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อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
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ประวัติการศึกษา
Bachelor of Science Program (B.Sc.)
Master of Business Administration M.B.A. for Smart Managers

ปัจจุบัน
-

วิทยากรด้านการขายและการบริการภาครัฐและเอกชน
ที่ปรึกษาด้านการบริการ บริษัท เอ็ม บี เค จากัด (มหาชน)
ที่ปรึกษาด้านการบริการ บริษัท เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จากัด
ที่ปรึกษาหลักสูตรด้านการขายและการบริการ บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จากัด
ที่ปรึกษาหลักสูตรด้านการขาย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จากัด
เป็นวิทยากรและทีป่ รึกษาด้านการขายและการบริการ ให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนหลากหลายแห่ง
เช่น โตโยต้า, เอ.พี.ฮอนด้า, ปูนซีเมนต์ไทย, กสิกรไทย, ตลาดหลักทรัพย์, เจริญโภคภัณฑ์, มาบุญครอง,
กสท โทรคมนาคม และ ทีโอที เป็นต้น

การอบรมและดูงาน




ได้รับชนะเลิศการแข่งขันระดับประเทศ “โครงการด้านการขาย”
การอบรม “A human resources development program for ASEAN”
การอบรม “โครงการส่งเสริมการส่งออกสู่ ASEAN”
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การอบรม “Service beyond expectation” MANDARIN ORIENTAL
ด้านที่ถนัด ด้านการขาย การตลาด การบริการ การบริหารจัดการ
ผลงานการเขียนหนังสือ: SALES 1 (ชีวิตนักขาย), SALES 2 (นักออกแบบกลยุทธ์การขาย)

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จากัด
โครงการจัดการฝึกอบรมและออกแบบมาตรฐานกระบวนการขายในหลักสูตรการขายและการตลาด รวมทั้ง
ทักษะการสอนงานใหักับ พนักงานขาย หัวหน้าพนักงานขาย และผู้บริหาร

ในปี 2552-ปัจจุบัน










หลักสูตร “Training Sales Executive 101” (TSE 101)
หลักสูตร “Training Sales Executive 103” (TSE 103)
หลักสูตร “Training Sales Executive 202” (TSE 202)
หลักสูตร “Training Sales Executive 203” (TSE 203)
หลักสูตร “Train the Trainer” อบรมให้กับหัวหน้าทีมขาย
หลักสูตร “Coaching and Leadership”
หลักสูตร “Toyota Customer Management”
โครงการ “Toyota Excellent Sales Service Award 2012”
โครงการ “Toyota Excellent Sales Service Award 2013”

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จากัด (รถมือสอง Toyota Sure)
โครงการจัดฝึกอบรมและออกแบบมาตรฐานกระบวนการขาย อบรมพนักงานขาย หัวหน้าพนักงานขาย
Toyota Sure (Used Car) 2554-ปัจจุบัน
 หลักสูตร “Toyota Sure Certified Salesman 1” (TSCS1)
 หลักสูตร “Toyota Sure Certified Salesman 2” (TSCS2)
 หลักสูตร “Toyota Sure Certified Salesman 3” (TSCS3)
 หลักสูตร“Toyota Sure Manager”
 หลักสูตรเจ้าหน้าที่ประเมินราคา

Lexus Thailand



โครงการ Lexus Sales Walking Step Training
จัดสอบมาตรฐานกระบวนการขาย
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บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด
โครงการจัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับการบริการ รวมทั้งทักษะการบริหารงานให้กับพนักงานบริการ หัวหน้า
พนักงานบริการ
 หลักสูตร “Nissan Service Innovation (Manager)” การบริการอย่างเป็นมาตรฐาน
 หลักสูตร “Nissan Service Innovation” การบริการอย่างเป็นมาตรฐาน

โครงการจัดการฝึกอบรมเกีย่ วกับการขาย รวมทัง้ ทักษะการบริหารงานให้กับ พนักงานขาย หัวหน้า
พนักงานขาย



หลักสูตร “Nissan Sales Innovation (Manager)” การอบรมการเป็นผูน้ าด้านการขาย
หลักสูตร “Nissan Sales Innovation” การอบรมมาตรฐานการขาย

บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จากัด















โครงการฝึกอบรมและออกแบบมาตรฐานการขายและการบริการ
หลักสูตร เทคนิคการเพิ่มยอดขายอะไหล่อย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 1
หลักสูตร เทคนิคการเพิ่มยอดขายอะไหล่อย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 2
หลักสูตร เทคนิคการเพิม่ ยอดขายอะไหล่อย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 3
หลักสูตร เทคนิคการเพิ่มยอดขายอะไหล่อย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 4
หลักสูตร เทคนิคการเพิ่มยอดขายอะไหล่อย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 5
หลักสูตร เทคนิคการเพิ่มยอดขายอะไหล่อย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 6
หลักสูตร เทคนิคการเพิม่ ยอดขายอะไหล่อย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 7
หลักสูตร เทคนิคการเพิ่มยอดขายอะไหล่อย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 8
หลักสูตร เทคนิคการเพิ่มยอดขายอะไหล่อย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 9
หลักสูตร เทคนิคการเพิ่มยอดขายอะไหล่อย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 10
หลักสูตร การบริหารงานด้านอะไหล่อย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 1
หลักสูตร การบริหารงานด้านอะไหล่อย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 2
หลักสูตร การบริหารงานด้านอะไหล่อย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 3
หลักสูตร การบริหารงานด้านอะไหล่อย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 4
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บริษัท ทีโอที จากัด มหาชน (TOT)
โครงการจัดการฝึกอบรมสาหรับพนักงานขายและสนับสนุนการขาย





หลักสูตร “พนักงานขาย/สนับสนุน FTTx, Wi-Net, IPTV”
หลักสูตร “7 Effective Selling Skills”
หลักสูตร “การสื่อสารและการจัดการกับข้อร้องเรียนอย่างมืออาชีพ”
หลักสูตร “พัฒนาการบริการให้เหนือระดับ”

บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จากัด มหาชน (SCG)
















หลักสูตร “กลยุทธ์คคู่ ดิ ทีป่ รึกษาการขาย” รุ่นที่ 1 จังหวัดขอนแก่น
หลักสูตร “กลยุทธ์คคู่ ดิ ทีป่ รึกษาการขาย” รุ่นที่ 2 จังหวัดนครปฐม
หลักสูตร “กลยุทธ์คคู่ ดิ ทีป่ รึกษาการขาย” รุ่นที่ 3 กรุงเทพฯ
หลักสูตร “กลยุทธ์คคู่ ดิ ทีป่ รึกษาการขาย” รุ่นที่ 4 กรุงเทพฯ
หลักสูตร “กลยุทธ์คคู่ ดิ ทีป่ รึกษาการขาย” รุ่นที่ 5 ภาคใต้
หลักสูตร “เพิม่ ประสิทธิภาพหัวหน้างานกับการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ”
หลักสูตร “กลยุทธ์การขายงานโครงการ”
หลักสูตร “เสริมสร้างกลยุทธ์สู่ความสาเร็จ ในงานขายค้าส่งมืออาชีพ” รุ่นที่ 1
หลักสูตร “เสริมสร้างกลยุทธ์สู่ความสาเร็จ ในงานขายค้าส่งมืออาชีพ” รุ่นที่ 2
หลักสูตร “เสริมสร้างกลยุทธ์สู่ความสาเร็จ ในงานขายค้าส่งมืออาชีพ” รุ่นที่ 3
หลักสูตร “เสริมสร้างกลยุทธ์สู่ความสาเร็จ ในงานขายค้าส่งมืออาชีพ” รุ่นที่ 4
หลักสูตร “กลยุทธ์การสร้างแผนการขายเพื่อความสาเร็จสู่นักขายที่ปรึกษาขั้นต้น” รุ่นที่ 1
หลักสูตร “กลยุทธ์การสร้างแผนการขายเพื่อความสาเร็จสู่นักขายที่ปรึกษาขั้นต้น ” รุ่นที่ 2
หลักสูตร “กลยุทธ์การสร้างแผนการขายเพื่อความสาเร็จสู่นักขายที่ปรึกษาขั้นต้น ” รุ่นที่ 3
หลักสูตร “กลยุทธ์การสร้างแผนการขายเพื่อความสาเร็จสู่นักขายที่ปรึกษาขั้นต้น” รุ่นที่ 4
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ตลาดหลักทรัพยแห่ งประเทศไทย (SET)






