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TRAINING OUTLINE

หลักสูตร เทคนิคการบริหารงานขายเชิงรุ กยุค 4.0
Proactive Selling Technique

วิทยากร: อาจารย์ สุพจน์ กฤษฎาธาร
PRINCIPLES

งานขายเป็ นงานทีIต้องใช้ ทงศาสตร์
ัL
และศิลป์ นักขายทีIประสบความสําเร็ จไม่ใช่เพียงอาศัยความรู้ ใน
เชิงทฤษฎีเท่านันL แต่ต้องนําความรู้ในเชิงทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ ให้ เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ด้วย หรื อทีIเรา
เราเรี ยกว่า ลูกล่อลูกชนนันI เอง แต่ในสถานการณ์ปัจจุบนั ทีIการแข่งขันทีIรุนแรง สภาพเศรษฐกิจทีIยงั ไม่แน่นอน
และการตัดสินใจซือL ของลูกค้ ามีปัจ จัยทีI เกีI ยวข้ องมากขึนL ทําให้ งานขายทุกวันนีไL ม่สามารถใช้ วิธี การทีIเคย
ปฏิบตั กิ นั มาได้ อีกต่อไป พนักงานขายและหัวหน้ าทีมขายต้ องปรับตัวและค้ นหาเทคนิควิธีการใหม่ๆในการขาย
ทีIแตกต่างและสร้ างสรรค์ เพืIอนํ าไปสู่ความสําเร็ จ ของยอดขายและหลุดจากกรอบเดิมๆในการสร้ างความ
แตกต่าง ซึงI เรี ยกวิธีการนี Lว่า “เทคนิคการบริ หารงานขายเชิงรุก” โดยอาศัยความสามารถของพนักงานขายและ
หัวหน้ าทีมขายทีIจะต้ องร่วมระดมความคิดตังแต่
L การวางแผนการขาย การกําหนดเป้าหมายทีIชดั เจน การทํา
กิ จ กรรมส่ง เสริ ม การขาย รวมถึ ง กลยุทธ์ แ ละเทคนิ คการขายทีI ทํ าให้ ลูก ค้ าตัด สิน ใจซื อL และการดูแ ลการ
ให้ บริการหลังการขายเพืIอนําไปสูก่ ารซื Lอซํ Lาและบอกต่อ
หลักสูตรนี L จึงได้ พฒ
ั นาขึ LนมาเพืIอให้ พนักงานขายและหัวหน้ าทีมขาย ได้ เรี ยนรู้หลักการและเทคนิค
การบริ หารงานขายเชิงรุ ก ตังแต่
L การเริI มต้ นการวางแผนและกําหนดเป้าหมายการขาย การระดมความคิดการ
ทํากิจ กรรมส่ง เสริ ม การขาย ตลอดจนการเสนอขายอย่างมื ออาชี พ การแก้ ปัญ หา แก้ ส ถานการณ์ การทํ า
กิจกรรมด้ านการเสนอขายทีIประยุกต์ขึ Lนให้ สมจริ ง และการให้ ความสําคัญกับการดูแลลูกค้ าหลังการขาย เมืIอ
จบการอบรมผู้เข้ าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ด้านการขายได้ ด้วยตนเอง
OBJECTIVES

1. เพืIอให้ ผ้ เู ข้ าอบรมได้ เรี ยนรู้และเข้ าใจเรืI อง “การบริหารงานขายเชิงรุก”
2. เพืIอปรับแนวคิดและทัศนคติในการขายให้ สอดคล้ องกับสภาพความเป็ นจริงในปั จจุบนั
3. เพืIอให้ ผ้ เู ข้ าอบรมได้ เรี ยนรู้ เทคนิควิธีการขายรูปแบบใหม่ทีIท้าทายและสร้ างสรรค์เพืIอสร้ างโอกาสใน
การขายได้ มากขึ Lน
4. เพืIอให้ ผ้ เู ข้ าอบรมสามารถนําความรู้ทีIได้ ไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์สงู สุดและเพิIมยอดขายให้ แก่องค์กร
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AREAS OF STUDY

1. กรอบแนวคิดเรืI อง การบริหารงานขายเชิงรุก
2. ขอบเขตการขายเชิงรุกอย่างเป็ นระบบ (Scope of Proactive Selling System)
• ก่อนการขาย
• ขณะขาย
• หลังการขาย
3. ก่ อนการขาย...ก้ าวแรกในการบริหารงานขายเชิงรุก
• การวางแผนการขาย – Sales Planning
• การกําหนดเป้าหมายการขาย – Goal Setting
• การกําหนดลูกค้ ามุง่ หวัง – Prospected Customers
• การวางกลยุทธ์และวิธีการในการขาย – Strategy and Method
4. ขณะขาย...บทพิสจู น์ความสําเร็จในการขาย
• การเปิ ดการขายด้ วยการต้ อนรับอย่างประทับใจ
• การวิเคราะห์ความต้ องการของลูกค้ าด้ วย...สุดยอดเคล็ดลับทีIตรงจุดตรงใจลูกค้ า
• การนําเสนอสินค้ า...ด้ วยเทคนิคทีIลกู ค้ ายากทีIจะปฏิเสธการซื Lอ
• การปิ ดการขาย...ลูกค้ าตอบตกลงซื Lอด้ วยความมันI ใจ
5. หลังการขาย...ช่วงเวลาการเพิIมโอกาสการขายในอนาคต
• การติดตามผลและบริ การหลังการขาย
• การแก้ ปัญหาและความไม่พอใจของลูกค้ า
• การแนะนํากิจกรรมของบริ ษัท
6. ข้ อควรปฏิบตั เิ พืIอความสําเร็ จในการบริหารงานขายเชิงรุก
7. ขีดความสามารถของพนักงานขายในการบริหารงานขายเชิงรุก – Key Competency
8. สรุป คําถามและคําตอบ
หมายเหตุ หัวข้ อทีIเสนอสามารถปรับเปลีIยนได้ ตามความต้ องการของลูกค้ าหรื อตามความคิดเห็นของวิทยากร
การติดต่ อ: 02-615-4499, 0-2615-4477-8 hipotraining@hotmail.com, www.hipotraining.co.th
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