
  

 

 

 

 
 

  การประชุมเชงิปฏบิตักิารทกัษะการขายประจ าสปัดาห ์ใชว้ธิปีฏบิตัทิาง
ธรุกจิทีพ่สิจูนแ์ลว้ เพือ่รับประกนั 

ถงึความส าเร็จของตวัแทนใหม ่แตล่ะคาบเรยีนถกูออกแบบมา 
เพือ่ปรับปรงุทักษะการขายของตวัแทนใหม ่ผา่นการสนทนากบัผูน้ าการขาย 

การแบง่ปันไอเดยี การสงัเกต การฝึกฝนและการน าไปใชก้บัลกูคา้  
คาบเรยีน 40 ครัง้ ครัง้ละ 1 ชัว่โมงทกุสปัดาหจ์ะครอบคลมุถงึแงม่มุพืน้ฐาน 
ทัง้หมดของกระบวนการขายและสทิธปิระโยชนข์องผลติภัณฑ ์ซึง่จะชว่ยสรา้ง

ความมัน่ใจใหก้บัตวัแทนใหมใ่นการขาย และเริม่ท างาน 
ในตลาดของตนไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

ผูเ้ขา้รว่มทีส่ าเร็จหลกัสตูรจะ: 

 สามารถเปลีย่นไปรับหนา้ทีก่ารขายไดอ้ย่างราบรืน่ และประสบ 

ความส าเร็จในฐานะตวัแทนใหม ่  

 มคีวามมั่นใจเต็มทีใ่นการเผชญิหนา้และจัดการกับชว่งการขายส าเร็จและทา้ทาย 

รวมถงึเพิม่ความส าเร็จในการขายในชว่งตน้ 

 สรา้งความตระหนักในการประกันชวีติและการขายตามความตอ้งการ 

 เรยีนรูถ้งึกระบวนการขายเกา้ขัน้ตอนทีใ่ชส้รา้งการขายไดส้ าเร็จซึง่ไดรั้บการทดลอง

และพสิจูนแ์ลว้ เปลีย่นผูถ้อืกรรมธรรมใ์หเ้ป็นลกูคา้ และสรา้งความสมัพันธ ์

ระยะยาวกับลกูคา้ 

 รับทักษะทีจ่ าเป็นในการน าเสนอผลติภัณฑแ์ละบรกิารในแงข่องผลประโยชนแ์ก ่

ลกูคา้ เชน่ แนวน าเสนอประโยชนข์องผลติภัณฑ ์  

ผูท้ ีจ่ะไดร้บัประโยชนจ์ากโปรแกรมนี:้ 

 ผูจั้ดการฝ่ายขายและบรษัิททีต่อ้งการชว่ยตวัแทนใหมแ่ละตวัแทนทีพ่ึง่เริม่ท างานปี

แรกใหเ้ริม่ตน้งานขายไดอ้ยา่งรวดเร็ว  

การเรยีนการสอนผา่นทาง: 

 การฝึกอบรมในหอ้งเรยีนขนาดเล็กโดยมวีทิยากร อ านวยการ - คาบเรยีน 40 ครัง้ 

ครัง้ละ1ชัว่โมงทกุสปัดาหจ์ะมวีทิยากรของบรษัิท/ผูน้ าทางการขาย เป็น

ผูด้ าเนนิการประชมุ 

การประชมุเชงิปฏบิัตกิารนีจ้ะเพิม่อัตราความคงอยใูนปีแรก และเพิม่
ผลงานอยา่งทวคีณูในชว่งปีแรกของตัวแทนใหม ่โดยใชแ้นวทางปฏบิัต ิ
ในเชงิกลยทุธแ์ละยทุธวธิทีีด่ทีีส่ดุในปัจจบุัน และไดรั้บการทดสอบใน

ภาคสนามแลว้ 

หากตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิ ไปที ่www.limra.com/wssw  
หรอื ตดิตอ่ talentsolutionsinternational@limra.com 