หลักสูตร “เทคนิคการขายทางโทรศัพท์กับการเจรจาต่อรอง” รุ่นที่ 1
หลักสูตร “เทคนิคการขายทางโทรศัพท์กับการเจรจาต่อรอง” รุ่นที่ 2
หลักสูตร “เทคนิคการขายทางโทรศัพท์กับการเจรจาต่อรอง” รุ่นที่ 3
หลักสูตร “เทคนิคการขายทางโทรศัพท์กับการเจรจาต่อรอง” รุ่นที่ 4
หลักสูตร “เทคนิคการขายทางโทรศัพท์กับการเจรจาต่อรอง” รุ่นที่ 5

บริษทั เอส.เอส.แมนูแฟคเจอริ่ง จากัด ผลิตภัณฑ์ ดร.สมชาย






หลักสูตร “การขายเพื่อการขจัดข้อข้องใจและการสร้างแรงบันดาลใจ” รุ่นที่ 1 เพชรบุรี
หลักสูตร “การขายเพื่อการขจัดข้อข้องใจและการสร้างแรงบันดาลใจ” รุ่นที่ 2 โคราช
หลักสูตร “การขายเพื่อการขจัดข้อข้องใจและการสร้างแรงบันดาลใจ” รุ่นที่ 3 ประจวบฯ
หลักสูตร “การขายเพื่อการขจัดข้อข้องใจและการสร้างแรงบันดาลใจ” รุ่นที่ 4 เชียงใหม่
หลักสูตร “พลิกเทคนิคการขายยุคใหม่ เพื่อพัฒนาการขายและการบริการ”

บริษทั เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จากัด มหาชน (CPF)



หลักสูตร “การบริหารลูกค้ารายสาคัญให้ประสบความสาเร็จ (Key Account Management)
หลักสูตร “กลยุทธ์การเจรจาต่อรองธุรกิจที่ทรงประสิทธิภาพ”

บริษทั ดีเคเอสเฮท (ประเทศไทย) จากัด (DKSH)




หลักสูตร “สูตรลับการขายหน้าร้านทรงประสิทธิภาพ”
นักขายหน้าร้านเชิงกลยุทธ์ / ขายตัวคุณ สร้างคุณให้เป็นแบรนด์
หลักสูตร “ปลุกพลังนักขาย สร้างความสาเร็จและมั่นคง”

บริษทั ไพรมัส จากัด


หลักสูตร “เทคนิคการขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ”

- เทคนิคการลาดับติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์
- เทคนิคการสื่อสารพิชิตใจในแบบลูกค้าคนทีส่ อง
- เทคนิคการเปิดใจลูกค้า…ให้ประทับใจ ไร้ข้อกังวล
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บริษทั อุตสาหกรรมโคราช จากัด โรงงานนา้ ตาลพิมาย


หลักสูตร กลยุทธ์คู่คิดทางการขายตอบโจทย์ความยั่งยืน

บริษทั กีล่า สปอร์ ท จากัด


หลักสูตร 7 ขัน้ ตอนสร้างความสาเร็จในการขาย (7 Steps to Sales Success)

- สร้างความเข้าใจในกระบวนการขายมาตรฐาน 7 ขั้นตอน
- เทคนิคสาคัญในแต่ละขัน้ ตอนได้อย่างถ่องแท้และต่อยอดได้
Levono



หลักสูตร “Sales Skills for PC สูตรลับนักขายหน้าร้านทรงประสิทธิภาพ”
หลักสูตร “เทคนิคการขายหน้าร้านยุคใหม่พิชิตปัญหา”

บริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จากัด (มหาชน) ขนมปังฟาร์ มเฮ้ าส์










