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โครงการอบรม/สมัมนาเพื่อพฒันาประสทิธภิาพและเพิม่พลงัการทาํงานยคุใหม่ 

หลกัสตูร 8 Steps of Professional Selling Skills 

ระยะเวลาอบรม/สมัมนา 1-2 วนั 

โดย กรูดู้านการขาย  ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย   

 
 

หลักการและเหตุผล 
 บนโลกของการแข่งขนัในยคุปัจจบุนั ตา่งยอมรับกนัวา่ ภาวการณ์เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในโลกของ

ธุรกิจ ทําให้เกิดกระแสของการตอ่สู้ทางธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไมไ่ด้ และทวีความรุนแรงเพ่ิมมากขึน้อย่างรวดเร็ว ทัง้

การแข่งขนัภายในและภายนอกประเทศ เป็นผลทําให้การตอ่สู้ทางธุรกิจ จําเป็นต้องมีรูปแบบมากย่ิงขึน้ ใครสามารถ

เข้าถงึความต้องการของลกูค้าได้มากท่ีสดุ ก็เป็นผู้ ท่ีมีโอกาสในชยัชนะมากเท่านัน้ ดงันัน้ในองค์กรตา่ง ๆ ต้องเร่งท่ี

จะปรับทีมงานจากการเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการท่ีจะฝึกทีมงานขาย เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพให้สามารถท่ีจะทํางานขาย

เชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะทีมงานขายนัน้เปรียบเสมือนฟันเฟืองท่ีสําคญัในการขบัเคลื่อนการทํางานของ

องค์กร ดงันัน้ หลกัสตูร “8 ขัน้ตอน ของการเป็นนกัขายมืออาชีพ” เป็นหลกัสตูรท่ีถกูออกแบบมาเพ่ือให้ผู้ ทํางานขาย

นัน้เข้าใจถงึหลกัแนวคิดด้านการบริหารจดัการ มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดด้านการขาย เปิดเผยถงึวิธีการหรือเทคนิค

ของการขายท่ีผู้ ทํางานขายต้องรู้ และนําไปปฏิบติัได้ในสถานการณ์ตา่งๆ เป็นแนวทางของความสําเร็จในงานขาย 

การพฒันาแนวความคิดทางการขาย ได้อย่างมีรูปแบบ แบบแผน และความเข้าใจในหลกัการการขายอย่างแท้จริง 

ดงันัน้พนกังานขาย และผู้ ท่ีมีความสนใจในงานขาย หรือผู้ ท่ีมีความจําเป็นในการสร้างธุรกิจขององค์กร จงึมีความ

จําเป็นอย่างย่ิงท่ีจะทําการฝึกฝนการขายแบบท่ีทนัสมยั เพ่ือให้สอดคล้องตอ่สภาพการแข่งขนัในปัจจบุนั และ

อนาคต   

 หลกัสตูรนีจ้งึเป็นหลกัสตูรท่ีถกูนํามาใช้ในการปรับทศันคติให้กบัผู้ ทํางานขาย ทําให้มีมมุมองท่ีกว้างขึน้

ในทกุมิติของงานขาย อาทิเช่น ในด้านการติดตอ่ การนําเสนอขาย การจดัการกบัข้อโต้แย้งตา่ง ๆ รวมถงึการเข้าถงึ

เทคนิคการขายสินค้าตา่ง ๆ และสิ่งท่ีสําคญัทําให้ผู้ ทํางานขายรู้สกึภมิูใจในอาชีพของการขาย มีความเช่ือมัน่ในสาย

อาชีพ นํามาซึง่ความสําเร็จในธุรกิจได้อย่างยัง่ยืนและตอ่เน่ืองตอ่ไป  
 

ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ 
• เพ่ือเป็นการเพ่ิมศกัยภาพเฉพาะตวัของทีมงานขาย  

• ทําการขายอย่างมีระบบ และแบบแผนมากย่ิงขึน้  

• สร้างทกัษะและคณุลกัษณะเฉพาะตวัในงานขาย ซึง่ทําให้พฒันาเป็นองค์ความรู้แห่งตนเอง  

• ทราบถงึเทคนิคแนวคิดตา่งๆ ในการทํางานขาย ซึง่ถือวา่เป็นความลบัท่ีสําคญัในอาชีพ  

• เพ่ือเป็นการพฒันา เสริมสร้างกําลงัใจ สร้างความเช่ือมัน่ โดยใช้กลไกท่ีสร้างได้จากตนเอง  
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ผู้ที่ควรเข้าสัมมนา 

