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โครงการอบรม/สัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและเพิม่ พลังการทํางานยุคใหม่

หลักสูตร สุดยอดกลยุทธ์ การขายอย่ างมืออาชีพชัน
้ สูง

Advance Professional Selling Skills
ระยะเวลาอบรม/สัมมนา 2 วัน
โดย กูรดู ้านการขาย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

หลักการและเหตุผล
“สู่ การเป็ นสุดยอดนักขายอย่ างมืออาชีพได้ นัน้ คือ.. ผู้ท่ จี ะผสมผสานระหว่ างกลยุทธ์ การขาย และ
การเข้ าถึงจิตใจลูกค้ าเท่ านัน้ คือสิ่งที่นักขายมืออาชีพเขานํามาใช้ ในการทํางานกันทัง้ นัน้ ”
ดังที่ ซุนวู กล่าวไว้ ว่า การรู้ เข้ า รู้ เรา รบร้ อยครัง้ ชนะร้ อยครัง้ จึงเป็ นคํากล่าวที่มีความเป็ นอมตะนิยม ในทุก
ยุค ทุกสมัย โดยเฉพาะในยุคสมัยที่มีกระแสการแข่งขันที่รุนแรงขึ ้น ดังเช่นยุคปั จจุบนั ซึ่งผู้ทําธุรกิจต้ องมีการปรับตัว
เป็ นอย่างมากเพื่ อให้ ทันต่อสภาพของการ เปลี่ ยนแปลงทางธุรกิ จที่ มีการเปลี่ยนแปลงที่ รวดเร็ ว ซึ่งสังเกตได้ จาก
กระบวนการของการขายมีการปรั บเปลี่ยนไปมากจากแนวคิดการขายใน อดีต โดยต่างฝ่ ายต่างมุ่งที่จะนําลูกค้ าเป็ น
ศูนย์กลาง หรื อที่เรี ยกว่า Customer Centric ซึง่ สาเหตุหลักที่ต่างก็นําแนวคิดเช่นนี ้เป็ นที่ตงเพราะเป็
ั้
นที่ยอมรับกัน
เป็ นวงกว้ างว่า หัวใจที่สําคัญของการเพิ่มยอดขายนันมาจากการที
้
่ผ้ ขู ายนันสามารถเข้
้
าถึงความ ต้ องการที่แท้ จริ งของ
ลูกค้ า จนสามารถที่จะนําเสนอในสิ่งที่ลกู ค้ าต้ องการได้ ผนวกกับผู้ขายนันมี
้ แนวการขาย สมัยใหม่ที่มงุ่ เน้ นการขายแนว
รุ ก ทําให้ ยอดขายนันสามารถเพิ
้
่มขึ ้นได้ อย่างก้ าวกระโดด และสร้ างความมัน่ คงให้ กบั องค์กร การเรี ยนรู้ ถึงเทคนิคการ
ขายใหม่ ๆ จะเป็ นตัวช่วยที่สําคัญทําให้ ผ้ ทู ี่ทํางานขาย เข้ าใจถึงหลักการทํางานเชิงรุ ก และสามารถครองใจลูกค้ า ซึง่
เป็ นพืน้ ฐานของความสําเร็ จระยะยาวของทุกองค์กร หลักสูตร “สุดยอดกลยุทธ์ การขายอย่างมืออาชีพชัน้ สูง” เป็ น
หลักสูตรที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ นกั ขายเข้ าใจถึงหลักของการทํางานขายอย่าง มืออาชีพ โดยมีเป้าหมายอยู่ที่ลูกค้ า
สร้ างความสําเร็ จในงานขายด้ วยรู ปแบบของตนเอง เปิ ดเผยถึงวิธีการหรื อเทคนิคต่าง ที่จะขับเคลื่อนตนเองให้ มีการ
ทํางานอย่างมืออาชีพ ภูมิใจในวิชาชีพการขาย มุ่งมัน่ ที่จะเรี ยนรู้ สร้ างผลงานด้ วยตนเอง โดยกระบวนการของการ
เรี ยนรู้ นนจะสามารถทํ
ั้
าให้ มีความเข้ าใจนันสั
้ น้ กระชับ และสามารถนําไปปฏิบตั ิได้ ในสนามการขายต่างๆ อีกทังเป็
้ น
การพัฒนาแนวความคิดทางการขาย ได้ อย่างมีรูปแบบ แบบแผน และความเข้ าใจในหลักการการขายอย่างมืออาชีพ
โดยแท้ จริ ง นํามาซึง่ การเพิ่มยอดขายและสร้ างความมัน่ คงยัง่ ยืนให้ กบั ธุรกิจอย่างต่อ เนื่อง

