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โครงการอบรม/สัมมนาเพือ่ พัฒนาประสิทธิภาพและเพิม่ พลังการทํางานยุคใหม่

หลักสูตร “การพัฒนาทักษะการขายสําหรับนักขายมือใหม่ ”
โดยใช้เกมท้าทายอัตตาสลับการบรรยาย (Ego Challenge Game)
อบรมสัมมนานอกสถานที่ ระยะเวลาอบรม/สัมมนา 1 วัน

หลักการและเหตุผล
การขายเป็ นเสมือนเส้ นเลือดใหญ่ที่นํารายได้ มาสูอ่ งค์กร การดําเนินธุรกิจปั จจุบนั จําเป็ นต้ องมีความเป็ นเลิศ
ในด้ านการขาย การตลาด และการดูแลลูกค้ าเพื่อสร้ างความได้ เปรี ยบทางธุรกิจที่มีการแข่งขันกันสูง องค์กรจึงต้ อง
พัฒนาความสามารถของบุคลากรด้ านการขายที่เป็ นระบบ “Selling Solution” ในระดับมืออาชีพ หลักสูตรนี ้จึงมุง่ เน้ น
ให้ ผ้ เู รี ยน “คิดเป็ น ทําได้ ” เกี่ยวกับวิธีการขายที่มีประสิทธิภาพสูง หลักการตลาดในยุคเศรษฐกิจถดถอยยาวนาน และ
การดูแลใส่ใจลูกค้ าแบบเกินความคาดหวัง (Excellence Customer Care) โดยวิทยากรจะถ่ายทอดแนวคิด ทฤษฎี
มุมมอง ความรู้ เทคนิคต่างๆ ประสบการณ์ และกลยุทธ์ที่ใช้ ได้ ผลเลิศเพื่อให้ ผ้ เู ข้ ารับการอบรมเรี ยนรู้ แนวคิดและ
ทักษะของการขาย การบริ การ และการตลาดสมัยใหม่ที่ให้ ความสําคัญกับการขายเชิงรุ ก (Proactive Selling) และ
การสร้ างคุณสมบัติของพนักงานขายที่เหมาะสําหรับรูปแบบการขายเชิงรุ ก
ทังนี
้ ้ผู้เข้ าอบรมจะได้ รับการฝึ กฝนการ
ปฏิบตั ิงานจริ งในรู ปแบบของ Workshop และเรี ยนรู้ จากกรณีศกึ ษา (Case Study)

เป้าหมายที่ผ้ ูเข้ ารั บการฝึ กอบรมจะได้ รับ

• ได้ เรี ยนรู้ และเข้ าใจแนวคิด ทฤษฎี มุมมอง ความรู้ และเทคนิควิธีการขาย การตลาด และการดูแลลูกค้ าที่
เป็ นระบบ (Selling Solution) ในสภาวะการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลง
• สร้ างรู ปแบบการขาย (Sales Strategies) สร้ างเครื่ องมือทางการตลาด (Marketing Tools) และออกแบบ
ระบบการดูแลลูกค้ า (Customer Experience Management : CEM) ที่สามารถช่วยรักษาลูกค้ าเดิมและเพิ่ม
ลูกค้ าใหม่ได้ อย่างเป็ นรู ปธรรม
• จัดทํ าโปรแกรมงาน (Work Program) ในการพัฒนาตนเองให้ มีขีดความสามารถระดับสูง เพื่ อบรรลุ
เป้าหมายการขายที่ท้าทาย