• พนักงานขายผู้ ซึ่งกําลังจะถูกมอบหมายงานในการ

บริหารการขาย 

• ฝ่ายการตลาด 

• ฝ่ายบริการลกูค้า 

• หวัหน้าพนกังานขาย/การตลาด/บริการลกูค้า 

• ผู้จดัการฝ่ายขาย 

• ผู้จดัการฝ่ายการตลาด 

• ผู้จดัการฝ่ายบริการ 

• ผู้จดัการทัว่ไป 

• กรรมการผู้จดัการ / เจ้าของธุรกิจ  

• ผู้สนใจทัว่ไป 

 

หวัข้อการสัมมนา 

• พนกังานขายกบัแนวคิดด้านธุรกิจในทศวรรษหน้า  

• ความล้มเหลวของพนกังานขายท่ีต้องรู้  

• โอกาสและอปุสรรคในอาชีพงานขายของพนกังานขาย  

• บทบาทและหน้าท่ีของพนกัขายท่ีประสบความสําเร็จ  

• วิเคราะห์พฤติกรรมของลกูค้า เพ่ือการเข้าถงึความต้องการท่ีแท้จริง  

• โครงสร้างการขาย การวางแผนการขายเพ่ือความสําเร็จสําหรับพนกังานขาย  

• การเตรียมความพร้อมในการขายของพนกังานขาย  

• การติดตอ่ อย่างไรไมใ่ห้ลกูค้าไมป่ฏิเสธ  

• เทคนิคการขายแบบไมต้่องปิดการขาย แตไ่ด้ออร์เดอร์ ชวัร์  

• การบริหารจดัการเม่ือต้องโต้แย้งกบัลกูค้า แบบสร้างแนวขนานให้บรรจบกนั  

• หลมุพรางท่ีสําคญัท่ีพงึระวงัในการขาย สําหรับพนกังานขาย  

• โครงสร้าง 8 ขัน้ตอน ของการเป็นนกัขายมืออาชีพ  

• กรณีศกึษาและ Workshop 

 

วิธีการฝึกอบรมสัมมนา 
การบรรยายประกอบการทํากิจกรรมการเรียนรู้ ในรูปแบบ Adult Learning Models การระดมความคิด และการ

นําเสนอ Workshop และกรณีศกึษา 

 

สถานที่อบรมสัมมนา  อบรมสมัมนาภายในบริษัท หรือนอกสถานท่ี 

 
 

ระยะเวลา  ระยะเวลาในการอบรมสมัมนา 1-2 วนั  ระยะเวลา 09.00-16.00 น. 
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วิทยากรนําสัมมนาโดย  
 

ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย  

(B.E.Eng., MS(CEM)., Ph.D-Management)  
ผู้บริหาร 1 ใน 500 Fortune ของ USA  

ผู้ ดําเนินรายการโทรทศัน์ “เส้นทางนกัขาย” ทาง Nation Channel  

เจ้าของผลงานหนงัสือ ทะลเุป้าขายง่ายนิดเดียว เลม่ 1  

และเลม่2, เหนือชัน้การบริหาร  

 

การศึกษา   

 ปริญญาเอก(Ph-D)สาขาการบริหารจดัการ-เกียรตินิยมอนัดบั1 (คะแนนสงูสดุ) Adamson University, 

Manila, Philippines 

 ปริญญาโท สาขาการบริหารจดัการด้านวิศวกรรมและสารสนเทศ มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

 ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 

ตาํแหน่งปัจจุบัน 

 ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท แมก็น่าเอน็เตอร์ไพรส์ จํากดั 

 ผู้ ดําเนินรายการ TV “รายการเส้นทางนกัขาย”ช่อง TTV1-Nation Channel 

(ออกอากาศทกุวนัอาทิตย์เวลา21.00-22.00น.) 

 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร-วิทยาลยัพิษณโุลก 

 ผู้ อํานวยการสถาบนั- สถาบนัท่ีปรึกษาและพฒันาธรุกิจ 

 ผู้ อํานวยการสถาบนั-สถาบนัพฒันาความสําเร็จ 

 คณะกรรมการสถาบนัเพ่ิมขีดความสามารถมนษุย์ สภาอตุสาหกรรม 

 คณะกรรมการสายแรงงาน-สภาอตุสาหกรรม 

 ผู้ พิพากษาสมทบ-ศาลแรงงานกลาง 

 ท่ีปรึกษาด้านแรงงานสมัพนัธ์-กระทรวงแรงงาน 

ประสบการณ์ด้านงานเอกชน 

 ผู้จดัการฝ่ายตลาดประจําภาคพืน้เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

TRW Automotive Thailand (บริษัท 1 ใน500 Fortune ของประเทศสหรัฐอเมริกา) 

