เทคนิคการสั มภาษณ์ และพัฒนาพนักงานขาย
วันที่ 28 มีนาคม 2561
เวลา 09.00-16.00 น.

Arize Bangkok Hotel

หลักการและเหตุผล
 พนักงานขาย เป็ นตําแหน่ งทีม่ ผี ลต่อยอดขายของกิจการโดยตรง การรับพนักงานขายทีไ่ ม่มคี วามสามารถทีเ่ หมาะสม
นอกจากจะทําให้ยอดขายของธุรกิจไม่เป็ นไปตามเป้ าหมายแล้ว ยังอาจทําให้เกิดการเข้าๆ ออก ๆ จากงานมากกว่า
ทีควร ซึง่ ย่อมส่งผลต่อยอดขายของหน่ วยงาน และยังเพิม่ ต้นทุนในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรอีกด้วย
 แต่การคัดเลือกให้ได้พนักงานขายทีเ่ หมาะสมก็ไม่ใช่เรือ่ งง่าย ผูท้ าํ หน้าทีส่ มั ภาษณ์คดั เลือกพนักงานจึงต้องเรียนรู้
กระบวนการและเทคนิคในการสัมภาษณ์ การตัง้ คําถาม การสังเกตและการสรุปผลเพื่อให้ได้คนทีเ่ หมาะสม
 และทีส่ าํ คัญอีกประการหนึ่งคือต้องสามารถวางแผนพัฒนาให้เป็ นพนักงานขายที”่ สร้างยอดขาย” และ “อยูต่ ่อ” แล้ว
กลายเป็ น”แบบอย่าง” ในองค์กรต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย
วัตถุประสงค์
• สรรหาและสัมภาษณ์พนักงานขายได้อย่างมีหลักการ
• วางแผนการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานขายให้เป็ นระบบ
วิทยากร อาจารย์พรเทพ ฉันทนาวี
ประสบการณ์การทํางาน
• ผูอ้ ํานวยการหลักสูตรพัฒนานักขาย บริษทั มหวัฒน์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด
• ผูอ้ ํานวยการฝ่ ายฝึกอบรมและพัฒนา กลุ่มบริษทั TCC Capital Group
• คณะกรรมการสัมภาษณ์งาน กลุ่มบริษทั TCC Capital Group
• ผูจ้ ดั การส่วนสรรหาและฝึกอบรม เครือบริษทั โอสถสภา
• ผูจ้ ดั การฝ่ ายฝึกอบรมและพัฒนา กลุ่มบริษทั ในเครือยูคอม
รูปแบบการฝึกอบรม บรรยาย สาธิต และฝึกปฏิบตั ิ
คุณสมบัตผิ เู้ ข้ารับการอบรม ผูท้ ท่ี าํ งานด้านสรรหาและคัดเลือก พนักงานด้าน HR หัวหน้างาน ผูจ้ ดั การทุกสายงาน
•
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หัวข้ อการอบรม
* หลักการวิเคราะห์และคัดเลือก โดยพิจารณาข้อมูลจากใบสมัครงาน
* Target Selection : หลักการสัมภาษณ์ทอ่ี งค์กรชัน้ นําส่วนใหญ่นิยมใช้กนั โดยมี "สีเ่ ป้ าหมาย (4 Targets)" ทีต่ อ้ งการรู้ ดังนี้
1. Who are you ? ผูส้ มัครงานคือใคร
2. What you can do ? ผูส้ มัครงานทําอะไรได้
3. What you have done ? ผูส้ มัครงานเคยทําอะไรมา
4. Are you a right person ? ผูส้ มัครงานคือคนทีใ่ ช่
* หลักการดําเนินการสัมภาษณ์ทท่ี าํ ให้ผสู้ มัครงานเปิ ดเผย "ตัวตน" ทีแ่ ท้จริง
• หลัก “As A Sales” คือกรอบในการวิเคราะห์ “สมรรถนะ (Competency) ของคนที่ “เหมาะ” กับ”งานขาย”
1. Adversity Quatient – ผูส้ มัครงานแสดงให้เห็นถึง”ความทนต่อภาวะกดดันได้ดหี รือไม่
2. Seize a Chance- ผูส้ มัครงานแสดงให้เห็นถึง “วิธกี ารเสาะหาโอกาสหรือไม่
3. Achievement-ผูส้ มัครมีผลงานมาแสดงให้เห็นถึง”ความสําเร็จอะไรมาบ้าง” เป็ นต้น
• * หลักการเขียนชุดคําถามเพือ่ ใช้สมั ภาษณ์แบบมีโครงสร้าง สําหรับพนักงานขาย
ชุดคําถามโหมโรง เช่น คําถามทัวไป
่ การทําความรูจ้ กั ผูส้ มัครงาน การศึกษา งานอดิเรก
ชุดคําถามด้านงานและประสบการณ์
ชุดคําถามด้านความคิดและการแก้ปัญหา
ชุดคําถามด้านความกระตือรือร้นและแรงจูงใจ
ชุดคําถามอืน่ ๆ เป็ นต้น
• ข้อพึงปฏิบตั แิ ละพึงละเว้นในการสัมภาษณ์งาน
ภาคการพัฒนาให้เป็ นพนักงานขายทีด่ ี
• การทํา Skills Matrix สําหรับพนักงานขาย ทําอย่างไร
• การทํา Skills Audit เพือ่ ให้การพัฒนานัน้ ไม่สญ
ู เปล่าในด้านการขาย ทําอย่างไร
• การทํา Sales Clinic เพือ่ แก้ปัญหาการขาย ทําอย่างไร
อัตราค่าสัมมนา
Early bird
Normal ชําระหน้างาน

วิธก
ี ารชําระเงิน:

3,500 บาท + VAT 7% รวมเป็ นเงิน 3,745 บาท
(สําหรับนิตบิ ุคคลสามารถหักภาษี ณ ทีจ่ ่าย TAX 3%)
กรณีสมัครและชําระเงินก่อนอบรม 5 วัน
3,900 บาท ( TAX 3% = 273 ฿ ชําระ 4,173 ฿ )

ี นาคาร ชอ
ื่ บัญช ี หจก.โปรเฟสชน
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่
1. โอนผ่านบัญชธ
1.1 ธนาคารกสิกรไทย บัญชีสะสมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่ 732-2-458238
1.2 ธนาคารกรุงเทพ สาขาโลตัสรามอินทรา 109 เลขที่ 029-7110496
่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่ (Professional Training Solution Ltd, Partnership)
ชําระด ้วยเช็คบริษัท สัง่ จ่าย หจก.โปรเฟสชัน
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