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โครงการอบรม/สมัมนาเพื่อพฒันาประสทิธภิาพและเพิม่พลงัการทาํงานยคุใหม่ 

หลกัสตูร ปลุกพลังความคดิ พชิิตใจลูกค้า   

Sales Motivation and Ethical Approach Techniques  
ระยะเวลาอบรม/สมัมนา 1 วนั 

โดย  ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย   

 
 

หลักการและเหตุผล 
 จากกระแส ของการแข่งขนัทางธุรกิจอย่างรุนแรงดงัเช่นยคุปัจจบุนั ซึง่ยงัมีผลตอ่เน่ืองไปถงึในอนาคตและ

จะย่ิงทวีคณูเพ่ิมมากขึน้ในทกุภาคสว่น ของธุรกิจ ทัง้การแข่งขนัภายในและภายนอกประเทศ เป็นผลทําให้การตอ่สู้

ทางธุรกิจ จําเป็นต้องมีรูปแบบมากย่ิงขึน้ ใครสามารถเข้าถงึความต้องการของลกูค้าได้มากท่ีสดุ ย่อมเป็นผู้ ท่ีกมุชยั

ชนะไว้เสมอ จงึทําให้ผู้ ท่ีดําเนินธุรกิจทัง้หลายตา่งใช้ความพยายามท่ีจะต้องค้นหาเคลด็ วิธี ท่ีจะครอบครองใจและ

เข้าถงึแก่นแท้ความต้องการของลกู ค้าอย่างแท้จริง ซึง่พนัธกิจนีก้ลายเป็นพนัธกิจท่ีสําคญัย่ิงของผู้ ท่ีต้องติดตอ่ลกูค้า 

ไมว่า่จะเป็นฝ่ายขายฝ่ายลกูค้าสมัพนัธ์ จงึต้องมีการปลกุพลงัของความคิดในหลากหลายมิติทําให้ตนเองนัน้สามารถท่ี

จะค้น หาสิ่งใหม ่ ๆ ท่ีตอบสนองตอ่ความต้องการของของลกูค้าได้อย่างเหนือความคาดหวงั ทําให้เป็นผู้ ท่ีมีโอกาสใน

ชยัชนะมากเท่านัน้ สําหรับวิธีการท่ีสําคญัในแตล่ะองค์กรจะต้องคํานงึไว้ คือ ต้องเร่งท่ีจะปรับทีมงานจาการเรียนรู้โดย

ผ่านกระบวนการท่ีจะฝึกทีมงานขาย ทีมลกูค้าสมัพนัธ์ เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพให้สามารถท่ีจะทํางานขายเชิงรุกได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ เพราะทีมงานขาย หรือลกูค้าสมัพนัธ์นัน้เปรียบเสมือนฟันเฟืองท่ีสําคญัในการขบัเคลื่อนการทํา งานของ

องค์กร ดงันัน้ หลกัสตูร “ปลุกพลังความคดิพชิติใจลูกค้า” เป็นหลกัสตูรท่ีถกูออกแบบมาเพ่ือเปิดเผยถงึวิธีการหรือ

เทคนิคของการขายท่ี ผู้ ทํางานขายต้องรู้ เพ่ือจะมีความคิดท่ีสร้างสรรค์ เข้าถงึความต้องการของลกูค้าอย่างแท้จริง ซึง่

หลกัสตูรนีจ้ะช่วยทําให้การเรียนรู้นัน้สัน้ลงและกระชบั และนําไปปฏิบติัได้ในสถานการณ์ตา่งๆ สามารถนํามาพฒันา

แนวความคิดทางการขาย สร้างความเจริญตอ่องค์กรอย่างยัง่ยืนสืบตอ่ไป 

 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ 

• เพ่ือพฒันาแนวคิดสร้างสรรค์ และการประยกุต์ใช้ 

• เข้าใจถงึแก่นแท้ของการสร้างความประทบัใจให้ลกูค้า 

• สร้างทกัษะและคณุลกัษณะเฉพาะตวันกัขายเพ่ือการพิชิตใจลกูค้า 

 

ผู้ที่ควรเข้าสัมมนา 
 ผู้ประกอบการ ผู้บริหารระดบัสงู พนกังานฝ่ายขายทกุระดบั พนกังานฝ่ายการบริหารทัว่ไป เพ่ือเป็นการ

เข้าใจแนวความคิดใหมใ่นการขาย ผู้แทนขายทัง้ท่ีมีประสบการณ์หรือไมมี่ประสบการณ์ ผู้ คิดท่ีจะเป็นผู้ประกอบการ 

ผู้สนใจทัว่ไป 

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


 

Training Center Service   52/174 Krungthep-Kreetha Rd.Sapansung Bangkok 10250 Tel: (02) 736-0408-9 Fax: (02) 736-0050  www.trainingservice.co.th 3 

 

หวัข้อการสัมมนา 

1. ความสําคญัของการปลกุความคิดพิชิตใจลกูค้า 

2. ปัญหาและอปุสรรคเม่ือต้องปลกุพลงัทางความคิด 

3. วิเคราะห์จิตวิทยา Customer inside to Outside Model 

4. ความเข้าใจผิดเม่ือต้องขายให้ลกูค้า 

5. หลกัการสร้างความประทบัใจ เหนือใจลกูค้า 

6. หลกัการพิชิตใจด้วย 3 Ps’ Model 

7. กรณีศกึษา เคลด็ลบัการพิชิตใจลกูค้าท่ีประสบความสําเร็จ 

 

รูปแบบการอบรมสัมมนา 

แนวการสอนเป็นรูปแบบท่ีออกแบบให้เหมาะสมกบัการเรียนรู้ของผู้ ใหญ่ (Professional Learning Method) 

จากแนวคิด สูก่ารปฏิบติั Work Shop และ กรณีศกึษา (Case Studies) 

 

สถานที่อบรมสัมมนา  อบรมสมัมนาภายในบริษัท หรือนอกสถานท่ี 
 

 

ระยะเวลา  ระยะเวลาในการอบรมสมัมนา 1  วนั  ระยะเวลา 09.00-16.00 น. 

 

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 
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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 

 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 พัฒนา,การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม (ISMED), สภา
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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 

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

มหาวิทยาลยัราชมงคล, ศนูย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลยัสวนดสุิต, มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต หลกั สูตร

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

(ปริญญาโท), สถาบนัพฒันาธุรกิจ, 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 
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