 กรรมการผู้จดัการและผู้จดัการฝ่ายการตลาด บริษัท ลีเบิร์ท (ประเทศไทย) จํากดั 

(บริษัท1 ใน 500 Fortune ของประเทศสหรัฐอเมริกา) 

 ผู้จดัการฝ่ายขาย ประจําภาคพืน้เอเซียตะวนัออกเฉียงใต้ บริษัท ยโูรเอเซีย คอนเน็คเตอร์ จํากดั 

 วิศวกรฝ่ายขายและบริการ บริษัท ฟจิู โฟโต้ฟิล์ม (ประเทศไทย) จํากดั 

ประสบการณ์การทาํงาน 

 รองผู้ อํานวยการสถาบนัวิทยาการการเรียนรู้-Brain-Base Learning 

สํานกังาน บริหารและพฒันาองค์ความรู้-สํานกันายกรัฐมนตรี 
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 อนกุรรมมาธิการการแรงงาน-รัฐสภา 

 เลขานกุารประจําคณะกรรมมาธิการการแรงงานและสวสัดิการสงัคม-รัฐสภา 

 คณะกรรมการสายวิชาการ-สภาอตุสาหกรรม 

 คณะกรรมการสถาบนัเพ่ิมขีดความสามารถมนษุย์-สภาอตุสาหกรรม 

 ประธานฝ่ายวิชาการ –สมาคม The BOSS 

 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั-วิทยาลยัพิษณโุลก 

 ท่ีปรึกษาด้านแรงงานสมัพนัธ์- กระทรวงแรงงาน 

 ผู้ อํานวยการสถาบนั- สถาบนัพฒันาความสําเร็จ 

                  อาจารย์ และวิทยากรในสถาบันชัน้นํา หลายแห่ง เช่น ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองแห่งจุฬาลงกรณ์ 

มหาวิทยาลยั, สถาบนัการบริหารและจิตวิทยา – 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,ไทยประกนัชีวิต, LAICA AIA,  Unilever, Lion (Thailand), Monzanto, Thai 

Yazaki, เนาวรัตน์ พฒันา,การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, สถาบนัพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม (ISMED), สภา

อตุสาหกรรม, สมาคมจดัการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ,สภานายจ้างและอตุสาหกรรมไทย(ECON Thai), TPI, 

NU LIFE, กระเบือ้งตราเพชร, สโมสร โรตาร่ี วิภาวดี, สโมสร โรตาร่ี ปทุมวนั, Boston Network, Digital Wave, AIM, 

Toyoda Gosei (Thailand) Co.,Ltd., Royal Porcelain, กระจกไทย อาซาฮี, ไปรษณีย์ไทย, MBA,  มหาวิทยาลยั 

อสัสมัชัญมหาวิทยาลัยกรุงเทพ, URC, NIKE, Permaflex,  หลกัสูตรนานา ชาติ (บรรยายเป็นภาษาองักฤษ) 

มหาวิทยาลยัราชมงคล, ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลยัสวนดุสิต, มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต หลกั สูตร

ผู้บริหาร, มหาวิทยาลยั สโุขทยั (ผู้บริหารมหาวิทยาลยั), มหาวิทยาลยั บูรพา (ปริญญาโท), มหาวิทยาลยั ศรีปทุม

(ปริญญาโท), สถาบนัพฒันาธุรกิจ(◌ฺBD Center), สถาบนัพฒันาความสําเร็จ ฯลฯ 

 

 กจิกรรมด้านสาธารณชน           

                     :    ผู้ ดําเนินรายการ TV  “รายการเส้นทางนกัขาย”  ช่อง TTV1 - Nation Channel  

                                (ออกอากาศทกุวนัอาทิตย์ เวลา 21.00 – 22.00 น.)   

                             :    คอลมันิสต์  “คลีนิคนกัขาย” หนงัสือพิมพ์ เส้นทางนกัขาย 

                             :    คอลมันิสต์  “Lady in Work” หนงัสือพิมพ์ สยามธุรกิจ 

 ผลงานด้านหนังสือพกพา (Pocket Book)   

                             :   หนงัสือช่ือ “เหนือชัน้การบริหาร”  

                                  จดัจําหน่ายโดย บริษัท ซีเอด็ ยเูคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

                             :    หนงัสือช่ือ “ทะลเุป้าขาย ง่ายนิดเดียว”  

                                   จดัจําหน่ายโดย บริษัท ซีเอด็ ยเูคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

 รางวัลเกียรตยิศ  

                     : เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ชัน้ เบญจมาภรณ์ มงกฏุไทย 

                     : เข็มรูปกระเป๋ากระสนุคนัชีพ พระนามาภิไธยย่อ “สก”  กรมทหารราบท่ี 21 

 

http://www.trainingservice.co.th/
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