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หลกัสูตร  การน าเสนออยา่งมอือาชพีและการขายเชงิทีป่รกึษา 

(Presentation Pro & Consultative Selling) 

 
 หลกัการและเหตผุล 

บนโลกทีก่รูหูลายทา่น เรยีกว่าโลกทีไ่หลลืน่ (โลกทีเ่ปลีย่นแปลงรวดเร็ว และตลอดเวลา) หรอืกูรูอกีหลายท่าน

เรยีก โลกทีแ่บบราบ เต็มไปดว้ยกระแสของการเปลีย่นแปลง การพัฒนา และแน่นอนทีส่ดุคอืการตอ่สูแ้ขง่ขันกันใน

เชงิธรุกจิในรปูแบบแตกตา่งหลากหลาย คนท างานทกุทา่นทีต่อ้งตดิตอ่สือ่สารท าธรุกจิในประเทศ หรอืระดับสากล 

คงหลกีไมพ่น้การตดิตอ่ การสือ่สาร การน าเสนอ และการขายสนิคา้ หรอืบรกิาร ซึง่ตอ้งม ีกระบวนการของการให ้

ความรูค้วามเขา้ใจทีถ่กูตอ้งในตัวสนิคา้ สรา้งสรรคแ์ละน าเสนอในมมุมองทีจ่ าเป็นตอ่การตัดสนิใจของลูกคา้ อกีทัง้

ยังเป็นการเพิม่ศักยภาพการแข่งขันทางธุรกจิโดยการสรา้งฐานลูกคา้ระยะยาวอย่างมั่นคง และสรา้งยอดขายที่

เพิม่ข ึน้อยา่งตอ่เนื่องในอนาคต พรอ้มไปดว้ยศักยภาพทีจ่ะน าพาองคก์รสูค่วามรุง่โรจน์ในโลกใบใหม ่

วทิยากรจงึไดพั้ฒนาหลักสตูร Presentation Pro & Consultative Selling การน าเสนออยา่งมอือาชพีและการขาย

เชงิทีป่รกึษาพัฒนาขึน้เพือ่ใหผู้เ้ขา้ฝึกอบรมสามารถน าเสนอ และใหข้อ้มูลเชงิทีป่รกึษาอย่างมอือาชพีในงานขาย 

เพือ่ใหม้จีติใจรักงานขาย กระตอืรอืรน้กับงานขาย มศีลิปะการพดู การน าเสนอ การสือ่สารและมบีุคลกิภาพเพือ่งาน

ขายเชงิทีป่รกึษาอยา่งมอือาชพี ซึง่เป็นกญุแจส าคัญในการเพิม่ประสทิธภิาพและประสทิธผิลขององคก์รธรุกจิในยคุ

ใหม ่

 

 

 วตัถุประสงค ์

• เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมมคีวามรู ้ความเขา้ใจในหลักการน าเสนออยา่งมอือาชพี  

• เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมมคีวามรูค้วามเขา้ใจในเทคนคิและวธิกีารน าเสนอสนิคา้หรอืบรกิารตอ่ลกูคา้ 

ผูบ้ังคับบัญชา และผูบ้รหิารระดับสงู อยา่งมปีระสทิธภิาพ  

• เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมรูห้ลักการเตรยีมสไลด ์(Power Point) รวมถงึสือ่ตา่งๆเพือ่สือ่สารในองคก์ร และสือ่สาร

ถงึลกูคา้นอกองคก์ร ฯลฯ อยา่งมอือาชพี  

• เพือ่เพิม่ทักษะในพดูในทีช่มุชน ในการน าเสนองานทีไ่ดเ้ตรยีมการไว ้ไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิล  

• เพือ่เสรมิสรา้งทักษะในการใชก้ระบวนการขายแบบผูใ้หค้ าปรกึษา (consultative selling) ไดเ้ป็นอยา่งด ี

 

 เนือ้หา 

DAY I  

1. กรณีศกึษาผูป้ระสบความส าเร็จในการน าเสนอสนิคา้ ความคดิ (Idea) และในงานขายระดับโลก  

    วัตถปุระสงคใ์นการบรรยาย 

       • เพือ่ใหม้คีวามรู ้ ความเขา้ใจ และเป็นแรงบันดาลใจ ในทักษะการน าเสนอทีย่อดเยีย่ม ที่

