การพัฒนาทักษะการขายเชิงกลยุทธ

Course outline
หลักสูตรการพัฒนาทักษะการขายเชิงกลยุทธ
(Strategic Selling Skill)

( หลักสูตร 1 วัน )
นาย ปกรณ วงศรัตนพิบูลย
Executive Coach
Leadership and Strategic Development Consultant

หลักการ/แนวความคิด
การพัฒนาทักษะการขายเชิงกลยุทธ เปนเรื่องสําคัญที่ไมคอยเรงดวน เพราะเทคนิคการขายทั่วไป ก็
สามารถดําเนินการขายได แตนักขายที่ตองการพัฒนาตัวเองใหมีความสามารถเหนือกวานักขายอื่นๆ จึงตอง
มุงเนนที่การสรางเทคนิคการขายเชิงกลยุทธ เพื่อใหตัวเองอยูในใจลูกคา และทํางานอยางเปนระบบ ลูกคาให
ความเชื่อถือและไววางใจ หลังจากนั้น จึงเปลี่ยนบทบาทของตัวเอง จากนักขายธรรมดาใหเปน นักขายในฐานะ
ที่ปรึกษา ในความคิดของลูกคาใหได
องคกรโดยสวนใหญ ตองการพัฒนาทีมงานขายใหสามารถพิชิตเปาหมายไดอยางยั่งยืนและมั่นคง อยาก
ใหพนักงานขายมีความภักดีตอองคกร และสามารถบริหารงานขายไดดวยตัวเอง ดังนั้น ทักษะงานขายเชิงกล
ยุทธเปนสิ่งที่ตองพัฒนาใหพนักงานขายไดฝกฝน และปฏิบัติอยางเปนประจํา ไมสามารถทําเพียงครั้ง สองครั้ง
แลวเลิกได ตองทําใหนักขายปฏิบัติงานตอเนื่อง จนกลายเปนธรรมชาติของนักขาย

วัตถุประสงค




เพี่อพัฒนาพนักงานขาย ใหสามารถบริหารจัดการเปาหมาย ยอดขาย อยางเปนระบบ มีการคิดเชิงกล
ยุทธดวยตัวเอง
เพื่อกระตุน ใหพนักงานขายสราง “คูมือการขาย” ของตัวเอง ใชในการปฏิบัติ และฝกฝนจนไดทกั ษะ
งานขายคุณภาพ ใน Style ของตัวเอง



เพื่อปรับภาพลักษณพนักงานขายใหเปนที่ปรึกษางานขายใหกับลูกคา



เพื่อมุงเนนการพัฒนาตัวเอง และเกิดความภาคภูมใิ จในตัวเอง
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หัวขอหลักในการพัฒนานักขายมืออาชีพ
 การบริหารจัดการเปาหมายยอดนักขายเชิงกล
ยุทธ
 เปลี่ยนโจทย เปน เปาหมาย, แผนงาน, การ
ปฏิบัติ
 วิเคราะหสถานการณการแขงขัน
 กําหนดกลยุทธการขายของตัวเอง
 สรางพลังการขายอยางตอเนือ
่ง
 ดําเนินงานขายจนบรรจุผลสําเร็จ
 หลักการบริหารลูกคาแตละประเภท
 ลูกคาองคกรขนาดใหญ
 ลูกคาองคกรทั่วไป
 รานคาตัวแทนจําหนาย
 ผูบริโภคทั่วไป

 เทคนิคการสราง “คูมือการขาย” ของตัวเอง
 เปาหมาย ( Goal )
 กลุมลูกคาเปาหมายหลัก
 การวางแผนงานอยางเปนระบบ
 สรางทัศนคติ “ Yes !”
 บทบาทของนักขายในฐานะที่ปรึกษา
 สรางภาพลักษณที่ปรึกษา
 นําเสนอเฉพาะสิ่งที่มีคุณคา (ลูกคาตองการ)
 สรางเวทีการแขงขันของตัวเอง
 คุณไมใช นักขาย ทั่วไป
 กําหนดแนวทางการพัฒนาตัวเอง (การบาน
สําหรับฝกฝน)

แนวทางการอบรมนักขาย







การฝกอบรมทําใหนกั ขายเรียนรูดวยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรูแบบผูใหญ (Adult Learning) ซึ่งนัก
ขายจะนําสิ่งที่ไดเรียนรูไปใชไดทันที ตามที่ตัวเองรูสึกวาเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
วิทยากรใชกระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของนักขายทีห่ ลบซอนอยูออกมาดวยนักขายเองโดย
ทําใหนกั ขายมองเห็นตัวเอง และอยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง รับผิดชอบตอเปาหมายของตัวเอง โดยการ
สรางทัศนคติเชิงบวกตองานขายที่ตัวเองรับผิดชอบอยู
สรางบรรยากาศการเรียนรูใหเกิดแรงจูงใจในการที่นกั ขายอยากจะพิชิตเปาหมายยอดขายใหได โดย
สามารถกระตุนตัวเองใหกระตือรือรนตองานขายได เมื่อตัวเองรูสึกทอถอยอยูบอยๆ เพราะเขาใจวา
“การขายเปนเกมการถูกปฏิเสธ” จึงสรางแนวทางเพื่อเอาชนะไดดว ยตัวเอง
การแลกเปลี่ยนประสบการณในการทํางานขาย ซึ่งกันและกันในClass ทําใหเกิดการเรียนรูจากชีวิตจริง
ของผูอื่น อีกทั้งการทํา Work shop เพื่อใหสามารถนําไปฝกฝนอยางตอเนื่อง หลังจากการฝกอบรมเสร็จ
สิ้นแลว ทําใหเกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรูมากขึ้น

