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โครงการอบรม/สัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและเพิม่ พลังการทํางานยุคใหม่

หลักสูตร 8 Steps of Professional Selling Skills
ระยะเวลาอบรม/สัมมนา 1-2 วัน
โดย กูรดู ้านการขาย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

หลักการและเหตุผล
บนโลกของการแข่งขันในยุคปั จจุบนั ต่างยอมรับกันว่า ภาวการณ์เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วในโลกของ
ธุรกิจ ทําให้ เกิดกระแสของการต่อสู้ทางธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และทวีความรุ นแรงเพิ่มมากขึ ้นอย่างรวดเร็ ว ทัง้
การแข่งขันภายในและภายนอกประเทศ เป็ นผลทําให้ การต่อสู้ทางธุรกิจ จําเป็ นต้ องมีรูปแบบมากยิ่งขึ ้น ใครสามารถ
เข้ าถึงความต้ องการของลูกค้ าได้ มากที่สดุ ก็เป็ นผู้ที่มีโอกาสในชัยชนะมากเท่านัน้ ดังนันในองค์
้
กรต่าง ๆ ต้ องเร่ งที่
จะปรับทีมงานจากการเรี ยนรู้ โดยผ่านกระบวนการที่จะฝึ กทีมงานขาย เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ สามารถที่จะทํางานขาย
เชิงรุ กได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะทีมงานขายนันเปรี
้ ยบเสมือนฟั นเฟื องที่สําคัญในการขับเคลื่อนการทํางานของ
องค์กร ดังนัน้ หลักสูตร “8 ขันตอน
้
ของการเป็ นนักขายมืออาชีพ” เป็ นหลักสูตรที่ถกู ออกแบบมาเพื่อให้ ผ้ ทู ํางานขาย
นันเข้
้ าใจถึงหลักแนวคิดด้ านการบริ หารจัดการ มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดด้ านการขาย เปิ ดเผยถึงวิธีการหรื อเทคนิค
ของการขายที่ผ้ ทู ํางานขายต้ องรู้ และนําไปปฏิบตั ิได้ ในสถานการณ์ตา่ งๆ เป็ นแนวทางของความสําเร็ จในงานขาย
การพัฒนาแนวความคิดทางการขาย ได้ อย่างมีรูปแบบ แบบแผน และความเข้ าใจในหลักการการขายอย่างแท้ จริ ง
ดังนันพนั
้ กงานขาย และผู้ที่มีความสนใจในงานขาย หรื อผู้ที่มีความจําเป็ นในการสร้ างธุรกิจขององค์กร จึงมีความ
จําเป็ นอย่างยิ่งที่จะทําการฝึ กฝนการขายแบบที่ทนั สมัย เพื่อให้ สอดคล้ องต่อสภาพการแข่งขันในปั จจุบนั
และ
อนาคต
หลักสูตรนี ้จึงเป็ นหลักสูตรที่ถกู นํามาใช้ ในการปรับทัศนคติให้ กบั ผู้ทํางานขาย ทําให้ มีมมุ มองที่กว้ างขึ ้น
ในทุกมิติของงานขาย อาทิเช่น ในด้ านการติดต่อ การนําเสนอขาย การจัดการกับข้ อโต้ แย้ งต่าง ๆ รวมถึงการเข้ าถึง
เทคนิคการขายสินค้ าต่าง ๆ และสิ่งที่สําคัญทําให้ ผ้ ทู ํางานขายรู้ สกึ ภูมิใจในอาชีพของการขาย มีความเชื่อมัน่ ในสาย
อาชีพ นํามาซึง่ ความสําเร็ จในธุรกิจได้ อย่างยัง่ ยืนและต่อเนื่องต่อไป

ประโยชน์ ท่ ผี ้ ูเข้ าอบรมจะได้ รับ

• เพื่อเป็ นการเพิ่มศักยภาพเฉพาะตัวของทีมงานขาย
• ทําการขายอย่างมีระบบ และแบบแผนมากยิ่งขึ ้น

• สร้ างทักษะและคุณลักษณะเฉพาะตัวในงานขาย ซึง่ ทําให้ พฒ
ั นาเป็ นองค์ความรู้ แห่งตนเอง
• ทราบถึงเทคนิคแนวคิดต่างๆ ในการทํางานขาย ซึง่ ถือว่าเป็ นความลับที่สําคัญในอาชีพ

• เพื่อเป็ นการพัฒนา เสริ มสร้ างกําลังใจ สร้ างความเชื่อมัน่ โดยใช้ กลไกที่สร้ างได้ จากตนเอง
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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
• พนักงานขายกับแนวคิดด้ านธุรกิจในทศวรรษหน้ า
• ความล้ มเหลวของพนักงานขายที่ต้องรู้

• โอกาสและอุปสรรคในอาชีพงานขายของพนักงานขาย
• บทบาทและหน้ าที่ของพนักขายที่ประสบความสําเร็ จ

• วิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้ า เพื่อการเข้ าถึงความต้ องการที่แท้ จริ ง

• โครงสร้ างการขาย การวางแผนการขายเพื่อความสําเร็ จสําหรับพนักงานขาย
• การเตรี ยมความพร้ อมในการขายของพนักงานขาย
• การติดต่อ อย่างไรไม่ให้ ลกู ค้ าไม่ปฏิเสธ

• เทคนิคการขายแบบไม่ต้องปิ ดการขาย แต่ได้ ออร์ เดอร์ ชัวร์
• การบริ หารจัดการเมื่อต้ องโต้ แย้ งกับลูกค้ า แบบสร้ างแนวขนานให้ บรรจบกัน
• หลุมพรางที่สําคัญที่พงึ ระวังในการขาย สําหรับพนักงานขาย
• โครงสร้ าง 8 ขันตอน
้
ของการเป็ นนักขายมืออาชีพ
• กรณีศกึ ษาและ Workshop

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

สถานที่อบรมสัมมนา อบรมสัมมนาภายในบริษัท หรื อนอกสถานที่
ระยะเวลา ระยะเวลาในการอบรมสัมมนา 1-2 วัน ระยะเวลา 09.00-16.00 น.
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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
สํานักงาน บริ หารและพัฒนาองค์ความรู้ -สํานักนายกรัฐมนตรี
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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 เช่ น ศูนย์ การศึก 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, เนาวรั ตน์ 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
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