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INTRODUCTION

          อีกหนึ่งในซีรี่ของหลักสูตร Sales Boost เพื่อเรงการพัฒนาศักยภาพของพนักงานขายใหมีความรูความสามารถในระดับสูงสุดหรือ Top Sales 

เปนที่ทราบกันดีวาการแขงขัน หรือโอกาสทางธุรกิจเปนสิ่งทาทายมากขึ้นเรื่อยๆ ถาคุณยังคงยึดติดกับลูกคากลุมเดิมหรือเปาหมายเดิมแปลวาคุณกำลังอยูใน

ภาวะอันตราย ถาคุณยังคงใชวิธีการทำงานเหมือนอยางที่เคยทำเมื่อ 10 ปกอน แปลวาคุณอาจลาหลังและไมมีประสิทธิภาพอีกตอไป จากคำกลาวที่วา 

“อยาหวังผลลัพธที่เพิ่มมากขึ้น จากการคิดและทำอะไรแบบเดิมๆ” นั่นเปนสิ่งยืนยันวาในทุกวันนี้เราจะตองคิด มองหาวิธีการใหมๆเพื่อใหไดผลลัพธที่ดีขึ้น 

ใชทรัพยากรที่จำกัดใหนอยลง และมองหาโอกาสใหมๆที่ยังไมมีใครเห็นเปนคนแรกเสมอ 

          หลักสูตร สรางยอดขายหลักลาน ผานการคิดเชิงสรางสรรค ถูกออกแบบมาจากหลักการคิดเชิงสรางสรรค เพ่ือผลลัพธท่ีเพ่ิม โดยมีการปรับเน้ือหาใหประยุกตใช

กับงานขาย การตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑตลอดจน การสรางไอเดียใหมๆ ในงานประจำท่ีทำอยูใหมีกระบวนการและใชทรัพยากรท่ีมีคาเชนเวลาในการทำงานใหนอยลง

แตไดผลลัพธท่ีเพ่ิมข้ึน หลักสูตรน้ีจึงเหมาะสำหรับ ผูจัดการ พนักงานขายและผูสนใจใชหลักความคิดเชิงสรางสรรคไปประยุกตใชในงานขายและงานท่ัวไป

เพ่ือใหไดผลลัพธท่ีสูงข้ึน

KEY CONTENTS

•  ความสำคัญของนวัตกรรม(Innovation) เมื่อโลกไมเคยหยุดหมุน

•  การประดิษฐ (Invention) Vs นวัตกรรม (Innovation) 

•  เปาหมายของนวัตกรรมคือการเพิ่มประสิทธิภาพ

•  นวัตกรรมสรางสรรคไดหลากหลาย (ผลิตภัณฑ-การบริการ-ธุรกิจ)

•  Business Model canvas 

•  เรียนรูหลัก SPEED Process 

     • ศึกษาและเขาใจปญหา (Study)

     • ความเปนไปไดผานการคิดแบบสรางสรรค (Possibility)

     • การเลือกไอเดีย (Extract)

     • การเพิ่มโอกาสความเปนไปได (Enhance)

     • จากไอเดียสูการทำจริง (Do it)

•  กลยุทธการหาลูกคาใหม (Untapped Market) 

•  ความตองการของลูกคา 3 แบบที่ควรรู

•  การประยุกตใชและกรณีศึกษา

KEY BENEFITS

METHODOLOGY

 Workshop  Case Study Role Play Participation

TARGET PARTICIPANTS

Who Should Attend

ผูบริหาร ผูจัดการ หัวหนางาน ผูนำทีม

วันท่ีจัดอบรม
10 พฤศจิกายน 2561 | 09.00 - 16.00 น.

เขาใจถึงประโยชนของ
การใชหลักการคิด

เชิงสรางสรรค
ในการทำงาน

แนะนำกระบวนการ
สรางไอเดียใหมๆ

จากส่ิงท่ีทำอยูทุกวัน
ใหเห็นมุมมองท่ีแตกตาง

เรียนรูการหากลุมลูกคา
เปาหมายใหมเพ่ือเพ่ิมยอดขาย

แบบหลายเทาตัว

ใชกระบวนการคิด
เชิงสรางสรรค

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใหกับ
การกระบวนการทำงานตางๆ

ตระหนักถึงความสำคัญ
ของการคิดเชิงสรางสรรค

แบบเปนระบบ

เรียนรูกระบวนการคิด
เชิงสรางสรรค

ต้ังแตกระบวกการเร่ิมตน
ผานเคร่ืองมือตางๆ

จนถึงผลลัพธ

เพ่ิมความสัมพันธอันดี
และตอบสนองตอ

ความตองการของลูกคา
ไดดีข้ึน

เพ่ิมยอดขายและ
กำไรใหองคกรแบบเปน

ระบบแบบวัดผลได



หัวขอที่บรรยาย
• The Key To Success in Business Negotiation
• How To Be “Professional Sales”
• New Product Development
• Strategic Account Management

