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WORK SMART SERIES : SELLING DEVELOPMENT PROGRAM (SDP) 

หลกัสตูร  “เทคนิคการขายสไตล์ให้คาํปรึกษา (Selling Technique Counseling Style)” 

โดยใช้เกมการขายสลบัการบรรยาย และการแสดงบทบาทสมมติ (Role Play) 

ระยะเวลาฝึกอบรม/สมัมนา 2 วนั  

  
หลักการและเหตุผล 

 การตลาดและการขายเป็นเคร่ืองมือท่ีสําคญัท่ีสดุท่ีจะนําพาบริษัทไปสูเ่ป้าหมายท่ีตัง้ไว้  ถ้าธุรกิจมี

จดุแข็งด้าน Marketing แต ่ Selling ไมเ่ก่ง เราก็คงทําได้แคเ่พียงดงึลกูค้ามาท่ีโครงการหรือสํานกังานขาย

เทา่นัน้  แตไ่มส่ามารถ Close Sales ได้ หรือท่ีร้ายไปกวา่นัน้พนกังานขายจะไลล่กูค้าไปเสียเองโดยไมรู้่ตวั 

โดยเฉพาะการขายสินค้าท่ีเป็นท่ีอยูอ่าศยัด้วยแล้วลกูค้าจะซือ้ด้วยเหตผุล จะไมไ่ด้ซือ้ด้วยอารมณ์หรือแค่

เพียงจากความรู้สึกเทา่นัน้ พนกังานขายจงึต้องทําให้ลกูค้าเกิดความมัน่ใจและยอมรับตัง้แตก้่าวแรกท่ีเข้า

สํานกังานขายหรือทดลองขบั  การจา่ยเงินจอง  การจา่ยเงินดาวน์ จนกระทัง่ความสะดวกสบายในวนัสง่มอบ

รถหรือการโอนกรรมสิทธ์  การผอ่นชําระกบัสถาบนัการเงิน  ตลอดจนความสมบรูณ์ของออฟชัน่ท่ีจะได้รับ 

ฉะนัน้ตัง้แตก่ระบวนการก่อนการขาย  ระหว่างการเสนอขาย  และหลงัการขายจงึจําเป็นอยา่งย่ิงท่ีพนกังาน

จะต้องเรียนรู้และฝึกฝนทกัษะในการขายขายสไตล์ให้คําปรึกษา (Selling Counseling Style) 

หลกัสตูรนีมุ้ง่เน้นการพฒันาขีดความสามารถของพนกังานขาย ได้แก่ การเข้าใจจบัความต้องการ

หรือความรู้สกึของลกูค้าให้เร็วท่ีสดุและพยายามเสนอรูปแบบ เง่ือนไข และศกัยภาพของสินค้าเพ่ือท่ีจะ

ตอบสนองความพงึพอใจสงูสดุแก่ลกูค้า ซึง่ผู้ ทําหน้าท่ีขายต้องมีความรู้ความเข้าใจและทกัษะการให้

คําปรึกษาเพ่ือเสริมสร้างความประทบัใจและไมก่่อให้เกิดปัญหายุง่ยากเสียหายในภายหลงั 

 

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม 

1. เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจในหลกัการ   เทคนิคและวิธีการขายสไตล์ให้ 

    คําปรึกษา   

2. เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการอบรมเปล่ียนแปลงทศันคตแิละพฤตกิรรมบางอย่างท่ีไมเ่หมาะสมในขณะทํา 

    หน้าท่ีเสนอขาย และเสริมสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีแก่องค์กร 

 

การออกแบบหลักสูตร (Course Design) 

 หลกัสตูรนีเ้ป็นการฝึกอบรมแบบกลุม่ปฏิบตัิการ (Workshop) และการแสดงบทบาทสมมต ิ (Role 

Play) ซึง่จะมีการแบง่ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมออกเป็นกลุม่ ๆ ละ 4 - 6 คน โดยจะถ่ายทอดแนวคิดและ

ประสบการณ์ผา่นเกมการฝึกอบรมสลบัการบรรยายในชว่งแรก และหลงัจากนัน้จะมีทํางานสว่นบคุคลและ

ทํางานร่วมกนัเป็นกลุม่ตามภารกิจท่ีได้รับมอบหมายให้สําเร็จ ด้วยการดหูรือแสดงบทบาทสมมตเิก่ียวกบั

