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TRAINING OUTLINE

หลักสูตร การปรั บทัศนคติและเตรี ยมความพร้ อมการขาย
ของหัวหน้ าการตลาดสินเชือ
(Mindset Change and Selling Skills to Team Lead)

วิทยากร: อาจารย์ สุพจน์ กฤษฎาธาร
PRINCIPLE

เป็ นทีJทราบกันดีวา่ การเปลีJยนแปลงเกิดขึ Oนได้ ตลอดเวลา โดยเฉพาะการเปลีJยนแปลงด้ านธุรกิจทีJต้องเผชิญกับ
การแข่งขันทังภายในและภายนอกองค์
O
กร อันนํามาซึงJ การปรับเปลีJยนนโยบายในการดําเนินธุรกิจขององค์กรไป
จนถึงระดับฝ่ ายงานต่างๆ ทีJจะต้ องทําความเข้ าใจและสามารถบริหารจัดการงานและทีมงานให้ สามารถปรับตัว
กับการเปลีJยนแปลงทีJจะเกิดขึนO ได้ ถือเป็ นความท้ าทายของระดับหัวหน้ างานทีJจะต้ องรับมือกับสถานการณ์
เหล่านันได้
O เป็ นอย่างดี โดยเฉพาะความไม่เข้ าใจไปจนถึงการไม่ยอมรับการเปลีJยนแปลงทีJจะเกิดขึ Oนของตนเอง
และในระดับพนักงานผู้ใต้ บงั คับบัญชา หัวหน้ างานจึงจําเป็ นต้ องปรับความคิดและทัศนคติของตนเองเพืJอทํา
ความเข้ าใจสถานการณ์การเปลีJยนแปลงนันๆ
O พร้ อมเปิ ดใจทีJจะปรับตัวและเรี ยนรู้ทีJจะสร้ างผลงานใหม่ให้ เป็ น
ทีJยอมรับ โดยอาศัยทักษะความสามารถและการกระตุ้นตนเองและทีมงานให้ เกิดการยอมรับทีJจะปรับเปลีJยน
การทํางาน โดยเฉพาะงานขาย เป็ นงานทีJต้องอาศัยความมุ่งมันJ ท้ าทายตนเองและทีมงานในการทีJจะเผชิญ
อุปสรรคต่างๆ ซึJงสามารถฝ่ าฟั นได้ ด้วยการคิดและมองด้ านบวก ควบคู่กับการพัฒนาทักษะและเทคนิคการ
นําเสนอขายเพืJอนําไปสูก่ ารปิ ดการขาย อันจะส่งผลให้ บรรลุผลสําเร็ จตามเป้าหมายยอดขายทีJได้ รับมอบหมาย
ตลอดจนความสุขของชีวิต และความสุขในการทํางานในทีJสดุ
หลักสูตรนีพO ฒ
ั นาขึ OนมาเพืJอให้ ผ้ เู ข้ าอบรมระดับหัวหน้ าการตลาดสินเชืJอ ได้ เรี ยนรู้ วิธีการเปิ ดมุมมอง
ปรับความคิดตนเองเพืJอทําความเข้ าใจและพร้ อมรับมือกับการเปลีJยนแปลงขององค์กร ฝึ กทํากิจกรรมระดม
ความคิดในเรืJ องการเปลีJยนแปลง รวมถึงผลกระทบจากการปรับตัวทังด้
O านดีและด้ านไม่ดี ทําความเข้ าใจถึง
เหตุผลของการเปลีJยนแปลงเพืJอนําไปสู่ประสิทธิผลของการทํางานทังของตนเองและองค์
O
กร และเรี ยนรู้เทคนิค
การขายอย่างทีJปรึ กษาให้ กับลูกค้ าอย่างได้ ผล เมืJอจบหลักสูตรนี Oแล้ วผู้เข้ าอบรมสามารถเข้ าใจและประยุกต์
ความรู้ทีJได้ รับให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อการทํางานและองค์กรในทีJสดุ
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OBJECTIVES

