Training Center Service

โปรแกรมฝึ กอบรมหลักสูตร : ปลุกพลังความคิด พิชิตใจลูกค้ า
ระยะเวลาในการฝึ กอบรม : 1 วัน
วิทยากร : อาจารย์ บรรพต ฉายมุกดา
หลักการและเหตุผล

หากคําพูดที่ว่าการขายเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงองค์กรให้ดํารงอยู่รอด พนักงานขายคือผู....
้
ปฏิบตั ภิ ารกิจแห่งความอยู่รอดนัน้ เพราะท่ามกลางยุคสมัยทีเ่ ปลี่ยนแปลง ลูกค้าแต่ละรายต่างมีความต้องการและ
ลักษณะพฤติกรรมทีแ่ ตกต่างกันหลายรูปแบบ ดังนัน้ การปฏิบตั ภิ ารกิจนี้ตอ้ งอาศัยนักขายทีเ่ ป็ นมืออาชีพเท่านัน้ แต่
ความเป็ นมืออาชีพนัน้ จะอาศัยทักษะและเทคนิครูปแบบเดียวสําหรับลูกค้าทีแ่ ตกต่างกันย่อมไม่ได้ผล หรือได้ผลไม่เต็ม
ประสิทธิภาพ แม้ว่าสินค้าหรือบริการจะอย่างเดียวกัน แต่พนักงานขายจะต้องมีเทคนิค ทักษะ ลูกล่อลูกชน และ
ยุทธวิธที แ่ี ตกต่างกันในการขาย ทัง้ การนํ าเสนอ การเจรจาต่อรอง การโน้มน้าวจูงใจ การปิ ดการขาย ตลอดจนการ
สร้างความสนใจให้กบั ลูกค้าจนลูกค้าเกิดการตัดสินใจซือ้
หลักสูตรนี้จงึ ได้พฒ
ั นาขึน้ มาเพือ่ สร้างแรงจูงใจในการขาย และเสริมเขีย้ วเล็บให้ทมี งานขายด้วยการเรียนรูแ้ ละ
ฝึกฝนสุดยอดเทคนิคจากประสบการณ์จริงในการขายให้กบั ลูกค้า โดยผ่านสือ่ และกิจกรรมต่างๆ ทีท่ รงพลัง
ประโยชน์ ที่จะได้รบั
• เสริมสร้างทัศนคติทด่ี สี าํ หรับงานขายและงานบริการ
• เพือ่ พัฒนาแนวคิดสร้างสรรค์ และการประยุกต์ใช้ในการขาย
• เข้าใจวิธกี ารการสร้างความประทับใจให้ลกู ค้า
• สร้างทักษะและคุณลักษณะเฉพาะตัวนักขายเพือ่ การพิชติ ใจลูกค้า
หัวข้อการฝึ กอบรม ( 2 ชัวโมง)
่
 Attitude for Success
 หัวใจของการการขายทีป่ ระสบความสําเร็จ
ั บนั
 ลักษณะลูกค้าในปจจุ
 Generation กับความสนใจ
 ประเภทของลูกค้า
 ปจั จัยทีส่ ง่ ผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนและผูป้ กครอง
 เราเป็ นนักขายแบบใด
• นักปิ ดการขาย
• ทีป่ รึกษา
• นักสร้างสายสัมพันธ์
 การจูงใจลูกค้า
• จูงใจด้วยเหตุผล
• จูงใจด้วยอารมณ์
สถาบันฝึ กอบรม เทรนนิง่ เซ็ นเตอร์ เซอร์วิส
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• จูงใจด้วยภาพลักษณ์องค์กร
 Do & Don’t ในการบริการเพือ่ การขาย

วิ ทยากร

อาจารย์ บรรพต ฉายมุกดา

การศึกษา
ปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสือ่ สารการตลาด
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น(เหรียญทอง 1เกียรตินิยม อันดับ)
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต (สถิตปิ ระยุกต์) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

ปัจจุบนั

- ผูอ้ อกแบบวางแผนและปฏิบตั กิ าร เพือ่ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ของบริษทั ทรู คอร์ปอเรชันจํ
่ ากัด(มหาชน)
- อาจารย์พเิ ศษ วิชาวาทนิเทศ คณะมนุษยศาสตร์ และ คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-อาจารย์พเิ ศษ คณะนิเทศศาสตร์ สาขาโฆษณาและประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

ประสบการณ์
-

รองชนะเลิศโต้วาที รุน่ ที่ 1 รายการ “โต้คารมมัธยมศึกษา” ทางช่อง 3 อ.ส.ม.ท.
วิทยากรรายการทีววี าที ทางช่อง 9 อ.ส.ม.ท.
วิทยากรฝา่ ยฝึกอบรม บริษทั ไดมอนด์คลับ จํากัด
ฝา่ ยฝึกอบรม บริษทั อะควารีส ดีสทริบวิ ชันตอร์
่ เนชันแนล
่
จํากัด ในเครือแจ่มจันทร์สมุนไพร
ผูจ้ ดั การทัวไป
่ บริษทั ไทยคอนซัลแตนท์ แอนด์พบั บลิครีเลชัน่ จํากัด (T.P.GROUP)
วิทยากรภายในองค์กร บริษทั คิงเพาเวอร์ อินเตอร์เนชันแนล
่
กรุป๊ จํากัด
วิทยากรด้านทีมงาน กิจกรรม WALK RALLY ให้กบั หน่วยงานจํานวนมาก
วิทยากรและอาจารย์พเิ ศษระดับอุดมศึกษา สถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาครัฐ – เอกชน

วิ ทยากรและอาจารย์พิเศษระดับอุดมศึกษา สถาบันการศึกษา และหน่ วยงานภาครัฐ – เอกชน
• หน่วยงานภาครัฐ เช่น สํานักงาน ก กระทรวงยุตธิ รรม กระทรวงสาธารณสุข .ร.พ.
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ (DSI) กรมพัฒนาธุรกิจพลังงาน
กรมอุทยานแห่งชาติสตั ว์ปา่ และพันธุพ์ ชื คณะกรรมการโทรคมนาคมแห่งชาติ ฯลฯ
• ปริญญาโท คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
• ชมรมปฐกฐาและโต้วาที มหาวิทยาลัยรามคําแหง
• โครงการพัฒนาธุรกิจ SMEs กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
• โครงการพัฒนาบุคลากร กระทรวงยุตธิ รรม
• สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ( TMA )
• สถาบันพัฒนาผูป้ ระกอบการไทย (สพท)
สถาบันฝึ กอบรม เทรนนิง่ เซ็ นเตอร์ เซอร์วิส
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• สถานีโทรทัศน์องค์การสือ่ สารมวลชนแห่งประเทศ (ช่อง 9 อสมท )
• SCG , FORD Sales & Service , AP HONDA, BTS , AVON , EEC , ทางด่วนกรุงเทพ , ร.พ.ธนบุร2ี ,
คามิโอ Daimler Chrysler Thailand, Motorola, มิตซูชติ า้ , ธนาคารอาคารสงเคราะห์,ซีเมนต์ไทย
การตลาด, บ.ไลอ้อน (ประเทศไทย), NUSKIN,มีสทีน,ผลิตภัณฑ์สโี จตัน , ยูนิลเี วอร์ , เบอรีย่ คุ เกอร์ ฯลฯ
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

สถาบันฝึ กอบรม เทรนนิง่ เซ็ นเตอร์ เซอร์วิส
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