เทคนิคการขายสไตล์ให้คําปรึกษา 
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รายละเอียดหักสูตรเนือ้หาวิชา (Training Course) 

 1. แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการขายสไตล์ให้คําปรึกษา 

  1.1 ความเข้าใจท่ีถกูต้องเก่ียวกบัการให้คําปรึกษา (Counseling) ในงานขาย 

  1.2 ทฤษฎีการให้คําปรึกษาท่ีเหมาะสมกบังานขาย 

  1.3 แนวคิด “การขายสไตล์ให้คําปรึกษา (Selling Technique Counseling Style)” 

 2. รูปแบบและกระบวนการขายสไตล์ให้คําปรึกษา 

2.1 การเตรียมการก่อนการเสนอขาย : ศกึษาภมูหิลงัและข้อมลูสว่นตวัของลกูค้า 

2.2 การเตรียมการระหวา่งการเสนอขายหรือเย่ียมชมโครงการ : ค้นหาความต้องการและ  

      ความลบัท่ีฝังลกึอยูใ่นใจลกูค้า ตลอดจนการสร้างบรรยากาศท่ีผ่อนคลาย 

2.3 ขัน้การให้ข้อมลู  การตอบข้อคําถาม และการให้คําปรึกษาแนะแนว (ไมใ่ชแ่นะนํา) ท่ี 

      เป็นประโยชน์ 

2.4 ขัน้การตดิตามผล : เทคนิคการให้คําปรึกษาหารือทางโทรศพัท์ 

2.5 ขัน้สรุปผลหรือปิดการขาย : สร้างความรู้สึกภาคภมูิใจ และรู้สกึสบายใจ ตลอดจนคิด 

  วา่ตดัสินใจอย่างถกูต้อง เหมาะสม และชาญฉลาดท่ีเลือกโครงการของเรา 

 3. การพฒันาทศันคตแิละทกัษะท่ีจําเป็นสําหรับการขายสไตล์ให้คําปรึกษา 

3.1 มีความเช่ือในทศันคตท่ีิว่า “ลกูค้ามีสิทธิ พนกังานขายมีหน้าท่ี” 

3.2 การให้คําปรึกษาหารือ คือการแนะแนว (บอกทางเลือกหรือเสนอทางออก    แตล่กูค้า 

      เป็นตดัสินใจเลือกแนวทางเอง แตท่กุแนวทางต้องมีความถกูต้องเหมาะสม) ไมใ่ช่การ 

      แนะนํา เพราะการแนะนําพนกังานขายเป็นผู้ตดัสินใจเลือกแทนลกูค้า  อนัจะนํามาซึง่ 

      ปัญหายุง่ยากมากมายในภายหลงั 

3.3 ทกัษะการให้คําปรึกษาแนะแนว 

3.4 การสร้างบรรยากาศท่ีรู้สึกผอ่นคลาย ปลอดภยั และภาคภมูิใจ 

4. ข้อผิดพลาดท่ีพบบอ่ยๆ ของพนกังานขาย และแนวทางการปรับปรุงแก้ไข 

 

รูปแบบและกิจกรรมการฝึกอบรม 

• เกมการฝึกอบรมสลบัการบรรยาย (Management Game and Short Lecture) 

• บทบาทสมมต ิ(Role Play) 

• แบง่กลุม่ปฏิบตักิาร (Workshop) 

 

ระยะเวลา / สถานที่ฝึกอบรม/สัมมนา 

  ระยะเวลาการอบรม 2 วนั   ภายในบริษัท หรือนอกสถานท่ี 
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วิทยากรผู้นําสัมมนา    อาจารยภ์วูส์มงิ   กองเกดิ และทมีงาน 

 ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการสรา้งวฒันธรรมและคณุคา่องคก์ร  การบรหิารการเปลีย่นแปลง   

การพฒันาผูนํ้าองคก์รยคุใหม่   การผา่ตดัองคก์รดว้ย DNA  และการทาํงานเป็นทมี 

•  ประธานกรรมการบรหิารอทุยานการเรยีนรูเ้กษตรศาสตร ์(KU Learning Resort)  

