ั$
การคิดวิเคราะห์การขายอย่างมีชนเช
งิ
วิทยากร: อาจารย์สพ
ุ จน์ กฤษฎาธาร

อดีต Business Unit Manager ฝ่ ายขายและฝ่ ายการตลาด
บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จํากัด จากสหรัฐอเมริกา
T จํากัด (มหาชน)
Senior Manager ฝ่ ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชัน
และ ฝ่ ายขายและฝ่ ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จํากัด จากเยอรมนี
จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการทีม
T ากด ้วยคุณภาพมากกว่า 30 ปี

27 มกราคม 2564
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คด
ิ กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
**สถานทีจ
T ัดอบรมอาจเปลีย
T นแปลงได ้ตามความเหมาะสม

หล ักการและเหตุผล
ในการปฏิบต
ั งิ านในองค์กรสําหรับบุคลากรไม่วา่ จะดํารงตําแหน่งในระดับใดก็ตาม ขอบเขตความรับผิดชอบ
ั ปั จจัยหลักในการปฏิบต
ของงานจะประสบความสําเร็จได ้ต ้องอาศย
ั งิ าน 2 ประการคือ การคิด และการลงมือทํา
บุคลากรจํานวนมากมักจะมีจด
ุ อ่อนในเรือ
T งของการคิด เนือ
T งจากลักษณะและธรรมชาติในการบริหารงาน ทําให ้เกิด
่ ารลงมือทําเป็ นสว่ นใหญ่ เชน
่ ระเบียบข ้อบังคับในการปฏิบต
สภาพแวดล ้อมในการทํางานทีน
T ํ าไปสูก
ั ิ ระเบียบข ้อบังคับ
้
และขัน
b ตอนในการทํางานทีถ
T ูกกําหนดตามระบบคุณภาพ สไตล์ในการบังคับบัญชาของผู ้บังคับบัญชาทีใT ชการส
งัT งาน
่ งทางทีส
และไม่เปิ ดโอกาสให ้มีสว่ นร่วมในการคิด ระบบงานไม่มช
ี อ
T ร ้างโอกาสให ้บุคลากรต ้องใช ้ความคิด ไม่มรี ะบบ
้
ึ ษาและระบบการทํางานให ้ใช ้
จูงใจให ้ใชความคิด รวมทังb ตัวบุคลากรเองไม่ได ้ถูกฝึ กฝนตังb แต่อยู่ในระบบการศก
ความคิด ขาดเครือ
T งมือและเทคนิค ตลอดจนกระบวนการในการคิด จากปรากฏการณ์ดังกล่าวสง่ ผลให ้ผู ้บังคับบัญชา
้
และผู ้บริหาร ต ้องรับภาระของงานทีต
T ้องใชความคิ
ดจํ านวนมาก และทําให ้ขาดโอกาสในการได ้ประสบการณ์จาก
ความคิดทีแ
T ตกต่างจากผู ้ใต ้บังคับบัญชา ซงึT ทําให ้งานในความรับผิดชอบไม่เกิดการพัฒนาหรือเป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่าทีค
T วร
หลักสูตรการคิดเชงิ วิเคราะห์นีb ถูกออกแบบเพือ
T ให ้เกิดการพัฒนาความคิดอย่างต่อเนืTอง ไม่วา่ จะเป็ นการคิด
ั พันธ์ อันจะเป็ นการพัฒนาด ้านความคิด
อย่างเป็ นระบบ การคิดแบบเป็ นเหตุเป็ นผล การคิดทีม
T โี ครงสร ้างและความสม
ของผู ้เข ้าอบรมโดยเฉพาะฝ่ ายขาย เพือ
T ให ้ผู ้เข ้าอบรมได ้เรียนรู ้ถึงหลักการ วิธก
ี ารและกระบวนการในการคิดเชงิ
วิเคราะห์ เพือ
T นํ าความรู ้ทีไT ด ้ไปพัฒนาความคิดของตนเอง เพือ
T สามารถแก ้ไขปั ญหาและสร ้างสรรค์ทก
ั ษะการทํางาน
ด ้านการขายได ้อย่างเหมาะสม
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
T ให ้ผู ้เข ้าอบรมได ้เรียนรู ้ถึงหลักการและวิธก
ี ารในการคิดเชิงวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ
้
2. เพือ
T ให ้ผู ้เข ้าอบรมสามารถนํ ากระบวนการคิดแบบต่าง ๆ มาใชในการจั
ดลําดับเหตุการณ์ สถานการณ์ และ
ข ้อมูลทีเT กีย
T วข ้องกับการปฏิบต
ั งิ านได ้อย่างเป็ นระบบและเหมาะสม
้ อ
้
ิ ใจกับ
3. เพือ
T ให ้ผู ้เข ้าอบรมสามารถค ้นหาสาเหตุโดยใชเครื
T งมือในการคิดเชงิ วิเคราะห์ เพือ
T นํ าไปใชในการตั
ดสน
ปั ญหาต่าง ๆ อย่างได ้ผล
4. เพือ
T ให ้ผู ้เข ้าอบรมสามรถนํ าความรู ้ทีไT ด ้ไปต่อยอดในการพัฒนาตนเองและงานขายต่อไป

