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กระบวนการขายแบบ Solution Selling สําหรบัหวัหนา้ทมีขาย 

วนัที ่24 พฤษภาคม 2561 

เวลา 09.00-16.00 น.โรงแรมอไร้ซ สุขุมวิท 26 

 

Workshop Highlight  (Blended Learning Workshop) 

 การนําเสนอ ‘แนวทางการการใชป้ระโยชนจ์าก กระบวนการขาย Solution Selling (กระบวนการขายทีม่ปีระสทิธผิลสงู ไดร้บัการ
ยอมรบัใชเ้ป็นกระบวนการขายมาตรฐานของบรษิทัช ัน้นําระดบัโลก อาท ิIBM , Microsoft) สําหรับ ‘ผูรั้บผดิชอบผลงานการขายรวม
ของหน่วยงาน(Sales Manager/Sales Director)’ ทีต่อ้งการผลงานการขายรวมทีด่ ีโดย”ไมต่อ้งเหนือ่ยเกนิจําเป็น  

 การแนะนําแนวทางการดําเนนิการ เพือ่ใหเ้กดิประโยชนท์ีเ่หมาะกับสถานการณ์จรงิของผูร้ว่ม Workshop แตล่ะคน  

Format – Blended Learning 

1. Presentation-based Learning – การเรยีนรูผ้า่นการฟังบรรยายสรปุเนือ้หาทีสํ่าคัญ 
2. Discussion-based Learning – การเรยีนรูผ้า่นกระบวนการพดูคุย แลกเปลีย่นประสบการณ์ ความคดิเห็น 
3. Action-based Learning-การเรยีนรูผ้า่นกจิกรรมการใชเ้ครือ่งมอืสนับสนุน 

 Sales Opportunity Pipeline Analysis Worksheet 
 Sales Opportunity Pipeline Milestone Worksheet 

Content Coverage  เนือ้หาการอบรม 09.00-16.00 น. 

Overview & Solution Selling CORE 

 แนะนําภาพรวม กจิกรรม 
 Solution Selling 5W1H 

 ภาพรวมแนวทางการขายอย่างเป็นระบบของกระบวนการขาย –  Solution Selling HIGHLIGHT  

 What? กระบวนการขาย Solution Selling คอือะไร 

 Why? ทําไมถงึควรตดัสนิใจลองประยกุตใ์ช ้Solution Selling อยา่งจรงิจัง 

 ทําไมตอ้งมกีระบวนการขาย 

 ทําไมถงึแนะนํา กระบวนการ Solution Selling 

 Who? ใครคอื ผูท้ีจ่ะไดป้ระโยชนจ์าก Solution Selling มากทีส่ดุ 

 When? เมือ่ไรทีจ่ะไดป้ระโยชนจ์าก Solution Selling อย่างคุม้คา่  

 Where? จุดไหนทีค่ณุประยกุตใ์ชป้ระโยชน์จาก Solution Selling ไดท้นัท ี

 How? แนวทางการใชป้ระโยชนจ์าก กระบวนการขาย Solution Selling อยา่งคุม้คา่ ทีแ่นะนํา 

Solution Selling  Utilization CORE 4 เรือ่งทีส่ําคญั เพือ่การใชป้ระโยชน์จาก กระบวนการขาย Solution Selling  
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C Convincing  PRINCIPLE   11 หลกัคดิที”่ชว่ยเตอืนสตแิละเพิม่ประสทิธผิลในการดําเนนิกจิกรรมการขายทีส่าํคญั  

O Observable PROGRESS  22 จดุสงัเกตความกา้วหนา้ในการขายทีเ่นน้ผลลพัธท์ีเ่ป็นรูปธรรม 

R Rewarding DIFFERENCE 5 ทีม่า ความแตกตา่งทีค่วรพจิารณาและใชใ้หไ้ดเ้ปรยีบในการขาย 

E  Effective QUESTIONING 3 ชดุคําถาม ทีส่ามารถชว่ยเพิม่ประสทิธผิลในการขาย 

Discussion Based Learning ฿ Activitity-based Learning 

 Blinded Question(s)  คําถามจากผูร้่วมกจิกรรม (โดยไม่ทราบวา่ เป็นคําถามใคร) 

