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SSeelllliinngg  wwiitthh  
PPaassssiioonn  

บรรยายโดยบรรยายโดย  ภกภก..  คงเกียรติ ฉัตรหิรญัทรพัย์คงเกียรติ ฉัตรหิรญัทรพัย์  

เนื่องจากปจัจุบนั การแขง่ขนัในดา้นธรุกจิ 

ยาและเวชภณัฑ ์มกีารเปลีย่นแปลงไปจาก 

ในอดตีอยา่งมาก เนื่องจากนโยบายทาง 

สาธารณสขุต่างๆ ทีเ่ปลีย่นแปลงไป จงึ 

เป็นเรือ่งทา้ทายของพนกังานฝา่ยขายที ่

จะตอ้งปรบัตวัเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลง 

ทีเ่กดิขึน้ พรอ้มทัง้กา้วใหท้นัการ 

เปลีย่นแปลง ในสมัมนานี้ผูเ้ขา้รว่ม 

สมัมนาจะไดเ้รยีนรูถ้งึการเปลีย่นแปลงทัง้ 

ภายในและภายนอก ของการรบับทบาท 

นกัขาย ทาํอยา่งไรทีเ่ราจะเป็นนกัขายที ่

ประสบความสาํเรจ็ในยคุปจัจบุนัดว้ย 

 

การทาํงานอยา่งมแีรงบรรดาลใจ 

(Passion ) ทีจ่ะประยกุต ์ปรบัเปลีย่นรปู 

แบบการทาํงาน พฒันาความรูด้า้นสนิคา้ 

และบรกิารใหก้บัลกูคา้ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

ตรงกบัความตอ้งการ สง่ผลใหเ้กดิความ 

ประทบัใจในบรกิาร ทาํใหย้อดขายเพิม่ 

มากขึน้ และ ยงัสามารถพฒันาลกูคา้ให ้

กลายเป็นลกูคา้ประจาํ ( Royalty 

customer ) ทีจ่งรกัภกัดกีบับรษิทั สง่ผล 

ใหเ้กดิการเตบิโตในระยะยาว ทาํใหเ้กดิ 

ความสขุ และ ความภมูใิจในการทาํงาน 
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บทท่ี 1 คณุค่าของนักขาย 
ดัง่ความจรงิทีด่วี่า นกัขายมคีา่ดัง่ มนุษยท์องคาํขององคก์ร เพราะหากไมม่นีกัขาย องคก์รกไ็มม่งีานเขา้มา และ 

แผนกอืน่กไ็มส่ามารถสรา้งเนื้องานต่อได ้ในบนนี้ผูเ้ขา้สมัมนาจะไดเ้รยีนรู ้คณุคา่ความสาํคญัของการเป็นนกัขาย พรอ้มทัง้

เรยีนรูร้ะบบในกระบวนการซือ้ Buying cycle เพือ่เขา้ใจว่าเมือ่เวลาทีล่กูคา้ตอ้งการซือ้สนิคา้ หรอื บรกิาร เคา้มคีวามคดิ

อยา่งไร 
 

 

บทท่ี 2 แรงบนัดาลใจสู่ความสาํเรจ็ 
ในบทนี้ผูเ้ขา้สมัมนาจะไดเ้รยีนรูถ้งึวธิกีารตัง้เป้าหมาย อยา่งไรถงึจะเรยีกว่าเป้า 

หมายทีช่ดัเจน เป้าหมายทีม่พีลงั ทีจ่ะทาํใหเ้ราลุกจากทีน่อน และ พรอ้มออกไป 

ทาํงานอยา่งมพีลงั นอกจากนี้ นกัขายยงัไดเ้รยีนรู ้เทคนิคการปรบัเป้าหมาย 

( GOAL ) ใหก้ลายเป็น แผนปฎบิตักิาร ( Execution Plan ) ทีเ่ปรยีบเสมอืนบนัไดสู ่

ความสาํเรจ็ เพือ่ใหเ้ป้าหมายทีต่ัง้ไวป้ระสบความสาํเรจ็ เกดิขึน้ไดจ้รงิ 

 

 

บทท่ี 3 Selling with style 
เนื่องจากลกูคา้แต่ละทา่น มรีปูแบบการแสดงออกทีไ่มเ่หมอืนกนั มคีวามตอ้งการ 