หลักสูตร การสร้างทัศนคติเชิงบวก ฝ่าวิกฤตเพื่อความสาเร็จที่ยั่งยืน (หัวหน้างาน)
หลักสูตร ปรับทัศนคติเชิงบวก เพื่อความสร้างสรรค์ในงานขาย รุ่นที่ 1
หลักสูตร ปรับทัศนคติเชิงบวก เพื่อความสร้างสรรค์ในงานขาย รุ่นที่ 2
หลักสูตร ปรับทัศนคติเชิงบวก เพื่อความสร้างสรรค์ในงานขาย รุ่นที่ 3
หลักสูตร ปรับทัศนคติเชิงบวก เพื่อความสร้างสรรค์ในงานขาย รุ่นที่ 4
หลักสูตร ปรับทัศนคติเชิงบวก เพื่อความสร้างสรรค์ในงานขาย รุ่นที่ 5
หลักสูตร ปรับทัศนคติเชิงบวก เพื่อความสร้างสรรค์ในงานขาย รุ่นที่ 6
หลักสูตร ปรับทัศนคติเชิงบวก เพื่อความสร้างสรรค์ในงานขาย รุ่นที่ 7
หลักสูตร ปรับทัศนคติเชิงบวก เพื่อความสร้างสรรค์ในงานขาย รุ่นที่ 8

บริษทั สตาร์ เวลล์ บิซิเนส (1998) จากัด





หลักสูตร เสริมสร้างทักษะผู้ประกอบการ (Smile)
หลักสูตร ผู้จัดการที่เก่งและฉลาด
หลักสูตร ศิลปะการขายเชิงรุกบุกทุกตูบ้าน
หลักสูตร ศิลปะการขายให้ได้ยอด
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บริษัท สหยูเนียน จากัด (มหาชน)


หลักสูตร “พัฒนาทักษะการขายและการเจรจาที่ตรงใจ”

Med Care D-Chain Co., Ltd.



หลักสูตร “การขายหน้าร้านอย่างมีประสิทธิภาพ” รุ่นที่ 1
หลักสูตร “การขายหน้าร้านอย่างมีประสิทธิภาพ” รุ่นที่ 2

บริษัท เฟรเกรนท์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จากัด




หลักสูตร บริหารโครงสร้างการขายอย่างมืออาชีพ (ผู้จัดการ)
หลักสูตร กลยุทธ์ขายคอนโดให้ตรงใจ รุ่นที่ 1
หลักสูตร กลยุทธ์ขายคอนโดให้ตรงใจ รุ่นที่ 2

บริษัท ปริญสิริ จากัด (มหาชน)


หลักสูตร นักขายที่ปรึกษาอย่างมืออาชีพ

Better World Green Co.ltd


หลักสูตร ”Personality for Presentation Skills”

บริษัท ซากุระโปรดัคส์ (ไทยแลนด์) จากัด



หลักสูตร “หัวใจการตลาดเบื้องต้น”
หลักสูตร “กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ให้ตรงใจลูกค้า”

สมาคมเครือ่ งเขียนและเครื่องใช้สานักงานไทย


หลักสูตร “กลยุทธ์การค้าส่ง ค้าปลีกอย่างยั่งยืน”

บริษัท วิเชียรไดนามิค อินดัสตรี จากัด


หลักสูตร “เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์เชิงการขายกับลูกค้าด้วย CEM, CRM”

บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชัน่ จากัด (SPC Group)


หลักสูตร “ก้าวสู่การเป็นพนักงานขายชั้นเลิศ (Sales Person Start Up)”

บริษัท โซตัส อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด


หลักสูตร “การวิเคราะห์และการบริหารยอดขายเพื่อให้ได้ตามเป้าหมาย”
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มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา


หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพด้านการประกอบอาชีพ” เพื่อพัฒนาให้ออกสู่ตลาดAEC

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร


หลักสูตร “การนาสินค้าใหม่เข้าสู่ตลาดอย่างภาคภูม”ิ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โครงการสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ


หลักสูตร “การเตรียมความพร้อมในการเดินทางไปจัดกิจกรรมงานแสดงสินค้า”

สานักงานบริการลูกค้า กสท (CAT TELECOM)






