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Course: 

Positive Thinking and Teamwork for Sales Team 
การสร้างความคิดเชิงบวกและทีมเวิร์คใหที้มขาย 
 
Duration: 1 day (9:00 – 16:00) 
 
หลักการและเหตุผล 
ในสภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ การมีทีมขายท่ีมีความสามารถเป็นเร่ืองท่ีไม่ง่ายเลยแต่ก็ไม่ยากเกินความสามารถของนกับริหารหลาย
คนท่ีอาจทําได้เร่ืองท่ีมกัจะทําให้นกับริหารท้อแท้มิใช่เร่ืองการสร้างและอบรมความสามารถในการขายกบัทีมงาน หากแตเ่ป็นการ
สร้างความคิดเชิงบวกให้กบัทีมงานซึง่ถงึแม้ยงัด้อยประสบการณ์แตห่ากสามารถเร่ิมต้นได้ด้วยความคิดเชิงบวกแล้ว การสร้างทีม
เสือคงไม่ไกลเกินความสามารถของผู้ บริหารเป็นแน่  หลักสูตรนีจ้ึงเน้นในการสร้างความคิดเชิงบวกให้แก่ทีมงานขาย
นอกเหนือจากการสร้างทกัษะในการขายตามปรกติท่ีหลกัสตูรฝึกอบรมทัว่ไปสามารถตอบสนองได้ 
 
วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือให้ทราบพืน้ฐานของพลงัความคิดเชิงบวกตอ่ธุรกิจและขบวนการทํางานของจิตใจ 

 เพ่ือตรวจสอบความคิดเชิงบวกของทีมงานของทา่นเพ่ือหาทางปอ้งกนัปัญหาด้านทศันคติท่ีอาจเกิดขึน้ได้ 

 เพ่ือเสนอแนะเทคนิคในการกระตุ้นความคิดเชิงบวกให้เกิดกบัทีมงานการขายผู้ เป็นแนวหน้าของธุรกิจของทา่นซึง่จะปรากฏ
เป็นภาพพจน์ตอ่ลกูค้าของทา่น 

 เพ่ือเสริมสร้าง AQ ( สติปัญญาแห่งความอดทน ) และ EQ (สติปัญญาทางอารมณ์) ท่ีจําเป็นต่อทีมขายของท่านเพ่ือสร้าง
กลยทุธ์ทางยอดขายในระยะยาวกบัองค์กร 

 
หัวข้อบรรยาย  

 ทําไมบางคนจงึล้มเหลวทางธุรกิจ 

 เส้นทาง ( Road Map ) สูค่วามคิดเชิงบวกทางการตลาด 

 พลงัความคิดเชิงบวกตอ่ธุรกิจ 

 แบบทดสอบความคิดเชิงบวก 

 ขบวนการทํางานของจิตใจ - หว่งโซ ่TFA , หว่งโซ ่BFTA 

 ลกัษณะของการเป็นผู้ นําทีมการขาย/การตลาดเชิง 

 ความเป็นผู้ นําของนกัขายและปฏิสมัพนัธ์เพ่ือความเป็นผู้ นํา 

 การยดึเหน่ียวทีมเสือของบริษัท  

 การจดัการกบัลกูค้าท่ีมีปัญหาแตล่ะประเภท 

 การกําหนดเปา้หมาย และ การสร้างความมัน่ใจกบัทีมงาน 

 การตรวจสอบ IQ ทางการส่ือสารของทา่น 

 การสร้าง AQ และ EQ ให้ทีมการตลาดของทา่น 

 เทคนิคการสร้างพลงัโน้มน้าวใจกบัทีมงานและลกูค้า 
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เหมาะสาํหรับ 
 พนกังานขายอาวโุส /หวัหน้าพนกังานขาย 

 หวัหน้าพนกังานด้านบริการลกูค้า 

 เจ้าหน้าท่ีการตลาด / หวัหน้าพนกังานการตลาด 

 ผู้จดัการฝ่ายขาย 

 ผู้จดัการฝ่ายการตลาด 

 ผู้จดัการฝ่ายบริการลกูค้า 

 ผู้จดัการด้านการประสานงานการขาย/การตลาด 

 กรรมการ และ กรรมการผู้จดัการ 
 พนกังานขายอาวโุส 

 เจ้าของธุรกิจทัว่ไป  
 
วทิยากร: 
วทิยากรผู้ทรงคุณวุฒจิาก บริษัท บอสตันเน็ตเวร์ิค จาํกัด  
การศกึษา      
 บญัชีบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 พาณิชยศาสตร์มหาบณัฑิต MBA มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ปริญญาเอก การบริหารธุรกิจ จากสหรัฐอเมริกา ( PhD  in Management, American University of Human Sciences, USA ) 
 
ประสบการณ์ทาํงาน 
 กรรมการผู้จดัการ บริษัท ลคักี ้สตาร์ อินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) 

 รองผู้ อํานวยการฝ่ายขาย บริษัท โอสถสภา จํากดั 

 ผู้บริหารการขายอาวโุส บริษัท เนสเลย์่ ประเทศไทย จํากดั 

 ผู้จดัการฝ่ายฝึกอบรมพนกังานขาย บริษัท ยิลเลตต์(ประเทศไทย)จํากดั 

 ผู้จดัการฝ่ายพฒันาการขาย บริษัท เป็ปซ่ีโคลา่ อินเตอร์เนชัน่แนล เช้าท์อีสเอเซีย จํากดั 

