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Sales Skills    
ทกัษะทีส่ ำคญัในงำนขำย 

 
ระยะเวลา 1 วนั 
 

 
หลกักำรและเหตผุล 

 

บนโลกที่กูรูหลายท่าน เรียกว่าโลกทีไ่หลลืน่ (โลกทีเ่ปลีย่นแปลงรวดเร็ว และตลอดเวลา) หรือกูรูอกี

หลายท่านเรยีก โลกทีแ่บบราบ เต็มไปดว้ยกระแสของการเปลีย่นแปลง การพัฒนา  และแน่นอนทีส่ดุคอืการตอ่สู ้

แข่งขันกันในเชงิธุรกจิในรูปแบบแตกต่างหลากหลาย คนท างานทุกท่านทีต่อ้งตดิต่อสือ่สารท าธุรกจิในประเทศ 

หรือระดับสากล คงหลีกไม่พน้การติดต่อ การสื่อสาร การน าเสนอ และการขายสนิคา้ หรือบริการ ซึ่งตอ้งม ี

กระบวนการของการใหค้วามรูค้วามเขา้ใจทีถู่กตอ้งในตัวสนิคา้ สรา้งสรรคแ์ละน าเสนอในมุมมองทีจ่ าเป็นต่อการ

ตดัสนิใจของลกูคา้ อกีทัง้ยังเป็นการเพิม่ศกัยภาพการแขง่ขันทางธรุกจิโดยการสรา้งฐานลกูคา้ระยะยาวอยา่งมั่นคง 

และสรา้งยอดขายทีเ่พิม่ขึน้อยา่งต่อเนื่องในอนาคต  พรอ้มไปดว้ยศกัยภาพทีจ่ะน าพาองคก์รสูค่วามรุ่งโรจน์ในโลก

ใบใหม ่

 

วทิยากรจงึไดพั้ฒนาหลักสูตร Sales Skills  (ทกัษะทีส่ ำคญัในงำนขำย) พัฒนาขึน้เพื่อใหผู้เ้ขา้ฝึกอบรม

สามารถน าเสนอและใหข้อ้มลูเชงิทีป่รกึษาอย่างมอือาชพีในงานขาย เพือ่ใหม้จีติใจรักงานขาย กระตอืรอืรน้กับงาน

ขาย มศีลิปะการพูด การน าเสนอ การใชส้ือ่ตา่ง รวมถงึการสือ่สารและมบีคุลกิภาพเพือ่งานขายเชงิทีป่รกึษาอย่าง

มอือาชพี ซึง่เป็นกญุแจส าคญัในการเพิม่ประสทิธภิาพและประสทิธผิลขององคก์รธรุกจิในยคุใหม ่

 

 
วตัถปุระสงค ์

 

▪ เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมมคีวามรู ้ความเขา้ใจในหลกัการน าเสนอในงานขายอยา่งมอือาชพี 

▪ เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมมีความรูค้วามเขา้ใจในเทคนิคและวธิีการน าเสนอขายสนิคา้หรือบริการต่อลูกคา้ 

ผูบ้งัคบับญัชา และผูบ้รหิารระดบัสงู อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

▪ เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมรูห้ลักการต่างๆเพื่อสือ่สารในองคก์ร และสือ่สารถงึลูกคา้นอกองค์กร ฯลฯ อย่างมือ

อาชพี 

▪ เพือ่เพิม่ทกัษะในการเจรจาตอ่รอง ไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิล 

▪ เพือ่เสรมิสรา้งทกัษะในการใชก้ระบวนการขายทีส่ าคญั เพือ่น ามาประยตุใ์ชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสมกบัลกูคา้ 

 

รำยละเอยีดหลกัสตูร 



▪ ขัน้ตอนการน าเสนอและรับฟังเชงิที่ปรึกษาใหก้ับลูกคา้ (Consultative Selling)กระบวนการขาย และ

เทคนคิในการน าเสนอสนิคา้ หรอืบรกิารตา่งๆ ดว้ย Model P-I-S-E-S-A  

▪ เทคนคิการสือ่สารเพื่อสรา้งความสมัพันธท์ีด่กีับลูกคา้ หรอืผูฟั้ง เทคนคิการฟัง  (Listening Technique) 

และการตอบค าถาม เทคนิคการปิดการขาย  การตอบขอ้โตแ้ยง้ของลกูคา้ การรับมอืกับการเจรจาตอ่รอง  