•  ประธานกรรมการบรหิารบรษิทั โรงแรมเดอะกรนีแลนด ์รสีอรท์ จาํกดั 

•  ประธานกรรมการบรหิารกลุม่บรษิทัในเครอืวชิ ัน่กรุ๊ป (VisionGroup) 

•  กรรมการและผูอ้าํนวยการ HRD Designer (Thailand) Institute 

•  ประธานทีป่รกึษาโรงแรมวงัสวนสนุนัทา แหง่มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสนุนัทา 

•  อาจารยพ์เิศษสถาบนัอดุมศกึษาของรฐัและเอกชน ไดแ้ก ่จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   

          มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ มหาวทิยาลยักรงุเทพ  และมหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์ 
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อาจารย ์ภวูส์มิง  กองเกิด 
 

ผู้เช่ียวชาญการฝึกอบรมแนวพฤติกรรมศาสตร ์และเกมการบริหารสลบัการบรรยาย 

การศึกษา    

 ปริญญาโท สาขาจิตวิทยาชมุชน มหาวิทยาลยัศิลปากร 

  ปริญญาโท  สาขาบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

  ปริญญาโท  สาขาพฒันาทรัพยากรมนษุย์ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

  กําลงัศกึษาปริญญาเอก  สาขาการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ประวติัการทาํงาน 

• หวัหน้าฝา่ยฝึกอบรมและพฒันาบุคลากร บรษิทั โซโก ้(ประเทศไทย) จาํกดั 

• ผูจ้ดัการศนูยฝึ์กอบรมและพฒันาทรพัยากรมนุษย ์บรษิทั อติลัไทยอตุสาหกรรม จาํกดั 

• ผูจ้ดัการฝา่ยบุคคลและบรหิาร บรษิทั สยามเพรสแมเนจเมน้ท ์จาํกดั 

• บรษิทัในเครอืธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

• สรา้งหลกัสตูรและบรรยายในโครงการแปรสภาพรฐัวสิาหกจิการบรหิารการเปลีย่นแปลง และการออกจาก

ระบบราชการใหก้บัองคก์ารโทรศพัทแ์หง่ประเทศไทย องคก์ารเภสชักรรม ธนาคารแหง่ประเทศไทย การ

เคหะแหง่ชาต ิกรมทีด่นิ และจุฬาลงกรณ์ มหาวทิยาลยั 

ปัจจบุนั 

• วทิยากร และทีป่รกึษา บรษิทั เทรนนิ่ง เซน็เตอร ์เซอรว์สิ จาํกดั 

• กรรมการผูจ้ดัการ Hi Print and Modern Graphics Co., Ltd. 

• ผูอ้าํนวยการศนูยส์ง่เสรมิภาพพจน์องคก์าร Pro image Promotion Center 

• กรรมการบรหิาร Digital Zone Production Co., Ltd. 

• อาจารยพ์เิศษสถาบนัอดุมศกึษาของรฐั และเอกชนหลายแหง่ เชน่ มหาวทิยาลยักรงุเทพ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล และจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เป็นตน้ 

• ทีป่รกึษาดา้นการออกแบบและวางแผนทรพัยากรมนุษย ์และการออกแบบระบบการบรกิารใหก้บัหน่วยงาน

ภาครฐัและเอกชนมากกว่า 21 หน่วยงาน 

• วทิยากรผูม้ชี ือ่เสยีงบรรยายใหก้บัหน่วยงานภาครฐัและเอกชนมากมายหลายแหง่ 
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ลูกค้าท่ีเคยใช้บริการบางส่วน 
 