การออกแบบหลักสูตร
หลักสูตรนี ้มุ่งเน้ นการพัฒนาขีดความสามารถในการขายอย่างมียุทธศาสตร์ โดยใช้ เกมการบริ หารสลับการ
บรรยาย (Management Game and Short Lecture) ผสมผสานด้ วยการฝึ กอบรมแบบกลุ่มปฏิบตั ิการ (Workshop)
โดยแบ่งผู้เรี ยนออกเป็ นกลุม่ ๆ ละ 8 - 9 ท่าน โดยใช้ กิจกรรมเปลี่ยนเกมเปลี่ยนกลุม่ เพื่อทํางานส่วนบุคคลและทํางาน
ร่ วมกันเป็ นทีมตามภารกิจที่ได้ รับมอบหมายภายใต้ แรงกดดันให้ สําเร็ จตามเป้าหมาย
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กิจกรรมและเครื่ องมือการฝึ กอบรม/สัมมนา
1. เกมการละลายพฤติกรรม / กิจกรรมกลุม่ สัมพันธ์ / กิจกรรมสร้ างพลังทีม
2. เกมการบริ หารสลับการบรรยาย (Management Game and Short Lecture)
3. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ (Knowledge Sharing)
4. กิจกรรมหรื อเกมท้ าทายอัตตา (Ego Challenge Game)

รายละเอียดหลักสูตรเนือ้ หาวิชา
1. ความหมายของการนําเสนอขายสินค้าและบริการ
1.1 Integrated Product ได้แก่ Quality Service Image Personality
1.2 การบริหารเป้าหมายในการขาย
1.3 สุดยอดนักขายเชิงรุก
1.4 การสร้างทัศนคติและความภาคภูมใิ จในงานขาย
1.5 กฎ 13 ข้อ แห่งการเป็ นนักขายมืออาชีพ
2. กลยุทธ์การขายสมัยใหม่ทน่ี กั ขายต้องรู้
2.1 กลยุทธ์การขายเป็ นระบบ (Selling Solution)
2.2 แนวคิดการขายของ SPIN (SPIN Model)
2.3 ยุทธศาสตร์ “Hunter” กับ “Farmer”
2.4 แนวคิดการขายสไตล์ให้คาํ ปรึกษา (CST : Counseling Selling Techniques)
3. ขัน้ ตอนการขายทีเ่ ป็ นสูตรสําเร็จนักขายสายพันธุใ์ หม่
3.1 การเสาะแสวงหาลูกค้าผูม้ งุ่ หวัง
3.2 การกลันกรองลู
่
กค้า
3.3 การเตรียมการก่อนการเสนอขาย
3.4 การนําเสนอขาย
3.5 การตอบปญั หาข้อโต้แย้ง
3.6 การปิ ดการขาย
3.7 การติดตามผลและการบริการหลังการขาย
4. การค้นหาความต้องการของลูกค้า (Customer Needs)
4.1 ความสําคัญของ Customer Needs
4.2 การใช้คาํ ถามในการค้นหา Customer Needs 6 แบบ
4.4 เทคนิคการค้นหาจุดขาย (Selling Point)
5. การส่งมอบคุณค่าในการขายสินค้าและบริการ
5.1 หลักการ FAB (Feathers / Benefits and Advantage)
5.2 Functional Approach
5.3 Emotional Approach
6. เทคนิคการขจัดปญั หาข้อโต้แย้งและคําบ่นจากลูกค้า
6.1 สาเหตุหรือแหล่งทีม่ าของคําบ่นและข้อโต้แย้งของลูกค้า
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6.2 การเผชิญหน้าและรับมือกับคําบ่นและข้อโต้แย้งอย่างสร้างสรรค์
6.3 แนวคิด หลักการ และวิธกี ารแก้ปญั หาคําบ่นและข้อโต้แย้งทีไ่ ด้ผลเลิศ
7. เทคนิคการปิ ดการขาย (Close Sales)
7.1 กลยุทธ์การปิ ดการขายอย่างเหนือชัน้
• Awareness ขัน้ การทําให้ลูกค้าเกิดการตระหนักและยอมรับว่ามีปญั หา
หากไม่ได้ใช้บริการจากเรา
• Understanding ขัน้ การทําให้ลูกค้าเกิดความรูค้ วามเข้าใจทีถ่ ูกต้อง
แม่นยําจนนําไปสูก่ ระบวนการตัดสินใจซือ้
• Close Sales เป็ นขัน้ ปิ ดการขาย ทําให้ลูกค้าเซ็นสัญญา เปิ ดคําสังซื
่ ้อ
ด้วยยุทธศาสตร์ปิดการขายอย่างเหนือชัน้ 6 รูปแบบ (จะได้นําเสนอใน
หลักสูตรฝึกอบรม/สัมมนา)
7.2 เทคนิคการนําเสนอทางโทรศัพท์อย่างเป็ นระบบในระดับมืออาชีพ
7.3 เทคนิคการเจรจาต่อรองเบือ้ งต้น
ระยะเวลา / สถานที่ ฝึกอบรม/สัมมนา
ระยะเวลาการอบรม 1 วัน เวลา 09.00-16.00 น. ฝึกอบรมภายในบริ ษัท หรื อนอกสถานที่
วิ ทยากรผู้นําสัมมนา อาจารย์ภวู ส์ มิง กองเกิด และทีมงาน
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการสร้างวัฒนธรรมและคุณค่าองค์กร การบริหารการเปลีย่ นแปลง
การพัฒนาผูน้ ําองค์กรยุคใหม่ การผ่าตัดองค์กรด้วย DNA และการทํางานเป็ นทีม
• ประธานกรรมการบริหารอุทยานการเรียนรูเ้ กษตรศาสตร์ (KU Learning Resort)
• ประธานกรรมการบริหารบริษทั โรงแรมเดอะกรีนแลนด์ รีสอร์ท จํากัด
• ประธานกรรมการบริหารกลุม่ บริษทั ในเครือวิชนกรุ
ั ่ ๊ป (VisionGroup)
• กรรมการและผูอ้ าํ นวยการ HRD Designer (Thailand) Institute
• ประธานทีป่ รึกษาโรงแรมวังสวนสุนนั ทา แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนนั ทา
• อาจารย์พเิ ศษสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
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อาจารย์ ภูวส์ มิ ง กองเกิ ด
การศึกษา