 ผู้จดัการภาค บริษัท พร๊อคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล จํากดั (พี แอนด์ จี) 

 ผู้จดัการทัว่ไป สายงานการขาย บริษัท ทีโอเอ จํากดั 

 ผู้จดัการฝ่ายขายทัว่ไป บริษัท โฟร์โมสต์ ฟรีสแลนด์ (ประเทศไทย)จํากดั(มหาชน) 
 
วันและเวลาในการจัดงานสัมมนา 

วนัท่ี 19 ตลุาคม 2560 เวลา 09.00 -16.00 น. ณ โรงแรม จสัมิน ซิตี ้(ซอยสขุมุวิท 23) หรือโรงแรมท่ีเทียบเทา่ 
 (สถานที่อาจมีการเปล่ียนแปลงกรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่ประสานงาน) 

 
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานสัมมนา  

ราคา 5,500 บาท   (ราคานีย้งัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%)  
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ค่าฝึกอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200%ของค่าใช้จ่ายจริง 
 (พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป) 

 

สร้างสรรค์หลักสูตรสัมมนาคุณภาพเย่ียมโดย 
 
 
 
 
แผนที่  โรงแรม จสัมิน ซิตี ้ (ซอยสขุมุวิท 23) (สถานที่อาจมีการเปล่ียนแปลงกรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่ประสานงาน) 
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Registration Form 
บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จํากดั  573/140 (สํานกังานใหญ่) ซอยรามคําแหง 39 แขวงพลบัพลา 
เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 Tel: 0-2949-0955/ 0-2318-6891 Fax: 0-2949-0991 

เลขประจําตวัผู้ เสียภาษี 0105548037730 
*  ข้อมูลผู้เข้าร่วมสัมมนา :(โปรดกรอกข้อมลูให้ครบถ้วนและชดัเจน, ภาษาไทย: ตัวบรรจง, ภาษาอังกฤษ: ตัวพมิพ์) 

ข้อมูลเพ่ือใช้ออกใบกาํกับภาษี :โปรดตรวจสอบความชดัเจนครบถ้วน เพ่ือความถกูต้องของใบเสร็จ/ใบกํากบัภาษีท่ีทา่นจะได้รับ) 

ช่ือท่ีให้ระบใุนใบกํากบัภาษี : ______________________________________________ ตามช่ือบริษัทด้านบน 

ท่ีอยูท่ี่ให้ระบใุนใบกํากบัภาษี :  _______________________________________________________________    

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

การชาํระเงนิค่าสัมมนา: สามารถสอบถามรายละเอียดและสํารองท่ีนัง่ได้ท่ี 0-2949-0955/ 0-2318-6891 ต่อ 104,105,108,109 

วธีิการชาํระเงนิ 

 โอนเงินเข้าบญัชี บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จํากดั  

ธนาคารธนชาต    สาขารัชดาภิเษก     บญัชีออมทรัพย์เลขท่ี 260-2-15492-2  โอนวนัท่ี _________________ 

 ถือเช็คจ่ายหน้างานในนาม บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จํากดั 

 จ่ายเงินสดหน้างาน 

หากข้อมูลครบถ้วนแล้ว กรุณาส่งกลับมาที่ Email: seminar@bostonnetwork.com  หรือ Fax มาพร้อมกับ 

สาํเนาการโอนเงนิที่ 0-2949-0991 *                            

 *โปรดนําหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายมาย่ืนในวันสัมมนา 
 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการสํารองท่ีนัง่ให้แก่ผู้สง่เอกสารลงทะเบียนครบถ้วนและชําระเงินแล้วเทา่นัน้ 
 เจ้าหน้าท่ีจะแจ้งยืนยนัการลงทะเบียนของทา่นอีกครัง้หลงัจากได้รับเอกสาร 
 ในกรณีท่ีทา่นสํารองท่ีนัง่ไว้แล้วแตไ่มส่ามารถเข้าร่วมการสมัมนาได้   กรุณาแจ้งลว่งหน้าก่อนวนังานอยา่งน้อย 10 วนั 
  หากไม่แจ้งตามกาํหนด ท่านจะต้องชาํระค่าธรรมเนียมเอกสารเป็นจาํนวน 50% ของอัตราค่าลงทะเบียน  

หลักสูตรที่ร่วมสัมมนา__________________________________________________วันสัมมนา_________________ 

ช่ือ-นามสกลุ  (ภาษาไทย) ________________________________________________________________________ 

 (ภาษาองักฤษ) ______________________________________________________________________ 

บริษัท  (ภาษาไทย)_________________________________________________________________________ 

 (ภาษาองักฤษ)______________________________________________________________________ 

ตําแหน่งงาน: _____________________________________แผนก/ฝ่าย: _____________________________________ 

 เบอร์โทรศพัท์ท่ีทํางาน: ___________________ตอ่____________เบอร์โทรศพัท์มือถือ:__________________________ 

Fax: _________________________________  E-mail: __________________________________________________ 

ช่ือผู้ประสานงาน (HR)_______________________________เบอร์โทรศพัท์_____________________ตอ่__________ 


