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หลักสูตร 1 วัน
การเปนหัวหนา หรือผูจัดการ อาจเปนเพียงตําแหนงหรือหัวโขนท่ีบุคคล
คนนั้นไดรับการแตงตั้ง แตการสรางภาวะผูนําเปนอีกหนึ่งทักษะท่ีตองเรียนรู 
สั่งสม และพัฒนาขึ้นมา ดังนั้น กระบวนการเสริมสรางผูนํา จึงมิใชเพียงแค
มอบหมายหรือแตงตั้งตําแหนงใหเทานั้น ตองเริ่มตนจากการใหหลักการ วิธีการ ฝก
ปฏิบัติ และทดสอบ ซึมซับหลอหลอมสูพฤติกรรมจนกลายเปนนิสัยท่ีเปนไปโดย
อัตโนมัติในท่ีสุด
หลักสูตรนี้จึงไดออกแบบขึ้น สําหรับการพัฒนาความรู ความเขาใจของการนํา
ทฤษฏี และแนวทางการเสริมสรางภาวะผูนําขึ้นมาใหสามารถใชไดตามสถานการณ
ตางๆไดเหมาะสม
เนื้อหา เวลา 09.00-16.00 น.
1. ทําความรูจักใหลึกซึ้งกับธรรมชาติและพฤติกรรมของมนุษยในการสรางความ  
      ไดเปรียบในการขาย
      1.1. Self Centered ยึดตนเองเปนศูนยกลาง

1.2. Similarity ชอบและยอมรับคนท่ีมีอะไรๆท่ีคลายคลึงกับตนเอง
1.3. Sensitive ออนไหวงายและไวตอการตอบสนองสิ่งเราดวยประสาทสัมผัส

ท้ังหา
1.4. Surprise ชอบสิ่งท่ีไมคาดคิดหรือไมคาดหวังมากอน
1.5. Share Information ชอบแบงปนขอมูลแลกเปลี่ยนขอมูล

       1.6. Steak Holder มีสวนไดสวนเสียรวมกัน
2. กระบวนการขายเชิงท่ีปรึกษา (I See U Go concept)
      2.1. Ideal คุยถึงความคิดเห็นในอุดมคติของลูกคา เกี่ยวกับการใช out 
Source

2.2. Situation สอบถามสถานการณท่ีประสบอยูในขณะนี้
2.3. Experience เปรียบเทียบสถานการณปจจุบันกับประสบการณท่ีไดรับ

จากการใชบริการของเรา
2.4. Expectation มีความคาดหวังอะไรอีกจากการใชบริการในอนาคต
2.5. Understand แสดงความเขาใจในประเด็นตางๆท่ีสนทนามา

       2.6. Gathering the information&needs รวบรวมขอมูลและความตองของ
ลูกคา
       2.7. Of course ตกลงท่ีจะปรับแตงเงื่อนไขหรือขอเสนอตามความเหมาะสม
              กับความตองการของลูกคา
3. เทคนิคจิตวิทยาพฤติกรรมศาสตรกับการขายแบบเผชิญหนา (Face to Face    

Selling) ประกอบดวย
3.1. เทคนิคการสรางความสนิทสนมอยางฉับพลัน (Rapport & Mirror 

Technique)
3.2. เทคนิคการนําเสนอใหเขาถึงจิตใจแบบ Buy in (Modality Technique)
3.3. เทคนิคการตอบคําถามและขอโตแยงตัดจบท่ีตนตอ (Meta Model    

Technique)
3.4. เทคนิคการลบความคิดเดิมท่ีฝงใจสูการคิดท่ีสรางสรรคมีคุณคา 

(Milton Model Technique)
3.5. เทคนิคการปดการขายแบบสั่งจิต (Repetition Technique)

4. เทคนิคการเจรจาตอรองและโนมนาวใจ
4.1. Give & Take Technique
4.2. Bad & Worse Technique
4.3. Split Items Technique
4.4. A Whole Bunch Technique
4.5. Rush Hour Technique

วัตถุประสงค 
1. เขาใจหลักและกระบวนการขายเชิงท่ีปรึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
2. การวิเคราะหพฤติกรรมและธรรมชาติของมนุษยตามทฤษฎีจิตวิทยา   
    พฤติกรรมศาสตรสมัยใหม
3. เพิ่มอัตราการซื้อซ้ําและรักษาสัมพันธภาพท่ียืนยาวกับลูกคา



อัตราคาลงทะเบียน

ราคาปกติทานละ 3,800 บาท + VAT 7% รวมเปน 4,066 บาท

สมัครกอนวันที่ 2  พฤษภาคม  2558           ทานละ 3,500 บาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม)
  

 เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จาย 3% ได

ราคานี้รวมเอกสาร อาหารวางและอาหารกลางวันตลอดหลักสูตร

ใบเสร็จคาลงทะเบียน สามารถนําไปบันทึกหักคาใชจายทางบัญชีได 200 %

แบบฟอรมลงทะเบียน

แบบฟอรมสําหรับลงทะเบียนเพื่อเขารวมสัมมนา

       ช่ือหนวยงาน / บริษัท......................................................................................................................

        
       ท่ีอยูบริษัท....................................................................................................................................

                  
                  1. ช่ือ................................... ตําแหนง ......................................... Email ......................................

                  
                  2. ช่ือ................................... ตําแหนง ......................................... Email ......................................

3. ช่ือ................................... ตําแหนง ......................................... Email ......................................

                   โทรศัพท ...............................  ตอ ........................................ โทรสาร ....................................

บริษัท   เพอเฟกท เทรนนิ่ง แอนด เซอรวิส จํากัด ที่อยู 16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน 
       

กรุงเทพฯ 10150 Tel. 02-4646524  Mobile. 085-9386299  เลขประจําตัวผูเสียภาษี 0735553003036

 เช็คขีดครอมสั่งจาย บริษัท เพอเฟกท เทรนนิ่ง แอนด เซอรวิส จํากัด

 โอนเงินเขาบัญชีออมทรัพย ธนาคารไทยพาณิชย สาขา พุทธมณฑล  สาย 4  เลขที่บัญชี 391-211414-7

การแจงยกเลิก: ผูสมัครสามารถที่จะยกเลิกการเขาอบรมได ในกรณีที่ทานยกเลิกกอนวันงาน 10 วัน บริษัทฯ จะหักคาธุรการ 
รอยละ 15 ของคาสมัคร และในกรณีที่ทานยกเลิกกอนวันงาน 7 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินรอยละ 50 ของคาสมัคร

   นอกเหนือจากนี้แลว บริษัทฯ จะไมคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น การจองมีผลเม่ือชําระเงินเรียบรอยแลวและโปรดแฟกซใบ Pay-in 
   เพ่ือเปนหลักฐานในการสํารองที่นั่ง
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