เทคนคิการตอบค าถามของลกูคา้ หรอืผูฟั้ง พัฒนาการน าเสนอ  

▪ Workshop "การน าเสนอการขาย: บคุลกิภาพตอ้งตา-น าเสนอโดนใจ "  

▪ ขัน้ตอน การวเิคราะห ์การวางแผน และการเจรจา ตอ่รอง กจิกรรม “อะไรคอืความแตกตา่งของมอือาชพี” 

▪ ทฤษฎ ีH.M.L.และทฤษฎ ีGame Theory สรา้งแนวคดิของนักเจรจาทีเ่นน้ความส าเร็จ 
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▪ องคป์ระกอบส าคัญที่ก าหนดชัยชนะของนักเจรจาและนักโนม้นา้วจูงใจ พรอ้มท าแบบประเมนิว่าคุณมี

สไตลก์ารเจรจาในรูปแบบใด 

▪ แนวทางการพูดโนม้นา้วจูงใจทีท่รงประสทิธผิล การใชศ้าสตร์ NLP : Neuro Linguistic Programming 

พรอ้มฝึกปฏบิตั ิworkshop 

▪ การครอบครองเกมและการชว่งชงิสทิธิใ์นการสรุปประเด็น รวมถงึ การก าหนดทางเลอืกทีด่ทีีส่ดุหากการ

เจรจาไมเ่ป็นไปตามคาดหวงั (Best Alternative to a Negotiated  Agreement : BATNA) 

▪ สรุปการน าไปประยกุตใ์ชจ้รงิของแตล่ะทา่น หรอืแตล่ะกลุม่ และ ถาม-ตอบ ขอ้สงสยั 

▪ กจิกรรมการแสดงบทบาทสมมตใินการขาย เพื่อทบทวนกระบวนการต่าง ๆ ที่ไดเ้รียนรูไ้ป และฝึกการ

เจรจาตอ่รอง  เพือ่ใหไ้ดข้อ้ตกลงแบบ ชนะ-ชนะ (WIN-WIN) 

 

ประโยชนท์ีไ่ดร้บัจำกกำรเรยีน 

 

▪ ผูเ้ขา้อบรมสามารถน าเสนอสนิคา้และบรกิารไดอ้ย่างมอือาชพี และสามารถน าเทคนคิตา่งๆ ไปปรับใชเ้พือ่

สรา้งความส าเร็จในการเป็นนักขายมอือาชพีและสรา้งฐานลกูคา้ระยะยาวทีใ่ชไ้ดจ้รงิ 

▪ เป็นผูม้ทีกัษะและความสามารถในการพูดและการสือ่สารเพือ่การเจรจาตอ่รองและเพือ่การโนม้นา้วจูงใจ 

▪ เป็นผูท้ีส่ามารถเจรจาตอ่รองและโนม้นา้วจงูใจโดยสามารถเพิม่พูนความมั่นคงของ ความสมัพันธก์ับลกูคา้

หรอืคูเ่จรจา 

▪ ผูเ้ขา้อบรมมแีรงบันดาลใจ มกี าลังใจ  และมเีป้าหมาย ในการท างาน การน าเสนอในการขาย และมคีวาม

เชือ่มั่น และศรัทธาในตนเอง อกีทัง้สนิคา้และบรกิารทีท่ า รวมถงึองคก์ร 

▪ ผูเ้ขา้อบรมอยากออกไปใชเ้ทคนิคการน าเสนอและการขาย เพื่อสรรคส์รา้งผลงาน สรา้งรายไดจ้ากการ

ขาย ไดอ้ยา่งมั่นใจ 

 

รูปแบบกำรฝึกอบรม 

 

การฝึกอบรมมคีวามหลากหลายเพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจไดโ้ดยง่าย เพลดิเพลนิ โดยมคีวามลกึซึง้เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรม

เขา้ใจ ยอมรับ และน าไปปฏบิตัติาม อกีทัง้ตรงตามเป้าหมายทีท่างองคก์รไดก้ าหนดไว ้   

▪ การบรรยายแบบผูอ้บรมมสีว่นร่วม Participative Technique 

▪ ฝึกปฏบิตัทิลีะขัน้ตอนและแลกเปลีย่นประสบการณ์กบัทา่นอืน่ๆ (Work Shop) 

▪ แสดงการสาธติจ าลองใหเ้กดิการพัฒนา (Adult Learning Approach Role Playing) 

▪ ฝึกปฏบิตัพัิฒนาร่างกายและจติใจ เพือ่เสรมิบคุลกิภาพภายนอก และวธิคีดิภายใน 

▪ สือ่มัลตมิเีดยี 

 

 