หลักสูตร "การสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการขายและการตลาด"
หลักสูตร “Service for advantage พัฒนาการบริการให้เหนือระดับ” รุ่นที่ 1
หลักสูตร “Service for advantage พัฒนาการบริการให้เหนือระดับ” รุ่นที่ 2
หลักสูตร “Service for advantage พัฒนาการบริการให้เหนือระดับ” รุ่นที่ 3
หลักสูตร “Service for advantage พัฒนาการบริการให้เหนือระดับ” รุ่นที่ 4

TLS Group Southeast Asia Co., Ltd


หลักสูตร "การพัฒนาสมรรถนะพนักงาน ด้านการขายเชิงที่ปรึกษา"

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จากัด (มหาชน)



หลักสูตร "กลยุทธ์การรักษาลูกค้าเก่า และเพิ่มยอดขายลูกค้าใหม่" รุ่น 1
หลักสูตร "กลยุทธ์การรักษาลูกค้าเก่า และเพิ่มยอดขายลูกค้าใหม่" รุ่น 2

บริษัท อีซี่ บาย จากัด (มหาชน)





หลักสูตร "การบริการและการขายในบทบาทผู้ให้คาปรึกษากับกลุ่มลูกค้าเกรด A"
หลักสูตร "6Q กับการบริการที่ประสบความสาเร็จ" รุ่น 1
หลักสูตร "6Q กับการบริการที่ประสบความสาเร็จ" รุ่น 2
หลักสูตร "6Q กับการบริการที่ประสบความสาเร็จ" รุ่น 3

องค์การเภสัชกรรม



หลักสูตร "เทคนิคคิดบวกเพื่อการทางานอย่างเป็นสุข" รุ่น 1
หลักสูตร "เทคนิคคิดบวกเพื่อการทางานอย่างเป็นสุข" รุ่น 2
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International School Bangkok (ISB)



หลักสูตร “Group Dynamic TEAMWORK”
ขจัดความขัดแย้งภายในองค์กร และทางานเป็นทีม

Biogenetech Co., LTD


หลักสูตร เทคนิคคิดบวก เพื่อการทางานอย่างเป็นสุข

KATOEN NATIE GROUP COMPANY
โครงการอบรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กรสาหรับผู้บริหารให้เกิดการ
ประสานงานทีด่ แี ละรักองค์กร



หลักสูตร Group Dynamic (Team Building)
หลักสูตร Group Dynamic (Communication)

บริษัท พีเจียน จากัด


หลักสูตร KAIZEN ด้วยความคิดสร้างสรรค์

บริษัท เอ็ม บี เค จากัด (มหาชน)
โครงการที่ปรึกษาด้านการสร้างการบริการทีเ่ ป็นเลิศ




ศึกษาความต้องการของผู้รับบริการ / จัดทาคู่มือมาตรฐานการบริการ
จัดการฝึกอบรมและสื่อสารภายในองค์กรเพื่อรณรงค์ให้เกิดการบริการที่ดี
ดาเนินการสารวจการบริการด้วยวิธีการ Mystery Shopper

โครงการพัฒนาทักษะสาหรับเจ้าหน้าทีฝ่ ่ายประชาสัมพันธ์




หลักสูตร “การพัฒนาทักษะสาหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 1”
หลักสูตร “การพัฒนาทักษะสาหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 2”
หลักสูตร “การพัฒนาทักษะสาหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 3”

โครงการอบรมการขายและบริการของร้านค้า (ฝ่ายการตลาด)
หลักสูตร “การพัฒนาทักษะความพร้อมด้านการขายและการบริการอย่างมืออาชีพ”


หลักสูตร “จิตบริการเต็มร้อย”

บริษัท เอ็น เค วาย ไลน์ จากัด


การให้บริการลูกค้าที่มากกว่าความประทับใจ Service for advantage
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การเตรียมความพร้อมการขายและการขายเชิงรุก

บริษัท พาราไดซ์ ปาร์ค ช้อปปิ้ง เซนเตอร์ จากัด (มหาชน)
โครงการทีป่ รึกษาด้านการสร้างการบริการทีเ่ ป็นเลิศ



ศึกษาความต้องการของผู้รับบริการ
ดาเนินการสารวจการบริการด้วยวิธีการ Mystery Shopper

