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TRAINING OUTLINE

หลักสูตร ทักษะการวิเคราะห์ ลูกค้ าและการนําเสนอขายอย่ างมืออาชีพ

วิทยากร: ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
PRINCIPLES

งานขายเป็ นงานทีAต้องใช้ ทงศาสตร์
ัD
และศิลป์ นักขายทีAประสบความสําเร็ จไม่ใช่เพียงอาศัยความรู้ในเชิง
ทฤษฎีเท่านันD แต่ต้องนําความรู้ในเชิงทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ ให้ เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ด้วย หรื อทีAเรี ยกว่า
ลูกล่อลูกชนนันD เอง แต่พนักงานขายมือใหม่แกะกล่องนันD ย่อมต้ องอาศัยเวลาและชัAวโมงบินในการทีAจะสะสม
เทคนิค ลูกล่อลูกชนต่างๆ จึงจําเป็ นอย่างยิAงทีAพนักงานขายควรเริA มต้ นเรี ยนรู้ เทคนิคการขายทีAถูกหลักการ และ
เป็ นทีAยอมรับว่าเป็ นเทคนิคทีAใช้ แล้ วได้ ผ ลจริ ง โดยเฉพาะความสามารถในการวิเคราะห์ลูกค้ าแต่ล ะประเภท
เพืAอให้ ทราบถึงพฤติกรรมและความต้ องการทีAแท้ จริ งของลูกค้ า นําไปสู่การเปิ ดใจลูกค้ า การนําเสนอขายตนเอง
ก่อนขายสินค้ า การตอบข้ อโต้ แย้ งและการเจรจาต่อรองเพืAอปิ ดการขาย รวมทังD การบริ การหลังการขาย เพืAอให้
ลูกค้ าประทับใจและกลับมาซื Dอซํ Dา
หลักสูตรนี D จึงพัฒนาขึ DนมาเพืAอให้ พนักงานขายทังมื
D อใหม่และมือเก่า ได้ เรี ยนรู้ เทคนิคในการวิเคราะห์
ลูกค้ าอย่างเข้ าใจ การเสนอขายอย่างมืออาชีพ การแก้ ปัญหา แก้ สถานการณ์ การทํากิจกรรมด้ านการเสนอขายทีA
ประยุกต์ขึ Dนให้ สมจริ ง เมืAอจบการอบรม ผู้เข้ าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ด้านการขายได้ ด้วย
ตนเอง
OBJECTIVES

1. เพืA อ ให้ ผ้ ูเ ข้ า รั บการอบรมได้ เ รี ย นรู้ วิธี ก ารสัง เกตและวิ เ คราะห์ ลัก ษณะและความต้ องการของลูกค้ า
หลากหลายรูปแบบ
2. เพืA อ ให้ ผ้ ูเ ข้ ารั บ การอบรมได้ ท ราบหลักการและฝึ กฝนเทคนิค ด้ า นการขายให้ เ หมาะกับ ลูก ค้ า แต่ล ะ
ประเภทสําหรับพนักงานขาย
3. เพืAอให้ ผ้ เู ข้ ารับการอบรมสามารถนําความรู้ทีAได้ ไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่องค์กร
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AREAS OF STUDY

1. บทบาท และ หน้ าทีAของพนักงานขาย
2. วิเคราะห์ลกั ษณะและพฤติกรรมของลูกค้ าทีAหลากหลายด้ วยหลักการทีAเหมาะสม
• หลักการวิเคราะห์ด้วย DISC Analysis
• ลักษณะเฉพาะของลูกค้ าสไตล์ D (Dominance)
• ลักษณะเฉพาะของลูกค้ าสไตล์ I (Influence)

3.
4.

5.
6.

7.
8.

• ลักษณะเฉพาะของลูกค้ าสไตล์ S (Steadiness)
• ลักษณะเฉพาะของลูกค้ าสไตล์ C (Conscientious)
Workshop: วิเคราะห์ ลูกค้ าด้ วย DISC Analysis
เทคนิคการประยุกต์ลกั ษณะลูกค้ า DISC ในการนําเสนอขาย
4.1 วิธีการเข้ าพบลูกค้ า (Approach)
4.2 การเปิ ดการขายด้ วยการเปิ ดใจลูกค้ า (Open mind)
4.3 การนําเสนอขาย (Customers buy you)
4.4 เทคนิคการปิ ดการขายให้ ได้ Order (Closing)
4.5 การติดตามผลและบริ การหลังการขาย (Follow up & After Sales Service)
เคล็ดลับการสืAอสารกับลูกค้ าแต่ละสไตล์ DISC
กิจกรรมจําลองสถานการณ์ การขาย
(ปฏิบัติ พร้ อมให้ เทคนิค / ความเห็นเพิม; เติมจากวิทยากร เพื;อให้ สามารถนําเสนอขายได้
ด้ วยความสําเร็จ)
ความสามารถจําเป็ นสําหรับพนักงานขาย (Key Competency)
สรุป คําถามและคําตอบ

หมายเหตุ หัวข้ อทีAเสนอสามารถปรับเปลีAยนได้ ตามความต้ องการของของลูกค้ าหรื อตามความเห็นของวิทยากร
การติดต่ อ: 02-615-4499, 0-2615-4477-8 hipotraining@hotmail.com, www.hipotraining.co.th
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