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TRAINING OUTLINE

หลักสูตร คิดเป็ น พูดเป็ น ทําเป็ น ในงานขายและบริการ
วิทยากร: ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
PRINCIPLES

ปั จจุบนั งานขายเป็ นงานทีBมีความสําคัญกับทุกองค์กร เป็ นเรืB องยากทีBพนักงานขายจะประสบความสําเร็ จใน
อาชีพการขายได้ ทุกคน การเป็ นนักขายทีBดีควรทีBจะ คิดเป็ น พูดเป็ น ทําเป็ น ซึBงเป็ นคุณสมบัติทีBพนักงาน
ทุกคนควรมี นอกจากนี Kยังต้ องมีความคิดสร้ างสรรค์ตอ่ งานขาย การสืBอสารทีBถกู ต้ อง เข้ าใจง่าย และสามารถลง
มือปฏิบตั ิการขายได้ ตรงกับวัตถุประสงค์ และสอดคล้ องกับความต้ องการของลูกค้ า ในทีBสุด ย่อมจะช่วยให้
พนักงานปิ ดการขายได้ เ ร็ วขึนK หรื อ กล่าวโดยย่อได้ ว่า “คิด สร้ างสรรค์ สื อสารเข้ า ใจ ปฏิบัติไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ”
หลักสูตร คิดเป็ น พูดเป็ น ทําเป็ น ในงานขายและบริการ จึงถูกพัฒนาขึ KนมาเพืBอมุ่งเน้ นให้ พนักงานขาย
หรื อ พนักงานบริ การ ได้ พฒ
ั นาความคิดสร้ างสรรค์ได้ ด้วยตัวเอง สามารถสืBอกับบุคคลอืBนได้ อย่างถูกต้ องและ
ตรงตามวัตถุประสงค์ รวมทังสามารถขายและบริ
K
การได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
OBJECTIVES

1. เพืBอให้ ผ้ เู ข้ ารับการอบรมได้ ทราบวิธีและเทคนิค การคิดเป็ น พูดเป็ น ทําเป็ น ในงานขายและบริการ
2. เพืBอให้ ผ้ เู ข้ าอบรมได้ เรี ยนรู้การกําหนดกลยุทธ์ตา่ ง ๆ ในงานขายและบริการ
3. เพืBอให้ ผ้ เู ข้ ารับการอบรมสามารถนําความรู้ทีBได้ ไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ธุรกิจ
AREAS OF STUDY

Module 1 คิดเป็ น
1. สร้ างสรรค์ “ความคิดในการขายและบริการ”
2. การวางแผนในงานขายและบริการทีBมีประสิทธิภาพ
3. การวิเคราะห์สถานการณ์ และ ความต้ องการของลูกค้ าเป้าหมาย
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4. กิจกรรม คิดเป็ น เพืBอสร้ างสรรค์งานขายและบริ การ
Module 2 พูดเป็ น
5. วิธีการและเทคนิคการพูดเพืBอเปิ ดการขาย อย่างประทับใจ
6. ลักษณะการใช้ คําพูดในการนําเสนอและตอบคําถาม รวมถึงข้ อโต้ แย้ งของลูกค้ า
7. การเจรจาต่อรอง เพืBอนําไปสู่การปิ ดการขาย
8. เทคนิคการพูดเพืBอให้ ลกู ค้ าตัดสินใจซื Kอ และ เทคนิคการปิ ดการขาย
9. กิจกรรม พูดเป็ น .. พูดเพืBอเพิBมยอดและสร้ างความประทับใจให้ ลกู ค้ า
Module 3 ทําเป็ น
10. เทคนิคอืBนๆในการขายและบริการ
• การใช้ สืBอต่างๆ เพืBอประกอบการนําเสนอขายและบริการ
• การสร้ างความเชืBอมันB ให้ กบั ลูกค้ าทีBมีตอ่ สินค้ าของเรา
11. กิจกรรม การเปิ ดการขาย อย่ างประทับใจ
12. กิจกรรม การนําเสนอขาย การตอบคําถาม และข้ อโต้ แย้ ง
13. กิจกรรม การเจรจาต่ อรอง และ การปิ ดการขาย อย่ างมืออาชีพ
14. สรุป คําถามและคําตอบ- เทคนิคเพิBมเติมตามทีBผ้ เู ข้ าอบรมต้ องการเรี ยนรู้
หมายเหตุ หัวข้ อทีBเสนอสามารถปรับเปลีBยนได้ ตามความต้ องการของลูกค้ าหรื อตามความคิดเห็นของวิทยากร
การติดต่ อ: 02-615-4499, 0-2615-4477-8 hipotraining@hotmail.com, www.hipotraining.co.th
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