ธนาคารกสิกรไทย
โครงการจัดการฝึกอบรมฝ่ายบริหารผลิตภัณฑธุรกิจต่างประเทศ




หลักสูตร “มาตรฐานการปฏิบัตการสู่ Intelligent Processing”
หลักสูตร “Kbank IN Service Way”
หลักสูตร “Service Management Workshop”

โครงการจัดการฝึกอบรมสาหรับเจ้าหน้าที่บริการและการขาย



หลักสูตร “สร้างความประทับใจ ด้วยการบริการขั้นเทพ”
หลักสูตร “การจัดการอารมณ์และความเข้าใจการบริการ”

บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน)




หลักสูตร “Business Mindset สร้างจิตสานึกรักองค์กร”
หลักสูตร “Smart@work” รุ่นที่ 1
หลักสูตร “Smart@work” รุ่นที่ 2

THAI BEDDING Co.,Ltd.



หลักสูตร “สูตรลับปลุกพลังนักขาย PC” รุ่นที่ 1
หลักสูตร “สูตรลับปลุกพลังนักขาย PC” รุ่นที่ 2

บริษัท สยามธุรกิจการเกษตร จากัด


หลักสูตร “เทคนิคการขาย อย่างมีประสิทธิภาพ”

Superfine Bangkok Co., Ltd.


หลักสูตร “เทคนิคการขายปิดการขายอย่างเทพ”

บริษัท บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จากัด


หลักสูตร Selling Technic For Card Recruitment รุ่นที่ 1
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หลักสูตร Selling Technic For Card Recruitment รุ่นที่ 2
หลักสูตร Selling Technic For Card Recruitment รุ่นที่ 3
หลักสูตร Selling Technic For Card Recruitment รุ่นที่ 4
หลักสูตร Selling Technic For Card Recruitment รุ่นที่ 5
หลักสูตร Selling Technic For Card Recruitment รุ่นที่ 6
หลักสูตร Selling Technic For Card Recruitment รุ่นที่ 7
หลักสูตร Selling Technic For Card Recruitment รุ่นที่ 8
หลักสูตร Selling Technic For Card Recruitment รุ่นที่ 9
หลักสูตร Selling Technic For Card Recruitment รุ่นที่ 10

บริษัท ที ลิสซิ่ง จากัด


หลักสูตร “เทคนิคการขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ”

บริษัท เพียงใจอุตสาหกรรม (1989) จากัด



หลักสูตร “เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพ”
หลักสูตร “นักขายที่ปรึกษาพิชิตใจ”

บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)



หลักสูตร เทคนิคการเพิ่มยอดขายและการบริการอย่างมืออาชีพ
หลักสูตร เทคนิคการเพิ่มยอดขายและการบริการอย่างมืออาชีพ

ด้านการขาย ระดับเบื้องต้น









การเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางนักขาย
เสริมสร้างพลังทักษะ 'การขาย" สู่การเป็น "พนักงานขายหน้าร้านมืออาชีพ"
กุญแจสู่ความสาเร็จในอาชีพนักขาย
ขายอย่างเซียนด้วยกลยุทธ์การขายแนวใหม่
ปลุกเร้าพลังการขายให้เป็นนักขายขั้นเทพ
บุคลิกภาพในการนาเสนอเพื่อการขายที่น่าประทับใจ
บุคลิกภาพนักขายมืออาชีพ
บุคลิกภาพการสื่อสารและการยอมรับกุญแจสู่ความสาเร็จในงานขาย
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ความลับสู่การเป็นสุดยอดนักขาย
สูตรลับการขายหน้าร้านทรงประสิทธิภาพ
พัฒนาทักษะการขายสู่นักขายมืออาชีพ
การขายเชิงที่ปรึกษาพิชิตใจ (Consultative Selling)
การบริหารการขายในชีวิตประจาวัน
การวางกลยุทธ์เพื่อเพิ่มยอดขายทะลุเป้า
ขายและบริการลูกค้าอย่างไรให้โดนใจ
เข้าใจลูกค้า เข้าใจตลาด เพื่อสร้างโอกาสในการขาย
การบริหารลูกค้ารายสาคัญให้ประสบความสาเร็จ
การจัดการปัญหาด้านการขาย
7 Effective Selling Skills
ทักษะการออกบูทขายอย่างสร้างสรรค์
พัฒนามุมมองการขายและบริการ' สู่การเป็นสุดยอด "นักขาย"
กลยุทธ์การหาและบริหารลูกค้าใหม่สู่การเป็นนักขายชั้นเลิศ