 Rewarding FAQ คําถามทีไ่ดรั้บการถามบอ่ย ๆ (ซึง่คุม้คา่ทีจ่ะคยุกนั) 

Activity Based Learning 

 การประยกุตใ์ช ้Solution Selling CORE Worksheet 

 C-Worksheet  เพือ่ประเมนิ “ประสทิธผิล” ของแตล่ะโอกาสในการขาย 

 O-Worksheet  เพือ่ประเมนิ “ประสทิธภิาพ” ในแตล่ะโอกาสการขาย 

 R-Worksheet  เพือ่”เตรยีมนําเสนอความแตกตา่งทีไ่ดเ้ปรยีบ “ของแตล่ะโอกาสการขาย” 

 E-Worksheet  เพือ่”เตรยีมคําถามสาํคญั” สาํหรับใชใ้น “การสนทนาสรา้งวสิยัทศัน์การซือ้” แตล่ะครัง้ 

Workshop Facilitator 

อาจารย ์นพัิฒน ์ภัทรธติ ิ– เจา้ของลขิสทิธิแ์ละผูแ้ปลหนังสอื The New Solution Selling (“คมัภรี ์การขายเป็นระบบ”) 

 ปรญิญาโท : Master of Science : Computing & Information Science,  
Oklahoma State University, Oklahoma, U.S.A ( 1985 ) 
ปรญิญาตร ี: สถติศิาสตรบ์ณัฑติ สาขา  Electronic Data Processing, 
จฬุาลงกรณ์ มหาวทิยาลัย  ( 2521) 

 ผูแ้ปลหนังสอื คมัภรี ์การขายเป็นระบบ (The New Solution Selling) 

ขอบเขตงานปจัจบุนั 

 ผูดํ้าเนนิการประยกุตใ์ชก้ระบวนการ Delighted Coaching PROCESS เพือ่สนับสนุนการเพิม่สมรรถนะการทํางาน 
 Performance Coach สําหรับ “นักขายยคุใหม”่ (Solution Selling Focused) 
 Performance Coach สําหรับ “หัวหนา้งานยคุใหม”่ (Frontline Leader) 
 ผูดํ้าเนนิการสนับสนุนการประยกุตใ์ชป้ระโยชนจ์ากกระบวนการ “Coaching” 

โปรแกรม Delighted Coaching : โปรแกรมสนับสนุนการสรา้งวัฒนธรรมการ “Coaching” ทีเ่กดิประโยชนอ์ยา่งเป็นรปูธรรม โดยการ
ดําเนนิการอยา่งเป็นระบบและตอ่เนือ่ง 

 โปรแกรม Delighted Coaching COP : โปรแกรมสนับสนุน “หัวหนา้” ทีต่อ้งการพัฒนาทักษะและประยกุตใ์ชก้ระบวนการ “Coaching” 
เพือ่พัฒนา “ลกูนอ้ง” อยา่งสรา้งสรรค ์
ผูดํ้าเนนิการสนับสนุนการพัฒนาเพิม่ความเป็นผูนํ้า ( Leadership Skill Enhancement Facilitator ) 

 หลักสตูร  PEOPLE Specialist เนน้การพัฒนาเพิม่ทักษะการกําหนดกลยทุธแ์ละการบรหิารจัดการรูปแบบพฤตกิรรม เพือ่การทํางานกับ
ผูเ้กีย่วขอ้งเพือ่ประสทิธผิลทีด่ทีัง้งานและความสัมพันธ ์

 หลักสตูร  TEAM Leader เนน้การพัฒนาเพิม่ความเป็นผูนํ้าทีเ่นน้การสรา้งอทิธพิลเชงิบวกกับสมาชกิทมี งาน 
 หลักสตูร Delighted COACH เนน้การพัฒนาเพิม่ทักษะการดําเนนิการ “Coaching” ทีเ่นน้สนับสนุนการพัฒนาตนเองของ “Player” อยา่ง