1. เพืJอให้ ผ้ เู ข้ ารับการอบรมตระหนักถึงความสําคัญของบทบาทหน้ าทีJการเป็ นหัวหน้ าการตลาดสินเชืJอใน
การปรับตัว ปรับทัศนคติ มุมมองความคิดใหม่ เพืJอเตรี ยมความพร้ อมในการสร้ างยอดขายและพัฒนา
ความสามารถในการขายให้ กบั ทีมงาน sSME Specialist อย่างได้ ผล
2. เพืJอให้ ผ้ เู ข้ าอบรมได้ เรี ยนรู้เทคนิคการขายอย่างทีJปรึกษา การเจรจาต่อรอง และการปิ ดการขายอย่าง
มืออาชีพ
3. เพืJอให้ ผ้ เู ข้ าอบรมได้ เรี ยนรู้ แนวทางในการเสริ มสร้ างบุคลิกภาพและความมัJนใจในการนําเสนอขาย
ให้ กบั ลูกค้ า
4. เพืJอให้ ผ้ เู ข้ ารับการอบรมสามารถนําความรู้ทีJได้ รับไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่องค์กร
AREAS OF STUDY

Module 1: Mindset Change – A Key Start to Challenging Success
1. บทบาทหน้ าทีJและขอบเขตความรับผิดชอบของหัวหน้ าการตลาดสินเชืJอ
2. กรอบแนวคิดเรืJ องการปรับมุมมองและทัศนคติ (Mindset Change)
3. เรี ยนรู้และเข้ าใจมิตขิ องการเปลีJยนแปลง – โอกาส หรื อ อุปสรรค
4. คุณลักษณะของการเปลีJยนแปลง
5. คําถามจําเป็ น
• ทําไมต้ องปรับมุมมองและทัศนคติ?
• ต้ องปรับเปลีJยนมุมมองด้ านใดบ้ าง?
• ต้ องปรับเปลีJยนเมืJอไร?
• วิธีการเป็ นอย่างไร?
6. ผลกระทบของการปรับมุมมองและทัศนคติ
• ต่อองค์กร
• ต่อเพืJอนร่วมงาน
• ต่อตนเอง
7. อุปสรรคทีJพบได้ บอ่ ยของการปรับมุมมองและทัศนคติ
8. ปั จจัยแห่งความสําเร็จในการปรับมุมมองและทัศนคติ
9. พันธะสัญญาในการเปลีJยนแปลงตนเองเพืJอการพัฒนา
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Module 2: Professional Consultative Selling Skills
10. ใครคือลูกค้ าเป้าหมาย (Target Customer Identification)
11. ความต้ องการของลูกค้ าเป้าหมายเรืJ องสินเชืJอ (Need Discovery)
12. การเตรี ยมตัวและวางแผนการขาย (Sales Planning)

13.

14.
15.
16.
17.

• การเสาะหาลูกค้ าเป้าหมาย
• วางแผนดี...โอกาสสําเร็จมากขึ Oน
ขันตอนและเทคนิ
O
คการขายอย่างทีJปรึกษาให้ ได้ ผล (Step of Consultative Selling and Techniques)
7.1 การเปิ ดการขาย (Opening)
7.2 การวิเคราะห์โอกาสการขาย (Need Identification)
7.3 การนําเสนอผลิตภัณฑ์ (Product Presentation)
7.4 การตอบคําถามและข้ อโต้ แย้ ง (Overcoming Objections)
7.5 การเจรจาต่อรอง (Negotiation)
7.6 การปิ ดการขาย (Closing)
กิจกรรม: การนําเสนอขายสินเชืJอให้ กบั ลูกค้ าเป้าหมาย
เคล็ดลับการขายเพืJอเพิJมยอดขาย (Upselling and Cross Selling)
ปั จจัยแห่งความสําเร็จในการขาย (Key Success Factors)
สรุป คําถามและคําตอบ

หมายเหตุ จํานวน 2 วัน หัวข้ อทีJเสนอสามารถปรับเปลียJ นได้ ตามความต้ องการของลูกค้ าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร
การติดต่ อ: 02-615-4499, 0-2615-4477-8 hipotraining@hotmail.com, www.hipotraining.co.th
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