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[SOLUTION SELLING]

กระบวนการขายแบบ Solution Selling สําหร ับห ัวหน้าทีมขาย

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561
เวลา 09.00-16.00 น.โรงแรมอไร้ ซ สุ ขุมวิท 26
Workshop Highlight (Blended Learning Workshop)


้ ระโยชน์จาก กระบวนการขาย Solution Selling (กระบวนการขายทีม
การนํ าเสนอ ‘แนวทางการการใชป
่ ป
ี ระสิทธิผลสูง ได้ร ับการ
ั้ าระด ับโลก อาทิ IBM , Microsoft) สําหรับ ‘ผู ้รับผิดชอบผลงานการขายรวม
ยอมร ับใชเ้ ป็นกระบวนการขายมาตรฐานของบริษ ัทชนนํ
ของหน่วยงาน(Sales Manager/Sales Director)’ ทีต
่ ้องการผลงานการขายรวมทีด
่ ี โดย”ไม่ต ้องเหนือ
่ ยเกินจําเป็ น



การแนะนํ าแนวทางการดําเนินการ เพือ
่ ให ้เกิดประโยชน์ทเี่ หมาะกับสถานการณ์จริงของผู ้ร่วม Workshop แต่ละคน

Format – Blended Learning
1.
2.
3.

Presentation-based Learning – การเรียนรู ้ผ่านการฟั งบรรยายสรุปเนือ
้ หาทีส
่ ําคัญ
Discussion-based Learning – การเรียนรู ้ผ่านกระบวนการพูดคุย แลกเปลีย
่ นประสบการณ์ ความคิดเห็น
Action-based Learning-การเรียนรู ้ผ่านกิจกรรมการใช ้เครือ
่ งมือสนับสนุน

Sales Opportunity Pipeline Analysis Worksheet

Sales Opportunity Pipeline Milestone Worksheet

Content Coverage เนือ
้ หาการอบรม 09.00-16.00 น.
Overview & Solution Selling CORE



แนะนํ าภาพรวม กิจกรรม
Solution Selling 5W1H



ภาพรวมแนวทางการขายอย่างเป็ นระบบของกระบวนการขาย – Solution Selling HIGHLIGHT



What? กระบวนการขาย Solution Selling คืออะไร



Why? ทําไมถึงควรตัดสินใจลองประยุกต์ใช ้ Solution Selling อย่างจริงจัง


ทําไมต ้องมีกระบวนการขาย



ทําไมถึงแนะนํ า กระบวนการ Solution Selling



Who? ใครคือ ผู ้ทีจ
่ ะได ้ประโยชน์จาก Solution Selling มากทีส
่ ด
ุ



When? เมือ
่ ไรทีจ
่ ะได ้ประโยชน์จาก Solution Selling อย่างคุ ้มค่า



Where? จุดไหนทีค
่ ณ
ุ ประยุกต์ใช ้ประโยชน์จาก Solution Selling ได ้ทันที



How? แนวทางการใช ้ประโยชน์จาก กระบวนการขาย Solution Selling อย่างคุ ้มค่า ทีแ
่ นะนํ า

Solution Selling Utilization CORE 4 เรือ
่ งทีส
่ ําคัญ เพือ
่ การใช ้ประโยชน์จาก กระบวนการขาย Solution Selling
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C Convincing PRINCIPLE

11 หลักคิดที”่ ช่วยเตือนสติและเพิม
่ ประสิทธิผลในการดําเนินกิจกรรมการขายทีส
่ าํ คัญ

O Observable PROGRESS

22 จุดสังเกตความก ้าวหน ้าในการขายทีเ่ น ้นผลลัพธ์ทเ่ี ป็ นรูปธรรม

R Rewarding DIFFERENCE

5 ทีม
่ า ความแตกต่างทีค
่ วรพิจารณาและใช ้ให ้ได ้เปรียบในการขาย

E Effective QUESTIONING

3 ชุดคําถาม ทีส
่ ามารถช่วยเพิม
่ ประสิทธิผลในการขาย

Discussion Based Learning ฿ Activitity-based Learning
 Blinded Question(s) คําถามจากผู ้ร่วมกิจกรรม (โดยไม่ทราบว่า เป็ นคําถามใคร)


Rewarding FAQ คําถามทีไ่ ด ้รับการถามบ่อย ๆ (ซึง่ คุ ้มค่าทีจ
่ ะคุยกัน)