ประโยชน์ ท่ ผี ้ ูเข้ าอบรมจะได้ รับ

• ปรับเปลี่ยนแนวคิดการขายให้ เป็ นแนวคิดของการขายมืออาชีพ
• มีระบบการทํางานในเชิงรุ ก โดยมีแบบแผนของการทํางานขาย
• สร้ างทักษะและคุณลักษณะเฉพาะตัวในงานขาย อย่างนักขายมืออาชีพ
• ทราบถึงเทคนิคแนวคิดต่างๆ ในการทํางานขาย ซึง่ ถือว่าเป็ นความลับที่สําคัญในอาชีพ
• เพื่อเป็ นการพัฒนา เสริ มสร้ างกําลังใจ สร้ างความเชื่อมัน่ ในอาชีพการขาย
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ผู้ท่ คี วรเข้ าสัมมนา
•
•
•
•
•

พนักงานขายผู้ซึ่งกํ าลังจะถูกมอบหมายงานในการ
บริ หารการขาย
ฝ่ ายการตลาด
ฝ่ ายบริ การลูกค้ า
หัวหน้ าพนักงานขาย/การตลาด/บริ การลูกค้ า
ผู้จดั การฝ่ ายขาย

•
•
•
•
•

ผู้จดั การฝ่ ายการตลาด
ผู้จดั การฝ่ ายบริ การ
ผู้จดั การทัว่ ไป
กรรมการผู้จดั การ / เจ้ าของธุรกิจ
ผู้สนใจทัว่ ไป

หัวข้ อการสัมมนา
วันที่ 1 : วิเคราะห์ จิตวิทยา พฤติกรรมของลูกค้ าเพื่อชนะใจลูกค้ า
•
•
•
•
•

วิเคราะห์กระบวนการของความคิดในการขายตามกลไกการเปิ ดการค้ าเสรี
ดัชนีชี ้วัดความสําเร็จในยุคปั จจุบนั เพื่อความสําเร็ จในงานขาย
ปั จจัยของความสําเร็จ ตามแนวคิด ของนักขายมืออาชีพ
วิเคราะห์จิตวิทยาการซื ้อของลูกค้ า เพื่ออ่านความคิดพิชิตใจลูกค้ า
วิเคราะห์ประเภทของลูกค้ าในแต่ละประเภท และวิธีการเข้ าถึงในแต่ละลักษณะ ผ่านเครื่ องมือต่างๆ เช่น การวิเคราะห์
จิตวิทยาในคุณลักษณะของลูกค้ าใน 4 มิติ (D-I-S-C Model)
• หลักวิธีและเทคนิคการติดต่อเข้ าพบกับลูกค้ าแต่ละคุณลักษณะบุคคล เพื่อ โดนใจ ใช่เลย
• ชมวีดีทศั น์ สุดยอดความสําเร็ จในการขายอย่างเซียน
• Work Shop การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ซื ้อ

วันที่ 2 เผยเคล็ดลับการจัดโครงสร้ างการขายอย่ างนักขายมืออาชีพ
• การจัดโครงสร้ างการขาย ในรูปแบบต่าง ๆ อย่างนักขายเชิงมืออาชีพ แบบ P-CIAC Model
• ขายอย่างไร ไม่ต้องปิ ดการขาย แต่ได้ ออร์ เดอร์
• เข้ าพบอย่างนักขายเชิงรุ ก เพื่อพิชิตความสําเร็ จในทุกโอกาส
• เปิ ดใจลูกค้ าอย่างไร ให้ ได้ ชยั เหนือคูแ่ ข่ง
• เทคนิคการนําเสนอขาย ให้ ถกู ใจได้ ออร์ เดอร์
• ล้ วงลึก ล้ วงลับข้ อมูลในใจลูกค้ า เพื่อชัยชนะอย่างถาวร
• การแก้ ข้อโต้ แย้ งและเจรจาต่อรองแบบไม่เคยเป็ นรองของเซียนนักขาย
• กรณีศกึ ษาและฝึ กการทํา LIVE-Work Shop

วิธีการฝึ กอบรมสัมมนา
การบรรยายประกอบการทํากิจกรรมการเรี ยนรู้ ในรู ปแบบ Adult Learning Models การระดมความคิด และการ
นําเสนอ Workshop และกรณีศกึ ษา

สถานที่อบรมสัมมนา อบรมสัมมนาภายในบริษัท หรื อนอกสถานที่
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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
 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
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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
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(◌ฺ BD Center), 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
Training Center Service 52/174 Krungthep-Kreetha Rd.Sapansung Bangkok 10250 Tel: (02) 736-0408-9 Fax: (02) 736-0050 www.trainingservice.co.th
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