ยกระดับนักขายหน่ วยรถให้ เป็ นมืออาชี พตัวจริ ง (1D)

Course outline
หลักสู ตรยกระดับนักขายหน่ วยรถให้ เป็ นมืออาชีพตัวจริง
( หลักสู ตร 1 วัน )
โดย
อาจารย์ สุณชิ ชา ชอบชัย

" มืออาชีพตัวจริง นิ่งฟังเก่ ง เร่ งพัฒนาความสั มพันธ์ และเพิม่ ยอดต่ อเนื่อง"

หลักการ/แนวความคิด






นักขายหน่วยรถมืออาชีพตัวจริ งมิใช่กาหนดด้วยอายุงาน เพราะความสามารถและทักษะนั้นพัฒนา
กันได้อย่างไร้ขีดจากัด ดั้งนั้นกลุ่มคนที่มีศกั ยภาพสู ง มีเป้ าหมายชัดเจน ย่อมสร้างการเติบโตได้ไม่
ยาก เพราะทุกองค์กรมีเส้นทางการเติบโตไว้ชดั เจน ผูบ้ ริ หารพร้อมสนับสนุน คนดี คนเก่งให้อยูแ่ ละ
เติบโตไปกับองค์กรอย่างแน่นอน
การพัฒนามีหลายวิธี เช่น ลงหน้างานจริ ง ปรึ กษาผูร้ ู ้ รับมอบหมายงานเพิ่ม รวมถึงการอบรมที่
องค์กรลงทุนให้เป็ นประจา ดังนั้นหลักสู ตรนี้สามารถต่อยอดการเรี ยนรู ้ และสร้างรู ปแบบการพัฒนา
ให้กบั ทีมงานได้อย่างมีรูปแบบ ประกอบด้วย หลักการ เนื้อหา เหตุการณ์สมมติจากเรื่ องจริ ง และการ
ประยุกต์ใช้ร่วมกันให้เห็นก่อนและหลังอบรม ด้วยการเลือกหยิบของผูเ้ รี ยนเอง เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนที่
ต้องการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับองค์กร
ทักษะ และเทคนิคต่างๆ ที่มีความจาเป็ นต้องทบทวน และเพิม่ เติมในการยกระดับความสามารถนั้น
ได้นามารวบรวมเป็ นเครื่ องมือให้ผเู ้ รี ยนสนุกในการค้นคว้า เรี ยนรู ้ ในสไตล์ที่ใช่ กับกลุ่มนักขาย
หน่วยรถที่ตอ้ งการพิชิตเป้ าหมายด้วยกลยุทธ์ที่เหนือชั้น

วัตถุประสงค์





เพี่อให้ผเู ้ รี ยนพัฒนาความรู ้ ทักษะ และเทคนิคเชื่อมโยงกับเป้ าหมายตัวเอง
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเสริ มกระบวนการคิดในการวางแผนกลยุทธ์ให้เหนือชั้นมากขึ้น
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสร้างหลักการและรู ปแบบการเป็ นนักขายหน่วยรถระดับมืออาชีพ
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนกล้าเปลี่ยนแปลงตัวเองพร้อมขยายพื้นที่แห่งความสาเร็ จให้กว้างกว่าที่เป็ น
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หัวข้ อหลักในการพัฒนานักขายหน่ วยรถ
สารวจแนวคิดการยกระดับในเป็ นนักขายหน่วยรถมืออาชีพตัวจริ ง
 นักขายหน่วยรถมืออาชีพในฝัน (ต้นแบบ)
 คุณลักษณะของนักขายหน่วยรถมืออาชีพตัวจริ ง
 นักขายประเภทต่างๆที่คุณเป็ นและเลือกเป็ น
 ความเหมือนและความต่างของนักขายกับนักขายตัวจริ ง
 Workshop : วัดระดับใจในการยกระดับตัวเอง
 พัฒนาการบริ การให้เหนื อชั้น ทาให้นงั่ อยูใ่ นใจลูกค้า
 หลักการการบริ การอย่างเหนือชั้น
 แนวทางการบริ การให้โดนใจ
 เทคนิคการเพิ่มระดับความพึงพอใจให้ลูกค้า
 อุปสรรคและปั ญหาในการทางานบริ การ
 Workshop : เลือกพัฒนาภาพลักษณ์งานบริ การ
 ทักษะสาคัญในการยกระดับให้เป็ นนักขายหน่วยรถมืออาชี พตัวจริ ง
 การบริ หารเวลาอย่างเหนือชั้น
 การสื่ อสารเป็ น…เห็นชัยชนะ (ฟัง-ถาม-ป้ อนกลับ-จูงใจ)
 การเจรจาต่อรอง…ขั้นเทพ
 การเปลี่ยนความขัดแย้ง…เป็ นการเพิ่มยอดขาย
 การทางานเป็ นทีม (Teamwork) ด้วยระบบเดียวกันอย่างไหลลื่น (Flow)
 Role playing : กาหนดทักษะสาคัญในการเปลี่ยนแปลง
 เทคนิคการพัฒนาตัวเอง และเพิ่มยอดขายในแบบนักขายหน่วยรถตัวจริ ง
 การมุ่งมัน่ เป้ าหมายและทางานตามแผนด้วยหลักการ PDCA
 การคิดเชิงกลยุทธ์ในงานขายสม่าเสมอ
 การใช้บทบาทนักขายในฐานะที่ปรึ กษา
 การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและคุณภาพตัวเองด้วยหลักการโค้ช (Self Coaching)
 การสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้ปังปั ง ด้วยหลักการ (Image Coaching)
 Workshop : เลือกเทคนิคเพิ่มยอดขายไปฝึ กฝนจริ งจังในแบบคุณ
การบ้ านสาหรับฝึ กฝน


Role Play : แสดงบทบาทสมมติในการขาย (ด้ วยกรณีศึกษาลูกค้ าแบบต่ างๆ)
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ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสู ตรนี้
 พนักงานขายหน่วยรถและผูส้ นใจ (ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป)
 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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