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TRAINING OUTLINE

หลักสูตร สุดยอดเทคนิคการเพิมยอดขายและการพัฒนาบุคลิกภาพ
ของนักงานขายอย่ างได้ ผล

วิทยากร: ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
PRINCIPLES

ในโลกของการแข่งขันทีHรุนแรงเช่นนี J ลูกค้ าของแต่ละธุรกิจมีความต้ องการและลักษณะพฤติกรรมทีH
แตกต่างกันหลายรูปแบบ การขายโดยอาศัยทักษะและเทคนิครูปแบบเดียวสําหรับลูกค้ าทีHแตกต่างกัน ย่อม
ไม่ได้ ผล หรื อ ได้ ผลไม่เต็มประสิทธิภาพ ดังนันJ แม้ วา่ สินค้ า หรื อ บริการจะอย่างเดียวกัน แต่พนักงานขาย
จะต้ องมีเทคนิค ทักษะ ลูกล่อลูกชน รวมทังยุ
J ทธวิธีทีHแตกต่างกันในการขาย การสร้ างความสนใจให้ กบั ลูกค้ า
จนลูกค้ าเกิดการตัดสินใจซื Jอ รวมถึงกลยุทธ์และเทคนิคการนําเสนอผลิตภัณฑ์เพืHอการขาย การสร้ างความ
มันH ใจและความประทับใจขณะนําเสนอ การใช้ สืHอในการนําเสนอการขายอย่างน่าสนใจ และทีHขาดไม่ได้ คือ การ
สร้ าง Smart Personality ให้ เกิดขึ Jนตังแต่
J การเข้ าพบลูกค้ า เนืHองจาก บุคลิกภาพทีHดีย่อมนํามาซึงH ความ
น่าเชืHอถือขององค์กร ยิHงกว่านันลู
J กค้ าในยุคนี Jยังนําบุคลิกภาพของพนักงานไปผนวกในสมองประเมินคุณภาพ
และราคาของผลิตภัณฑ์ บุคคลในทุกหน่วยงานจึงถือเป็ นตัวแทนทีHจะบ่งบอกว่าองค์กรนันๆ
J เป็ นอย่างไรใน
สายตาของภายนอกจนกล่าวได้ วา่ บุคลิกภาพของพนักงานทุกคนมีผลอย่างยิHงต่อภาพลักษณ์องค์กร
โดยเฉพาะอย่างยิHง พนักงานขาย
หลักสูตรนี Jจึงได้ พฒ
ั นาขึ JนมาเพืHอตอบสนองให้ พนักงานขาย และหัวหน้ าพนักงานขาย ได้ เรี ยนรู้
เทคนิคและประสบการณ์จริง ในการขายให้ กบั ลูกค้ าหลายรูปแบบ ตังแต่
J การเข้ าใจรูปแบบของลูกค้ า การ
บริหารจัดการกับลูกค้ าในแต่ละรูปแบบให้ เหมาะสม การหาจุดขายและการลนไฟลูกค้ า การนําเสนอผลิตภัณฑ์
เพืHอการขายอย่างได้ ผล และการพัฒนาบุคลิกภาพให้ น่าเชืHอถือในสายตาลูกค้ า ทังหมดนี
J
JเพืHอส่งผลให้ ยอดขาย
เพิHมขึ Jนตามเป้าหมาย เมืHอจบการอบรมผู้เข้ าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ด้านการขายกับ
ลูกค้ าในรูปแบบต่างๆ ได้ ด้วยด้ วยตนเอง
OBJECTIVES

1. เพืHอสร้ างความรู้ความเข้ าใจเรืH องเทคนิคการขายกับลูกค้ าหลากหลายรูปแบบ
2. เพืHอให้ ผ้ เู ข้ ารับการอบรมได้ ทราบหลักการและเทคนิคการนําเสนอผลิตภัณฑ์อย่างมืออาชีพและเป็ น
ระบบ
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3. เพืHอฝึ กฝนทักษะการนําเสนอผลิตภัณฑ์ รวมถึงทักษะด้ านการโน้ มน้ าวลูกค้ าให้ สนใจและตัดสินใจซื Jอ
อย่างเต็มใจ
4. เพืHอสร้ างความมันH ใจให้ กบั ผู้เข้ ารับการอบรมในการนํา “ศาสตร์ ” และ “ศิลป์” ของการนําเสนอ
ผลิตภัณฑ์ ไปใช้ ในการปฏิบตั งิ านจริงอย่างได้ ผลดีเลิศ จนบรรลุเป้าหมายในการขาย
5. เพืHอให้ ผ้ เู ข้ ารับการอบรมได้ เข้ าใจหลักการและการพัฒนาบุคลิกภาพให้ เหมาะสมกับงาน เพืHอ
เสริมสร้ างความมันH ใจและภาพลักษณ์ทีHดีตอ่ ตนเองและองค์กรได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
6. เพืHอให้ ผ้ เู ข้ าอบรมสามารถนําความรู้ทีHได้ ไปประยุกต์ใช้ ในการสร้ างสรรค์การขายกับลูกค้ าหลากหลาย
รูปแบบให้ เหมาะกับตนเองได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายในการเพิHมยอดขายในทีHสดุ
7. เพืHอให้ ผ้ เู ข้ าอบรมสามารถนําความรู้ และประสบการณ์ทีHได้ ไปประยุกต์ใช้ ได้ อย่างเหมาะสมในงานทีH
รับผิดชอบ
AREAS OF STUDY

1. บทบาทและหน้ าทีHของพนักงานขาย
2. ประเภทของลูกค้ าทีHหลากหลาย
3. ขันตอนและการบริ
J
หารจัดการลูกค้ าในการขาย
4. กิจกรรม: การเสนอขายกับลูกค้ าหลากหลายรูปแบบ 1 (พร้ อมเทคนิคเพิHมเติม)
5. การสร้ างความต้ องการให้ โดนใจลูกค้ า
6. การหาจุดขายและการลนไฟลูกค้ า
7. เทคนิคการล้ วงสิHงทีHค้างคาใจของลูกค้ า
8. ข้ อควรปฏิบตั ใิ นขณะขาย เพืHอเสริมสร้ างความเชืHอมันH ให้ ลกู ค้ า
9. การทบทวนผลการขาย ทําไมขายได้ หรื อ ขายไม่ได้
10. กิจกรรม: การเสนอขายกับลูกค้ าหลากหลายรูปแบบ 2 (พร้ อมเทคนิคเพิHมเติม)
11. ทักษะจําเป็ นสําหรับพนักงานขาย
12. สรุป คําถามและคําตอบ
หมายเหตุ หัวข้ อทีHเสนอสามารถปรับเปลีHยนได้ ตามความต้ องการของลูกค้ าหรื อตามความคิดเห็นของวิทยากร
การติดต่ อ: 02-615-4499, 0-2615-4477-8 hipotraining@hotmail.com, www.hipotraining.co.th
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