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หลกัสตูรเทคนิคการขายสไตลส์มารท์เซลล ์(Sales Smart Skills) 
 

หลักการและเหตผุล 
 ด้วยงานขายหรือการขาย เป็นทักษะท่ีมีความส าคัญ พนักงานขายอาจเคยได้เรียนรู้ อบรมเพิ่มเติม แต่ละ
หลักสูตรอาจมีเทคนิคให้ทีมขายน าไปปรับใช้ ส่วนหน่ึงก็อาจจะเรียนรู้พัฒนากันตามชอบหรือเห็นว่าดี ซ่ึงหากพิจารณา
การขายในภาพรวม หรือ องค์รวม ทักษะทีมงาน แม้แต่บุคคลต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ส่วนหน่ึงนัน้เราอาจเคยได้
ยินค าว่า Work hard does not Work smart ขายมากโอกาสมากนัน้อาจใช่ แต่ขายอย่างชาญฉลาด ย่อมท าให้แต่
ละโอกาสเป็นไปได้มากกว่า 
 ดังนีแ้ล้ว การปรับเปลี่ยน หรือเพิ่มเติมเทคนิคท่ีดี ควรมีภาพรวมไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อเติมเต็มศกัยภาพ 
และชดเชยข้อบกพร่องของทีมขาย ซ่ึงงานขายอาจไม่ใช่สิ่งท่ีมีกฎตายตัว อาจมองว่าไม่มีอะไรเป็นสูตรส าเร็จ ทว่าในอีก
ด้านมันคือสิ่งท่ีบ่งบอกว่า ยิ่งจ าเป็นต้องพัฒนาอยู่ตลอดเวลา 
 จากแนวคิดของการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาให้ยิ่ง ๆ ข้ึนไป หลักสูตรนีจึ้งออกแบบมามากกว่าพืน้ฐานงานขาย 
แต่รวมไปด้วยประสบการณ์ สถานการณ์ในปัจจุบัน และการให้ฝึกปฏบิัติ ปรับเปลี่ยนมุมมอง แนวคิด และทัศนคติของ
การปิดการขายให้พัฒนาในแบบก้าวหน้า ยั่งยืน เพือ่เป็นทีมขายท่ีระเบิดยอดขายให้องค์กรได้ต่อไป 
 

วตัถปุระสงค ์
• เรียนรู้ทบทวนในเร่ืองการขาย 
• เรียนรู้ปรับใช้ เทคนิคการการน าเสนอในงานขายได้ 
• เข้าใจการสร้างภาพลักษณ์ของผู้ขาย 
• เรียนรู้เทคนิคการจัดการข้อโต้แย้งกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
• เพิ่มโอกาสและความสามารถในการปิดการขาย 
• เพิ่มเทคนิคการน าเสนอสู่การขายในรูปแบบต่าง ๆ 
• เพิ่มความม่ันใจในงานขายให้กับพนักงานขาย 

 
กลุม่เป้าหมาย 

• พนักงานขายท่ีต้องการพัฒนาศกัยภาพด้านการขายเพื่อการน าไปสู่การขายอย่างมืออาชีพ 
• พนักงานส่งเสริมการตลาด หรือส่วนเกี่ยวข้องงานขายให้มีทักษะท่ีดีข้ึน 
• บริษัทฯ หรือธุรกิจ ท่ีต้องการพัฒนาพนักงาน 

 

ระยะเวลาการอบรม 
 1 วัน / 6 ชัว่โมง 9.00 น. – 16.00 น. 
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ก าหนดการและหวัขอ้การอบรม* 

เวลา หวัขอ้ รายละเอียดโดยย่อ 

9.00 – 10.00 Episode1: Sales Attitude 
 

กิจกรรมจ าลองสถานการณ์ และบรรยาย เพื่อให้เกดิความ
เข้าใจในเร่ือง การขาย 
- แนวคิดและทัศนคติท่ีถูกต้องของนักขาย 
- คุณสมบัติของนักขายมืออาชีพ 
- กฎเหล็กของการเป็นนักขายมืออาชีพ 

10.00 – 10.30 Episode2: Sales Smart (1) บรรยายเพื่อให้ให้เกิดความเข้าใจและเห็นความส าคัญในเร่ือง 
- บุคลิกภาพและการวางตัว 

10.30. – 11.30 Episode2: Sales Smart (2) กิจกรรม และบรรยาย จิตวิทยาการสร้างความประทับใจเพื่อ
น าไปสู่การขาย พร้อมเทคนิคการเอาชนะใจลูกค้าด้วยหลัก
จิตวิทยา 

11.30 – 12.00 Q&A พร้อมสรุปเนือ้หาในช่วงเช้า บรรยาย สรุปเนือ้หาท่ีได้รับในช่วงเช้า เพื่อทบทวนความ
เข้าใจ 

12.00 – 13.00 พักกลางวัน  

13.00 – 13.30 เตรียมความพร้อม บรรยาย ทบทวนความรู้ท่ีได้รับในช่วงเช้า 

13.30 - 14.30 Episode3: Sales Presentation บรรยาย เทคนิคการตัง้ค าถามเพื่อน าไปสู่การขาย และ 
Workshop 
- เทคนิคการน าเสนอการขายด้วย Feature and Benefit 
- เทคนิคการน าเสนอข้อจ ากัดให้กลายเป็นจุดแข็งของสินค้า 
- เทคนิคการน าเสนอด้วยการเล่าเร่ือง 
- เทคนิคการใช้น า้เสียง 

14.30 – 15.00 Episode4: Managing challenge 
to closing stage 

บรรยาย เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเร่ืองการจัดการข้อ
โต้แย้งของลูกค้า เพื่อน าไปสู่การปิดการขาย 
- เทคนิคและขัน้ตอนการจัดการข้อโต้แย้ง 
- การปิดการขายด้วยการช้ีน า 

15.00 – 15.30 Case Study ยกตัวอย่างการขายแบบ Full Step 

15.30 – 16.00 Q&A  ถาม-ตอบ ข้อสงสัย พร้อมสรุปสิ่งท่ีได้รับจากการฟัง
บรรยาย 

*หลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนาอยู่เสมอ และแทรกจังหวะผ่อนคลายสนุกสนานให้ไม่น่าเบื่อ 
*มีพักเบรกตามเหมาะสม ปกต ิ10.30, 14.30 น. 
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รูปแบบการอบรมสมัมนา 
1. อบรมภายใน In-house Training  
2. สถานท่ีห้องประชุมมีเคร่ืองฉายสไลด์/Projector, ไมโครโฟน, เคร่ืองขยายเสียง 
3. จัดโต๊ะคลาสรูม หรือ เธียร์เตอร์ (Classroom / Theatre) 
4. การบรรยาย  60 % 
5. กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัต ิWorkshop และการน าเสนอผลงานกลุ่ม 40% 

 

ประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดร้บั 
• พัฒนาทีมขาย ให้มีทักษะท่ีดีข้ึนในแบบมีเป้าหมาย 
• พัฒนาทีมส่งเสริมการขาย ให้ช่วยกระตุ้นการขายและการตลาดได้ 
• พัฒนาทีมงานท่ีเกี่ยวข้อง ในด้านภาพลักษณ์และจิตวิทยา 
• เพิ่มโอกาส เพิ่มยอดขาย สร้างฐานลูกค้าใหม่ 
• เพิ่มเทคนิคกลยุทธ์การขายใหม่ ๆ 

 

วทิยากร 
 โค้ชฝ้าย – นันทวัน ทับทวี (ดูประวัติ) 
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