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WORK SMART SERIES : SELLING DEVELOPMENT PROGRAM (SDP)
หลักสูตร “เทคนิคการขายสไตล์ ให้ คาํ ปรึกษา (Selling Technique Counseling Style)”
โดยใช้ เกมการขายสลับการบรรยาย และการแสดงบทบาทสมมติ (Role Play)
ระยะเวลาฝึ กอบรม/สัมมนา 2 วัน

หลักการและเหตุผล
การตลาดและการขายเป็ นเครื่ องมือที่สําคัญที่สดุ ที่จะนําพาบริษัทไปสูเ่ ป้าหมายที่ตงไว้
ั้
ถ้ าธุรกิจมี
จุดแข็งด้ าน Marketing แต่ Selling ไม่เก่ง เราก็คงทําได้ แค่เพียงดึงลูกค้ ามาที่โครงการหรื อสํานักงานขาย
เท่านัน้ แต่ไม่สามารถ Close Sales ได้ หรื อที่ร้ายไปกว่านันพนั
้ กงานขายจะไล่ลกู ค้ าไปเสียเองโดยไม่ร้ ูตวั
โดยเฉพาะการขายสินค้ าที่เป็ นที่อยูอ่ าศัยด้ วยแล้ วลูกค้ าจะซื ้อด้ วยเหตุผล จะไม่ได้ ซื ้อด้ วยอารมณ์หรื อแค่
เพียงจากความรู้สึกเท่านัน้ พนักงานขายจึงต้ องทําให้ ลกู ค้ าเกิดความมัน่ ใจและยอมรับตังแต่
้ ก้าวแรกที่เข้ า
สํานักงานขายหรื อทดลองขับ การจ่ายเงินจอง การจ่ายเงินดาวน์ จนกระทัง่ ความสะดวกสบายในวันส่งมอบ
รถหรื อการโอนกรรมสิทธ์ การผ่อนชําระกับสถาบันการเงิน ตลอดจนความสมบูรณ์ของออฟชัน่ ที่จะได้ รับ
ฉะนันตั
้ งแต่
้ กระบวนการก่อนการขาย ระหว่างการเสนอขาย และหลังการขายจึงจําเป็ นอย่างยิ่งที่พนักงาน
จะต้ องเรี ยนรู้ และฝึ กฝนทักษะในการขายขายสไตล์ให้ คําปรึกษา (Selling Counseling Style)
หลักสูตรนี ้มุง่ เน้ นการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานขาย ได้ แก่ การเข้ าใจจับความต้ องการ
หรื อความรู้สกึ ของลูกค้ าให้ เร็ วที่สดุ และพยายามเสนอรูปแบบ เงื่อนไข และศักยภาพของสินค้ าเพื่อที่จะ
ตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดแก่ลกู ค้ า
ซึง่ ผู้ทําหน้ าที่ขายต้ องมีความรู้ความเข้ าใจและทักษะการให้
คําปรึกษาเพื่อเสริ มสร้ างความประทับใจและไม่ก่อให้ เกิดปั ญหายุง่ ยากเสียหายในภายหลัง
วัตถุประสงค์ ของการฝึ กอบรม
1. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรมเกิดความรู้ความเข้ าใจในหลักการ เทคนิคและวิธีการขายสไตล์ให้
คําปรึกษา
2. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ารับการอบรมเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมบางอย่างที่ไม่เหมาะสมในขณะทํา
หน้ าที่เสนอขาย และเสริ มสร้ างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร
การออกแบบหลักสูตร (Course Design)
หลักสูตรนี ้เป็ นการฝึ กอบรมแบบกลุม่ ปฏิบตั ิการ (Workshop) และการแสดงบทบาทสมมติ (Role
Play) ซึง่ จะมีการแบ่งผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมออกเป็ นกลุม่ ๆ ละ 4 - 6 คน โดยจะถ่ายทอดแนวคิดและ
