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เนื่องจากปจั จุบนั การแข่งขันในด้านธุรกิจ
ยาและเวชภัณฑ์ มีการเปลีย่ นแปลงไปจาก
ในอดีตอย่างมาก เนื่องจากนโยบายทาง
สาธารณสุขต่างๆ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป จึง
เป็ นเรือ่ งท้าทายของพนักงานฝา่ ยขายที่
จะต้องปรับตัวเพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลง
ทีเ่ กิดขึน้ พร้อมทัง้ ก้าวให้ทนั การ
เปลีย่ นแปลง ในสัมมนานี้ผเู้ ข้าร่วม
สัมมนาจะได้เรียนรูถ้ งึ การเปลีย่ นแปลงทัง้
ภายในและภายนอก ของการรับบทบาท
นักขาย ทําอย่างไรทีเ่ ราจะเป็ นนักขายที่
ประสบความสําเร็จในยุคปจั จุบนั ด้วย

การทํางานอย่างมีแรงบรรดาลใจ
(Passion ) ทีจ่ ะประยุกต์ ปรับเปลีย่ นรูป
แบบการทํางาน พัฒนาความรูด้ า้ นสินค้า
และบริการให้กบั ลูกค้าได้อย่างเหมาะสม
ตรงกับความต้องการ ส่งผลให้เกิดความ
ประทับใจในบริการ ทําให้ยอดขายเพิม่
มากขึน้ และ ยังสามารถพัฒนาลูกค้าให้
กลายเป็ นลูกค้าประจํา ( Royalty
customer ) ทีจ่ งรักภักดีกบั บริษทั ส่งผล
ให้เกิดการเติบโตในระยะยาว ทําให้เกิด
ความสุข และ ความภูมใิ จในการทํางาน
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บทที่ 1 คุณค่าของนักขาย
ดังความจริ
่
งทีด่ วี ่า นักขายมีคา่ ดัง่ มนุษย์ทองคําขององค์กร เพราะหากไม่มนี กั ขาย องค์กรก็ไม่มงี านเข้ามา และ
แผนกอืน่ ก็ไม่สามารถสร้างเนื้องานต่อได้ ในบนนี้ผเู้ ข้าสัมมนาจะได้เรียนรู้ คุณค่าความสําคัญของการเป็ นนักขาย พร้อมทัง้
เรียนรูร้ ะบบในกระบวนการซือ้ Buying cycle เพือ่ เข้าใจว่าเมือ่ เวลาทีล่ กู ค้าต้องการซือ้ สินค้า หรือ บริการ เค้ามีความคิด
อย่างไร

บทที่ 2 แรงบันดาลใจสู่ความสําเร็จ

ในบทนี้ผเู้ ข้าสัมมนาจะได้เรียนรูถ้ งึ วิธกี ารตัง้ เป้าหมาย อย่างไรถึงจะเรียกว่าเป้า
หมายทีช่ ดั เจน เป้าหมายทีม่ พี ลัง ทีจ่ ะทําให้เราลุกจากทีน่ อน และ พร้อมออกไป
ทํางานอย่างมีพลัง นอกจากนี้ นักขายยังได้เรียนรู้ เทคนิคการปรับเป้าหมาย
( GOAL ) ให้กลายเป็ น แผนปฎิบตั กิ าร ( Execution Plan ) ทีเ่ ปรียบเสมือนบันไดสู่
ความสําเร็จ เพือ่ ให้เป้าหมายทีต่ งั ้ ไว้ประสบความสําเร็จ เกิดขึน้ ได้จริง

บทที่ 3 Selling with style
เนื่องจากลูกค้าแต่ละท่าน มีรปู แบบการแสดงออกทีไ่ ม่เหมือนกัน มีความต้องการ
และ แรงบรรดาลใจ ( Motivation ) ทีแ่ ตกต่างกัน ดังนัน้ นอกจากทีน่ กั ขายจะ
ต้องหาความต้องการของลูกค้าให้ได้แล้ว นักขายยังจําเป็ นต้องทราบถึงความแตก
ต่างของลูกค้าแต่ละประเภทด้วย ในบทนี้ ผูเ้ ข้าสัมมนาจะได้เรียนรูถ้ งึ หลักการณ์
จําแนกคนออกเป็ น 4 ประเภท ตามหลักการณ์ของนักจิตวิทยาทีช่ อื ว่ ่า
Carl G Jung เพือ่ ยกระดับการบริการ เกิดความประทับใจกับลูกค้า

