หลักสู ตรนักขายสายพันธุ์ใหม่ ยุค 4.0 กลยุทธ์ เพิม่ ยอดขายสู่ เป้ าหมาย
(หลักสู ตร 1 วัน)
อาจารย์ สุณชิ ชา ชอบชัย
"นักขายคือผู้นาการเปลีย่ นแปลง และสนุกกับความท้ าทายอย่างไร้ ขดี จากัด"
หลักการ/แนวความคิด


การทางานในบทบาทนักขายยุค 4.0 มีความจาเป็ นต้องพัฒนาตัวเองตลอดเวลา เพราะการเปลี่ยนแปลงภายนอกส่ งผลกระทบ
ต่อองค์กรอย่างรวดเร็ ว ตามที่รัฐบาลกาหนดให้ประเทศไทยมีการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value-Based Economy” ที่
ขับ เคลื่ อ นด้ว ยนวัต กรรม ซึ่ งต้อ งใช้ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ใ นการขับ เคลื่ อ นองค์ ก รสู ง มาก ดัง นั้ น นั ก ขายจึ ง ต้อ งมี ก าร
ปรับเปลี่ยนตัวเองกับการทางานร่ วมกับลูกค้า และพันธมิตรทางธุ รกิจอย่างมืออาชีพ



นักขายยุคปั จจุบนั มีความสามารถและความรู ้เกี่ยวกับผลิ ตภัณฑ์ และทักษะการขาย (Hard Skill) เป็ นสัดส่ วนสู งมาก ดังนั้น
หากได้มีการพัฒนาดึ งศักยภาพที่ มีอยู่มาเชื่ อมโยงกับการพัฒนาด้านการสื่ อสารและจิตใจ (Soft Skill) ให้มีส่วนผสมลงตัว
มัน่ ใจว่าการทางานของนักขายจะมีความสุ ข และสนุ กกับการทางานและเป็ นนักขายที่มีแรงบันดาลใจในการทางานขายให้
บรรลุเป้ าหมายได้จากภายในตัวเองสู่ ภายนอก ย่อมเอาชนะปัญหา อุปสรรคต่างๆได้ดว้ ยตัวเอง และมีการวางแผนการทางานที่
เป็ นระบบ



การพัฒนานักขายให้มีความสามารถสอดคล้องกับวิสั ยทัศน์ ขององค์กร จะสร้ างความได้เปรี ยบเชิ งการแข่งขันได้เพราะ
หลักสู ตรนี้สร้างให้นกั ขายสามารถขยายศักยภาพได้อย่างมัน่ ใจและต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์





เพี่อให้นกั ขายติดตั้งแนวคิดการทางานในรู ปแบบที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลยุค 4.0
เพื่อให้ทีมขายมีแรงบันดาลใจในการทายอดขายให้บรรลุเป้ าหมายด้วยความสนุกและท้าทาย
เพื่อให้ทีมงานขายมีกระบวนการเตรี ยมตัว วิเคราะห์ และสร้างความได้เปรี ยบเชิงการแข่งขัน
เพื่อให้นกั ขายมีแนวทางในการพัฒนาระบบงานขายในแบบของตัวเองให้สอดคล้องกับองค์กร

หัวข้ อหลักในการพัฒนานักขาย
สารวจแนวคิดการทางานขายยุค 4.0 ของคุณ
 นักขายยุค 4.0 คืออะไร?
 ประเด็นสาคัญที่ลูกค้ายุค 4.0 ให้ความสาคัญมีอะไรบ้าง?
 การแข่งขันทางการตลาด ยุค 4.0 ที่มีความจาเป็ นต้องเรี ยนรู ้มีอะไรบ้าง?
 คุณควรพัฒนาตัวเองเรื่ องอะไรเพิม่ ขึ้น ในการเป็ นนักขายสายพันธุ์ใหม่ยคุ 4.0 ?
 Workshop : กาหนดเป้ าหมายนักขายสายพันธุ์ใหม่ ยุค 4.0 ในแบบคุณ
 เรี ยนรู ้หลักการเป็ นนักขายสายพันธุ ์ใหม่ยค
ุ 4.0 …ที่โดดเด่นอย่างมืออาชีพ
 เตรี ยมตัวพร้อมกับ 5 รู ้ขององค์กร (รู ้องค์กร,รู ้สินค้า,รู ้คู่แข่ง,รู ้ลูกค้า,รู ้ตวั เอง)
 การวิเคราะห์ และประเมินพฤติกรรมลูกค้ากลุ่มต่างๆ
 การโน้มน้าวจูงใจ และครองใจลูกค้าประเภทต่างๆ
 การกาหนดขั้นตอนการขาย (เปิ ด – ปิ ด) อย่างมืออาชีพ
 Workshop : กรณี ศึกษานักขายเชิงกลยุทธ์
 พัฒนาทักษะสร้างความได้เปรี ยบเชิ งการแข่งขัน
 การเตรี ยมตัวด้วยบทพูด…โดนใจ
 การเจรจาต่อรอง…สร้างสรรค์
 การปิ ดการขาย…ด้วยหลักจิตวิทยา
 การบริ การหลังการขาย…ให้ลูกค้าติดหนึบ
 Workshop : แสดงละครบทบาทสมมติจากสถานการณ์ที่กาหนดให้ (ROLE PLAYING)
 สร้างรู ปแบบการบริ หารงานขาย…กลยุทธ์เพิ่มยอดขายสู่ เป้ าหมาย
 วิเคราะห์และวางกลยุทธ์ดว้ ยเครื่ องมือทางการตลาด
 สร้างโอกาสทางการขายสม่าเสมอ
 การบริ หารงานขายด้วย Sales Pipeline
 การทางานขายตามระบบ และกระบวนการอย่างต่อเนื่อง
 การกาหนดคุณสมบัตินกั ขายที่ใช่ในยุค 4.0
 Workshop : กาหนดรู ปแบบเทคนิคกลยุทธ์การบริ หารงานขายสไตล์คุณ
การบ้ านสาหรับฝึ กฝน


