุณาแฟกซ์ใบลงทะเบียนหรือหลักฐานการโอนเงนิ มาที่ โทรสาร 02-903-0080 ต่อ 5283 
 

ใบลงทะเบียนเขา้ร่วมอบรมสมัมนา 

บริษทั เคเอน็ซี เทรนน่ิง เซ็นเตอร ์จาํกดั 
34/289 หมู่บา้นไทยสมบรูณ์  2 หมู่ที ่2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120  
โทร. 02-191-2509, 062-315-5283, 081-847-6341 โทรสาร 02-903-0080 ต่อ 5283 

e-mail : knctrainingcenter@hotmail.com, www.knctrainingcenter.com 

………/………/……… 