หน่วยงานราชการ / รฐัวิสาหกิจ 
การไฟฟ้าฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทย 
องคก์ารโทรศพัทแ์หง่ประเทศไทย 
โรงพยาบาลศริริาช 
โรงพยาบาลอนนัทมหดิล 
กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
กรมทีด่นิ กระทรวงมหาดไทย 
สาํนกังานเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ
การเคหะแหง่ชาต ิ
บรษิทั อสมท. จาํกดั (มหาชน) 
สาํนกังานสลากกนิแบ่งรฐับาล 
กรมสรรพากร 
ธนาคาร / สถาบนัการเงิน 
ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) 
ธนาคารเอเชยี จาํกดั (มหาชน) 
ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 
ธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) 
ธนาคารกรงุเทพ จาํกดั (มหาชน) 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 
ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จาํกดั (มหาชน) 
ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
ธนาคารออมสนิ 
ธนาคารธนชาต ิจาํกดั (มหาชน) 
บรษิทั เงนิทนุธนชาต ิจาํกดั (มหาชน) 
บรษิทั หลกัทรพัยไ์ทยพาณิชย ์จาํกดั 
บรษิทั จอี ีแคปปิตอล (ประเทศไทย) จาํกดั 
สมาคมประกนัวนิาศภยั 
ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จาํกดั (มหาชน) 
โรงพยาบาล 
โรงพยาบาลกรงุเทพ 
โรงพยาบาลสมติเวช 
โรงพยาบาลปิยะเวท 
โรงพยาบาลเปาโล (ทกุเครอื) 
โรงพยาบาลไทยนครนิทร ์
ภาคเอกชน 
บรษิทั โตโยตา้ มอเตอร ์ประเทศไทย จาํกดั 
บรษิทั สยามโตโยตา้ อตุสาหกรรม จาํกดั 
บรษิทั ปนูซเีมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 
บรษิทั ยนูิลเีวอร ์ไทย โฮลดิง้ส ์จาํกดั 

ภาคเอกชน 
บรษิทั จอหน์สนั แอนด ์จอหน์สนั จาํกดั 
บรษิทั ไพรซ้ว์อเตอรเ์ฮา้ส ์คเูปอรส์ จาํกดั 
บรษิทั แคดเบอรร์ี ่อดมัส ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
บรษิทั กรงุเทพวทิยแุละโทรทศัน์ จาํกดั (ชอ่ง7) 
บรษิทั น้ําตาลมติรผล จาํกดั 
บรษิทั ดทีแฮลม์ จาํกดั (DKSH Thailand) 
บรษิทั โคหเ์ลอร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
บรษิทั โฟรโ์มสท ์ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) 
บรษิทั โอลมิเปียไทย จาํกดั 
บรษิทั รอแยลเฮา้ส ์จาํกดั 
บรษิทั ควอลติีเ้ฮา้ส ์จาํกดั 
บรษิทั เอน็ซ ีเฮา้สซ์ิง่ จาํกดั 
บรษิทั ดาตา้ไอท ีจาํกดั 
บรษิทั รชิมอนเด ้(บางกอก) จาํกดั 
บรษิทั เพอรน์อต รคิารด์ ประเทศไทย จาํกดั 
บรษิทั บุญรอด บรวิเวอรร์ี ่จาํกดั 
บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์จาํกดั (มหาชน) 
บรษิทั เอม็เค เรสทวัรองต ์จาํกดั 
บรษิทั เจรญิโภคภณัฑ ์จาํกดั และบรษิทัในเครอื 
บรษิทั สหพฒันาพบิลูย ์จาํกดั และบรษิทัในเครอื 
บรษิทั พรเูดน็เชีย่น ทเีอส ไลฟ์ จาํกดั 
บรษิทั โมโตโรล่า ประเทศไทย จาํกดั 
บรษิทั ชไนเดอรอ์เิลค็ทรกิ จาํกดั 
บรษิทั ทร ูคอรเ์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
บรษิทั อีส๊เอเซยีตกิ ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) 
บรษิทั บางกอกฮติาชเิอลเิวเตอร ์จาํกดั 
บรษิทั กรงุเทพประกนัภยั จาํกดั (หาชน) 
บรษิทั เชลลแ์หง่ประเทศไทย จาํกดั 
บรษิทั ฟรโิต-เลย ์ประเทศไทย จาํกดั 
บรษิทั สยามไวน์เนอรร์ี ่จาํกดั 
บรษิทั แมคโคออฟฟิต จาํกดั 
บรษิทั การบนิไทย จาํกดั (มหาชน) 
บรษิทั จอหน์สนั แวกซ ์โปรเฟสชัน่แนล จาํกดั 
บรษิทั ไทยเพรสซเิดนทฟู้์ด จาํกดั 
บรษิทั บางจากการปิโตรเลยีม จาํกดั (มหาชน) 
บรษิทั บุญรอดเทรดดิง้ จาํกดั 
บรษิทั ปตท. จาํกดั(มหาชน) 
บรษิทั ลอ็กซเล่ย ์เทรดิง้ส ์จาํกดั 
บรษิทั อาดมัส ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

 

http://www.trainingservice.co.th/
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