เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพ
เพื่อเพิม่ ยอดขาย
Sales and Professional Technique to Increase Sales

อาจารย์สุกิจ ตรียทุ ธวัฒนา

การขายทีเ่ น้นขายให้ลกู ค้าไม่ว่าจะเป็ นรายบุคคล รายใหญ่หรือขายให้แก่องค์กร ต้องเน้นความสาคัญของลูกค้าเป็ นหลัก
พนักงานขายทีด่ ตี อ้ งสร้าง Customer Value ขึน้ ให้ได้ การขายสินค้าและบริการให้แก่ลกู ค้าเราไม่ได้เน้นการขายเพื่อวันนี้
เท่านัน้ การขายแบบมีเทคนิคการขายอย่างมืออาชีพให้แก่ลกู ค้าจะส่งผลถึงการขายในระยะยาวเพื่อเป็ นการเพิม่ ยอดขายได้
อย่างต่อเนื่อง เพราะฉะนัน้ พนักงานขายควรจะรู้ วิเคราะห์ลกู ค้า เทคนิคการเปิ ดใจลูกค้าก่อนการเสนอขายสินค้าและบริการ
เทคนิคในการวิเคราะห์และค้นหาความต้องการทีแ่ ท้จริงของลูกค้า ตามมาด้วยเทคนิคในการนาเสนอขายสินค้าทีเ่ หนือคู่
แข่งขัน และเข้าใจถึงเคล็ดลับและเทคนิคการให้คาปรึกษา และการรักษาความสัมพันธ์ทด่ี กี บั ลูกค้าให้ได้ในระยะยาว การ
จัดการข้อโต้แย้งทีเ่ กิดขึน้ อยู่ตลอดเวลาและการปิ ดการขายทีส่ ร้างความพอใจแก่ทงั ้ สองฝ่ ายทีเ่ ราจาเป็ นจะต้องใช้จติ วิทยา
ในการเรียนรูอ้ ่านคน หรืออ่านความต้องการให้ทราบก่อนเพื่อทีจ่ ะได้ปรับเปลีย่ น พฤติกรรม ให้ตรงตามความต้องการ หรือ
ความพึงพอใจของลูกค้าหรือผูม้ งุ่ หวัง ไม่ว่าจะอยูใ่ นกระบวนใดๆก็ตามของการขาย เนื้อหาของการฝึกอบรมนัน้ จะเน้นให้ได้
เรียนรูห้ ลักการต่างๆ การทากิจกรรมฝึกปฏิบตั เิ พื่อทาให้ผเู้ ข้าฝึกอบรมนัน้ มีความเข้าใจในเนื้อหาอย่างแท้จริงก่อนทีจ่ ะนา
ความรูน้ นั ้ ไปในการทางานเพื่อเสริมสร้างเทคนิคการขายอย่างมืออาชีพนันเอง
่
สิ่ งที่ได้รบั จากการฝึ กอบรม
- เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมมีความรูค้ วามเข้าใจในเทคนิคการขายอย่างเป็ นระบบ
- เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมสามารถนาเสนอการขายและการปิ ดการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมพัฒนาประสิทธิภาพของการขายให้เป็ นมืออาชีพมากยิง่ ขึน้ เพื่อการเพิม่ ยอดขายได้อย่างต่อเนื่อง
- เพื่อให้พนักงานขายรูจ้ ติ วิทยาการอ่านภาษากายเพื่อค้นหาความต้องการ และเทคนิคการจัดการในการเผชิญกับข้อ
โต้แย้งของลูกค้าในสถานการณ์ต่างๆ
- เพื่อให้ผเู้ ข้าฝึกอบรมรูเ้ ทคนิคการรักษาสายสัมพันธ์ และติดตามการซือ้ ซ้า
หัวข้อและกิ จกรรมการเรียนรู้
Module 1 : Sales Attitude , Concept & Process
- ความหมายและความเข้าใจในความสาคัญของงานขาย
- อุปสรรคสาคัญทีท่ าให้พนักงานขายไม่ประสบความสาเร็จ
Workshop : ปั ญหาการขายทีไ่ ม่สามารถเพิม่ ยอดขาย(Problem)
- แนวคิด และทัศนคติทด่ี ี ถูกต้อง ทีพ่ ร้อมเป็ นภูมปิ ้ องกัน
- ทฤษฏี “ การขายล่วงหน้า ” เพื่อสร้าง Customer Value
- คุณสมบัตขิ องพนักงานขายมืออาชีพ
Module 2 : Sales Smart , Analysis & Planning
- บุคลิกภาพ การวางตัว และการสร้างมาด
(การแต่งกาย , การดูแลตนเอง , ท่วงท่าอิรยิ าบถ , มารยาท)
- บทบาททีแ่ ตกต่าง และกระบวนการตัดสินใจซือ้
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- ลูกค้าของเราคือใคร และกระบวนการค้นหาลูกค้า
- การวิเคราะห์ลกู ค้า และค้นหาความต้องการทีแ่ ท้จริง
Practice : วิเคราะห์ลกู ค้า และคาถามเชิงลึก
- เทคนิคการวางแผนก่อนเข้าพบลูกค้าอย่างเป็ นขัน้ เป็ นตอน
Module 3 : Sales Presentation , Reading & Consult
- เทคนิคการนาเสนออย่างโดนใจลูกค้า
- การปรับเปลีย่ นวิธกี ารนาเสนอเพื่อเพิม่ ยอดขาย
- เทคนิคการนาเสนอขายสินค้าให้เหนือกว่าคู่แข่งขัน
Workshop : ค้นหาข้อได้เปรียบ (Advantage)
- เสนอขายสินค้าอย่างไรเมื่อ “สินค้ามีจุดอ่อน”
- จิตวิทยาการอ่านภาษากายเพื่อค้นหาความต้องการ
- เทคนิคการช่วยคิด แบบทีป่ รึกษาในการขาย
Module 4 : Sales Resolution , Closing & Evaluation
- การจัดการและการเผชิญกับข้อโต้แย้งในการขาย
- เทคนิคการปิ ดการขาย ให้เป็ นเรือ่ งง่าย และแนบเนียน
- การรักษาสายสัมพันธ์ และการให้บริการหลังการขาย
- การประเมินผลการปฏิบตั งิ านขาย
- การจัดการกับลูกค้าต่อสถานการณ์ต่างๆทีย่ ากลาบาก
Workshop : แก้ไขปั ญหาการขายทีไ่ ม่สามารถเพิม่ ยอดขาย
วิ ธีการ และรูปแบบการฝึ กอบรม
- การบรรยาย การระดมความคิดเห็น การทาแบบฝึกปฏิบตั ิ ตลอดจนการระดมปั ญหาทางการขายทีเ่ กิดขึน้ จาก
ลูกค้าในหน่วยงานของผูเ้ ข้าฝึกอบรม และข้อสรุปการแก้ไขปั ญหาทางการขายจากบริบทเทคนิคการขายอย่างมือ
อาชีพเพื่อเพิม่ ยอดขาย และนามาทา Workshop
ผูเ้ ข้าฝึ กอบรม พนักงานขายทุกระดับ
ระยะเวลา 1 วัน (09.00-16.00 น.)
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