LIMRA Talent Solutions International 

การประชุมเชงิปฏบิตักิารทกัษะ 
 การขายประจ าสปัดาห ์

แนวปฏบิตัทิางธุรกจิทีพ่สิจูนแ์ลว้ชว่ยเพือ่เพิม่ งานของตวัแทน ผลผลติ 
และรกัษาตวัแทนใหมใ่หอ้ยูก่บัหนว่ยงาน 

ในฐานะสว่นหนึง่ของโปรแกรมของ 
สถาบนัการเรยีนรูแ้บบดจิทิลัของ 
LIMRA การประชมุเชงิปฏบิตักิาร 
ทกัษะดา้นการขายประจ าสปัดาห ์ถกู
ออกแบบมาเพือ่ปรบัปรงุความ 
ส าเร็จดา้น การขายและผลงานของ
ตวัแทนใหม ่โปรแกรมนีจ้ะสรา้ง 
ทีป่รกึษาทีช่ านาญใน กระบวนการขาย 
มากขึน้ มผีลงานเพิม่ข ึน้ และม ี
ความพอใจในอาชพีการงานมากขึน้ 
และจะอยูท่ างานกบับรษิทัของคณุ 
ตอ่ไป 

ตัวแทนใหมแ่ละตวัแทนทีพ่ ึง่เขา้มา 
ปีแรกจะ: 

 ไดรั้บประโยชนจ์ากขอ้มลูเชงิลกึที ่
ผา่นการ ทดสอบภาคสนามมาแลว้และ 
แนวปฏบิตัจิากตัวแทนขายของ 
อตุสาหกรรม 
 

 มคีวามเชีย่วชาญในความรูแ้ละทักษะ 
ทีเ่ป็น รากฐานทีจ่ าเป็นเพือ่ใหป้ระสบ 
ความส าเร็จในธรุกจิในชว่งตน้ 

 

 พัฒนาทักษะการขายและไดรั้บขอ้มลู 
เชงิลกึของอตุสาหกรรม เพือ่ใหส้ามารถ
น าหนา้ผูอ้ืน่และประสบ 
ความส าเร็จได ้ 

คาบเรยีน 40 คร ัง้ๆ ละ 1 ช ัว่โมง 

ทกุสปัดาหจ์ะชว่ยใหผู้จ้ดัการฝ่ายขาย
วางแผนและเตรยีมการประชมุทีจ่ะ 
ผลกัดนัใหเ้กดิผลลพัธใ์นเชงิกลยทุธ ์
โดยเฉพาะจะท าใหผู้จ้ดัการฝ่ายขาย 
ของคณุสามารถ: 

1. ชว่ยตัวแทนใหม้เีชีย่วชาญในเนื้อหา 
การเรยีนรูแ้ละทักษะการขาย 

2. บรหิารการท างานของตัวแทนไดอ้ยา่ง 
ใกลช้ดิ 

3. เพิม่ผลงานของตัวแทนใหม ่

4. สรา้งแรงจงูใจใหท้มีขาย 

5. สรา้งแนวคดิใหม่ๆ  

 

http://www.limra.com/wssw
mailto:talentsolutionsinternational@limra.com?subject=คอร์สเร่งรัดในการสนับสนุนตัวแทนของคุณ


 

 

 

การประชุมเชงิปฏบิตักิารทกัษะ 
    ดา้นการขายประจ าสปัดาห ์

ระเบยีบวธิปีฏบิตัทิางธุรกจิทีไ่ดร้บัการพสิจูนเ์พือ่เพิม่    
การด าเนนิงาน ผลงาน และการรกัษาตวัแทนใหมใ่หอ้ยูก่บัองคก์ร 

 

 

 

 

 

 

