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โครงการอบรม/สัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและเพิม่ พลังการทํางานยุคใหม่

หลักสูตร นักขายป้ายแดง

Professional Selling Skills: Back to the basic
ระยะเวลาอบรม/สัมมนา 2 วัน
โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

หลักการและเหตุผล
บนโลกของการแข่งขันทางธุรกิจนัน้ หลายคนปฏิเสธไม่ได้ ว่า “การขาย” กลายเป็ นปั จจัยในระดับต้ น ๆ ที่จะ
ทุกองค์กรนันจะนํ
้ ามาเป็ นเครื่ องมือในการขับเคลื่อนธุรกิจ ทําให้ ตนเองนันสามารถที
้
่จะมีชยั ชนะเหนือคู่แข่งได้ ซึง่ แนว
วิธีการเช่นนี ้ต้ องให้ มีการสอดคล้ องกับสภาวการณ์ ของการเปลี่ยนแปลง ที่รวดเร็ วดังในสังคมยุคปั จจุบนั ซึง่ เป็ นที่มา
ของการแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรง อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เป็ นผลทําให้ ทุกธุรกิจ จําเป็ นต้ องมีรูปแบบมากยิ่งขึน้ ในการ
แข่งขัน ใครสามารถเข้ าถึงลูกค้ าให้ มากที่สดุ เข้ าใจกระบวนการของการขายได้ มากที่สุด ก็เป็ นผู้ที่มีโอกาสในชัยชนะ
มากเท่านัน้ จึงเป็ นความสําคัญยิ่งที่ ทุกองค์กรจะต้ องพัฒนารู ปแบบการขับเคลื่อนทางธุรกิจให้ มีความทันสมัยเข้ าถึง
ลูกค้ า ซึง่ หลายคนก็ทราบกันดีวา่ การขายเป็ นอีกวิธีหนึง่ ที่สามารถสร้ างแรงกระตุ้นความต้ องการของลูกค้ าที่ดี ที่สดุ วิธี
หนึ่ง ทําให้ ทราบถึงผลลัพธ์ ได้ อย่างรวดเร็ ว และตอบสนองต่อลูกค้ าได้ ทันท่วงที สามารถเข้ าถึงแก่นแท้ ของความ
ต้ องการของลูกค้ า ซึง่ สามารถพัฒนาไปถึงการดําเนินธุรกิจระยะยาวได้ ผู้แทนขายจึงเปรี ยบเสมือนเป็ นกลจักรที่สําคัญ
ในการขับ เคลื่อนภารกิจนี ้ ดังนัน้ การพัฒนาแนวความคิดทางการขายอย่างมีรูปแบบ แบบแผน และความเข้ าใจใน
หลักการการขายอย่างแท้ จริ ง จึงเป็ นความจําเป็ นอย่างยิ่งที่จะถูกนําขึน้ มาใช้ เพื่อตอบสนองต่อสภาพการแข่ง ขันใน
ปั จจุบนั หลักสูตร “นักขายป้ายแดง” จะทําให้ ทกุ คนที่สนใจงานขาย ทํางานขาย หรื อผู้ที่ผ่านสนามการขายมา ได้ ปรับ
กระบวนการของการขายให้ ตรงกับแนวคิดในยุคที่ทนั สมัย ทําให้ การฝึ กฝนการขายอย่างมีรูปแบบเพิ่มมากขึ ้น เพื่อให้
สอดคล้ องต่อสภาพการแข่งขันในปั จจุบนั และอนาคต

วัตถุประสงค์ ของการเรี ยนรู้

• เพื่อเป็ นการเพิ่มศักยภาพเฉพาะตัวของพนักงานขายทังมี
้ ประสบการณ์ และ ไม่มีประสบการณ์
• ทําให้ เข้ าใจกลไกของการขายอย่างมีระบบ และแบบแผนมากยิ่งขึ ้น
• สร้ างทักษะและคุณลักษณะเฉพาะตัวในงานขาย ซึง่ ทําให้ พฒ
ั นาเป็ นองค์ความรู้ แห่งตนเอง
• เป็ นเป็ นการทบทวนความรู้ ที่ตนมี โดยสามารถนําไปปรับเปลีย่ น ให้ มีความเหมาะสม กับสถานการณ์ ได้ ในที่สดุ
• เพื่อเป็ นการพัฒนา เสริ มสร้ างกําลังใจ สร้ างความเชื่อมัน่ โดยใช้ กลไกที่สร้ างได้ จากตนเอง