ผู้เชี่ยวชาญการฝึ กอบรมแนวพฤติ กรรมศาสตร์ และเกมการบริ หารสลับการบรรยาย
ปริ ญญาโท สาขาจิตวิทยาชุมชน มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
ปริ ญญาโท สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
กําลังศึกษาปริ ญญาเอก สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ประวัติการทํางาน
• หัวหน้าฝา่ ยฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากร บริษท
ั โซโก้ (ประเทศไทย) จํากัด
• ผูจ
้ ดั การศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บริษทั อิตลั ไทยอุตสาหกรรม จํากัด
• ผูจ
้ ดั การฝา่ ยบุคคลและบริหาร บริษทั สยามเพรสแมเนจเม้นท์ จํากัด
• บริษท
ั ในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
• สร้างหลักสูตรและบรรยายในโครงการแปรสภาพรัฐวิสาหกิจการบริหารการเปลีย
่ นแปลง และการออกจาก
ระบบราชการให้กบั องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย องค์การเภสัชกรรม ธนาคารแห่งประเทศไทย การ
เคหะแห่งชาติ กรมทีด่ นิ และจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
ปัจจุบนั
• วิทยากร และทีป
่ รึกษา บริษทั เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ เซอร์วสิ จํากัด
• กรรมการผูจ
้ ดั การ Hi Print and Modern Graphics Co., Ltd.
• ผูอ
้ าํ นวยการศูนย์สง่ เสริมภาพพจน์องค์การ Pro image Promotion Center
• กรรมการบริหาร Digital Zone Production Co., Ltd.
• อาจารย์พเิ ศษสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และเอกชนหลายแห่ง เช่น มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็ นต้น
• ทีป
่ รึกษาด้านการออกแบบและวางแผนทรัพยากรมนุษย์ และการออกแบบระบบการบริการให้กบั หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนมากกว่า 21 หน่วยงาน
• วิทยากรผูม
้ ชี อ่ื เสียงบรรยายให้กบั หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมากมายหลายแห่ง
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ลูกค้าที่ เคยใช้บริ การบางส่วน
หน่ วยงานราชการ / รัฐวิ สาหกิ จ
การไฟฟ้าฝา่ ยผลิตแห่งประเทศไทย
องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
โรงพยาบาลศิรริ าช
โรงพยาบาลอนันทมหิดล
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรมทีด่ นิ กระทรวงมหาดไทย
สํานักงานเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
การเคหะแห่งชาติ
บริษทั อสมท. จํากัด (มหาชน)
สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
กรมสรรพากร
ธนาคาร / สถาบันการเงิ น
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารเอเชีย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารออมสิน
ธนาคารธนชาติ จํากัด (มหาชน)
บริษทั เงินทุนธนชาติ จํากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จํากัด
บริษทั จีอี แคปปิ ตอล (ประเทศไทย) จํากัด
สมาคมประกันวินาศภัย
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)
โรงพยาบาล
โรงพยาบาลกรุงเทพ
โรงพยาบาลสมิตเวช
โรงพยาบาลปิ ยะเวท
โรงพยาบาลเปาโล (ทุกเครือ)
โรงพยาบาลไทยนครินทร์
ภาคเอกชน
บริษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด
บริษทั สยามโตโยต้า อุตสาหกรรม จํากัด
บริษทั ปูนซีเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
บริษทั ยูนิลเี วอร์ ไทย โฮลดิง้ ส์ จํากัด

