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หลักการและเหตุผล
ปั จจุบนั โลกแห่งการขายและการบริ การ ซึ่ งเป็ นองค์ประกอบสาคัญของธุ รกิจในทุกๆองค์กร ได้
วิวฒั นาการและมีเทคนิคใหม่ๆ อยูอ่ ย่างต่อเนื่อง นักขายและบริ การมืออาชีพจึงจาเป็ นที่จะต้องพัฒนาตนเองให้
ทันตามยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา การวางแผน เพื่อนาเสนอสิ่ งใหม่ๆให้กบั ลูกค้า การเข้าถึง
ลูกค้าได้ก่อนและสามารถวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าในสถานการณ์ต่างๆตลอดจนการรักษาลูกค้าในอยู่
กับเราไปนานๆได้ยอ่ มทาให้นกั ขาย และบริ การประสบความสาเร็ จ ซึ่ งการการขายและการบริ การที่องค์กร
จะต้องเน้นโดยการนาลูกค้า เป็ นจุดศูนย์กลาง และเปลี่ยนจากการขายโดยใช้การนาเสนอสิ นค้า อย่างเดียวมา
เป็ นการสร้างความสัมพันธ์ที่องค์กรมีกบั ลูกค้าเป็ นหลักการขายเชิงที่ปรึ กษาเป็ นคาตอบที่ประสบความสาเร็ จ
มากที่สุดทางหนึ่งในยุคปัจจุบนั ที่จะเข้าใจปัญหา และความต้องการที่แท้จริ งของลูกค้า ให้คาปรึ กษา และสร้าง
ความสัมพันธ์ เพื่อที่จะตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ได้ดีท้ งั ในระยะสั้นและระยะยาว NLP เป็ นการศึกษา
ในเชิงศาสตร์และศิลป์ ของการคิด การสื่ อสาร และพฤติกรรม NLP: Neuro Linguistic Programming ซึ่ งได้เริ่ ม
มีการพัฒนา โดย Master Richard Bandler และ Dr.John Grinder
วิทยากรได้พฒั นาหลักสู ตร “เพิ่มพลังในงานขายและงานบริ การด้วย NLP เพื่อความเป็ นเลิศ ( NLP for
Sale and Service Excellence)” ในการเสริ มสร้าง ทักษะ ความรู ้ และทัศนคติที่ดี ในการใช้ศาสตร์ NLP เพื่อ
เป็ นการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลของบุคลากรในองค์กรของท่าน

กลุ่มเป้ าหมาย
1.
2.
3.

นักขาย หรื อผูท้ ี่ทางานด้านการบริ การลูกค้า
หัวหน้างาน ผูจ้ ดั การ ด้านงานขาย และงานบริ การ
เทรนเนอร์ หรื อผูท้ ี่สนใจในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง และทีมงาน
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รายละเอียดของหลักสู ตร
Session 1

แนวคิด (Concept) และ หลักการ (Principles) ที่สาคัญของ NLP ที่เกี่ยวข้องกับการขาย และการบริ การ เช่น
การเข้าใจถึง ประสบการณ์ที่เคยได้รับ ได้ประสบมา (Resourceful) และนามาพัฒนาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไป
ในทางบวก
1.

2.

การปรับสภาพเพื่อเตรี ยมพร้อมในการขายแบบ NLP (Mind State Management) และการเตรี ยมความ
พร้อมก่อนการนาเสนอสิ นค้าและบริ การ (Preparation)
การแบ่งกลุ่มลูกค้าตามความสาคัญทางการตลาด รวมถึง วิเคราะห์พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในรู ปแบบ
ต่าง ๆ เพื่อการออกแบบ และมีหลักการขายรวมถึงการบริ การเชิงรุ ก

Session 2

3.

4.

การขายและการบริ การ ในยุคใหม่ โดยเราต้องเป็ นผูก้ าหนดเทรนด์ในอนาคตเพื่อลูกค้า และการ
วิเคราะห์ความต้องการที่แท้จริ งของลูกค้ากลุ่มเป้ าหมาย (Need)
การเปลี่ยนจุดแข็งให้เป็ นจุดขายอย่างมีประสิ ทธิ ผล (FABA) และการวิเคราะห์กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ
สิ นค้าและบริ การของลูกค้ายุคทางเลือกสู ง

Session 3

5.