สรา้งสรรคแ์ละเกดิประสทิธผิล 
 ทีป่รกึษาวชิาการ : สํานักพมิพ ์Expernet ผูนํ้าเสนอองคค์วามรูด้า้นการบรหิารจัดการ ในรปูหนังสอื, สือ่ Digital 
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 เจา้ของโปรแกรมสนับสนุนการประยกุตใ์ชก้ระบวนการ Coaching เพือ่การพัฒนาบคุลากรอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 Performance  Coach สําหรับผูจั้ดการขายทีต่อ้งการพัฒนาและประยกุตใ์ชก้ระบวนการขาย เพือ่พัฒนาสมรรถนะการขายของทมีขายของตน 
 Workshop  Facilitator  สําหรับหลักสตูร Delighted Selling Workshops เพือ่พัฒนาทักษะทีสํ่าคัญใหก้ับ นักขาย  ผูมุ้ง่มั่นตอ้งการความสําเร็จ 

Format รูปแบบการอบรม 

 การบรรยายสรปุเนือ้หาทีสํ่าคัญ  

 การเรยีนรูผ้่านการพดูคยุ แลกเปลีย่นประสบการณ์ ความคดิเห็น (Discussion-based Learning) 

 การฝึกประยกุตใ์ชเ้ครือ่งมอืสนับสนุนการทํา Sales Session Management (Activity-based Learning) 

หลกัสตูรนีเ้หมาะสําหรบั  ผูบ้รหิารฝ่ายขาย ผูจั้ดการฝ่ายขาย พนักงานขาย ฝ่ายการตลาดทีต่อ้งการพัฒนาการขายอยา่งเป็นระบบ 

คา่ลงทะเบยีน 

(รวมคา่เอกสาร อาหารกลางวนั และอาหารวา่งตลอดการสมัมนา) 

คา่อบรม  ราคากอ่น VAT VAT 7% ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  3% ราคาสุทธ ิ

    คา่อบรม ทา่นละ 4,000 280 (120) 4,160 

    Early Bird ชําระคา่อบรม
ลว่งหนา้ 5 วนั  3,500 245 (105) 3,640 

ใบประกาศจากสถาบันโปรเฟสช่ันแนล เทรนน่ิง โซลูช่ัน 

การชําระเงนิ:  Payment Method  

1. โอนเงนิผา่นบญัช ีธนาคารกสกิรไทย บญัชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขทีบ่ญัช ี 732-2-458238 
2. โอนเงนิผา่นบญัชธีนาคารกรุงเทพ บัญชอีอมทรัพย ์สาขาโลตัสรามอนิทรา 109 เลขทีบ่ญัช ี029-7110496 

          ชือ่บญัช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  

          และ Scanใบ Pay-in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี มาที ่E-mail : ptstraining3@gmail.com 

          พรอ้มระบชุือ่คอรส์อบรม ชือ่บรษัิทฯ  (ผูเ้ขา้อบรมรับผดิชอบคา่ธรรมเนยีมการโอนขา้มจังหวดั) 

1.2 ชาํระดว้ยเชค็บรษัิท สัง่จา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training Solution Ltd, Partnership) 
 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรัญญา 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 

กรณีหักภาษี ณ ทีจ่่าย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ 
โซลชูัน่ 

เลขที ่89/161 หมูบ่า้นพฤกษาวลิล ์23 ซ.พระยาสเุรนทร ์
21 แยก 3  

แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรุงเทพฯ 10510 

เลขประจําตวัผู้ เสียภาษี 0103553030100 
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ตอ้งการจัดเป็น In-house Training ตดิตอ่คณุอรัญญา 086-6183752 

แบบฟอร์มการลงทะเบียน 

หลกัสตูร กระบวนการขายแบบ Solution Selling สําหรับหัวหน้าทมีขาย 

บรษิทั__________________________________________________________________________ 

ท่ีอยู่ออกใบกาํกบัภาษี_____________________________________________________________ 

   _______________________________________________________________________________ 

   รหสัไปรษณยี_์____________________TAX ID_________________________________________ 

  ชื่อผูป้ระสานงาน (HR)____________________________โทรศพัท ์_____________ต่อ___________ 

   Fax: _____________________     E-mail: _________________________________________  

   วนัสมัมนา_______________________________________________________________________ 

1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื ____________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________  

2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________ 

3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________ 

หมายเหต ุ กรณียกเลิกการเขา้สมัมนากรุณาแจง้ล่วงหนา้ 7 วนัก่อนวนัสมัมนา มิฉะนั้นจะตอ้งชาํระ 50% ของราคาค่าสมัมนา 

                                                                                                                                              


