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หลักสูตรที 4 – Championship Selling Workshop
หลักการและเหตุผล
ปั จจุบนั สภาวะการแข่งขันในด้ านการขายสินค้ า บริการ และคุณภาพ ทวีความรุนแรงมากขึ Gนทุกขณะ
บริษัทฯ ต่างๆ จึงได้ นําเอาเทคนิค วิธีการและกลยุทธ์ตา่ งๆ มาใช้ เพืMอส่งเสริมการขาย การโฆษณา และ
ประชาสัมพันธ์ เนืMองด้ วยเหตุนี G พนักงานขาย หรื อนักขาย จึงเป็ นผู้ทีMมีความสําคัญอย่างมากต่อผู้ซื GอทีMจะทําการ
ตัดสินใจซื Gอสินค้ าและบริการ ดังนันG พนักงานขาย หรื อนักขาย จึงจําเป็ นทีMจะต้ องมีการวางแผนกลยุทธ์ในการขาย
และมีการวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้ า รวมถึงต้ องมีทกั ษะ เทคนิคการขาย ทีMสามารถนําไปสูก่ ารปิ ดการขาย ตลอดจน
สามารถรักษาลูกค้ า ให้ ซื Gอสิ Gนค้ าและบริการของบริ ษัทต่อไป จนเกิดพฤติกรรมการซื Gอซํ Gาของลูกค้ าได้
วัตถุประสงค์
1. เพืMอผู้เข้ าอบรมได้ เรี ยนรู้หลักการการบริหารตนเองและลูกค้ าอย่างเป็ นระบบ
2. เพืMอผู้เข้ าอบรมได้ ทราบถึงแรงจูงใจของลูกค้ า จนสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมการซื Gอสินค้ าและบริการของ
ลูกค้ าได้
3. เพืMอผู้เข้ าอบรมสามารถวางแผนการขายเพืMอให้ บรรลุเป้าหมายอย่างได้ ผล
รูปแบบการฝึ กอบรม
เน้ นให้ ผ้ เู ข้ าอบรมมีสว่ นร่วมมากทีMสดุ ทังการถามคํ
G
าถามทีMเกีMยวข้ องกับการทํางาน การตอบคําถามในขณะบรรยาย
และการร่วมกิจกรรมทีMสามารถนําไปใช้ จริ งได้ ทังนี
G G วิทยากรจะให้ คําแนะนําเพิMมเติมเพืMอให้ ให้ ผ้ เู ข้ าอบรมสามารถ
เข้ าใจวิธีการขายตามหลักการทีMควรจะเป็ น ในภาพรวมแล้ ว การอบรมจะเน้ นเนื Gอหาสาระโดยอาศัยแง่คิดและความ
สนุกสนานจากตัวอย่างทีMนํามาประกอบ
1.
2.
3.
4.

เนื Gอหาใน PowerPoint
เอกสารประกอบการบรรยาย (ซึงM จะเหมือนกับเนื Gอหาใน ใน PowerPoint)
ตัวอย่างประกอบการบรรยาย
กิจกรรม และ สถานการณ์จําลอง
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หัวข้ อการบรรยายและ Workshop
การบริหารตนเองอย่ างเป็ นระบบ
1. วงจรชีวิตการขายในแต่ละวัน
2. การวิเคราะห์จดุ แข็งจุดอ่อนตนเองในการขาย
3. การจัดเก็บข้ อมูลลูกค้ า
4. การเตรี ยมตัวสําหรับ Successful Sales Calls
5. Workshop:การเตรี ยมตัวสําหรับ Successful Sales Calls
การบริหารลูกค้ าอย่ างมีระบบ
6. การวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้ าในด้ านการขาย
7. ประเภทของลูกค้ าทีMหลากหลาย และ เทคนิคการจัดการลูกค้ าอย่างถูกอกถูกใจ
8. การเข้ าใจและมองลูกค้ าอย่างทะลุ (Needs Discovery)
9. Workshop: การบริหารจัดการลูกค้ าทีMหลากหลาย
Sales Road-mapping Session:
10. การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการขาย (SWOT Analysis)
11. การจัดทําแผนการขาย (Sales Planning )
12. การกําหนดเป้าหมายการขาย (Sales Goal Setting) สําหรับพนักงานขาย
13. การพยากรณ์การขาย (Sales Forecasting)
14. Workshop: Sales Road-mapping ของพนักงานขาย
15. สรุป คําถามและคําตอบ
หมายเหตุ หัวข้ อทีMเสนอสามารถปรับเปลีMยนได้ ตามความต้ องการของลูกค้ า หรื อ ความเห็นของวิทยากร
ระยะเวลาอบรม
1 วัน รวมเวลา 6 ชัวM โมง
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ผลทีคาดว่ าจะได้ รับ
1. ผู้เข้ าอบรมจะเข้ าใจเรืM องหลักการ และ เทคนิคเกีMยวกับการขายขันสู
G ง ตลอดจนการจัดระบบงานขาย
ของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพสําหรับพนักงานขาย
2. ผู้อบรมได้ ตระหนักและเห็นความสําคัญของการเตรี ยมความพร้ อมก่อนการขาย การวางแผนการขาย
อย่างเป็ นระบบ และการตังเป
G ้ าหมายการขายให้ สามารถบรรลุผลและตอบสนองความต้ องการของ
ลูกค้ าและบริษัทได้ ในทีMสดุ อันจะนํามาซึงM ความสําเร็จในการขายต่อไป
วิทยากร
• อาจารย์สพุ จน์ กฤษฎาธาร
ผู้จดั การทัวM ไป บริษัท ไฮโพ เทรนนิMง แอนด์ คอนเซ้ าท์แทนซีM จํากัด
วิทยากรและทีMปรึกษาให้ กบั บริษัท และ หน่วยงานภาครัฐ
อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชน
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