บทที่ 4 7 ขัน้ ตอนสู่ความสําเร็จ
ในบทนี้ผเู้ ข้าสัมมนาจะได้เรียนรูถ้ งึ กระบวนการของการขาย ตัง้ แต่การเตรียมตัวก่อนพบลูกค้า จนกระทัง่ ปิ ดการขายและ
สรุปเพือ่ พัฒนาในการเข้าพบครัง้ ต่อไป ซึง่ จะเป็ นแนวทางให้นกั ขาย สามารถสร้างผลลัพธ์ทด่ี ไี ด้อย่างต่อเนื่อง และสร้าง
ยอดขายเพิม่ ขึน้ ได้ในระยะยาว

บทที่ 5 พลังแห่งการยืนหยัด ( Staying Power )
เนื่องจากงานขาย เป็ นงานทีต่ อ้ งอาศัยแรงกาย และ แรงใจ
อย่างมาก ทัง้ จากการทํางานทีห่ นัก และ ต้องเผชิญกับคํา
ปฎิเสธปญั หา อุปสรรค์มากมาย ดังนัน้ เพือ่ ให้นกั ขายสามารถ
รักษาการตัดสินใจก้าวเดินต่อเข้าสูค่ วามสําเร็จ นักขายจําเป็ น
ต้องรูว้ ธิ กี ารสร้างแรงบรรดาลใจอย่างต่อเนื่อง ( Inner
Motivation )เพราะไม่มใี ครจะมากระตุน้ เราได้ตลอดเวลา
พร้อมทัง้ การ ระบายแรงกดดัน (Release Pressure )จากการ
ทํางาน หรือ ลูกค้า ทีต่ อ้ งพบเจอในรายวัน
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บทที่ 6 การชื่มชมความสําเร็จ ( Acknowledgement )
สิง่ หนึ่งทีท่ าํ ให้เมื่อถึงจุดสําเร็จ แล้ว พนักงานขายสามารถ
สร้างความสําเร็จในระดับทีส่ งู ขึน้ ไปอีก นอกจากเรือ่ งของการมีรายได้เพิม่
เลื่อนตําแหน่งแล้ว อีกสิง่ หนึ่งทีส่ าํ คัญไม่แพ้กนั คือ การชืน่ ชมความสําเร็จ
ดังคํากล่าวทีว่ ่า สิง่ ทีเ่ งินซือ้ ได้มคี า่ ไม่มากพอ หรือ ทีเ่ ราจัดว่าเป็ น
Non cash award ในบทนี้เราจะได้เรียนรูก้ ารชืน่ ชมตัง้ ตนเอง
และ ผูอ้ น่ื เพือ่ สร้าง

ั ทรัพย์
วิ ทยากร อาจารย์ ภก. คงเกียรติ ฉัตรหิ รญ

Consultant & trainer
Certified NLP Practitioner

ปะวัติการศึกษาและ การทํางาน









ปริญญาตรีเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต
นักศึกษาทุนพระราชทานในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชกุมารี
Medical Representative บริษทั gsk ( GlaxoSmithKline ) Thailand Ltd.,
Sale Trainer บริษทั gsk (GlaxoSmithKline) Thailand Ltd.
ชนะเลิศการแข่งขันโครงการ Nutrilite Expertise อันดับ1 ของประเทศ
อาจารย์พเิ ศษภาควิชาเภสัชการตลาด คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต
พิธกี ร รายการอาสายาใจ (รายการ TV ของมหาวิทยาลัยรังสิต)
Certified trainer ของสถาบัน คบบัณฑิต ของคุณ บัณฑิต อึง้ รังสี
สอบถามรายละเอียดเพิ่ มเติ มที่

สถาบันฝึ กอบรม เทรนนิ่ ง เซ็นเตอร์ เซอร์วิส (TCS) (บริ ษทั อาภาฉาย จํากัด)
Tel No. 0-2736-0408

Fax No.02-736-0050
e-mail: admin@trainingservice.co.th
id-line: pisit131918
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