Activity Based Learning
 การประยุกต์ใช ้ Solution Selling CORE Worksheet
 C-Worksheet

เพือ
่ ประเมิน “ประสิทธิผล” ของแต่ละโอกาสในการขาย

 O-Worksheet

เพือ
่ ประเมิน “ประสิทธิภาพ” ในแต่ละโอกาสการขาย

 R-Worksheet

เพือ
่ ”เตรียมนํ าเสนอความแตกต่างทีไ่ ด ้เปรียบ “ของแต่ละโอกาสการขาย”

 E-Worksheet

ั ทัศน์การซือ
้ ” แต่ละครัง้
เพือ
่ ”เตรียมคําถามสําคัญ” สําหรับใช ้ใน “การสนทนาสร ้างวิสย

Workshop Facilitator
อาจารย์ นิพัฒน์ ภัทรธิต ิ – เจ ้าของลิขสิทธิแ
์ ละผู ้แปลหนังสือ The New Solution Selling (“คัมภีร์ การขายเป็ นระบบ”)


ปริญญาโท : Master of Science : Computing & Information Science,
Oklahoma State University, Oklahoma, U.S.A ( 1985 )
ปริญญาตรี : สถิตศ
ิ าสตร์บณ
ั ฑิต สาขา Electronic Data Processing,



จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ( 2521)
ผู ้แปลหนังสือ คัมภีร์ การขายเป็ นระบบ (The New Solution Selling)

ขอบเขตงานปัจจุบ ัน












ผู ้ดําเนินการประยุกต์ใช ้กระบวนการ Delighted Coaching PROCESS เพือ
่ สนับสนุนการเพิม
่ สมรรถนะการทํางาน
Performance Coach สําหรับ “นักขายยุคใหม่” (Solution Selling Focused)
Performance Coach สําหรับ “หัวหน ้างานยุคใหม่” (Frontline Leader)
ผู ้ดําเนินการสนับสนุนการประยุกต์ใช ้ประโยชน์จากกระบวนการ “Coaching”
โปรแกรม Delighted Coaching : โปรแกรมสนับสนุนการสร ้างวัฒนธรรมการ “Coaching” ทีเ่ กิดประโยชน์อย่างเป็ นรูปธรรม โดยการ
ดําเนินการอย่างเป็ นระบบและต่อเนือ
่ ง
โปรแกรม Delighted Coaching COP : โปรแกรมสนับสนุน “หัวหน ้า” ทีต
่ ้องการพัฒนาทักษะและประยุกต์ใช ้กระบวนการ “Coaching”
เพือ
่ พัฒนา “ลูกน ้อง” อย่างสร ้างสรรค์
ผู ้ดําเนินการสนับสนุนการพัฒนาเพิม
่ ความเป็ นผู ้นํ า ( Leadership Skill Enhancement Facilitator )
หลักสูตร PEOPLE Specialist เน ้นการพัฒนาเพิม
่ ทักษะการกําหนดกลยุทธ์และการบริหารจัดการรูปแบบพฤติกรรม เพือ
่ การทํางานกับ
ผู ้เกีย
่ วข ้องเพือ
่ ประสิทธิผลทีด
่ ท
ี ัง้ งานและความสัมพันธ์
หลักสูตร TEAM Leader เน ้นการพัฒนาเพิม
่ ความเป็ นผู ้นํ าทีเ่ น ้นการสร ้างอิทธิพลเชิงบวกกับสมาชิกทีม งาน
หลักสูตร Delighted COACH เน ้นการพัฒนาเพิม
่ ทักษะการดําเนินการ “Coaching” ทีเ่ น ้นสนับสนุนการพัฒนาตนเองของ “Player” อย่าง
สร ้างสรรค์และเกิดประสิทธิผล
่ Digital
ทีป
่ รึกษาวิชาการ : สํานักพิมพ์ Expernet ผู ้นํ าเสนอองค์ความรู ้ด ้านการบริหารจัดการ ในรูปหนังสือ, สือ
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เจ ้าของโปรแกรมสนับสนุนการประยุกต์ใช ้กระบวนการ Coaching เพือ
่ การพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ
Performance Coach สําหรับผู ้จัดการขายทีต
่ ้องการพัฒนาและประยุกต์ใช ้กระบวนการขาย เพือ
่ พัฒนาสมรรถนะการขายของทีมขายของตน
Workshop Facilitator สําหรับหลักสูตร Delighted Selling Workshops เพือ
่ พัฒนาทักษะทีส
่ ําคัญให ้กับ นั กขาย ผู ้มุง่ มั่นต ้องการความสําเร็จ

