High Performance Development Program (HPDP)
โครงการฝึ กอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและเพิม่ พลังนักขายมืออาชีพ
หลักสูตร “เทคนิคการสื่อสารกับลูกค้ าและการนําเสนอขายที่มีประสิทธิภาพ”
โดยใช้ การสาธิต (Demonstration) และฝึ กปฏิบตั ิแบบเข้ มข้ น (Incentive Practice) ระยเวลา 2 วัน
วิทยากร อาจารย์ ภูว์สมิง กองเกิด
หลักการและเหตุผล
พนักงานขายหลายคนไม่ประสบความสําเร็ จในการนํ าเสนอขาย สาเหตุหลักมาจากความผิ ดพลาด ของ
ความสามารถในการขายตัวเองก่อนที่จะเริ่ มขายผลิตภัณฑ์ การสื่อสาร และบุคลิกภาพมีส่วนสําคัญ อย่างมากในการ
เรี ยกศรั ทธาจากลูกค้ าจนกล่าวได้ ว่าเป็ นจุดเริ่ มต้ นของการขาย นอกจากนี ก้ ารนํ าเสนอต้ อง สร้ างความประทับใจ
เช่ น กัน แต่มัก พบว่าพนักงานขายมักตกม้ าตายจากการนํ าเสนอขาย แม้ ว่าผลิต ภัณ ฑ์ นัน้ ๆ จะมีคุณ สมบัติ แ ละ
ประโยชน์ ที่ถือเป็ นจุดขายชัดเจนก็ตามการนําเสนอขายด้ วยการสื่อสารกับลูกค้ า อย่างมีประสิทธิ ภาพส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื ้อของลูกค้ าและยอดขายขององค์กร ดังนัน้ จึงจําเป็ นอย่างยิ่งที่ พนักงานขายต้ องเรี ยนรู้ เทคนิคและวิธีการ
นําเสนอขายด้ วยการสื่อสารที่ตรงกับความต้ องการของลูกค้ าเพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดที่จะเกิดขึ ้นต่อหน้ าลูกค้ า
และสร้ างโอกาสแห่งความสําเร็ จในการเสนอขายซึง่ เป็ น เป้าหมายสูงสุดนัน่ เอง
หลักสูตรนี ้จึงได้ พฒ
ั นาขึ ้นมาเฉพาะเพื่อให้ ทีมขายได้ เรี ยนรู้ การนําเสนอขาย และเทคนิคการสื่อสาร กับลูกค้ า
รวมทังจะได้
้
รับความรู้ ที่เป็ น “ศาสตร์ ” ของการนําเสนอขายไม่วา่ จะเป็ นการวิเคราะห์ลกู ค้ าก่อน การนําเสนอ การ
วางแผนกลยุทธ์ในการนําเสนอ การเสนอประโยชน์หรื อสิ่งที่ลกู ค้ าจะได้ รับจากผลิตภัณฑ์ ของบริ ษัท พร้ อมกับจะได้
ฝึ กหัด “ศิลปะ” หรื อทักษะในการนําเสนอ ฝึ กทักษะการพูดและการฟั งลูกค้ า รวมถึงการเน้ นยํ ้าและโน้ มน้ าวความ
สนใจของลูกค้ าให้ เห็นความสําคัญของคุณค่า (Values) ที่จะได้ รับจาก ผลิตภัณฑ์จนทําให้ เกิดการตัดสินใจซื ้อในที่สดุ
วัตถุประสงค์ ของการฝึ กอบรม
1. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ารับการอบรมได้ ทราบหลักการ และเทคนิคการนําเสนอขายด้ วยการสื่อสารอย่างมือ อาชีพและ
เป็ นระบบ
2. เพื่อฝึ กฝนทักษะการนําเสนอขาย รวมถึงทักษะด้ านการโน้ มน้ าวลูกค้ าให้ สนใจและตัดสินใจซื ้อ อย่างเต็ม
ใจ
3. เพื่อสร้ างความมัน่ ใจให้ กบั ผู้เข้ ารับการอบรมในการนํา “ศาสตร์ ” และ “ศิลป์” ของการนําเสนอ ขายสินค้ า
ไปใช้ ในการปฏิบตั ิงานจริ งอย่างได้ ผลดีเลิศจนบรรลุเป้าหมายในการขาย
4. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรมมีวิธีคิด มุมมอง และทัศนคติที่ถกู ต้ องเหมาะสมในการนําเสนอขาย ที่เป็ น
ระบบแบบมืออาชีพ
รายละเอียดหลักสูตรเนือ้ หาวิชา
1. บทบาทและหน้ าที่ของพนักงานขาย
2. การวางแผนการขายให้ เหมาะเจาะกับกลุม่ ลูกค้ า
3. ขันตอนการนํ
้
าเสนอขายอย่างเป็ นระบบ
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4.

5.
6.
7.
8.