ประสบการณ์ผา่ นเกมการฝึ กอบรมสลับการบรรยายในช่วงแรก และหลังจากนันจะมี
้ ทํางานส่วนบุคคลและ
ทํางานร่วมกันเป็ นกลุม่ ตามภารกิจที่ได้ รับมอบหมายให้ สําเร็จ ด้ วยการดูหรื อแสดงบทบาทสมมติเกี่ยวกับ
เทคนิคการขายสไตล์ให้ คําปรึกษา
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รายละเอียดหักสูตรเนือ้ หาวิชา (Training Course)
1. แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการขายสไตล์ให้ คําปรึกษา
1.1 ความเข้ าใจที่ถกู ต้ องเกี่ยวกับการให้ คําปรึกษา (Counseling) ในงานขาย
1.2 ทฤษฎีการให้ คําปรึกษาที่เหมาะสมกับงานขาย
1.3 แนวคิด “การขายสไตล์ให้ คําปรึกษา (Selling Technique Counseling Style)”
2. รูปแบบและกระบวนการขายสไตล์ให้ คําปรึกษา
2.1 การเตรี ยมการก่อนการเสนอขาย : ศึกษาภูมหิ ลังและข้ อมูลส่วนตัวของลูกค้ า
2.2 การเตรี ยมการระหว่างการเสนอขายหรื อเยี่ยมชมโครงการ : ค้ นหาความต้ องการและ
ความลับที่ฝังลึกอยูใ่ นใจลูกค้ า ตลอดจนการสร้ างบรรยากาศที่ผ่อนคลาย
2.3 ขันการให้
้
ข้อมูล การตอบข้ อคําถาม และการให้ คําปรึกษาแนะแนว (ไม่ใช่แนะนํา) ที่
เป็ นประโยชน์
2.4 ขันการติ
้
ดตามผล : เทคนิคการให้ คําปรึกษาหารื อทางโทรศัพท์
2.5 ขันสรุ
้ ปผลหรื อปิ ดการขาย : สร้ างความรู้สึกภาคภูมิใจ และรู้สกึ สบายใจ ตลอดจนคิด
ว่าตัดสินใจอย่างถูกต้ อง เหมาะสม และชาญฉลาดที่เลือกโครงการของเรา
3. การพัฒนาทัศนคติและทักษะที่จําเป็ นสําหรับการขายสไตล์ให้ คําปรึกษา
3.1 มีความเชื่อในทัศนคติที่ว่า “ลูกค้ ามีสิทธิ พนักงานขายมีหน้ าที่”
3.2 การให้ คําปรึ กษาหารื อ คือการแนะแนว (บอกทางเลือกหรื อเสนอทางออก แต่ลกู ค้ า
เป็ นตัดสินใจเลือกแนวทางเอง แต่ทกุ แนวทางต้ องมีความถูกต้ องเหมาะสม) ไม่ใช่การ
แนะนํา เพราะการแนะนําพนักงานขายเป็ นผู้ตดั สินใจเลือกแทนลูกค้ า อันจะนํามาซึง่
ปั ญหายุง่ ยากมากมายในภายหลัง
3.3 ทักษะการให้ คําปรึกษาแนะแนว
3.4 การสร้ างบรรยากาศที่ร้ ูสึกผ่อนคลาย ปลอดภัย และภาคภูมิใจ
4. ข้ อผิดพลาดที่พบบ่อยๆ ของพนักงานขาย และแนวทางการปรับปรุงแก้ ไข
รู ปแบบและกิจกรรมการฝึ กอบรม
• เกมการฝึ กอบรมสลับการบรรยาย (Management Game and Short Lecture)
• บทบาทสมมติ (Role Play)
• แบ่งกลุม่ ปฏิบตั กิ าร (Workshop)

ระยะเวลา / สถานที่ฝึกอบรม/สัมมนา
ระยะเวลาการอบรม 2 วัน ภายในบริ ษัท หรื อนอกสถานที่
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วิทยากรผู้นําสัมมนา 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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