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Course outline
Personality & Upselling Pro

การพัฒนาบุคลิกภาพและเพิม่ ยอดขายอย่ างมืออาชี พ
(หลักสู ตร 1 วัน)

โดย
อ. กิติศักดิ์ วิวฒ
ั น์ ธนวงศ์
วิทยากรที่ปรึ กษา

หลักการและเหตุผล
บนโลกที่กรู ู หลายท่าน เรี ยกว่าโลกที่ไหลลื่น (โลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ ว และตลอดเวลา) หรื อกูรูอีก
หลายท่านเรี ยก โลกที่ไหลเยิม้ (โลกที่ขอบเขตของการเป็ นประเทศลดน้อยลง ขอบเขตการค้าเสรี ขยายตัวใหญ่
ขึ้น) เต็มไปด้วยกระแสของการเปลี่ยนแปลง การพัฒนา และแน่นอนที่สุดคือการต่อสู ้แข่งขันกันในเชิงธุ รกิจ
ในรู ปแบบแตกต่างหลากหลายและสุ ดขั้วก็เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทัพนักขายถือเป็ นทัพหน้าของธุ รกิจที่
ทารายได้เข้าสู่ องค์กร เป็ นกองทัพที่บ่งชี้ถึงความอยูร่ อดหรื อความรุ่ งโรจน์ขององค์กร ที่ตอ้ งทาการผ่าตัด เสริ ม
แต่ง พัฒนาให้มีความกระฉับกระเฉง กระตือรื อร้น พร้อมไปด้วยศักยภาพที่จะนาพาองค์กรสู่ ความรุ่ งโรจน์ใน
โลกใบใหม่
วิทยากรจึงได้พฒั นาหลักสู ตร การพัฒนาบุคลิกภาพและเพิ่มยอดขายอย่างมืออาชีพ “ ให้ผเู้ ข้า
ฝึ กอบรมสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติในงานขาย ให้มีจิตใจรักงานขาย มีชีวติ ชีวา สดชื่นกระตือรื อร้นกับงาน
ขาย มีศิลปะการพูด การสื่ อสารและการนาเสนอ และมีบุคลิกภาพเพื่องานขายอย่างมืออาชีพ ซึ่ งเป็ นกุญแจ
สาคัญในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลขององค์กรธุ รกิจและเป็ นภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

เนือ้ หาของหลักสู ตร
1. กรณี ศึกษาผูป้ ระสบความสาเร็ จในงานขายระดับโลก
วัตถุประสงค์
เพื่อให้มีความรู ้ ความเข้าใจ และเป็ นแรงบันดาลใจ ในคุณสมบัติต่างๆ ที่พึงมีสาหรับการ
ก้าวสู่ การเป็ นนักขายที่ประสบความสาเร็ จ ทั้งของต่างประเทศและในประเทศ
2. ปรับเข็มทิศและทัศนคติในงานขาย
วัตถุประสงค์
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-เพื่อปรับความคิดและทัศนคติในงานขายในเชิงบวก
-เพื่อให้เกิดจิตสานึกรักและเล็งเห็นคุณค่าในงานขาย สิ นค้าที่ขายและองค์กรที่ทางานอยู่
เนื้อหาการบรรยายและกิจกรรม
-ทัศนคติต่องานขาย
-แบ่งกลุ่มเพื่อระดมความคิด
3. การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทางานขาย
วัตถุประสงค์ ในการบรรยาย
- 5รู ้ในธุ รกิจการขาย:รู้จกั ตนเอง รู้จกั องค์กร รู้จกั ผลิตภัณฑ์และการบริ การ รู้จกั ลูกค้าและรู้จกั คู ้
แข่ง
4. บุคลิกภาพอย่างมืออาชีพ
- เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมมีบุคลิกภาพที่ดี ทั้งจากภายในสู่ ภายนอกเป็ นที่น่าประทับใจของลูกค้า
และเป็ นภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
- เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมมีความรู ้ ความเข้าใจและมีทกั ษะเพิ่มก้าวสู่ การนาเสนออย่างมืออาชีพ
5. ขั้นตอนและกระบวนการขาย
วัตถุประสงค์ ในการบรรยาย
- เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมเข้าใจลาดับ ขั้นตอนในกระบวนการขาย
- เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมทราบถึงอุปสรรค ปั ญหา ที่มกั เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนและวิธีการจัดการ
กับสิ่ งที่เกิดขึ้น
- การนาเสนอ
การนาเสนอโดยใช้เทคนิคการสื่ อสารลูกค้าแบบ
FABE & ABCDE เทคนิ คการนาเสนอ
สิ นค้า
6. กิจกรรม "การนาเสนอการขาย: บุคลิกภาพต้องตา-นาเสนอโดนใจ I"
วัตถุประสงค์ ของกิจกรรม
- เพื่อให้ผเู้ ข้าฝึ กอบรมฝึ กปฏิบตั ิ ภาษาพูดและ ภาษากายเพื่อการนาเสนอสิ นค้าหรื อข้อมูลให้
ลูกค้า
รู ปแบบกิจกรรม
- เป็ นการ
Demo ภาษาพูด ภาษากายในการนาเสนอและให้ผเู ้ ข้าฝึ กอบรมร่ วมปฏิบต
ัิ
ลักษณะของกิจกรรม
Role Play เพื่อการนาเสนอการขาย
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7. กิจกรรม "การนาเสนอการขาย: บุคลิกภาพต้องตา-นาเสนอโดนใจ II"
วัตถุประสงค์ ของกิจกรรม
- เพื่อให้ผเู้ ข้าฝึ กอบรมฝึ กปฏิบตั ิ ภาษาพูด ภาษากายเพื่อการนาเสนอสิ นค้าหรื อข้อมูลให้
ลูกค้า
- Role Play เพื่อการนาเสนอการขาย
8. กิจกรรม "การนาเสนอการขาย การตอบข้อโต้แย้ง และปิ ดการขาย"
วัตถุประสงค์ ของกิจกรรม
- เพื่อให้ผเู้ ข้าฝึ กอบรมฝึ กปฏิบตั ิ ภาษาพูด ภาษากายเพื่อการนาเสนอสิ นค้าหรื อข้อมูลให้ลูกค้า
รู ปแบบกิจกรรม
- เป็ นการ
Demo ภาษาพูด ภาษากายในการนาเสนอและให้ผเู ้ ข้าฝึ กอบรมร่ วมปฏิบต
ัิ
ลักษณะของกิจกรรม
Role Play เพื่อการนาเสนอการขายและการปิ ดการขาย
9. แผนและวิธีการรับมือกับปั ญหาและเทคนิคการแก้สถานการณ์
เทคนิคการฟังอย่างมืออาชีพ
แนวทางและวิธีจดั การกับปั ญหาหรื อข้อร้องเรี ยน
วงจรการแก้ไขข้อร้องเรี ยน
แผนการชดเชยให้ลูกค้า
เทคนิค I-Message
เทคนิคลูกตุม้ นาฬิกา
การฟัง 4 ระดับ
10. กิจกรรม “Role Play: ฝึ กปฏิบตั ิเพื่อรับมือกับปั ญหา”
วัตถุประสงค์ ของกิจกรรม
- เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมมีทกั ษะในการแก้ไขข้อร้องเรี ยนของลูกค้า เป็ นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
และสร้างความพึงพอใจสู งสุ ดในการบริ การ
12. บรรยาย กระบวนการขายเชิงที่ปรึ กษา: Consultative Selling
11. กิจกรรม "การนาเสนอในงานขาย และการขายเชิงที่ปรึ กษา: Consultative Selling
วัตถุประสงค์ ของกิจกรรม
- เพื่อให้ผเู ้ ข้าฝึ กอบรมฝึ กปฏิบตั ิ เพื่อการนาเสนอสิ นค้าหรื อข้อมูลให้ลูกค้าและขั้นตอ
Role Play เพื่อการนาเสนอการขายเชิ งที่ปรึ กษา
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13. กิจกรรม “Expertise &Q/A”
วัตถุประสงค์ ในกิจกรรม
- เพื่อประมวลความรู ้ ความเข้าใจในเนื้อหาและกิจกรรมที่ได้รับจากการฝึ กอบรมและการประยุกต์ใช้
ประโยชน์ในการปฏิบตั ิหน้าที่ให้บรรลุเป้ าหมาย
- เพื่อถาม-ตอบ ข้อสงสัยของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม