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสู ตรนี้
 พนักงานขาย
 เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ ายขาย

ผูจ้ ดั การทีมงานขาย
 ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับงานขายและการตลาด

แนวทางการอบรมนักขาย
 การฝึ กอบรมทาให้นกั ขายเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเอง ตามแนวทางการเรี ยนรู ้แบบผูใ้ หญ่ (Adult Learning) ซึ่ งนักขายจะนาสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้

ไปใช้ได้ทนั ที ตามที่ตวั เองรู ้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
 วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของนักขายที่หลบซ่อนอยูอ่ อกมาด้วยนักขายเองโดยทาให้นกั ขายมองเห็น

ตัวเอง และอยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้ าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานขายที่ตวั เอง
รับผิดชอบอยู่
 สร้างบรรยากาศการเรี ยนรู ้ให้เกิดแรงจูงใจในการที่นกั ขายอยากจะพิชิตเป้ าหมายยอดขายให้ได้ โดยสามารถกระตุน้ ตัวเองให้

กระตือรื อร้นต่องานขายได้ เมื่อตัวเองรู ้สึกท้อถอยอยูบ่ ่อยๆ เพราะเข้าใจว่า “การขายเป็ นเกมการถูกปฏิเสธ” จึงสร้างแนวทาง
เพื่อเอาชนะได้ดว้ ยตัวเอง
 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทางานขาย ซึ่ งกันและกันในClass ทาให้เกิดการเรี ยนรู ้จากชีวิตจริ งของผูอ้ ื่น อีกทั้งการทา

Work shop เพื่อให้สามารถนาไปฝึ กฝนอย่างต่อเนื่ อง หลังจากการฝึ กอบรมเสร็ จสิ้ นแล้ว ทาให้เกิดความสนุกสนานและอยาก
เรี ยนรู ้มากขึ้น

แนวทางการอบรมของหลักสู ตร
 การเรี ยนรู ้แบบผูใ้ หญ่ (Adult Learning) เพื่อทาให้สามารถนาสิ่ งที่เรี ยนรู ้ไปใช้ในการปฏิบตั ิงานได้ทนั ที
เพราะได้ดาเนินการคิดร่ วมกันระหว่างการฝึ กอบรมแล้ว
 การฝึ กอบรม มีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย
Adult Learning การเรี ยนรู ้แบบผูใ้ หญ่ที่มีประสบการณ์
Ice break การละลายพฤติกรรมด้วยการรู้จกั ชื่นชมตัวเอง
Sharing การบรรยายเพื่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
Work Shop การสร้างความเข้าใจด้วยตัวเอง
Coaching การให้มุมมอง ใช้คาถาม เพื่อดึงศักยภาพของท่าน
Role Playing การจาลองสถานการณ์ให้เห็น/ฝึ กจริ ง
Goal การมีเป้ าหมายร่ วมกันในการเรี ยนรู ้/พัฒนาทีมงาน

 กาหนดแนวทางเพื่อให้ผเู ้ ข้าฝึ กอบรม นาความรู ้ที่ได้รับไปฝึ กฝนด้วยตัวเอง เพื่อให้เกิดการปฏิบตั ิซ้ าๆ
จนกลายเป็ นธรรมชาติ

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ ใช้ ในการดาเนินการฝึ กอบรม




ภาพรวมของหลักสู ตร
o

ทาให้รักสนุกกับงาน และทางานด้วยใจรัก เพื่อตัวเอง

o

ทาให้ตระหนักถึงกระบวนการทางานอย่างเชื่อมัน่ ด้วยตัวเอง

o

สร้างระบบการทางานด้วยแนวความคิดของตัวเอง

o

เน้นการทางานพื้นฐานให้ครบถ้วนด้วยตัวเอง

ประเด็นที่ทาให้เกิดการเรี ยนรู ้ร่วมกันในคลาส
o

กระตุน้ ให้เกิดการเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเอง

o

กระตุน้ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (อย่างไม่กงั วล)

o

กระตุกด้วยกรณี ศึกษาใกล้ตวั มาช่วยกัน Workshop

o

กระตุน้ ให้เกิดการท้าทายกับกระบวนการนาไปฝึ กฝน เช่น การกล้าเขียนแผน กล้านาเสนอกล้าปรึ กษาหัวหน้า และ
กล้าลงมือทา สาคัญสุ ดกล้ายอมรับผลของการกระทา

กรอบในการดาเนินการฝึ กอบรม

