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4. หลักสู ตร “ยอดนักขายมืออาชีพ”
Professional Salesman
(หลักสู ตร 1 วัน/ 6 ชัว่ โมง)
1. หลักการและเหตุผล
การขายเป็ นสิ่ งที่สาคัญที่สุดในการทาธุ รกิ จ เพราะเป็ นกิ จกรรมหลักที่ก่อให้เกิดรายได้ และมีคนจานวนมากที่อยาก
ทางานด้านการขาย เพราะมองว่าเป็ นอาชี พที่ได้รับค่าตอบแทนสู ง สามารถทาผลงานได้ชดั เจนกว่าอาชี พอื่นๆ แต่พนักงานที่
เข้ามาทางานด้านการขายหลายคนไม่ประสบความสาเร็ จในอาชีพนี้ เพราะขายได้นอ้ ย ลูกค้าไม่เปิ ดใจรับฟังจนท้อใจ นาเสนอ
สิ นค้าและบริ การแล้วลูกค้าไม่สนใจ ฯลฯ
ในความเป็ นจริ งแล้ว การทาอาชีพด้านการขาย หากองค์กรสามารถหาคนที่ใจรักงานด้านการขายได้แล้ว (ซึ่งหาคนที่
รักงานด้านการขายจริ งๆ ได้ไม่ง่ายนัก จึงควรต้องรักษาคนเหล่านี้ ไว้ให้ได้) องค์กรควรต้องให้การฝึ กอบรม-แนะนา-ฝึ กฝน
ให้พ นักงานเหล่ านั้นมี ท กั ษะการขายที่ ดี เพื่ อส่ งเสริ มสนับสนุ นให้เขาประสบความส าเร็ จในอาชี พ เป็ น “ยอดนัก ขายมื อ
อาชีพ” เพราะหากงานขายประสบความสาเร็ จนัน่ หมายถึงธุ รกิจขององค์กรประสาความสาเร็ จไปด้วย
2. เป้าหมายและวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
- เพื่อให้ผเู้ ข้าสัมมนามีทศั นคติเชิงบวกต่ออาชีพการขาย
- เพื่อให้ผเู้ ข้าสัมมนารู้หลักการสาคัญที่จะทาให้อาชีพการขายประสบความสาเร็ จ
- เพื่อให้ผเู้ ข้าสัมมนารู้เทคนิค ขั้นตอน และวิธีการขายสิ นค้าและบริ การให้ได้อย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน
3. ผู้ทคี่ วรเข้ าสั มมนา พนักงานขายทุกคน ทุกระดับในองค์กร
4. เนือ้ หาและกาหนดการสั มมนา
09.00 – 10.30 / ระบบการค้าเสรี กบั การแข่งขันทางการค้า
/ เทคโนโลยีสมัยใหม่กบั การค้าขาย
/ “ยอดนักขาย (Professional Salesman)” อาชีพที่หลายคนอยากไปให้ถึง
/ คุณสมบัติที่จาเป็ นของ “ยอดนักขาย”
10.30 – 10.45 Coffee Break
10.45 – 12.00 / เทคนิคเตรี ยมตัวเองให้พร้อมก่อนเริ่ มการขาย
 รู้จกั ตัวเอง
 รู้จกั องค์กร
 รู้จกั สิ นค้า
 รู้จกั ลูกค้า
 รู ้จกั คู่แข่ง
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12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 / รู้จกั ยอดนักขายอันดับ 1 ของโลก
/ เคล็ดไม่ลบั 3 ประการ ที่ยอดนักขายอันดับ 1 ของโลกใช้ในการขายสิ นค้า
/ เทคนิค 7 อย่าง ที่ตอ้ งปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัดและต่อเนื่อง เพื่อเป็ นยอดนักขาย
o อย่าพูดจนลืมฟังในสิ่ งที่ลูกค้าอยากจะพูด
o พูดภาษาเดียวกับลูกค้า
o จาลูกค้าให้ได้ท้ งั หมด
o มีคาพูดและรอยยิม้ ที่อิ่มเอมให้ลูกค้าอยูเ่ สมอ
14.30 – 14.45 Coffee Break
14.45 – 16.00 / เทคนิค 7 อย่าง ที่ตอ้ งปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัดและต่อเนื่อง เพื่อเป็ นยอดนักขาย (ต่อ)
o ทาเรื่ องต่างๆ ให้มากกว่าที่ Salesman คนอื่นทา
o พูดแต่ความจริ งกับลูกค้าและทุกๆ คน
o รักษาคามัน่ สัญญาอย่างยิง่ ยวด (หากทาไม่ได้ให้รีบบอก)
/ ประเมินศักยภาพตนเองเพื่อเป็ น “ยอดนักขาย”
/ ถาม-ตอบข้อสงสัย
5. วิทยากร อ. รุ่ งนิกร สุ มงคล **ดูประวัติวทิ ยากร ตามเอกสารแนบ
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