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หลกัสตูร ชยัชนะนกัขายมอืทอง  
(WIN for Sales) 

 

วทิยากร: อาจารยส์พุจน ์กฤษฎาธาร 
อดตี ผูบ้รหิารฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด  

บรษิทั แอบ๊บอต ลาบอแรตอรสี จาํกดั จากสหรฐัอเมรกิา   
บรษิทั เทเลคอมเอเชยี คอรป์อเรช ั�น จํากดั (มหาชน)  

และ  บรษิทั เบอรงิเกอร ์อนิเกลไฮม ์(ไทย) จาํกดั จากเยอรมน ีเป็นตน้ 
 

18 มกราคม 2562 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

                    *สถานทีKจัดอบรมอาจเปลีKยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
หลกัการและเหตผุล 
         ยคุนีQการขายไม่เหมอืนเดมิ ใครทีKขายเหมอืนเดมิ ตายแน่นอน!! คนทีKจะประสบความสําเร็จในงานขายตอ้งขาย
อย่างแตกต่าง ขายอย่างเหนอืชั Qน มชีั Qนเชงิ มมีาดแหง่นกัขาย พรอ้มที�จะปรบัตวัตามสถานการณ์ และลูกคา้แต่
ละประเภท 
         หลักสูตรนีQ ออกแบบขึQนมาเฉพาะ พรอ้มตอกยํQาดว้ยเทคนคิลูกล่อลูกชนในการขาย ยกระดบัพนกังานขาย 
ใหเ้ป็น นกัขายมอืทองในปี 2015 พรอ้มปรบัตวัสู ่High-class environment 
 

วตัถปุระสงค ์
 

1. เพืKอสรา้งความเขา้ใจในเรืKอง การขายขั Qนสงู    
2. เพืKอผูเ้ขา้อบรมสามารถนําความรูท้ีKได ้ไปใชใ้หเ้กดิประโยชนส์งูสดุ  
 

หวัขอ้การบรรยายและ Workshop 
 

Module 1 กจิกรรมการตอ้นรบัลกูคา้กอ่นการขาย 
1. การตอ้นรับลกูคา้อย่างงามสงา่ดว้ยมาดมอือาชพี 

a. การยนืตอ้นรับทีKหนา้งาน 
b. การไหว ้
c. การยืKนนามบัตร 
d. การยิQม 
e. การเชญิลูกคา้ 
f. คําพูดสภุาพ 

2. การพูดคุยสรา้งสมัพันธก์อ่นการขาย 
3. กจิกรรม ฝึกปฏบิตักิารตอ้นรับลกูคา้ทกุระดับแบบฉบบัลกูคา้ VIP 

a. กจิกรรมนีQผูเ้ขา้อบรมจะไดฝึ้กปฏบิตักิารตอ้นรับลกูคา้ทีKไดม้าตรฐาน เสมอืนลกูคา้ทุกระดับเป็น VIP 
เพืKอเป็นสรา้งความเอกลักษณ์ 
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Modules 2 กจิกรรมข ั[นตอนขณะขาย 
4. การเปิดการขายอยา่งแนบเนยีนลกูคา้ไม่อดึอัดไรก้ารปฏเิสธ 

a. คําพูดชกัจูง 
5. เทคนคิการตัQงคําถามคําตอบเพืKอหยัKงลกึถงึความตอ้งการลกูคา้ 

a. คําถามเพืKอการคน้หาความตอ้งการ 
b. คําถามเพืKอผูกโยงสนิคา้ทีKจะนําเสนอ 
c. คําถามเพืKอคน้หาความประทบัใจพเิศษในตัวสนิคา้ทีKลกูคา้สนใจ 
d. คําตอบทีKเป็นสญัญาณของการตอ่ยอดโอกาสการขาย 
e. เทคนคิการตอบคําถาม เพืKอสรา้งความฝันในการเป็นเจา้ของสนิคา้แห่งความสขุของลกูคา้ 

6. กจิกรรม ฝึกปฏบิตั ิเขา้ถงึ ทะลุ ทะลวง ความตอ้งของลกูคา้  
a. กจิกรรมนีQ ผูเ้ขา้อบรมจะไดล้องฝึกการตั QงคําถามเชงิลกึทีKเป็นประโยชน ์และการตอบคําถามลกูคา้
เพืKอเปิดใจลกูคา้กอ่นเขา้สูข่ั Qนตอนการนําเสนอสนิคา้ต่อไป 

