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TRAINING OUTLINE

หลักสูตร Professional Selling Skills
(ทักษะการขายอย่างมื ออาชี พ)

วิทยากร: อาจารย์ สุพจน์ กฤษฎาธาร
PRINCIPLES

การขายจะประสบความสําเร็ จหรื อล้ มเหลวนันP เหตุผลหลักเกิดจาก ทักษะ เทคนิค ลูกล่อลูกชนในการ
ขาย พนัก งานขายจะต้ อ งขายอย่ า งมื อ อาชี พ ขายอย่ า งชิ ง ไหวชิ ง พริ บ กับ ลูก ค้ า รวมทังP ต้ อ งสามารถแก้
สถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะและเทคนิคเหล่านี Pย่อมส่งผลต่อการตัดสินใจซื Pอของลูกค้ าและยอดขาย
ขององค์กร ดังนันP จึง จําเป็ นอย่างยิZงทีZ พนักงานขายต้ องเรี ยนรู้ เทคนิคและยุทธวิธี ในการขายและการบริ หาร
จัดการกับลูกค้ าในเสี Pยวเวลาของการขาย เพืZอหลีกเลีZยงความผิดพลาดทีZอาจเกิดขึ Pนต่อหน้ าลูกค้ า และสร้ าง
โอกาสแห่งความสําเร็จในการขาย
หลักสูตรนี P จึงได้ พฒ
ั นาขึ PนมาเพืZอให้ พนักงานขาย ได้ เรี ยนรู้ การเตรี ยมตัวเพืZอสร้ างความสําเร็ จใจงาน
ขาย การเสนอขายอย่างมืออาชีพ การแก้ ปัญหา แก้ สถานการณ์ การระดมสมองทํากิจกรรมด้ านการเสนอขายทีZ
ประยุกต์ขึ Pนให้ สมจริ ง เมืZอจบการอบรม ผู้เข้ าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ด้านการขายได้ ด้วย
ตนเอง
OBJECTIVES

1. เพืZอให้ ผ้ เู ข้ ารับการอบรมได้ ทราบหลักการและเทคนิคด้ านการขายพร้ อมลูกล่อลูกชนกับลูกค้ าอย่างเป็ น
ระบบ และมีประสิทธิภาพ
2. เพืZอให้ ผ้ เู ข้ ารับการอบรมสามารถวิเคราะห์ความต้ องการของลูกค้ าและสามารถนําเสนอสินค้ าให้ ลูกค้ า
ตัดสินใจซื Pอได้ ในทีZสดุ
3. เพืZอให้ ผ้ เู ข้ ารับการอบรมสามารถนําความรู้ทีZได้ ไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่องค์กร สร้ างยอดขายได้
ตามเป้าหมาย
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AREAS OF STUDY

1. บทบาท และ หน้ าทีZของพนักงานขาย – สร้ างความเข้ าใจและให้ ตระหนักถึงหน้ าทีZทีZต้องทํา
2. ขันตอนการขายอย่
P
างเป็ นระบบ – สร้ างให้ นกั ขาย ขายอย่างมืออาชีพ
(ทุกขันตอน
P
จะเน้ นเทคนิคและลูกล่อลูกชนอย่างรายละเอียด พร้ อมตัวอย่างจริงในการปฏิบตั )ิ
• การเตรี ยมตัวของพนักงานขาย- เตรี ยมตัวให้ พร้ อมก่อนออกสนามรบ มีชยั ไปกว่าครึZง
• การเปิ ดการขาย – เปิ ดใจและสร้ างสัมพันธ์กบั ลูกค้ า ก่อนการขาย
• การวิเคราะห์ โอกาสการขาย – ความต้ องการของลูกค้ าคือโอกาสการขาย พนักงานขายต้ องค้ นหา
ความต้ องการด้ วยเทคนิคทีZชํานาญ
• การนําเสนอผลิตภัณฑ์- นําเสนอสินค้ าอย่างมืออาชีพ ให้ ลกู ค้ าตาสว่าง
• การตอบคําถามและข้ อโต้ แย้ ง - จัดการและรับมือกับข้ อโต้ แย้ งอย่างเป็ นระบบ
• การเจรจาต่อรอง – เจรจาอย่างไรให้ ไม่เสียเปรี ยบ หรื อ ตกเป็ นเครืZ องมือลูกค้ า
• การปิ ดการขาย- ปิ ดการขายเมืZอไร ปิ ดอย่างไรจึงจะเหมาะสม และ ได้ Order
3. ข้ อควรปฏิบตั ใิ นขณะขายเพืZอสร้ างความเชืZอมันZ ให้ กบั ลูกค้ า (สิง ทีน ักขายต้ องทําเพือให้ เป็ นนักขาย
มืออาชีพ ทีล ูกค้ าเกิดความศรัทธาและความเชือมัน)
4. การทบทวนการขาย – ขายได้ หรื อ ไม่ได้ มาจากสาเหตุอะไร เรี ยนรู้ไว้ จะได้ ไม่พลาดอีก
5. กิจกรรมจําลองสถานการณ์ การขาย...ฝึ กปฏิบัตอิ ย่ างเข้ มข้ น
6. สรุป คําถามและคําตอบ
หมายเหตุ หัวข้ อทีZเสนอสามารถปรับเปลีZยนได้ ตามความต้ องการของลูกค้ าหรื อตามความคิดเห็นของวิทยากร
การติดต่ อ: 02-615-4499, 0-2615-4477-8 hipotraining@hotmail.com, www.hipotraining.co.th
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