ภาคเอกชน
บริษทั จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน จํากัด
บริษทั ไพร้ซว์ อเตอร์เฮ้าส์ คูเปอร์ส จํากัด
บริษทั แคดเบอร์ร่ี อดัมส์ (ประเทศไทย) จํากัด
บริษทั กรุงเทพวิทยุและโทรทัศน์ จํากัด (ช่อง7)
บริษทั นํ้าตาลมิตรผล จํากัด
บริษทั ดีทแฮล์ม จํากัด (DKSH Thailand)
บริษทั โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษทั โฟร์โมสท์ ประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
บริษทั โอลิมเปี ยไทย จํากัด
บริษทั รอแยลเฮ้าส์ จํากัด
บริษทั ควอลิตเ้ี ฮ้าส์ จํากัด
บริษทั เอ็นซี เฮ้าส์ซงิ่ จํากัด
บริษทั ดาต้าไอที จํากัด
บริษทั ริชมอนเด้ (บางกอก) จํากัด
บริษทั เพอร์นอต ริคาร์ด ประเทศไทย จํากัด
บริษทั บุญรอด บริวเวอร์ร่ี จํากัด
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ จํากัด (มหาชน)
บริษทั เอ็มเค เรสทัวรองต์ จํากัด
บริษทั เจริญโภคภัณฑ์ จํากัด และบริษทั ในเครือ
บริษทั สหพัฒนาพิบลู ย์ จํากัด และบริษทั ในเครือ
บริษทั พรูเด็นเชีย่ น ทีเอส ไลฟ์ จํากัด
บริษทั โมโตโรล่า ประเทศไทย จํากัด
บริษทั ชไนเดอร์อเิ ล็คทริก จํากัด
บริษทั ทรู คอร์เปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
บริษทั อีส๊ เอเซียติก ประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
บริษทั บางกอกฮิตาชิเอลิเวเตอร์ จํากัด
บริษทั กรุงเทพประกันภัย จํากัด (หาชน)
บริษทั เชลล์แห่งประเทศไทย จํากัด
บริษทั ฟริโต-เลย์ ประเทศไทย จํากัด
บริษทั สยามไวน์เนอร์ร่ี จํากัด
บริษทั แมคโคออฟฟิต จํากัด
บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
บริษทั จอห์นสัน แวกซ์ โปรเฟสชันแนล
่
จํากัด
้
บริษทั ไทยเพรสซิเดนท์ฟูด จํากัด
บริษทั บางจากการปิ โตรเลียม จํากัด (มหาชน)
บริษทั บุญรอดเทรดดิง้ จํากัด
บริษทั ปตท. จํากัด(มหาชน)
บริษทั ล็อกซเล่ย์ เทรดิง้ ส์ จํากัด
บริษทั อาดัมส์ (ประเทศไทย) จํากัด
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