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Course:

Modern Professional Selling Skills  
ทกัษะการเป็นนกัขายมืออาชีพยคุใหม่ 

Duration: 1 Day (9:00 – 16:00) 
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หลักการและเหตุผล 
ในยุคที่การแข่งขนัทางธุรกิจรุนแรงและเขม้ขน้อย่างไรข้ีดจ ากัด การที่ธุรกิจจะประสบความส าเร็จไดน้ั้น จะตอ้งสามารถ

ตอบสนองไดเ้กินความคาดหวงัของผูบ้รโิภค “นกัขาย” จะเป็นผูท้ี่น าเสนอสินคา้และบริการจากผูผ้ลิตไปสู่ผูบ้รโิภคไดอ้ย่างชาญ
ฉลาดและใชค้วามสามารถโนม้นา้วผูบ้ริโภค ใหเ้กิดความพึงพอใจในนวตักรรมใหม่ๆ ของสินคา้และบรกิารดว้ยจินตทัศนท์ี่เป็น
เลิศในงานขาย 

นกัขายมืออาชีพเท่านัน้ท่ีเป็น “หวัหอก” ส าคญัของการเพิ่มผลก าไรใหธุ้รกิจดว้ยกลยทุธก์ารวางแผนการขายในมมุมองใหม่
ที่เหนือคู่แข่ง หวัใจส าคญัอยู่ตรงที่นกัขายตอ้งสรา้งพลงั ทศันคติ Powerful and Positive Thinking และอุปนิสยัในการขายที่มุ่ง
ความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพรูจ้กัการน าเสนอแบบ Perfect Presentation การ Approach ลกูคา้อย่างสรา้งสรรคก์ารจดัการ
ขอ้โตแ้ยง้ และเทคนิคการโนม้นา้วใจลกูคา้ เพื่อปิดการขายอย่างมืออาชีพแบบ Early and Often 

หลกัสตูรนีน้  าการสมัมนาดว้ยวทิยากรที่คร  ่าหวอดในวงการขายในธุรกจิรายใหญ่มานานนบัสิบปี เขม้ขน้ดว้ยเนือ้หา แนวคิด
และเทคนิคใหม่ๆ ในการขาย จึงเหมาะส าหรบั ผู้บริการงานขายทุกสาขาอาชีพ อาชีพผูบ้ริหารการตลาด เจา้ของกิจการและ
ผูส้นใจทั่วไป ที่ตอ้งการเป็นมืออาชีพในงานขายและตอ้งการเพิ่มผลก าไรใหธุ้รกิจอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
หัวข้อบรรยาย  
• กลยทุธก์ารเป็นผูน้  าตลาด 

• เสน้ทางเดินกจิกรรมทางการตลาด 

• มมุมองใหมข่องการขาย 

• การขายเชิงกลยทุธ ์(Workshop) 

• พลงัการขายและสไตลก์ารขาย 

• การเตรียมตวัทางใจส าหรบัการขาย 

• ทศันคติในการขาย 

• อปุนิสยัแห่งความส าเรจ็ของนกัขาย 4 ประการ 

• การเขา้พบลกูคา้แบบสรา้งสรรค ์

• การเขา้พบลกูคา้ APPROACH  

• การเริ่มตน้แนะน าสินคา้แบบมีผลในการสรา้งสรรค ์

• ผลประโยชนท์ี่ลกูคา้ตอ้งการ SPACED 

• การเสนอขายอยา่งสมบรูณแ์บบ PERFECT 

• เทคนิคการโนม้นา้วใจลกูคา้ 

• การจดัการขอ้โตแ้ยง้แบบ YQ BAR ADC 

• การปิดการขายแบบ EARLY AND OFTEN  
 

เหมาะส าหรับ 

• เจา้หนา้ที่ฝ่ายขาย การตลาด ผูจ้ดัการฝ่ายขาย/ผลิตภณัฑ/์การตลาด ผูป้ระกอบการและผูท้ี่สนใจทั่วไป 
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รูปแบบการบรรยาย 

• การฝึกอบรมจะเนน้ผูเ้ขา้สมัมนาเป็นศนูยก์ลางโดยจะเนน้การท า Workshop และ มี VDO ประกอบการสมัมนา

วิทยากร: 
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก บริษัท บอสตนัเน็ตเวิรค์ จ ากดั 
การศึกษา      
• บญัชีบณัฑิต จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั

• พาณิชยศาสตรม์หาบณัฑติ MBA มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

• ปรญิญาเอก การบรหิารธุรกจิ จากสหรฐัอเมรกิา ( PhD  in Management, American University of Human Sciences, USA )

ประสบการณท์ างาน 
• กรรมการผูจ้ดัการ บรษิัท ลคักี ้สตาร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล (ประเทศไทย)

• รองผูอ้  านวยการฝ่ายขาย บรษิัท โอสถสภา จ ากดั

• ผูบ้รหิารการขายอาวโุส บรษิัท เนสทเ์ล่ ประเทศไทย จ ากดั

• ผูจ้ดัการฝ่ายฝึกอบรมพนกังานขาย บรษิัท ยิลเลตต(์ประเทศไทย)จ ากดั

• ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาการขาย บรษิัท เป็ปซี่โคล่า อินเตอรเ์นชั่นแนล เชา้ทอ์ีสเอเซีย จ ากดั

• ผูจ้ดัการภาค บรษิัท พร๊อคเตอร ์แอนด ์แกมเบิล จ ากดั (พี แอนด ์จี)

