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ปจจุบันเปนที่ปรึกษา วิทยากรและอาจารยพิเศษดานการวางแผนการขายและกลยุทธทางการตลาดใหกับ
องคกรภาครัฐและเอกชนมากมาย

หลักการและเหตุผล
ปจจุบันเปนยุคการขายและการตลาดที่องคกรจะตองเนนโดยการนําลูกคาเปนจุดศูนยกลาง และเปลี่ยนจากการขาย
โดยใชการนําเสนอสินคาอยางเดียวมาเปนการสรางความสัมพันธที่องคกรมีกับลูกคาเปนหลัก การขายเชิงที่ปรึกษาเปน
คํ า ตอบที่ ป ระสบความสํ า เร็ จ มากที่ สุ ด ทางหนึ่ ง ในยุ ค ป จ จุ บั น ที่ จ ะเข า ใจป ญ หาและความต อ งการที่ แ ท จ ริ ง ของลู ก ค า ให
คําปรึกษา และสรางความสัมพันธ เพื่อที่จะตอบสนองความพึงพอใจของลูกคาไดดี
NLP เปนการศึกษาในเชิงศาสตรและศิลปของการคิด การสื่อสาร และพฤติกรรม NLP
Programming ซึ่งไดเริ่มมีการพัฒนา โดย Master Richard Bandler และ Dr.John Grinder

:

Neuro

Linguistic

จุดเดนของหลักสูตร


ผูเขาอบรมจะไดเรียนรูแนวทางและกระบวนการในขายเชิงที่ปรึกษาในแนวทางของ NLP ตั้งแตการเตรียม
ตัว (Preparation for Creditability) การสรางความสัมพันธ (Rapport) การวิเคราะหคนหาความตองการ
ที่แทจริงของลูกคา (Need) การทดสอบความไววางใจที่มีระหวางผูอบรมกับลูกคา (Trust) การปดการ
ขาย (NLP Closing) ตลอดจนกลยุทธการแกปญหา ตามแนวทางดานการขายและการตลาด เพื่อสราง
ความพึงพอใจใหกับลูกคาและแนวทางการนําความรูไปใชกับองคกรเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด

วิธีการสัมมนา
ใชหลักการอบรมใหสอดคลองกับวิธีการเรียนรูข
 องผูใหญ Adult Learning ตามหลักที่เรียกวา Accelerated Learning ที่มี
กระบวนการที่จะทําใหผูเรียนรูน
 ั้นสามารถที่จะเขาใจและนํามาสรางองคความรูที่อบรมนําไปพัฒนาไดจริงในงานของตนเอง จาก
แนวคิด สูการปฏิบัติ Work Shop กรณีศึกษา (Case Studies) Individual Assignment และ Group Discussion
โดยกอนและหลังการฝกอบรมจะมีกระบวนการเพิ่มพลังของจิตใตสํานึกในแนวทางของ NLP เพื่อชวยในการพัฒนาศักยภาพในการ
เรียนรูในระหวางเรียนและหลังจากเลิกเรียน เพื่อใหนําไปใชอยางเหมาะสม

ประโยชนที่จะไดรับจากการเขารวมอบรม


เพื่อใหทราบถึงประโยชนที่จะไดรับจากการเปนนักขายเชิงรุกมืออาชีพในแนวทางของ NLP



เพื่อใหทราบถึงแนวทางปฏิบัติของการเปน นักขายเชิงรุกมืออาชีพในแนวทางของ NLP



เพื่อใหนักขายมีเทคนิคในการคนหาความตองการที่แทจริงของลูกคาในแนวทางของ NLP



เพื่อใหมีทักษะในการโนมนาวใจและสรางความเชื่อมั่นใหกับลูกคาไดในแนวทางของ NLP



เพื่อใหนักขายสามารถใชเทคนิคในการใหคาแนะนาและใหขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจแกลูกคาใน
แนวทางของ NLP
เพื่อใหนักขายประสบความสําเร็จในการพัฒนาความรูความสามารถในการสรางยอดขายในเชิงรุกแนวทาง
ของ NLP