และ แรงบรรดาลใจ ( Motivation ) ทีแ่ตกต่างกนั ดงันัน้นอกจากทีน่กัขายจะ 

ตอ้งหาความตอ้งการของลกูคา้ใหไ้ดแ้ลว้ นกัขายยงัจาํเป็นตอ้งทราบถงึความแตก 

ต่างของลกูคา้แต่ละประเภทดว้ย ในบทนี้ ผูเ้ขา้สมัมนาจะไดเ้รยีนรูถ้งึ หลกัการณ์ 

จาํแนกคนออกเป็น 4 ประเภท ตามหลกัการณ์ของนักจติวทิยาทีช่อืว่่า 

Carl G Jung เพือ่ยกระดบัการบรกิาร เกดิความประทบัใจกบัลกูคา้ 

 

บทท่ี 4   7 ขัน้ตอนสู่ความสาํเรจ็ 
ในบทนี้ผูเ้ขา้สมัมนาจะไดเ้รยีนรูถ้งึ กระบวนการของการขาย ตัง้แต่การเตรยีมตวักอ่นพบลกูคา้ จนกระทัง่ ปิดการขายและ 

สรปุเพือ่พฒันาในการเขา้พบครัง้ต่อไป ซึง่จะเป็นแนวทางใหน้กัขาย สามารถสรา้งผลลพัธท์ีด่ไีดอ้ยา่งต่อเนื่อง และสรา้ง

ยอดขายเพิม่ขึน้ไดใ้นระยะยาว 

บทท่ี 5 พลงัแห่งการยืนหยดั ( Staying Power ) 
เนื่องจากงานขาย เป็นงานทีต่อ้งอาศยัแรงกาย และ แรงใจ 

อยา่งมาก ทัง้จากการทาํงานทีห่นกั และ ตอ้งเผชญิกบัคาํ  

ปฎเิสธปญัหา อปุสรรคม์ากมาย ดงันัน้เพือ่ใหน้กัขายสามารถ 

รกัษาการตดัสนิใจกา้วเดนิต่อเขา้สูค่วามสาํเรจ็ นกัขายจาํเป็น 

ตอ้งรูว้ธิกีารสรา้งแรงบรรดาลใจอยา่งต่อเนื่อง ( Inner 

Motivation )เพราะไมม่ใีครจะมากระตุน้เราไดต้ลอดเวลา 

พรอ้มทัง้การ ระบายแรงกดดนั (Release Pressure )จากการ 

ทาํงาน หรอื ลกูคา้ ทีต่อ้งพบเจอในรายวนั 
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บทท่ี 6 การช่ืมชมความสาํเรจ็ ( Acknowledgement ) 
สิง่หนึ่งทีท่าํใหเ้มื่อถงึจุดสาํเรจ็ แลว้ พนกังานขายสามารถ  

สรา้งความสาํเรจ็ในระดบัทีส่งูขึน้ไปอกี นอกจากเรือ่งของการมรีายไดเ้พิม่  

เลื่อนตาํแหน่งแลว้ อกีสิง่หนึ่งทีส่าํคญัไมแ่พก้นัคอื การชืน่ชมความสาํเรจ็  

ดงัคาํกล่าวทีว่่า สิง่ทีเ่งนิซือ้ไดม้คีา่ไมม่ากพอ หรอื ทีเ่ราจดัวา่เป็น  

Non cash award ในบทนี้เราจะไดเ้รยีนรูก้ารชืน่ชมตัง้ตนเอง  

และ ผูอ้ืน่เพือ่สรา้ง 

 

วิทยากร   อาจารย ์ภก. คงเกียรติ   ฉัตรหิรญัทรพัย ์

  Consultant & trainer 

  Certified NLP Practitioner 

 

ปะวติัการศึกษาและ การทาํงาน 

 ปรญิญาตรเีภสชัศาสตรม์หาวทิยาลยัรงัสติ 

 นกัศกึษาทนุพระราชทานในสมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชกมุาร ี

 Medical Representative บรษิทั gsk ( GlaxoSmithKline ) Thailand Ltd., 

 Sale Trainer บรษิทั gsk (GlaxoSmithKline) Thailand Ltd. 

 ชนะเลศิการแขง่ขนัโครงการ Nutrilite Expertise อนัดบั1 ของประเทศ 

 อาจารยพ์เิศษภาควชิาเภสชัการตลาด คณะเภสชัศาสตรม์หาวทิยาลยัรงัสติ 

 พธิกีร รายการอาสายาใจ (รายการ TV ของมหาวทิยาลยัรงัสติ) 

 Certified trainer ของสถาบนั คบบณัฑติ ของคุณ บณัฑติ อึง้รงัส ี

 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี 

 สถาบนัฝึกอบรม เทรนน่ิง เซน็เตอร ์เซอรวิ์ส (TCS) )บริษทั อาภาฉาย จาํกดั(  
Tel No. 0-2736-0408             Fax No.02-736-0050           e-mail: admin@trainingservice.co.th 

id-line: pisit131918 
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