• ผูจ้ดัการทั่วไป สายงานการขาย บรษิัท ทีโอเอ จ ากดั

• ผูจ้ดัการฝ่ายขายทั่วไป บรษิัท โฟรโ์มสต ์ฟรีสแลนด ์(ประเทศไทย)จ ากดั(มหาชน)

วัน เวลา สถานที ่และค่าใช้จ่าย ในการเข้าร่วมงานสัมมนา 
วนัท่ี 20 กนัยายน 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. โดยสามารถเลือกการเขา้อบรมได ้2 ช่องทาง ดงันี ้
1. เข้าร่วมอบรมทีโ่รงแรมจสัมิน ซติี ้(ซอยสุขุมวทิ 23) หรือโรงแรมทีเ่ทยีบเทา่

(สถานทีอ่าจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตดิตอ่เจ้าหน้าทีป่ระสานงาน)
ค่าใชจ้า่ยในการเขา้รว่มงานสมัมนา ราคา 6,500 บาท (ราคานีย้งัไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%)

2. เข้าร่วมอบรมแบบทางไกลโดยการประชุม Distance Learning Instructor-led Virtual Class via Face to Face
Application
ค่าใชจ้า่ยในการเขา้รว่มงานสมัมนา ราคา 5,500 บาท (ราคานีย้งัไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%)
ส าหรับรายละเอียดเพิ่มเติม  กรุณาตดิตอ่ผู้ประสานงานอบรม โทร: 02 949 0955, 02 318 6891,
086 337 8266, Email: seminar@bostonnetwork.com และ Line ID: @bostonnetwork

mailto:seminar@bostonnetwork.com
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ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใชจ้่ายทางภาษีได้ 200%ของค่าใช้จ่ายจริง 
 (พระราชกฤษฎกีาฉบับที ่437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็นตน้ไป) 

สร้างสรรคห์ลักสูตรสัมมนาคุณภาพเย่ียมโดย 

แผนที ่ โรงแรม จสัมิน ซิตี ้ (ซอยสขุมุวิท 23) (สถานทีอ่าจมีการเปลีย่นแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีป่ระสานงาน) 



หลักสูตรทีร่่วมสัมมนา วันสัมมนา

ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย)

(ภาษาองักฤษ) 

บรษัิท (ภาษาไทย)

(ภาษาองักฤษ)

ต าแหน่งงาน: แผนก/ฝ่าย:

เบอรโ์ทรศพัทท์ี่ท  างาน: เบอรโ์ทรศพัทมื์อถือ:

เบอรโ์ทรสาร Fax: E-mail: 

ช่ือผู้ประสานงาน (HR) เบอรโ์ทรศพัท์

ข้อมูลเพือ่ใช้ออกใบก ากับภาษี :โปรดตรวจสอบความชดัเจนครบถว้น เพ่ือความถกูตอ้งของใบเสรจ็/ใบก ากบัภาษีที่ทา่นจะไดร้บั)

ช่ือที่ใหร้ะบใุนใบก ากบัภาษี : ตามช่ือบรษัิทดา้นบน

ที่อยู่ที่ใหร้ะบใุนใบก ากบัภาษี:

การช าระเงนิค่าสัมมนา : สามารถสอบถามรายละเอียดและส ารองที่นั่งไดท้ี่ 02-949-0955, 02-318-6891 ต่อ 104, 105, 108, 109

วิธีการช าระเงนิ

โอนเงินเขา้บญัชี บรษัิท บอสตนัเน็ตเวริค์ จ  ากดั  

ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต  สาขาเอสพละนาด รชัดา  บญัชีออมทรพัยเ์ลขที่ 667-2-01501-0  โอนวนัที่

ธนาคารไทยพาณิชย ์    สาขาสี่แยกศรวีรา            บญัชีออมทรพัยเ์ลขที่ 140-2-63049-9  โอนวนัที่

ถือเช็คจา่ยหนา้งานในนาม บรษัิท บอสตนัเน็ตเวริค์ จ  ากดั

จา่ยเงินสดหนา้งาน 

*โปรดน าหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ทีจ่่ายมายื่นในวันสัมมนา*

1) บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการส ารองที่นั่งใหแ้ก่ผูส้ง่เอกสารลงทะเบียนครบถว้นและช าระเงินแลว้เทา่นัน้

2) เจา้หนา้ที่จะแจง้ยืนยนัการลงทะเบียนของทา่นอีกครัง้หลงัจากไดร้บัเอกสาร

3) ในกรณีที่ทา่นส  ารองที่นั่งไวแ้ลว้แตไ่ม่สามารถเขา้รว่มการสมัมนาได ้  กรุณาแจง้ลว่งหนา้ก่อนวนังานอยา่งนอ้ย 10 วนั

*หากไม่แจ้งตามก าหนด ท่านจะต้องช าระค่าธรรมเนียมเอกสารเป็นจ านวน 50% ของอัตราค่าลงทะเบียน*

ข้อมูลครบถ้วนแล้ว กรุณาส่งกลับมาที ่Email: seminar@bostonnetwork.com หรือ Fax พร้อมส าเนาการโอนเงนิที ่02-949-0991

Registration Form
บรษัิท บอสตนัเน็ตเวริค์ จ  ากดั (ส านกังานใหญ่) 573/140  ซอยรามค าแหง 39  แขวงพลบัพลา

เขตวงัทองหลาง  กรุงเทพมหานคร 10310  Tel: 02-949-0955, 02-318-6891  Fax: 02-949-0991
เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี 0105548037730
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ข้อมูลผู้เข้าร่วมสัมมนา :(โปรดกรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นและชดัเจน, ภาษาไทย: ตัวบรรจง, ภาษาอังกฤษ: ตัวพมิพ)์
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