ผลที่คาดว่าจะได้ รับ
. ผูเ้ ข้าอบรมมีความเชื่อมัน่ และศรัทราในตนเอง และงานขาย ในสิ นค้าที่ทา และในองค์กร
2. ผูเ้ ข้าอบรมมีความรู ้ ความเข้าใจ ในกระบวนการและขั้นตอนขายได้เป็ นอย่างดี
3. ผูเ้ ข้าอบรมเป็ นผูม
้ ีบุคลิกภาพที่ดี เป็ นภาพลักษณ์ขององค์กร
4. ผูเ้ ข้าอบรมมีความรู ้ ความสามารถ และมีทก
ั ษะและการนาเสนอการขายอย่างมืออาชีพ
5. ผูเ้ ข้าอบรมมีความสามารถในการรับมือกับปั ญหา ข้อโต้แย้งของลูกค้าและสามารถสร้างความพึงพอใจสู งสุ ด
ให้ลูกค้าได้
6. ผูเ้ ข้าอบรมมีทกั ษะในการใช้โทรศัพท์อย่างมืออาชีพ
7.ผูเ้ ข้าอบรมสามารถสร้างผลงาน สร้างรายได้จากการขายได้อย่างดีเยีย
่ม
1

รูปแบบของการฝึ กอบรม
การฝึ กอบรมมีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้โดยง่าย เพลิดเพลิน โดยมีความลึกซึ้ งเพื่อให้ผเู ้ ข้า
อบรมเข้าใจ ยอมรับ และนาไปปฏิบตั ิตาม อีกทั้งตรงตามเป้ าหมายที่ทางองค์กรได้กาหนดไว้
1. การบรรยายแบบผูอ้ บรมมีส่วนร่ วม Participative Technique
2. ฝึ กปฏิบตั ิทีละขั้นตอนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กบั ท่านอื่นๆ (Work Shop)
3. แสดงการสาธิ ตจาลองให้เกิดการพัฒนา (Adult Learning Approach Role Playing)
4. ฝึ กปฏิบตั ิพฒั นาร่ างกายและจิตใจ เพื่อเสริ มบุคลิกภาพภายนอก และภายใน
5. สื่ อมัลติมีเดีย

ระยะเวลาการจัดสัมมนา
เพื่อให้ครอบคลุม ถึงเนื้อหา สาระของเนื้อหาทางวิชาการ และ การปฏิบตั ิการ ( Workshop) ระยะเวลา
ในการอบรม 2 วันเต็ม
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