ผู้ท่ คี วรเข้ าสัมมนา
ผู้ประกอบการ ผู้บริ หารระดับสูง พนักงานฝ่ ายขายทุกระดับ พนักงานฝ่ ายการบริ หารทัว่ ไป เพื่อเป็ นการ
เข้ าใจแนวความคิดใหม่ในการขาย ผู้แทนขายทังที
้ ่มีประสบการณ์หรื อไม่มีประสบการณ์ ผู้คดิ ที่จะเป็ นผู้ประกอบการ
ผู้สนใจทัว่ ไป
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หัวข้ อการสัมมนา
1. แนวคิดเกี่ยวกับการขายและแนวทางการบริ หารธุรกิจในยุค WTO
2. โอกาสต่าง ๆ ในความก้ าวหน้ าเมื่อท่านทํางานขาย
3. ประเภทของนักขายต่าง ๆ ตามแนวคิดของ Robert N.Mc.Murry
4. สูตร ความสําเร็ จในงานขาย อย่างมีประสิทธิภาพ
5. 7 ขันตอนของการเป็
้
นนักขาย มืออาชีพ
6. การพัฒนาฐานข้ อมูลลูกค้ า การค้ นหาโอกาสในการขาย และนําไปบริ หารจัดการ
7. ยุทธ์วิธีการ ติดต่ออย่างไร? ไม่ให้ ลกู ค้ าปฏิเสธ
8. การโต้ แย้ งแบบใด แบบมืออาชีพในงานขาย
9. เทคนิคการนําเสนอเพื่องานขายอย่างมืออาชีพ
10. การสร้ างยอดขายแบบใหม่ โดยไม่ต้องปิ ดการขาย
11. ปั ญหาและอุปสรรคของการปิ ดการขาย เพื่อการพัฒนาและปรับปรุ ง
12. การบริ หารการสนับสนุนการขายเพื่อรักษาฐานลูกค้ า

13. แผนปฏิบตั ิการรายกลุม่ และ บุคคล
รู ปแบบการอบรมสัมมนา
แนวการสอนเป็ นรู ปแบบที่ออกแบบให้ เหมาะสมกับการเรี ยนรู้ของผู้ใหญ่ (Professional Learning Method)
จากแนวคิด สูก่ ารปฏิบตั ิ Work Shop และ กรณีศกึ ษา (Case Studies)

สถานที่อบรมสัมมนา อบรมสัมมนาภายในบริ ษัท หรื อนอกสถานที่
ระยะเวลา ระยะเวลาในการอบรมสัมมนา 2 วัน ระยะเวลา 09.00-16.00 น.
วิทยากรนําสัมมนาโดย
ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย
(B.E.Eng., MS(CEM)., Ph.D-Management)
ผู้บริ หาร 1 ใน 500 Fortune ของ USA
ผู้ดําเนินรายการโทรทัศน์ “เส้ นทางนักขาย” ทาง Nation Channel
เจ้ าของผลงานหนังสือ ทะลุเป้าขายง่ายนิดเดียว เล่ม 1
และเล่ม2, เหนือชันการบริ
้
หาร
การศึกษา
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 ปริ ญญาเอก(Ph-D)สาขาการบริ หารจัดการ-เกียรตินิยมอันดับ1 (คะแนนสูงสุด) Adamson University,

Manila, Philippines
 ปริ ญญาโท สาขาการบริ หารจัดการด้ านวิศวกรรมและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 ปริ ญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
ตําแหน่ งปั จจุบัน
 ประธานคณะกรรมการบริ หาร บริ ษัท แม็กน่าเอ็นเตอร์ ไพรส์ จํากัด
 ผู้ดําเนินรายการ TV “รายการเส้ นทางนักขาย”ช่อง TTV1-Nation Channel
(ออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา21.00-22.00น.)
 รองอธิการบดีฝ่ายบริ หาร-วิทยาลัยพิษณุโลก
 ผู้อํานวยการสถาบัน- สถาบันที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ
 ผู้อํานวยการสถาบัน-สถาบันพัฒนาความสําเร็ จ
 คณะกรรมการสถาบันเพิ่มขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรม
 คณะกรรมการสายแรงงาน-สภาอุตสาหกรรม
 ผู้พิพากษาสมทบ-ศาลแรงงานกลาง
 ที่ปรึกษาด้ านแรงงานสัมพันธ์-กระทรวงแรงงาน