ภาพรวมเวริก์ชอ็ป 
 

ค าอธบิายการประชุมเชงิปฏบิตักิาร  
การประชมุเชงิปฏบิตักิารทักษะการขายประจ าสปัดาห ์(WSSW)จะใชเ้วลาประมาณหนึง่ปี โดยมคีาบเรยีน 40 ครัง้  
ครัง้ละ 1 ชัว่โมงทกุสปัดาห ์และจะครอบคลมุมมุมองทีเ่ป็นรากฐานทัง้หมดของกระบวนการขาย และอืน่ ๆ อกีมากมาย 

รวมถงึ: 
 

1. การคน้หาลกูคา้ 

2. ขัน้ตอนกอ่นการเขา้พบ  

3. การเขา้พบ 

4. การคน้หาขอ้เท็จจรงิ 

5. ขอ้ตกลงรว่มกนัจากากรคน้หา 

6. การออกแบบโซลชูนั 

7. การน าเสนอโซลชูนั (รวมถงึการปิดการขายและ 

จัดการขอ้โตแ้ยง้) 

8. การสง่มอบกรมธรรม ์

9. การใหบ้รกิาร 

10. และ แนวน าเสนอประโยชนข์องผลติภณัฑ ์

จ านวนผูป้ระชุมเชงิปฏบิตักิาร  

แตล่ะคาบเรยีนจะถกูออกแบบใหเ้ป็นไปในรปูแบบการสนทนาเปิด ซึง่ผูเ้ขา้รว่มแตล่ะคนจะไดแ้บง่ปันถงึโอกาสและ 
ความทา้ทายทีพ่บ ไดรั้บความเห็นจากผูเ้ขา้รว่มคนอืน่ และไดใ้หค้วามเห็นหรอืค าแนะน าแกค่นอืน่ กลุม่ผูเ้ขา้รว่มจ านวน สี่

ถงึสบิ คนจะชว่ยสง่เสรมิการมสีว่นรว่ม หากคาดวา่มตีวัแทนใหมม่ากกวา่สบิคนจะเขา้รว่มในการประชมุเชงิปฏบิตักิารนี ้
สามารถแบง่เป็นกลุม่ยอ่ยสองกลุม่ (หรอืมากกวา่) และแบง่เป็นคาบเรยีนแยกสองคาบ (หรอืมากกวา่) ตอ่สปัดาห ์

ก าหนดการของคาบเรยีน  

คูม่อืวทิยากร ประกอบดว้ยก าหนดการส าหรับแตล่ะคาบเรยีน พรอ้มทัง้ระยะเวลาทีแ่นะน าส าหรับแตล่ะหวัขอ้ ซึง่จะใหไ้ว ้
กบั วทิายากรของบรษิทั/ผูน้ าตวัแทนทีไ่ดร้บัการรบัรองจาก LIMRA คาบเรยีนทัง้หมดจะมอียา่งนอ้ย 

หนึง่วดีโีอ พรอ้มกบัการสนทนาหลังจากวดีโีอเกีย่วกบัจดุส าคญัและขอ้สงัเกต แตล่ะคาบเรยีนจะมเีวลาส าหรับ 
การแสดงบทบาทสมมตุริะหวา่งผูเ้ขา้รว่มสองคน และเวลาส าหรับกลุม่ทีจ่ะใหค้วามเห็นเกีย่วกบัการแสดงบทบาทนัน้ดว้ย 

นีค่อืตัวอยา่งก าหนดการแตล่ะสปัดาหท์ีจ่ะสรปุถงึสิง่ทีจ่ะครอบคลมุในแตล่ะคาบเรยีน: 
 

A. การสนทนาเกีย่วกบังานทีไ่ดรั้บมอบหมายจากสปัดาหก์อ่น 

B. การทบทวนทกัษะและการแนะน าวดีโีอของสปัดาหน์ี ้

C. การน าเสนอวดีโีอ 

D. การสอบถามและสนทนาเกีย่วกบัวดีโีอ 

E. การแสดงบทบาทสมมตุ ิ

F. งานทีไ่ดรั้บมอบหมายของสปัดาหน์ี ้
 

คูม่อืวทิยากร 