Format รูปแบบการอบรม


การบรรยายสรุปเนือ
้ หาทีส
่ ําคัญ



การเรียนรู ้ผ่านการพูดคุย แลกเปลีย
่ นประสบการณ์ ความคิดเห็น (Discussion-based Learning)



การฝึ กประยุกต์ใช ้เครือ
่ งมือสนับสนุนการทํา Sales Session Management (Activity-based Learning)

หล ักสูตรนีเ้ หมาะสําหร ับ

ผู ้บริหารฝ่ ายขาย ผู ้จัดการฝ่ ายขาย พนักงานขาย ฝ่ ายการตลาดทีต
่ ้องการพัฒนาการขายอย่างเป็ นระบบ

ค่าลงทะเบียน
ั
(รวมค่าเอกสาร อาหารกลางว ัน และอาหารว่างตลอดการสมมนา)
ค่าอบรม

ราคาก่อน VAT

VAT 7%

ภาษีห ัก ณ ทีจ
่ า่ ย 3%

ราคาสุทธิ

4,000

280

(120)

4,160

3,500

245

(105)

3,640

ค่าอบรม ท่านละ
Early Bird ชําระค่าอบรม
ล่วงหน้า 5 ว ัน

ใบประกาศจากสถาบันโปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูช่ ัน
การชําระเงิน:

Payment Method

1. โอนเงินผ่านบัญชี ธนาคารกสิกรไทย บัญชีสะสมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขทีบ
่ ญ
ั ชี 732-2-458238
2. โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ บัญชีออมทรัพย์ สาขาโลตัสรามอินทรา 109 เลขทีบ
่ ญ
ั ชี 029-7110496
่ บัญชี หจก.โปรเฟสชัน
่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่
ชือ
และ Scanใบ Pay-in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจา่ ย (ถ ้ามี) มาที่ E-mail : ptstraining3@gmail.com
ื่ คอร์สอบรม ชือ
่ บริษัทฯ (ผู ้เข ้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนข ้ามจังหวัด)
พร ้อมระบุชอ

1.2 ชําระด ้วยเช็คบริษัท สัง่ จ่าย หจก.โปรเฟสชัน่ แนล เทรนนิง่ โซลูชนั่ (Professional Training Solution Ltd, Partnership)
รายละเอียดเพิม
่ เติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา 086-8929330

Professional Training Solution
Tel 02-1753330, 086-6183752
Fax. 02-9030080 ext.9330
www.ptstraining.in.th
E-mail; info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com

่ แนล เทรนนิง่
กรณีหักภาษี ณ ทีจ
่ ่าย หจก.โปรเฟสชัน
ั่
โซลูชน
เลขที่ 89/161 หมูบ
่ ้านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสุเรนทร์
21 แยก 3
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

เลขประจําตัวผู้เสียภาษี 0103553030100
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ต ้องการจัดเป็ น In-house Training ติดต่อคุณอรัญญา 086-6183752

แบบฟอร์ มการลงทะเบียน
หล ักสูตร กระบวนการขายแบบ Solution Selling สํ าหรับหัวหน้ าทีมขาย
บริษทั __________________________________________________________________________
ที่อยู่ออกใบกํากับภาษี _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
รหัสไปรษณีย_์ ____________________TAX ID_________________________________________
ชื่อผูป้ ระสานงาน (HR)____________________________โทรศัพท์ _____________ต่อ___________
Fax: _____________________

E-mail: _________________________________________

วันสัมมนา_______________________________________________________________________
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________
ตําแหน่ ง: ___________________________________มือถือ ____________________________
E-mail: ____________________________________________________________________
2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________
ตําแหน่ ง: ___________________________________มือถือ: ___________________________
E-mail: _____________________________________________________________________
3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________
ตําแหน่ ง: ___________________________________มือถือ: ___________________________
E-mail: _____________________________________________________________________
หมายเหตุ กรณี ยกเลิกการเข้าสัมมนากรุ ณาแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนวันสัมมนา มิฉะนั้นจะต้องชําระ 50% ของราคาค่าสัมมนา