ประสบการณ์ ด้านงานเอกชน
 ผู้จดั การฝ่ ายตลาดประจําภาคพื ้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
TRW Automotive Thailand (บริ ษัท 1 ใน500 Fortune ของประเทศสหรัฐอเมริ กา)
 กรรมการผู้จดั การและผู้จดั การฝ่ ายการตลาด บริ ษัท ลีเบิร์ท (ประเทศไทย) จํากัด
(บริ ษัท1 ใน 500 Fortune ของประเทศสหรัฐอเมริ กา)
 ผู้จดั การฝ่ ายขาย ประจําภาคพื ้นเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ บริ ษัท ยูโรเอเซีย คอนเน็คเตอร์ จํากัด
 วิศวกรฝ่ ายขายและบริ การ บริ ษัท ฟูจิ โฟโต้ ฟิล์ม (ประเทศไทย) จํากัด
ประสบการณ์ การทํางาน
 รองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาการการเรี ยนรู้-Brain-Base Learning
สํานักงาน บริ หารและพัฒนาองค์ความรู้ -สํานักนายกรัฐมนตรี
 อนุกรรมมาธิการการแรงงาน-รัฐสภา
 เลขานุการประจําคณะกรรมมาธิการการแรงงานและสวัสดิการสังคม-รัฐสภา
 คณะกรรมการสายวิชาการ-สภาอุตสาหกรรม
 คณะกรรมการสถาบันเพิ่มขีดความสามารถมนุษย์-สภาอุตสาหกรรม
 ประธานฝ่ ายวิชาการ –สมาคม The BOSS
 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย-วิทยาลัยพิษณุโลก
 ที่ปรึกษาด้ านแรงงานสัมพันธ์- กระทรวงแรงงาน
 ผู้อํานวยการสถาบัน- สถาบันพัฒนาความสําเร็ จ
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อาจารย์ และวิ ทยากรในสถาบันชัน้ นํ า หลายแห่ง เช่น ศูนย์ ก ารศึก ษาต่อเนื่ องแห่ง จุฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, สถาบันการบริ หารและจิตวิทยา – The BOSS, TRUE Corporation, S.P.SUZUKI, UBC, MICHELIN,
KPN Plus, P&O Nedlloyd, Gulf Electric, S.E.C. Auto Sales and Services, ธนาคารกสิกรไทย, Toyota Motor,
Toyota Thonburi, HINO Automotive,ไทยประกันชีวิต, LAICA AIA, Unilever, Lion (Thailand), Monzanto, Thai
Yazaki, เนาวรัตน์ พัฒนา,การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม (ISMED), สภา
อุตสาหกรรม, สมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ,สภานายจ้ างและอุตสาหกรรมไทย(ECON Thai), TPI,
NU LIFE, กระเบื ้องตราเพชร, สโมสร โรตารี่ วิภาวดี, สโมสร โรตารี่ ปทุมวัน, Boston Network, Digital Wave, AIM,
Toyoda Gosei (Thailand) Co.,Ltd., Royal Porcelain, กระจกไทย อาซาฮี, ไปรษณีย์ไทย, MBA, มหาวิทยาลัย
อัสสัมชัญมหาวิทยาลัยกรุ งเทพ, URC, NIKE, Permaflex, หลักสูตรนานา ชาติ (บรรยายเป็ นภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยราชมงคล, ศูนย์ พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต หลัก สูตร
ผู้บริ หาร, มหาวิทยาลัย สุโขทัย (ผู้บริ หารมหาวิทยาลัย), มหาวิทยาลัย บูรพา (ปริ ญญาโท), มหาวิทยาลัย ศรี ปทุม
(ปริ ญญาโท), สถาบันพัฒนาธุรกิจ, สถาบันพัฒนาความสําเร็ จ ฯลฯ
กิจกรรมด้ านสาธารณชน
: ผู้ดําเนินรายการ TV “รายการเส้ นทางนักขาย” ช่อง TTV1 - Nation Channel
(ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 21.00 – 22.00 น.)
: คอลัมนิสต์ “คลีนิคนักขาย” หนังสือพิมพ์ เส้ นทางนักขาย
: คอลัมนิสต์ “Lady in Work” หนังสือพิมพ์ สยามธุรกิจ
ผลงานด้ านหนังสือพกพา (Pocket Book)
: หนังสือชื่อ “เหนือชันการบริ
้
หาร”
จัดจําหน่ายโดย บริ ษัท ซีเอ็ด ยูเคชัน่ จํากัด (มหาชน)
: หนังสือชื่อ “ทะลุเป้าขาย ง่ายนิดเดียว”
จัดจําหน่ายโดย บริ ษัท ซีเอ็ด ยูเคชัน่ จํากัด (มหาชน)
รางวัลเกียรติยศ
: เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ ชัน้ เบญจมาภรณ์ มงกุฏไทย
: เข็มรู ปกระเป๋ ากระสุนคันชีพ พระนามาภิไธยย่อ “สก” กรมทหารราบที่ 21
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