ด้านการขาย ระดับกลาง-สูง / สาหรับหัวหน้างาน ผู้จัดการ











การพัฒนาระบบงานขายเชิงกลยุทธ์
การพัฒนาผู้จัดการฝ่ายขายมืออาชีพ
นักออกแบบกลยุทธ์การขาย
กลยุทธ์การวางแผนการขาย
เทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพให้กระบวนการขายของคุณ
การตลาดและการขายเชิงรุก
เพิ่มศักยภาพทีมขายด้วย 'กลยุทธ์การบริหารทีมขายอย่างขงเบ้ง'
การวางกลยุทธ์เพื่อเพิ่มยอดขายทะลุเป้า
เพิ่มศักยภาพและพัฒนาทักษะการสอนงานสู่การเป็นผู้นาทีมขายที่มีประสิทธิภาพ
ก้าวสู่การเป็น 'ผู้บริหารงานขายหน้าร้านมืออาชีพ'ไปกับ ‘กลยุทธ์ในการบริหารงานเชิงวิเคราะห์
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ด้านการขาย เทคนิคต่างๆ สาหรับทุกระดับ













เทคนิคการต้อนรับและการขายแบบเห็นผล
เทคนิคการขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ
เทคนิคการขายสาหรับนักขายที่ปรึกษา
เทคนิคการเจรจาต่อรองสู่ความเป็นมืออาชีพของนักขายที่ประสบความสาเร็จ
เทคนิคการเจรจาต่อรอง
ปิดการขายและโน้มน้าวใจทรงประสิทธิภาพ
เทคนิคการขายปรับแนวคิดให้(สลับขั้ว)
เทคนิคการขายสินค้าราคาแพง
เทคนิคการขยายฐานลูกค้าใหม่
เทคนิคการขายพิชิตความสาเร็จ
จิตวิทยาและศิลป์การโน้มน้าวใจลูกค้า
เทคนิคการรักษาฐานลูกค้าให้ซื้อสินค้าและบริการต่อไปเพื่อความสาเร็จในงานขาย

ด้ านการตลาด










“การตลาด”เครื่องมือที่ไม่ควรมองข้ามของนักขายยุคใหม่
การตลาดเชิงกลยุทธ์
การเป็นนักการตลาดมืออาชีพ
กลยุทธ์การขายและการตลาดเพื่อการสร้างฐานลูกค้าอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ทางการตลาดสมัยใหม่
กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ให้ตรึงใจ
การสื่อสารการตลาดอาวุธของนักขายยุคใหม่ Marketing Communication
กลยุทธ์คิดต่างเพื่อเปิดตลาดได้อย่างน่าอัศจรรย์ด้วย>>>
Strategy Canvas

หลักสูตรการบริการ


การบริการจากใจที่เป็นเลิศ
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กลยุทธ์การบริการให้เข้าถึงหัวใจลูกค้า
การจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชีพ
จิตวิทยาการให้บริการของหัวหน้างาน
การบริหารระบบลูกค้าสัมพันธ์ CRM
การขายและการบริการลูกค้าอย่างไรให้โดน
บริการอย่างเหนือกว่าด้วย Service Mind
CRM & CEM กลยุทธ์ลูกค้าสัมพันธ์อันเลิศ
การบริการเชิงรุกเพื่อความเป็นเลิศ
เทคนิคการบริการขั้นเทพ
การสร้าง Service Storyในงานบริการ
การจัดการอารมณ์และความเข้าใจการบริการ
การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียน Call Center
การแสดงและควบคุมท่าทางในการให้บริการ Service Action
ครอบครองใจลูกค้าด้วยการบริการที่ตรงใจ Beyond Customer Expectation
สุดยอดการบริการด้วยใจต่อยอดการแสดงออกต่อลูกค้า
Service Management บริหารการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ
สร้างกลยุทธ์การบริการเพื่อกระตุ้นยอดขาย
Service for advantage พัฒนาการบริการให้เหนือระดับ