ห ัวข้อการบรรยายและ Workshop
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อีเมล์: hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.co.th

1. ความหมายและความสาํ คัญของกระบวนการคิด (Thinking Process)
2. การคิดเชงิ วิเคราะห์ (Analytical Thinking) และประโยชน์ทไีT ด ้รับ
3. กระบวนการคิดเชงิ วิเคราะห์ (Analytical Thinking)
4. การคิดอย่างเป็ นระบบ (Systematic Thinking) กับการวิเคราะห์เชงิ เหตุผล
้
ิ ใจและปั ญหา
5. การใชกระบวนการคิ
ดแบบต่าง ๆ เพือ
T วิเคราะห์สถานการณ์ ปั ญหา การตัดสน
6. ทีอ
T าจจะเกิดขึน
b ในงานขาย (Problem Solving and Decision Making)
7. แนวทางการพัฒนาความคิดเชงิ วิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ
8. เครือ
T งมือการคิดเชงิ วิเคราะห์
9. กิจกรรม: การคิดเชิงวิเคราะห์ในงานขายอย่างเป็ นระบบ
้ ้เกิดผลในงานขาย
10. การนํ ากระบวนการคิดไปประยุกต์ใชให
11. สรุป คําถาม และ คําตอบ

ประกาศนียบ ัตร: บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซ ี จําก ัด
อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ั
ราคาค่าอบรมสมมนา
/ ท่าน
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
3,900.00
3,700.00

VAT 7%
273.00
259.00

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
117.00
111.00

รวมจ่ายสุทธิ
4,056.00
3,848.00

กรณีไม่มห
ี นงั สือห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
4,173.00
3,959.00

ั
ราคาพิเศษ !!! ชําระค่าอบรมสมมนา
ก่อนว ันอบรม 15 ว ัน
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ค่าส ัมมนา
3,700.00
3,400.00

VAT 7%
259.00
238.00

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
111.00
102.00

รวมจ่ายสุทธิ
3,848.00
3,536.00

กรณีไม่มห
ี นงั สือห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
3,959.00
3,638.00

วิธก
ี ารชําระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนีb
1.1 ธนาคารกรุงเทพ สาขาซอยอารี บัญชีสะสมทรัพย์ เลขทีT 127-4-66322-6
1.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขาพหลโยธิน เลขทีT 014-2-63503-8
T บัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิงT แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีT จํากัด
ชือ
และแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ ้ามี) ทีT 0-2615-4479
ืT บริษัท เบอร์ตด
T หลักสูตรและวันอบรม
พร ้อมระบุชอ
ิ ต่อของท่าน ชือ
2. ชําระด ้วยเช็คสังT จ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิงT แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีT จํากัด (สํานั กงานใหญ่)
3. หัก ณ ทีจ
T า่ ย 3% เลขประจําตัวผู ้เสียภาษี 0-1055-48105-59-0
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉ ัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คน
ื เงินทีไT ด ้ชําระมาแล ้ว
รายละเอียดเพิม
 เติม กรุณาติดต่อ:
บริษัท ไฮโพ เทรนนิงT แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีT จํากัด
โทรศัพท์: 02-615-4499, 02-615-4477-8
แฟกซ์: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2
เวปไซด์: www.hipotraining.co.th
อีเมล์: hipotraining@gmail.com
ไอดี ไลน์: hipotraining
เฟสบุค
๊ : www.facebook.com/HIPOtraining
ั b เชิง, คิดเชิงวิเคราะห์งานขายอย่างเป็ นระบบ, พัฒนาความคิดผู ้เข ้าอบรม
อบรม, สัมมนา, งานขาย, การตลาด, วิเคราะห์การขายอย่างมีชน
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อีเมล์: hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.co.th