ผูที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานขาย
 เจาหนาที่ธุรการฝายขาย
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ตัวอยาง Work Shop / กรณีศึกษา

 ตัวอยางWork Shop หัวขอ “การทําพิมพเขียวงานขายของตัวเอง”
วัตถุประสงค
o เพื่อทําใหพนักงานขายสามารถวางแผนลูกคาเปาหมายที่คาดหวังจะดําเนินการปดการขายไดมีมาก
นอยแคไหน
o เพื่อทําใหพนักงานมองเห็นภาพงานขายของตัวเองกับลูกคาเปาหมายหลัก วาเราตองดําเนินการ
อยางไรกับเขาบาง
แนวทางในการดําเนินการ
o คัดเลือกลูกคาเปาหมายหลัก โดยใชทฤษฎี 80 : 20 หมายถึงลูกคาที่ใหผลตอบแทนที่บริษัทคอนขาง
สูงมาทํา 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
 ผูบริหาร สามารถใชในการติดตาม และชวยเหลือพนักงานขาย สําหรับลูกคารายใหญ
 พนักงานขายมีแผนในการทํางานที่ชัดเจน แมนยํา
 การติดตามผลใชเวลานอย ไมเสียเวลากับลูกคาทั่วไป เนนที่รายสําคัญ
 พยากรณยอดขายไดแมนยําขึ้น

www.entr ain ing .net
www.pak orn blog .com

0-2732-2345 , 0-2374-8638

Page 3 of 6

การพัฒนาทักษะการขายเชิงกลยุทธ

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารยใชในการดําเนินการฝกอบรม
(รูปแบบการฝกอบรมโดยรวม)






สรุปภาพรวมของหลักสูตร “นักคิดพิชิตเปาหมาย”
o ทําใหรักใน งานขาย มากกวาการขายได
o ปจจัยสําคัญตางๆ สามารถมองเปน .... อุปสรรค หรือ โอกาส
o เปาหมาย ตองเปนของเรา และมองเห็นประโยชน
สิ่งที่ผูเขาอบรมชอบ
o การทํางานอยางมีแบบแผน
 เปาหมาย
 Blue Print
สามารถนําไปใชไดจริง
 Sales Pipeline
o การตอบคําถาม – ดวยรูปแบบของ Coaching
 การเอาชนะคูแ ขงขัน – ที่ยึดลูกคาไวไดแลว
 การเขาพบผูมีอํานาจตัดสินใจ (ระบบ “C”)
 การทําใหลูกคาพูดขอตอรองกอน – Menu (อาวุธ) ใหลูกคาเลือก
 การทําใหหัวหนายอมรับ – เขาไปบอกโดยตรง (ไมตองนินทา)
ประเด็นที่ทําให Class สนุก
o กระตุนใหเกิดคําถามยากๆ
o เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (ไมตองเขียนก็ได ขอใหพูดคุยกัน)
o สรางประเด็นเพื่อใหเขานําไปใช เชน
 เสนอโครงการ
 พูดคุยกับหัวหนา
 การขออนุมัติ

แนวทางการดําเนินการเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเองอยางยั่งยืน
“ การเปลี่ยนแปลงตัวเอง ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง และมีความสุขที่ไดทํา ”
การสรางกิจกรรมหลังการฝกอบรมนับวาเปนเรื่องที่สําคัญเพราะจะทําใหการพัฒนาตัวเองเกิดความ
ตอเนื่อง และหากสามารถทําใหผูเขารับการฝกอบรมดําเนินการฝกฝนในเรื่องที่เขาอยากเปลี่ยนแปลงไดยาวนาน
ก็จะทําใหเขาสามารถสรางอุปนิสัยใหมของตัวเองขึ้นมาได เมื่อมีความมั่นใจในการเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่งแลว เขาก็จะสามารถสรางกระบวนการเปลีย่ นแปลงตัวเองในเรื่องอื่นๆตอไปไดดว ยตัวเอง อีกทั้งยัง
สามารถนําไปใหผูอื่นไดพัฒนาตอไปไดดวย
กิจกรรมที่ชวยใหผูเขาอบรมสามารถพัฒนาตัวเองไดอยางตอเนื่อง สามารถเอาชนะสภาพแวดลอมได
ควรเปนสิ่งที่ใกลเคียงกับสิ่งที่เกิดขึ้นในระหวางการฝกอบรม ทําใหเขานึกถึงบรรยากาศในการฝกอบรมและเขา
เลือกเรื่องที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง เพื่อพัฒนาตัวเองใหดขี ึ้น
www.entr ain ing .net
www.pak orn blog .com

0-2732-2345 , 0-2374-8638

Page 4 of 6

การพัฒนาทักษะการขายเชิงกลยุทธ

กิจกรรมที่สามารถดําเนินการไดมีดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

การบานสําหรับการนําไปฝกฝนหลังการอบรม
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
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กรณีการติดตามผลแบบมีคาใชจาย หากตองการขอมูลเพิ่มเติม กรุณาติดตอทีมงานเพือ่ ขอรายละเอียดรูปแบบ
และการดําเนินการเพื่อนําเสนอเพิ่มเติม
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