7. การนําเสนอการขายอย่างเป็นขั Qนตอน 
a. การใชส้นิคา้ตัวอย่าง อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

i. ลําดับขั Qนตอนในการเชญิลกูคา้ชมสนิคา้ 
ii. สงัเกตและจับพฤตกิรรมระหวา่งการนําเสนอผลติภัณฑ ์
iii. ทะลวงและเขา้ถงึอารมณ์ความสนใจสนิคา้ดว้ยการตอกยํQาจดุเดน่ของสนิคา้ทีKลกูคา้สนใจ 

b. การใชส้ืKอ/เอกสารประกอบการนําเสนอ 
i. วธิกีารใชเ้อกสารใหน่้าสนใจ 
ii. มารยาทแหง่การสนทนาระหว่างการนําเสนอผา่นเอกสารประกอบการขาย 

c. การเชญิลูกคา้ทดลองใชส้นิคา้ 
i. คําพูดทีKสรา้งอารมณแ์หง่ความเป็นเจา้ของสนิคา้ 
ii. คําถามทีKน่าสนใจระหว่างการสนทนา เพืKอวเิคราะหส์ญัญาณซืQอขาย 
iii. หลักการตอบลกูคา้อย่างชาญฉลาดเพืKอสรา้งอารมณ์แห่งความเชืKอมัKน 
iv. ชว่งชงิโอกาสความสนใจของลกูคา้ดว้ยการทดลองปิดการขายเพืKอการจับสญัญาณลูกคา้ 
v. การขจัดขอ้โตแ้ยง้ลกูคา้ 
vi. การเจรจาตอ่รองเพืKอโอกาสการขาย 
vii. การเชญิลูกคา้นัKงสนทนา เพืKอปิดการขาย 
viii. สรุป 8 กลเม็ดการจัดการลกูคา้ใหอ้ยู่มอื 
ix. สรุป 5 คําถามเด็ดทีKควรถามลูกคา้มุ่งหวงั 

8. กจิกรรม ฝึกปฏบิตั ิการนําเสนอผลติภัณฑอ์ยา่งมกี ึjน 
a. กจิกรรมนีQผูเ้ขา้อบรมจะไดฝึ้กปฏบิตันํิาเสนอสนิคา้ดว้ยวธิกีารทีKหลากหลายรูปแบบแตล่งลกึถงึ
ขั Qนตอนและรายละเอยีด พรอ้มทั Qงวธิกีารและเทคนคิเฉพาะ ซึKงตอ้งการใหพ้นักงานไดเ้ขา้ถงึวธิกีาร
นําเสนอสนิคา้อยา่งแทจ้รงิ ดูแลว้เป็นมอือาชพีมากยิKงขึQน 

b. ขายในหลากหลายรูปแบบ เชน่ ลกูคา้มาเป็นครอบครัว มาคนเดยีว รวมถงึมาคู่ชายหญงิ 
9. การปิดการขายอยา่งแนบเนยีน 

a. การหวา่นลอ้มและเล็งเป้าในใจลกูคา้กอ่นปิดการขาย 
b. การปิดการขายดว้ยคําถามเปิด 
c. การปิดการขายดว้ยคําถามปิด 
d. การปิดการขายดว้ยสนิคา้ในฝัน 

10. กจิกรรม ฝึกปฏบิตักิารการปิดการขายทีKลกูคา้ปฏเิสธไม่ลง 
a. กจิกรรมนีQผูเ้ขา้อบรมจะไดล้องปิดการขายจากสถานการณ์จรงิหรอืตัวอยา่งจรงิทีKเคยเกดิขึQนในการ
ขาย และจากเหตุการณท์ีKวทิยากรประสบพบเจอมาแต่ตอ้งการใหพ้นักงานไดล้องฝึกปฏบิตั ิ

 
Modules 3 การตดิตามลกูคา้ 

11. การโทรตดิตามลกูคา้อยา่งมอือาชพีเพืKอการกระตุน้และกระตุกตอ่ม 
12. การนัดพบลกูคา้ทีKมุง่หวัง 
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13. การเก็บขอ้มลูผูมุ้ง่หวัง เพืKอการนําไปใชต้่อไป 
14. กจิกรรม ฝึกปฏบิตั ิการโทรตดิตามลกูคา้ 

a. กจิกรรมนีQ ผูเ้ขา้อบรมจะไดล้องฝึกโทรศพัทห์าลกูคา้อย่างไมป่ลอ่ยใหห้ลดุมอื 
15. สรุป คําถามและคําตอบทีKนักขายตอ้งการรู-้ ทกัษะจําเป็นสําหรับพนักงานขาย 

 

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 

 
 

อตัราหลกัสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 
 

ชําระภายในวนัที� 18 มกราคม 2562 
 

คา่สมัมนา VAT 7% 
หกั ณ ที�จา่ย  

3 % 
รวมจา่ยสทุธ ิ

กรณีไมม่หีนงัสอืหกั  
ณ ที�จา่ย 

3,500.00 245.00 105.00 3,640.00 3,745.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันีQ 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ สาขาซอยอาร ีบญัชสีะสมทรัพย ์เลขทีK 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขทีK 014-2-63503-8 

          ชืKอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิKง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีK จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีK 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืKอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชืKอหลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สัKงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิKง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีK จํากดั (สาํนักงานใหญ)่ 
3.  หัก ณ ทีKจา่ย 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 ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีKไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิKง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีK 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, ชยัชนะ, มอืทอง, นักขาย, High-class, environment, ยกระดับ, เหนอืชั Qน 