3.1 การเสาะหาลูกค้ าเพื่อการขาย
3.2 การเตรี ยมตัวของพนักงานขาย
3.3 การนัดหมายลูกค้ า
3.4 การเปิ ดการขาย
3.5 การวิเคราะห์โอกาสการขาย
3.6 การนําเสนอผลิตภัณฑ์
3.7 การตอบคําถามและข้ อโต้ แย้ ง
3.8 การเจรจาต่อรอง
3.9 การปิ ดการขาย
3.10 การติดตามผลและบริ การหลังการขาย
เทคนิคการพูดและการสื่อสารเพื่อการนําเสนออย่างมืออาชีพ
4.1 องค์ประกอบของการพูด/สื่อสารให้ น่าสนใจ
4.2 เทคนิคการพูด/สื่อสาร เพื่อการนําเสนอ
ข้ อควรปฏิบตั ิในขณะขายเพื่อสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ กบั ลูกค้ า
การทบทวนการขาย
เทคนิคการขายสินค้ าทางการเกษตรและการให้ บริ การที่เป็ นเลิศ
เกมจําลองสถานการณ์การขาย (Selling Simulation Game)

รู ปแบบ / เครื่ องมือการฝึ กอบรม
1. ถ่ายทอดแนวคิด ทฤษฎีและหลักการผ่านการบรรยาย

2. ฝึ กปฏิบตั ิการแบบเข้ มข้ น (Incentive Practice)
3. อภิปราย ถาม ตอบ

60%
30%
10%

สถานที่อบรมสัมมนา อบรมสัมมนาภายในบริ ษัท หรื อนอกสถานที่
ระยะเวลา ระยะเวลาในการอบรมสัมมนา 2 วัน ระยะเวลา 09.00-16.00 น.
กําหนดการ
โครงการฝึ กอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและเพิ่มพลังนักขายมืออาชีพ
หลักสูตร “เทคนิคการสื่อสารกับลูกค้ าและการนําเสนอขายที่มีประสิทธิภาพ”
โดยใช้ การสาธิต (Demonstration) และฝึ กปฏิบตั ิแบบเข้ มข้ น (Incentive Practice) ระยะเวลาฝึ กอบรม 2 วัน
วันแรกของการฝึ กอบรม
08.30 – 08.45 น. ลงทะเบียน / รับเอกสาร
08.45 – 09.00 น. พิธีเปิ ดโครงการฝึ กอบรม
09.00 – 10.30 น. เกมทางจิตวิทยาสลับการบรรยาย (Psychology Game)
ภารกิจที่ 1 : บทบาท หน้ าที่ของพนักงานขาย วิธีคิด มุมมอง และทัศนคติ
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ของพนักงานยุคใหม่
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง นํ ้าชา กาแฟ
10.45 – 12.00 น. ฝึ กปฏิบตั ิการแบบเข้ มข้ น (Incentive Practice)
ภารกิจที่ 2 : การวางแผนการขายให้ เหมาะเจาะกับกลุม่ ลูกค้ า
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. ฝึ กปฏิบตั ิการแบบเข้ มข้ น (Incentive Practice)
ภารกิจที่ 3 : ขันตอนการนํ
้
าเสนอขายอย่างเป็ นระบบ
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง นํ ้าชา กาแฟ
14.45 – 16.00 น. เกมทางจิตวิทยาสลับการบรรยาย (Psychology Game)
ภารกิจที่ 4 : เทคนิคการพูดและการสื่อสารเพื่อการนําเสนออย่างมืออาชีพ
วันที่สองของการฝึ กอบรม
09.00 – 10.30 น. ทบทวนเนื ้อหาที่ของวันแรก/เกมทางจิตวิทยาสลับการบรรยาย (Psychology Game)
ภารกิจที่ 5 : เทคนิคการขายร้ านค้ า (ยี่ปัว้ ซาปั๊ ว)
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง นํ ้าชา กาแฟ
10.45 – 12.00 น. เกมทางจิตวิทยาสลับการบรรยาย (Psychology Game)
ภารกิจที่ 6 : ข้ อควรปฏิบตั ิในขณะขายเพื่อสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ กบั ลูกค้ า
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. ฝึ กปฏิบตั ิการแบบเข้ มข้ น (Incentive Practice)
ภารกิจที่ 7 : เทคนิคการขายสินค้ าทางการเกษตรและการให้ บริ การที่เป็ นเลิศ
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง นํ ้าชา กาแฟ
14.45 – 16.00 น. ฝึ กปฏิบตั ิการแบบเข้ มข้ น (Incentive Practice)
ภารกิจที่ 8 : เกมจําลองสถานการณ์การขาย (Selling Simulation Game)
16.00 – 16.30 น. ประเมินผลการฝึ กอบรม / ปิ ดโครงการฝึ กอบรมสัมมนา

วิทยากรนําสัมมนาโดย

อาจารย์ ภูวส์ มิ ง กองเกิ ด

ผู้เชี่ยวชาญการฝึ กอบรมแนวพฤติกรรมศาสตร์ และเกมการบริหารสลับการบรรยาย
สอบถามรายละเอียดเพิ่ มเติ มที่

สถาบันฝึ กอบรม เทรนนิ่ ง เซ็นเตอร์ เซอร์วิส (TCS) (บริ ษทั อาภาฉาย จํากัด)
Tel No. 0-2736-0408

Fax No.02-736-0050

e-mail: admin@trainingservice.co.th

id-line: pisit131918
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