พัฒนาทั่วไป (SOFT SKILLS &Team Building)








การสร้างแรงจูงใจในการทางานด้วยความคิดเชิงบวกเพื่อความสุขในชีวิต
การคิดบวกเพื่อการทางานอย่างมีความสุข
ปลุกพลังชนะใจเพื่อความสาเร็จยั่งยืน
จิตวิทยาและศิลป์การโน้มน้าวใจ
การพัฒนาบุคลิกภาพอย่างมืออาชีพ
การนาเสนออย่างมืออาชีพเพื่อสร้างโอกาสในอนาคต
Positive Thinking ชีวิตนี้ต้องคิดบวก (บริหารความคิดเพื่อครอบครัวและที่ทางาน)
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การให้คาแนะนาและการให้กาลังใจ
การพัฒนาความคิดในเชิงสร้างสรรค์เพื่อการต่อยอดสู่เป้าหมายการทางาน
เทคนิคการบริหารอารมณ์และแก้ไขปัญหาอย่างชาญฉลาด
การพัฒนาภาวะผู้นาLeadership
การพัฒนาศักยภาพในตนเอง
การวางแผนการทางานให้มีประสิทธิภาพ
การสร้างแรงจูงใจและจิตสานึกในการทางาน
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
เทคนิคการบริหารจัดการความเครียด เพื่อความสุขในการทางาน
การบริหารจัดการตนเองและเวลาให้เกิดคุณค่า
Teamwork Excellence การทางานเป็นทีมแบบเชิงรุกเพื่อพัฒนาองค์กร
ทะลายกาแพงเพิ่มพลังความสาเร็จ (กิจกรรม 80%)
ผนึกกาลังพิชิตเป้าหมาย (กิจกรรม 80%)
การประสานงานเพื่อความเป็นหนึ่ง (กิจกรรม 80%)
Group Dynamics Teamwork (กิจกรรม80%)
Team Building
การเป็นวิทยากรฝึกอบรม TRAIN THE TRAINER

หลักสูตรการบริหารและการจัดการ









สุดยอดนักบริหารการเปลี่ยนแปลง
EQ & AQ อย่างมีประสิทธิภาพ
การคิดเชิงบูรณาการ
การพัฒนาบุคลากรอย่างมีคุณค่า
การสื่อสารอย่างสัมฤทธิ์ผล
การสร้างศรัทธาที่มากกว่าคาว่าเจ้านาย – ลูกน้อง
การวิเคราะห์และการตัดสินใจอย่างผู้นา
Good Manager ผู้จัดการในฝันนาทีมสู่ความสาเร็จ
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พัฒนาผู้บริหารด้วย (POSDCORB)
Leadership NO BOSS มีแต่ผู้นาไม่มีหัวหน้า
กลยุทธ์การคิดต่อยอดเชิงบริหาร 2 ชั้น
การจัดการความขัดแย้งในองค์กร
จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจทีมงาน Psychology for Management & Motivating
เทคนิคการมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ
เทคนิคการตั้งเป้าหมายสาหรับผู้นา
การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิผล
6 ทักษะด้านการบริหารสาหรับสุดยอดผู้จัดการ
การให้คาแนะนาและการให้กาลังใจ
ทักษะการเป็นผู้นา Leadership Skills
ภาวะผู้นาเกี่ยวกับหัวหน้างาน Supervisory Skills
เตรียมพร้อมก่อนก้าวสู่ผู้นามืออาชีพ
เทคนิคการให้คาปรึกษาพนักงาน
เทคนิคการสอนงาน (On the Job Training)
ทัศนคติเชิงบวกสาหรับห้วหน้างาน
เทคนิคการสั่งงานและติดตามงาน
การเตรียมความพร้อมสู่การบริหาร
แนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทางาน
กลยุทธ์การครองใจผู้ใต้บังคับบัญชา
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