• Strategic Pricing and Valued Based Pricing
• Sales Team Management
• Leadership Management, Leading Yourself & Others 

การศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ ( Double Program of Marketing and Operation Management ),                                                  
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (NIDA)
• ปริญญาโท เศรษศาสตรธุรกิจ (International Economics ),สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (NIDA)
• ปริญญาตรี เคมีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา พระนครเหนือ
• Certificate in Microeconomics of Competitiveness (Harvard Business School/NIDA)

ประสบการณทำงาน
• ผูจัดการแผนกขายและการตลาดภูมิภาคอาเซี่ยน, บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย) จำกัด
• Market Development Leader, บริษัท ดูปองค (ไทยแลนด) จำกัด 
• ผูจัดการฝายขายอาเซียน-อินเดีย, บริษัท อูเบะเคมีคอลล (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
• บริษัท บางกอกโพลีเอททิลีน จำกัด (มหาชน), หนึ่งในกลุมบริษัท ปตท จำกัด (มหาชน)
• บริษัท ทีพีไอ โพลีออล จำกัด, หนึ่งในกลุมบริษัท ไออารพีซี จำกัด (มหาชน) 

อาจารยกรณพงศ ปญญวรพงศ



หลักสูตร INNOVATIVE THINKING (SALES BOOST)

1) ชื่อบริษัท ......................................................................................................................... ชื่อ – สกุล .......................................................................................................................................

    ตำแหนง ........................................................................... โทรศัพท ....................................................................... อีเมล .......................................................................................................

2) ชื่อบริษัท ......................................................................................................................... ชื่อ – สกุล .......................................................................................................................................

    ตำแหนง ........................................................................... โทรศัพท ....................................................................... อีเมล .......................................................................................................

3) ชื่อบริษัท ......................................................................................................................... ชื่อ – สกุล .......................................................................................................................................

    ตำแหนง ........................................................................... โทรศัพท ....................................................................... อีเมล .......................................................................................................

ใบตอบรับ

หากทานสนใจสมัครเขารวมการอบรม กรุณากรอกรายละเอียด สง Fax ใบตอบรับกลับมาที่ 02 210 0006-7 หรือสง Email มาที่ info@deonetraining.com

สมัครสมาชิก สิทธิพิเศษสำหรับ

2,500 บาท / ป

  จายเพียง 

(ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)

สมัคร 5ทาน 3 ทาน
(จำนวน 2 ใบ)

  จายเพียง สมัคร 7ทาน 4 ทาน
(จำนวน 2 ใบ)

  จายเพียง สมัคร 9ทาน 5 ทาน
(จำนวน 2 ใบ)

อัตราคาอบรม / ทาน
6,000 THB

หัก ณ ที่จาย 3%
180 THB

ภาษีมูลคาเพิ่ม 7%
420 THB

รวมจายสุทธิ
6,240 THB

ชำระเงินโดยสั่งจายเช็คในนาม

บริษัท ดีวัน อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด

หรือโอนเงินเขาบัญชี
บริษัท ดีวัน อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด
ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) สาขาวงเวียนโอเดี้ยน บัญชีออมทรัพยเลขที่179-2-01396-7

หักภาษี ณ ที่จาย 3%

เลขประจำตัวผูเสียภาษี 0105548058192

บริษัท ดีวัน อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด

43 อาคารไทยซีซี ทาวเวอร ชั้น 12 หอง 123 ถ.สาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

** หมายเหตุ หากตองการยกเลิกหลักสูตรตองแจงลวงหนาอยางนอย 1 สัปดาห  มิฉะนั้นทานตองชำระคาใชจายรอยละ 50 ของคาธรรมเนียมการอบรม




