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หลักสู ตรที 1- ทักษะการขายอย่ างมีอาชีพ
Professional Selling Skills
หลักการและเหตุผล
การขายจะประสบความสําเร็ จหรื อล้ มเหลวนันF เหตุผลหลักเกิดจาก ทักษะ เทคนิค ลูกล่อลูกชนในการขาย
พนักงานขายจะต้ องขายอย่างมืออาชีพ ขายอย่างชิงไหวชิงพริบกับลูกค้ า รวมทังต้
F องสามารถแก้ สถานการณ์อย่าง
มีประสิทธิภาพ ทักษะและเทคนิคเหล่านี Fย่อมส่งผลต่อการตัดสินใจซื Fอของลูกค้ าและยอดขายขององค์กร ดังนันจึ
F ง
จําเป็ นอย่างยิPงทีPพนักงานขายต้ องเรี ยนรู้เทคนิคและยุทธวิธีในการขายและการบริหารจัดการกับลูกค้ าในเสี Fยวเวลา
ของการขาย เพืPอหลีกเลีPยงความผิดพลาดทีPอาจเกิดขึ Fนต่อหน้ าลูกค้ า และสร้ างโอกาสแห่งความสําเร็จในการขาย
หลักสูตรนี F จึงได้ พฒ
ั นาขึ FนมาเพืPอให้ ทีมขาย ได้ เรี ยนรู้เทคนิคในการวิเคราะห์โอกาสการขายอย่างเข้ าใจ การเสนอ
ขายอย่างมืออาชีพ การแก้ ปัญหา แก้ สถานการณ์ การทํากิจกรรมด้ านการเสนอขายทีPประยุกต์ขึ Fนให้ สมจริ ง เมืPอจบ
การอบรม ผู้เข้ าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ด้านการขายได้ ด้วยตนเอง
วัตถุประสงค์
1. เพืPอให้ ผ้ เู ข้ ารับการอบรมได้ ทราบหลักการและเทคนิคด้ านการขายครบขันตอน
F
การวิเคราะห์โอกาสการ
ขาย การเปิ ดใจลูกค้ า การนําเสนอผลิตภัณฑ์ การตอบคําถามและข้ อโต้ แย้ งและการเจรจาต่อรองอัน
นําไปสูก่ ารปิ ดการขายอย่างได้ ผล
2. เพืPอให้ ผ้ เู ข้ ารับการอบรมสามารถนําความรู้ทีPได้ ไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่องค์กร
รูปแบบการฝึ กอบรม
เน้ นให้ ผ้ เู ข้ าอบรมมีสว่ นร่วมมากทีPสดุ ทังการถามคํ
F
าถามทีPเกีPยวข้ องกับการทํางาน การตอบคําถามในขณะบรรยาย
และการร่วมกิจกรรมทีPสามารถนําไปใช้ จริ งได้ ทังนี
F F วิทยากรจะให้ คําแนะนําเพิPมเติมเพืPอให้ ให้ ผ้ เู ข้ าอบรมสามารถ
เข้ าใจวิธีการขายตามหลักการทีPควรจะเป็ น ในภาพรวมแล้ ว การอบรมจะเน้ นเนื Fอหาสาระโดยอาศัยแง่คิดและความ
สนุกสนานจากตัวอย่างทีPนํามาประกอบ
1. เนื Fอหาใน PowerPoint
2. เอกสารประกอบการบรรยาย (ซึงP จะเหมือนกับเนื Fอหาใน ใน PowerPoint)
3. ตัวอย่างประกอบการบรรยาย
4. กิจกรรม และ สถานการณ์จําลอง
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หัวข้ อการบรรยายและ Workshop
1. บทบาทและหน้ าทีPของพนักงานขาย
2. เข้ าใจและวิเคราะห์ความต้ องการของลูกค้ า
3. การวางแผนการขายให้ เหมาะเจาะกับกลุม่ ลูกค้ า
4. ขันตอนและการบริ
F
หารจัดการลูกค้ าในการขาย (พร้ อมกิจกรรม)
4.1 การเปิ ดการขาย (Opening)
- เทคนิคการเปิ ดตัวเองและการเปิ ดใจลูกค้ า
- วัตถุประสงค์ในการเข้ าพบลูกค้ า
- เทคนิคการสร้ างสัมพันธ์และบรรยากาศทีPดี
4.2 การสอบถามและวิเคราะห์โอกาสการขาย (Probing)
- รูปแบบของคําถามทีPควรถามลูกค้ า
- เทคนิคการถามเพืPอสร้ างโอกาสในการขาย
4.3 การสนับสนุนและการนําเสนอผลิตภัณฑ์ (Supporting)
- คุณสมบัติ (Features) และ ประโยชน์ (Benefits) ของผลิตภัณฑ์
- เทคนิคการนําเสนอให้ ตรงกับความต้ องการของลูกค้ า
- สนับสนุนด้ วยหลักฐาน (Proof Sources)
4.4 การปิ ดการขาย (Closing)
- สัญญาณการซื Fอ (Buying Signals)
- สัญญาณเตือน (Warning Signals)
- เทคนิคการปิ ดการขายเพืPอสร้ างยอดขาย
5. กิจกรรม: การเสนอขายกับลูกค้ าหลากหลายรูปแบบ (พร้ อมเทคนิคเพิPมเติม)
6. การตอบคําถามและข้ อโต้ แย้ งของลูกค้ า (Handling Objections)
6.1 ข้ อสงสัย (Skepticism) และวิธีการจัดการ
6.2 ความเข้ าใจผิด (Misunderstanding) และวิธีการจัดการ
6.3 การเพิกเฉย (Indifference) และวิธีการจัดการ
6.4 ข้ อเสียเปรี ยบ (Drawbacks) และวิธีการจัดการ
7. ทักษะจําเป็ นสําหรับพนักงานขายมืออาชีพ
8. สรุป คําถามและคําตอบ
หมายเหตุ หัวข้ อทีPเสนอสามารถปรับเปลีPยนได้ ตามความต้ องการของบริษัท
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ผลทีคาดว่ าจะได้ รับ
1. ผู้เข้ ารับการอบรมได้ ทราบหลักการและเทคนิคด้ านการขายอย่างได้ ผล
2. ผู้เข้ ารับการอบรมได้ เรี ยนรู้จดุ อ่อน จุดแข็งของตนในเรืP องการขาย จนทําให้ สามารถพัฒนาทักษะในการ
ขายทีPมีประสิทธิภาพได้
3. ผู้เข้ ารับการอบรมเกิดความมันP ใจ จนสามารถประยุกต์ทกั ษะและเทคนิคในการขาย กับลูกค้ าในทุกรูปแบบ
ได้ อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์
ระยะเวลาอบรม
1 วัน รวมเวลา 6 ชัวP โมง
วิทยากร
• อาจารย์สพุ จน์ กฤษฎาธาร
ผู้จดั การทัวP ไป บริษัท ไฮโพ เทรนนิPง แอนด์ คอนเซ้ าท์แทนซีP จํากัด
วิทยากรและทีPปรึกษาให้ กบั บริษัท และ หน่วยงานภาครัฐ
อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชน
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