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Course outline
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หลักการและแนวความคิด
 กระบวนการขายที่มีคุณภาพ ตองจบที่ “การปดการขาย” ที่มีคุณภาพ สรางความพึงพอใจใหลูกคา
ไมใชแคปดการขายได แตควรไดรับความเชื่อมั่นจากลูกคาและความเต็มใจอยางแทจริง การขายครั้ง
นั้นจึงจะเปนการขายที่มีคุณภาพอยางแทจริง
 เทคนิค “การปดการขาย” มีความสําคัญเปนอยางยิ่ง เพราะพนักงานขายสวนใหญไมสามารถปดการ
ขายไดเนื่องจากสาเหตุตางๆ ดังนี้
o กลัวลูกคาปฏิเสธจึงไมกลาเสนอปดการขาย
o ปดการขายกอนเวลาอันควร
o จินตนาการผลลัพธเชิงลบมากเกินไป
o ไมมีขอมูลเพียงพอสําหรับปดการขาย
o ขาดเทคนิคปดการขายที่มีประสิทธิภาพ
 การสราง “คัมภีรปดการขาย” ใหเหมาะสมกับสถานการณและกลุมลูกคาเปาหมายเปนเรื่องจําเปนของ
พนักงานขาย เพราะรูปแบบการขายของแตละคนไมเหมือนกัน ดังนั้น เทคนิคที่ใชของแตละคนยอม
แตกตางกัน การสรางแนวทางของตัวเองทีเ่ หมาะสมยอมเกิดประสิทธิผลมากกวา

วัตถุประสงค





เพื่อทําใหผูเรียนมองเห็นกระบวนการขายอยางมีระบบที่ชดั เจน จนกระทั่งถึงจุดปดการขายที่แมนยํา
เพื่อทําใหผูเรียนมีแนวทางในการพัฒนาตัวเองในการใชหลักการดานจิตวิทยาปดการขายของตัวเอง
ดวย Style ของตัวเอง
เพื่อนําเสนอเทคนิคการปดการขายแบบตางๆ ใหผูเรียนไดเลือกใชกับสถานการณที่เหมาะสมของแตละ
บุคคลไดอยางมีประสิทธิผล
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รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร
สรางวงจรการขายอยางมีระบบ รอปดการขาย
 วงจรการขายคัดกรองลูกคาคุณภาพ
 กระตุนสัญญาณซื้อของลูกคาอยางมีระบบ
 ประเมินสถานการณใหแนชด
ั ดวยขอมูล
 ปดการขายอยางมีเทคนิค
 Workshop: สรางวงจากการขายของตัวเอง
จิตวิทยาการปดการขายอยางเหนือชั้น
 พัฒนาบุคลิกภาพการขายที่ทรงพลัง
 การเขาใจธรรมชาติของลูกคาอยางแทจริง
 วิธีรับมือกับการคัดคานทุกรูปแบบ
 การจูงใจใหลก
ู คาตัดสินใจซื้อ
 Workshop: ออกแบบแนวทางการพัฒนาตัวเอง
 กรณีศึกษา: สรางเทคนิคปดการขายของตัวเอง
เทคนิคปดการขายประเภทตางๆ
 การปดการขายอยางเปนธรรมชาติ
 การปดการขายเชิงกลยุทธ
 การปดการขายดวยเชิงรุกเพือ
่ ชัยชนะ
 Workshop: สรางคัมภีรปดการขายของตัวเอง
 Role Playing: เทคนิคปดการขายอยางเหนือชั้น
การประยุกตใชกับสถานการณจริงของตัวเอง
 กําหนดประเภทลูกคาใหชัดเจน
 วางแผนแนวทางการขายอยางมีระบบ
 เทคนิคกระตุน
 เพื่อสรางสัญญาณซื้อของลูกคา
 การใชคําถามทรงพลังกับลูกคา
 เทคนิคปดการขาย Style ตัวเอง
การบานเพื่อการนําไปฝกฝนและปฏิบัติจริง

แนวทางในการฝกอบรม
 การเรียนรูแบบผูใหญ (Adult Learning) โดยผูเรียนเปนบุคคลสําคัญที่ตองเรียนรูดว ยตัวเอง และนําความรูที่
ไดเรียนรูไปใชไดในทันที ดวยแนวทางของตัวเอง
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 กิจกรรมตางๆ เพื่อใหเกิดการเรียนรูอยางแทจริง
 การบรรยายเนือ้ หา
 เกมแลกเปลีย่ นความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
 Work shop สรางสถานการณ
 การบานเพื่อการนําไปฝกฝนอยางตอเนื่อง
 วิทยากรทําหนาที่เพียงผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรู (Facilitator) ทําใหการพัฒนาเปนไปตาม
ธรรมชาติของผูเรียนรูนั้นๆ โดยการเรียนรูท ี่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองดวยตัวเอง

ตัวอยาง Work Shop / กรณีศึกษา

 ตัวอยางWork Shop หัวขอ “การทําพิมพเขียวงานขายของตัวเอง”
วัตถุประสงค
o เพื่อทําใหพนักงานขายสามารถวางแผนลูกคาเปาหมายที่คาดหวังจะดําเนินการปดการขายไดมีมาก
นอยแคไหน
o เพื่อทําใหพนักงานมองเห็นภาพงานขายของตัวเองกับลูกคาเปาหมายหลัก วาเราตองดําเนินการ
อยางไรกับเขาบาง
แนวทางในการดําเนินการ
o คัดเลือกลูกคาเปาหมายหลัก โดยใชทฤษฎี 80 : 20 หมายถึงลูกคาที่ใหผลตอบแทนที่บริษัท
คอนขางสูงมาทํา Blue Print
o กําหนดรายชื่อลูกคาหลังลงในตารางเพื่อการวิเคราะห โดยในตารางมีหวั ขอหลัก ดังนี้
o ตาราง Blue Print อาจทําเปนประจําป หรือ ประจําเดือน และคอย Update อยูเรื่อยๆ อาจะเริ่มตนที่
Excel File แลวขยายไปเรื่อยๆ ก็ได
ผลลัพธที่คาดหวัง
 สามารถประมาณการรายไดทั้งป ในเบื้องตนไดวา มีลูกคาเทาไร
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ผูบริหาร สามารถใชในการติดตาม และชวยเหลือพนักงานขาย สําหรับลูกคารายใหญ
พนักงานขายมีแผนในการทํางานที่ชัดเจน แมนยํา
การติดตามผลใชเวลานอย ไมเสียเวลากับลูกคาทั่วไป เนนที่รายสําคัญ
พยากรณยอดขายไดแมนยําขึ้น

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารยใชในการดําเนินการฝกอบรม
(รูปแบบการฝกอบรมโดยรวม)
 การละลายพฤติกรรม ( Ice Breaking )
ปรับจูนแนวความคิดเบื้องตนของผูเขาฝกอบรมกับเนื้อหาตามหลักสูตร
 แนะนําตัวเอง
 คําสําคัญ ( Key Words )
 คําถามสรางแนวความคิด
 การสํารวจตัวเอง , การมองเห็นตัวเองและการยอมรับตัวเอง
การทําใหผูเขาฝกอบรม มองเห็นตัวเอง จะนําไปสูการอยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง
 คนหาหลุมพรางทางความคิดในเรื่องตางๆ
 สํารวจพฤติกรรมของตัวเองในดานตางๆ
 เรียนรูธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง
 กําหนดเปาหมายที่จะเปลี่ยนแปลงของตัวเอง
กระตุนใหผูเขาฝกอบรม ทดสอบกระบวนการเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบงายๆ
 เลือกเรื่องที่จะลองเปลี่ยนแปลง
 เปลี่ยนความคิดในเรื่องตางๆ ดวยตัวเอง
 กําหนดแนวทางของตัวเองใหม
 กําหนดคุณสมบัติที่จะนําไปพัฒนาตัวเองเพิ่มเติม
เลือกวิธี ( How to ) ที่เหมาะสมกับ Style ของตัวเอง เพือ่ การพัฒนาตัวเอง
 การเตรียมความพรอมของตัวเอง
 วางแผนการพัฒนาตัวเองอยางมีขั้นตอน
 เลือกกระบวนการเปลี่ยนแปลงของตัวเอง
 ปรับเปลี่ยนสภาพแวดลอมใหม
 สรางความคาดหวังกอนการฝกอบรม
เทคนิคการทใหผูเขาฝกอบรมเขียนความคาดหวังและดูผลลัพธเมื่อสิ้นสุดการอบรม
 ทําใหผูเรียนจดจอตอการเรียนรู เพราะอยากเรียนของตัวเอง
 นําเรื่องที่ใหเรียนรูไปใชไดจริง
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 Workshop ประเด็นสําคัญทีส่ ามารถไปฝกฝนได
ดําเนินการ Workshop ในเรือ่ งที่สําคัญเพื่อใหเขาใจและนําไปฝกฝนไดจริง
 กระตุนให คิด  เขียน  พูด
 การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันใน Class
 การนําเสนอกลุมจากการระดมความคิดเห็น
 การนําไปใชฝก
 ฝนกับตัวอง
 การบานเพื่อนําไปฝกฝนเพิ่มเติม
เรื่องที่ผูเขาฝกอบรมยืนยันกับตัวเองวาจะนําไปปฏิบัติเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
 เรื่องที่ไดรับจากการอบรม
 เรื่องที่ชอบ
 เรื่องที่จะนําไปปฏิบัติเปนเรื่องแรก
 การบานของตังเอง
 กิจกรรมเสริมการเรียนรูใหเกิดความสนุกสนาน
จัดกิจกรรมใหเหมาะสมในแตละกลุมที่เขาฝกอบรมและสอดคลองกับเนื้อหา
 เกม / การละเลน
 Role Playing
 นิทานใหแนวความคิด
 กรณีศึกษา

แนวทางการดําเนินการเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเองอยางยั่งยืน
“การเปลี่ยนแปลงตัวเอง ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง และมีความสุขที่ไดทํา”
การสรางกิจกรรมหลังการฝกอบรมนับวาเปนเรื่องที่สําคัญเพราะจะทําใหการพัฒนาตัวเองเกิดความ
ตอเนื่อง และหากสามารถทําใหผูเขารับการฝกอบรมดําเนินการฝกฝนในเรื่องที่เขาอยากเปลี่ยนแปลงได
ยาวนานก็จะทําใหเขาสามารถสรางอุปนิสัยใหมของตัวเองขึ้นมาได เมือ่ มีความมั่นใจในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแลว เขาก็จะสามารถสรางกระบวนการเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่องอื่นๆตอไปไดดวยตัวเอง
อีกทั้งยังสามารถนําไปใหผูอนื่ ไดพัฒนาตอไปไดดว ย
กิจกรรมที่ชวยใหผูเขาอบรมสามารถพัฒนาตัวเองไดอยางตอเนื่อง สามารถเอาชนะสภาพแวดลอมได
ควรเปนสิ่งที่ใกลเคียงกับสิ่งที่เกิดขึ้นในระหวางการฝกอบรม ทําใหเขานึกถึงบรรยากาศในการฝกอบรมและเขา
เลือกเรื่องที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง เพื่อพัฒนาตัวเองใหดขี ึ้น

กิจกรรมที่สามารถดําเนินการไดมีดังนี้
1.

การบานสําหรับการนําไปฝกฝนหลังการอบรม
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

เอกสารอางอิงสําหรับนําไปประกอบการฝกฝน
เว็บไซดดานการพัฒนาตัวเอง เพื่อศึกษาเรือ่ งตางๆเพิ่มเติมที่ pakornblog.com
จดหมาย Reminder จากอาจารยปกรณแวะมาทักทาย
สมัคร Mailing List รับขาวสารดานการพัฒนา
การติดตามผล (Follow up) โดยทีม HRD ขององคกร
การติดตามผล (Follow up) โดยทีม วิทยากรผูชวย (มีคาใชจาย)
การสรางโครงการรวมกันในองคกรโดย HRD
การดําเนินการ Clinic โดยอาจารยปกรณ (มีคาใชจาย)

ผลลัพธจากการฝกอบรม ทุกคนจะมีประเด็นสําคัญของตัวเองที่จะนําไปพัฒนา แตจะหยุดการพัฒนา
กลางคันเพราะไมสามารถเอาชนะสภาพแวดลอมได ดังนั้นกิจกรรมเหลานี้จะชวยใหเขาสามารถพัฒนาตัวเอง
ตอไปไดดว ยตัวของเขาเอง

โดยสรุปแนวทางการพัฒนาตัวเองอยางตอเนื่องสามารถทําไดโดย
1. ตัวผูเขาอบรม พัฒนาตนเอง โดยใช







การบานที่ผูเขารับการฝกอบรมจะนําไปทํา ( ถามี )
เอกสารเพิ่มเติมสําหรับนําไปฝกฝน
แหลงความรูเตือนความทรงจําในเว็บไซด Pakornblog.com
Mailing List ความรูสงตรงถึงที่ จาก ทีม วิทยากรผูชวย ถึงผูเขาอบรม
จดหมาย Reminder (ทักทาย) จากอาจารย ปกรณ 3 ฉบับ ( 3 เดือน )
การสรางโครงการพัฒนาอยางตอเนื่องโดยผูเขาอบรมเอง หรือ รวมกับ HRD ( ถามี )

2. ติดตามผลการอบรมโดย HRD ของ บริษัทลูกคา



HRD ตามการบานที่ผูเขารับการฝกอบรมจะนําไปทํา ( ถามี )
การสรางโครงการพัฒนา / อํานวยความสะดวก ใหผูเขาอบรม พัฒนาอยางตอเนื่อง

3. ติดตามผลการอบรม โดย วิทยากรผูชวย ของ อาจารยปกรณ


ดําเนินการแทน HRD โดยมีรายงานสรุปผล ความเปลี่ยนแปลงให

4. Clinic โดย อ.ปกรณ


ดําเนินฝกอบรมเพิ่มเติม โดยใหผูเขาอบรมทําการบาน (งานที่ผูเขาอบรมบอกวาตองการไป
พัฒนา) และ อาจารย มาใหคําแนะนํา

กรณีการติดตามผลแบบมีคาใชจาย หากตองการขอมูลเพิ่มเติม กรุณาติดตอทีมงานเพือ่ ขอรายละเอียด
รูปแบบและการดําเนินการเพื่อนําเสนอเพิม่ เติม
www.entr ain ing .net
www.pak orn blog .com

0-2732-2345 , 0-2374-8638
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