6.

หลักการที่สาคัญของการโน้มน้าวและจูงใจ (Influencing and Persuasion Principles) และการสร้าง
ความน่าเชื่อถือ (Credibility) เพื่อสร้างความไว้วางใจให้กบั ลูกค้า (Trust)
เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์ (Rapport) และเทคนิคการโน้มน้าว จูงใจ โดยการใช้เทคนิค การจับคู่
(Matching) และ กระจกเงา (Mirroring) และ การจับจังหวะ (Pacing and Leading)

Session 4

7.

ทักษะการนาเสนอผลลัพธ์ให้กบั ลูกค้า และ การนาเสนอแบบ 3C เพื่อให้ลูกค้า ประทับใจ

8.

การตอบโต้ขอ้ โต้แย้งและการปิ ดการขาย ( NLP Objection and Closing)

9.

เทคนิคฝังความคิดที่ดี (Anchoring) การช่วยให้ลูกค้าขจัดความคิดลบเก่า ๆ ที่ไม่ตอ้ งการให้หมดไป
โดยสร้างความคิดบวกและสร้างสรรค์ข้ ึนมา รวมถึงวิธีการถอดแบบความสาเร็ จ

สรุ ปการบรรยาย ถาม -ตอบ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และวางแนวทางใน
การปฏิบตั ิงานจริ งต่อไป
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ผลประโยชน์ ที่ได้ รับ









การปิ ดการขาย ( NLP Closing) ตลอดจนกลยุทธ์การแก้ปัญหา ตามแนวทางด้านการขายและการบริ การ
เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า และแนวทางการนาความรู ้ไปใช้กบั องค์กรเพื่อให้เกิดประโยชน์
สู งสุ ด
ผูเ้ ข้าอบรมจะได้เรี ยนรู้แนวทางและกระบวนการในขายเชิงที่ปรึ กษาในแนวทางของ NLP ตั้งแต่การ
เตรี ยมตัวในงานขาย และงานบริ การ ( Preparation for Creditability) สามารถ สร้างแนวคิด ค่านิยม
ทัศนคติที่ถูกต้องเหมาะสมกับงานเพื่อความสาเร็ จตามเป้ าหมาย
การสร้างความสัมพันธ์ ( Rapport) การวิเคราะห์คน้ หาความต้องการที่แท้จริ งของลูกค้า( Need) การ
สร้างความไว้วางใจที่มีระหว่างผูอ้ บรมกับลูกค้า (Trust)
สามารถนาความรู้ในศาสตร์ NLP ที่ได้รับจากการฝึ กอบรมไปใช้ในงานขาย หรื องานบริ การได้จริ ง
สามารถนาความรู้ในศาสตร์ NLP ไปช่วยขจัดความคิดลบเก่า ๆ ที่ไม่ตอ้ งการให้หมดไป โดยสร้าง
ความคิดบวกและสร้างสรรค์ข้ ึนมา รวมถึงวิธีการถอดแบบแนวทางสู่ ความสาเร็ จของตนเอง

รูปแบบการจัดอบรม
บรรยายแบบ Adult Learning Approach, NLP , Role Play กิจกรรมสนุกสนาน เกม และ
การปฏิบตั ิการ (Workshop) ภาพยนตร์ ดีมีบทเรี ยน (Lesson from Movies) และ Group Discussion
โดยผูเ้ ข้าอบรมมีส่วนร่ วมทุกๆหัวข้อ

อุปกรณ์ ที่ใช้
เครื่ องฉายและจอ LCD
2. Microphone 2 ตัว ขึ้นไป
3. จัดห้องแบบ Group Class Room (กลุ่มละ 3-5 ท่าน)
4. Flip Chart พร้อมปากกา
1.

ระยะเวลาการจัดสัมมนา
เพื่อให้ครอบคลุม ถึงเนื้อหา และ การปฏิบตั ิการ (Workshop) ระยะเวลาในการอบรมรวม 6 ชัว่ โมง (1
วัน)

www.en tra in in g. net
www.pa ko rnb log . com

0-2732-2345 , 0-2374-8638

Page 3 of 3