หัวขอการสัมมนา
1. แนวทางการพัฒนาไปสูการขายแบบมืออาชีพ
 แนวคิด (Concept) และ หลักการ (Principles) ที่สําคัญของ NLP ที่เกี่ยวของกับการขาย
 คุณสมบัติของนักขายมืออาชีพและแนวทางการฝกปฏิบัติตามแนวทางของนักสรางแรง
บันดาลใจระดับโลก
 คุณลักษณะของผูนาในการบริหารงานขายและนักขาย
 วิเคราะหพฤติกรรมของผูบริโภคในรูปแบบตาง ๆ อาทิ เชน D-I-S-C Model เพื่อการออกแบบการ
ขาย และมีหลักการขายเชิงรุก
2. แนวทางการขายเชิงรุกอยางมืออาชีพ
 เจาะลึกการขายแบบสรางอิทธิพลเหนือใจลูกคา แบบไดใจ ไดงาน
 การขายอยางนักการตลาดยุคใหม
3. การเตรียมความพรอมกอนการนาเสนอสินคาและบริการ (Preparation)
 แนวคิดแหง “การประสบความสําเร็จในการเปนนักขายเชิงที่ปรึกษาตามแนวทาง NLP-5D”
 การเปลี่ยนจุดแข็งใหเปนจุดขายอยางมีประสิทธิผล
 การวิเคราะหความตองการและกระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการของลูกคายุค
ทางเลือกสูง
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What is Neuro Linguistic Programming (NLP)?
เมื่อสามสิบกวาปที่ผา นมามีศาสตรใหมซึ่งกําเนิดจากบุคคลสองคนทีม่ คี วามสามารถแตกตางกันคนละดาน ไดแก ริ
ชารด แบนเลอร ( Richard Bandler ) ซึ่งเปนทัง้ นักคณิตศาสตรและนักคอมพิวเตอร กับ จอหน กรินเดอร ( John Grinder )
นักภาษาศาสตร ในชวงทศวรรษ 70 ไดสนใจรวมกันศึกษาความสําเร็จในการรักษาคนไขของนักจิตบําบัดที่สามารถรักษาคนให
หายไดอรวดเร็ว จนกลายเปนศาสตรอีกแขนงหนึง่ เรียกวา "Neuro-Linguistic Programming หรือ NLP"
Neuro คือ ระบบสมองและประสาท
Linguistic คือ วัจนภาษา(ภาษาพูด) และอวัจนภาษา(ภาษาสัญลักษณ) ที่ใชในการสื่อสาร
Programming คือ วิธีการเฉพาะในการรวมสิ่งเหลานี้เขาดวยกันเพื่อสรางพฤติกรรมของคุณ
NLP เปนการศึกษาการเชื่อมโยงภาษาเขากับกระบวนการแปล
ความหมายในจิตใจของมนุษย ซึง่ มีทั้งภาษาทางกายและทางคําพูดอันสงผลไปถึง
พฤติกรรมของคนแตละคน NLP ไดเขามามีบทบาทในการรักษาผูคนทั้งในชีวิตประจําวัน
และในโรงพยาบาลไดอยางรวดเร็ว และเกิดสมาคม NLP มากมายแพรกระจายไปทั่วโลก
NLP เปนเครื่องมือที่ใชในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย โดยผาน
กระบวนการทํางานที่เชื่อมโยงกันระหวาง ความคิดจิตใจ ภาษาพูดและ ภาษากาย ที่จะ
กระตุนใหเกิดความรูสึกและอารมณบางอยาง เพื่อดึงไปสูพฤติกรรมที่เราตองการปรับ
หรือเปลี่ยนใหดีขึ้น
NLP จึงสามารถประยุกตใชไดในหลายวงการ เชน การรักษาแบบจิตบําบัด การบริหารจัดการบุคคล
การศึกษา การขายและการตลาด

การใช NLP ในทางการขายและการตลาด
จะเปนการดีแคไหนที่ เราจะสามารถใช NLP ชวยใหลูกคาประทับใจสินคาและบริการมากขึน้ การกระตุนยอดขาย
กระตุนความสามารถของพนักงานฝายขาย เชน การเพิม่ ความมั่นใจ การเพิม่ ทักษะการเจรจาตอรอง เปนตน
ในทีน่ ี้จะขออนุญาตยกตัวอยาง ความเชือ่ ที่อยูบนพื้นฐานของ NLP (Presupposition) ที่เกีย่ วของกับการขายและ
การตลาด ซัก 1 หัวขอนะครับ เราไมสามารถที่จะไมสอื่ สารได
ในทศวรรษที่ 60 ศจ. Professor Albert Mehrabianไดทําการวิจยั เกีย่ วกับประสิทธิภาพของการสื่อสารดวยคําพูด และ
ไดผลลัพธออกมาเปนสถิตดิ ังตอไปนี้

Professor Albert Mehrabian's communications model
 รอยละ 7 ของความหมาย อยูในคําพูดที่ถกู พูดออกมา
 รอยละ 38 ของความหมาย อยูในวิธีการทีค่ ําพูดเหลานัน้ ถูกพูดออกมา
 รอยละ 55 ของความหมาย อยูในภาษากายและการแสดงออกทางสีหนา
ความหมายทีส่ ําคัญของผลลัพธแสดงใหเราเห็นถึงการแสดงออกของน้ําเสียง ลักษณะทาทางที่ปรากฏ ไมวา เราจะตั้งใจ
หรือไมตั้งใจก็ตาม ผูคนรอบขางก็จะตีความหมายจากลักษณะทางกายภาพที่เห็นอยูดี
ในรูปแบบการสื่อสารของ NLP นั้น จะเนนที่การคนหารูปแบบของการสื่อสารที่สามารถทีท่ ําความเขาใจกับผูรับสารไดอยาง
ลื่นไหล โดยเริม่ จากการทําความเขาใจรูปแบบของความคิดเพื่อใชในการสื่อสารของผูรับสารเปนอับดับแรก
จากนั้นใหใชรูปแบบเดียวกันในการสื่อสารเพื่อใหงา ยตอการทําความเขาใจของผูรับสาร เพื่อสรางความคุนเคยหลีกเลี่ยงขอ
ขัดแยง สุดทายคือ การสงสารที่เราตองการที่จะสื่อเพื่อแกปญหาที่ตองการอยางแทจริง โดยยึดหลัก WIN-WIN ทุกฝายตองพอใจ
ในการสื่อสารนะครับ
Thammasak Orachoonwong

