พัฒนาทักษะการขายกลุ่มนักขายหน่ วยรถ (1D)

Course outline
หลักสู ตร พัฒนาทักษะการขายกลุ่มนักขายหน่ วยรถ
( หลักสู ตร 1 วัน )
โดย
อาจารย์ สุณชิ ชา ชอบชัย

"บริการเด่ น เจรจาเยีย่ ม เปี่ ยมด้ วยความครบถ้ วน คือนักขายหน่ วยรถ "

หลักการ/แนวความคิด
นักขายหน่วยรถเป็ นกลุ่มคนที่ทางานมีรูปแบบเฉพาะ ด้วยความรับผิดชอบที่มีขอ้ กาหนดชัดเจน ใน
การเข้าพบลูกค้าในแต่ละวัน ซึ่ งเป็ นการแข่งขันกับเวลามาก ดังนั้นสิ่ งที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งกับพนักงาน
กลุ่มนี้คือ ความกังวล เครี ยด และกดดันตัวเองให้ทางานได้ตามเป้ าหมายทั้งด้านปริ มาณและคุณภาพ
หลักสู ตรนี้สามารถช่วยให้มีเทคนิคในการสร้างพลังได้ดว้ ยตัวเอง
การพัฒนานักขายกลุ่มนี้จึงจาเป็ นต้องให้ความสาคัญทั้งด้านความรู ้ ( Knowledge) ทักษะ(Skill) และ
คุณลักษณะ(Attribute) ให้สอดคล้องกับนโยบาย หรื อภาพลักษณ์ที่องค์กรได้วางไว้นนั่ เอง พร้อมทั้ง
ยังคงความเป็ นธรรมชาติของพนักงานไว้ดว้ ยเช่นกัน เพราะความเป็ นตัวตนของนักขายเป็ นเสน่ห์
เฉพาะบุคคลในการผูกความสัมพันธ์กบั ลูกค้าประจาให้ยาวนาน
ทักษะสาคัญในการพัฒนารักษาและเพิ่มยอดขายได้น้ นั ประกอบไปด้วย ภาพลักษณ์ภายนอก เช่น
มารยาท พฤติกรรม คาพูดที่สื่อสาร การนาเสนอ และเจรจาต่อรอง ส่ วนความเชื่อมัน่ ภายใน เช่นมีใจ
รักงานขาย งานบริ การ กล้าหาญ และมุ่งมัน่ ในการพัฒนาตัวเองสม่าเสมอ และเติบโตไปพร้อมกับ
องค์การและลูกค้าได้อย่างยัง่ ยืน

วัตถุประสงค์





เพี่อให้ผเู ้ รี ยนมีความเชื่อมัน่ ในศักยภาพตัวเองกับการทางานที่พฒั นาได้อย่างมีเป้ าหมาย
เพื่อให้ผเู้ รี ยนเรี ยนรู้ธรรมชาติของมนุษย์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ดว้ ยหลักจิตวิทยาเชิงบวก
เพื่อให้ผเู้ รี ยนพัฒนาทักษะสาคัญในการเป็ นนักขายที่ประสบความสาเร็ จ (ติดตั้งเพิม่ ได้เอง)
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสนุกกับการสร้างกรอบความคิด (Mindset) ในอาชีพขายอย่างสร้างสรรค์สไตล์ตวั เอง
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หัวข้ อหลักในการพัฒนานักขายหน่ วยรถ
สารวจแนวคิดในการทางานขายหน่วยรถ
 นักขายหน่วยรถทาอะไรบ้าง?
 คุณคิดอย่างไรกับการทางาน?
 คุณรู ้สึกอย่างไรในการเข้าพบลูกค้า?
 คุณปฏิบตั ิตวั อย่างไร ณ สถานการณ์ต่างๆที่ไม่เป็ นตามแผน?
 คุณอยากพัฒนาตัวเองเรื่ องอะไรเพิ่มขึ้น?
 Workshop : เปิ ดใจแล้วเลือกเก็บใจไว้เริ่ มต้นใหม่
 ความหมายและประเด็นสาคัญในการทางานขายหน่วยรถ
 ความหมายงานขายหน่วยรถ
 ภารกิจของนักขายหน่วยรถ
 คุณสมบัติและภาพลักษณ์ที่ดีในการเป็ นนักขายหน่วยรถ
 หลุมพรางทางความคิดของนักขายหน่วยรถ
 Workshop : กาหนดเรื่ องและวิธีการพัฒนาตัวเอง
 พัฒนาทักษะการขายให้เป็ นมืออาชีพ
 การนาเสนอสิ นค้าให้โดนใจ
 การเจรจาต่อรองแบบ win:win
 การเอาชนะข้อโต้แย้งอย่างสร้างสรรค์
 การสร้างความสัมพันธ์ แบบเผชิญหน้าและไม่เผชิญหน้า
 การวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าด้วยหลักการวงจรพฤติกรรม
 การบริ หารพื้นที่จดั เรี ยงและสต๊อคสิ นค้า
 Role playing : ละครสะท้อนตัวตน (แสดงบทบาทสมมติตามสถานการณ์ที่ได้รับ)
 เทคนิคการบริ หารยอดขายให้บรรลุเป้ าหมายสไตล์นกั ขายหน่วยรถ
 สร้างความเชื่อมัน่ และไว้วางใจให้กบั ลูกค้า
 เสริ มเสน่ห์การเข้าถึงใจลูกค้า
 สร้างรู ปแบบและกิจกรรมการทางานอย่างเป็ นระบบสอดคล้องกับองค์กร
 สร้างนิสัยการพัฒนาตัวเองทุกวัน
 Workshop : เลือกเทคนิคเพิ่มยอดขายไปฝึ กฝนจริ งจังในแบบคุณ
การบ้ านสาหรับฝึ กฝน


Role Play : แสดงบทบาทสมมติในการขาย (ด้ วยกรณีศึกษาลูกค้ าแบบต่ างๆ)
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ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสู ตรนี้
 พนักงานขายหน่วยรถและผูส้ นใจ
 หน้าหน้าและผูจ้ ดั การทีมงานขาย

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

ขายจะนาสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ไปใช้ได้ทนั ที ตามที่ตวั เองรู ้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
 วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของนักขายที่หลบซ่อนอยูอ่ อกมาด้วยนักขายเองโดย

ทาให้นกั ขายมองเห็นตัวเอง และอยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้ าหมายของตัวเอง โดยการ
สร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานขายที่ตวั เองรับผิดชอบอยู่
 สร้างบรรยากาศการเรี ยนรู ้ให้เกิดแรงจูงใจในการที่นกั ขายอยากจะพิชิตเป้ าหมายยอดขายให้ได้ โดย

สามารถกระตุน้ ตัวเองให้กระตือรื อร้นต่องานขายได้ เมื่อตัวเองรู ้สึกท้อถอยอยูบ่ ่อยๆ เพราะเข้าใจว่า
“การขายเป็ นเกมการถูกปฏิเสธ” จึงสร้างแนวทางเพื่อเอาชนะได้ดว้ ยตัวเอง
 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทางานขาย ซึ่ งกันและกันในClass ทาให้เกิดการเรี ยนรู ้จากชีวติ จริ ง

ของผูอ้ ื่น อีกทั้งการทา Work shop เพื่อให้สามารถนาไปฝึ กฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึ กอบรมเสร็ จ
สิ้ นแล้ว ทาให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรี 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
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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 กล้านาเสนอ
กล้าปรึ กษาหัวหน้า และกล้าลงมือทา สาคัญสุ ดกล้ายอมรับผลของการกระทา
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กรอบในการดาเนินการฝึ กอบรม
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