สามารถเสนอความคดิ นวัตกรรม รวมถงึสิง่ใหม่ๆ  ทีท่ าใหว้ถิกีารใชช้วีติของผูค้นดขี ึน้ และคณุสมบัติ

ตา่งๆ ทีพ่งึมสี าหรับการกา้วสูก่ารเป็นนักขายทีป่ระสบความส าเร็จ ทัง้ของตา่งประเทศและในประเทศ  

2. กจิกรรม น่าคน้หาในสไตลค์ณุ 

     วัตถปุระสงคข์องกจิกรรม  

       • เพือ่น าเสนอรปูแบบการจัดอบรมของตนเอง  

       • เพือ่วเิคราะหแ์บบอยา่ง (Role Model) ของคณุเพือ่มาปรับใชใ้นการพัฒนาบคุลกิภาพและการ

สือ่สาร  

3. เทคนคิการขายแบบผูใ้หค้ าปรกึษา ( consultative selling) กระบวนการขายและกระบวนการซือ้  

       • เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมไดเ้รยีนรูเ้ทคนคิการขายแบบผูใ้หค้ าปรกึษา ล าดับ ขัน้ตอน ในกระบวนการ

เสนอขายและกระบวนการซือ้  

       • เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมทราบถงึอปุสรรค ปัญหา ทีม่ักเกดิขึน้ในแตล่ะขัน้ตอน และวธิกีารจัดการกับ

สิง่ทีเ่กดิขึน้  
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4. บคุลกิภาพทีเ่หมาะสมในการพดูตอ่หนา้คนหมูม่าก เชน่ การแตง่กาย การยนื การเดนิ การใชไ้มค์

ต าแหน่งของมอืทีด่ ี

     วัตถปุระสงคใ์นการบรรยาย  

       • เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมเขา้ใจและสามารถน ามาใชใ้นการปฏบิัตจิรงิ  

       • เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมฝึกฝนใหม้บีคุลกิทีด่ใีนการพดู  

       กจิกรรม คน้พบจุดเดน่ในบคุลกิของตนเอง  

       การท าแบบประเมนิบคุลกิภาพ เพือ่การพดู และการพัฒนาตนเอง  

5. การวางโครงเรือ่งในการพดู การเรยีงล าดับขัน้ตอน เพือ่ใหน่้าสนใจ จูงใจ และไดผ้ลตาม

วัตถปุระสงค ์ 

    วัตถปุระสงคใ์นการบรรยาย  

       • เพือ่ใหเ้ขา้ใจ และฝึกทักษะใหส้ามารถวางแผนเขยีนโครงเรือ่งในการพดู การเรยีงล าดับ

ขัน้ตอนเพือ่ใหน่้าสนใจ จงูใจ และไดผ้ลตามวัตถปุระสงค ์ 

       กจิกรรม กฎกลุม่ละสาม ในเรือ่งทีจ่ะใชใ้นงาน  

6. ทักษะในการโนม้นา้วและเสรมิสรา้งความเชือ่มั่นตอ่ลกูคา้แบบนักใหค้ าปรกึษา  

       ทักษะการใชค้ าพดู น ้าเสยีง และภาษากายในการโนม้นา้วและเสรมิสรา้งความเชือ่มั่นตอ่ลกูคา้  

7. หลักการใชภ้าษากาย การใชส้ายตาทีด่ ีในการพูด เทคนคิการครองเวท ี

     วัตถปุระสงคใ์นการบรรยาย: 

       • เพือ่ใหม้ภีาษากายทีถ่กูตอ้งเหมาะสม และมกีารใชส้ายตาทีด่เีพือ่จูงใจผูฟั้ง 

       • เพือ่ใหม้คีวามสามารถในการครองเวทลีดความประหมา่ ดว้ยการใชภ้าษากาย และการ สบ

สายตากับผูฟั้งกจิกรรม เลา่เรือ่งโดนใจ  

8. เทคนคิการออกแบบการน าเสนอ การออกแบบสไลด ์ Presentation รวมถงึเตรยีมอปุกรณ์ และสือ่

ตา่งๆในการน าเสนอไดอ้ยา่งมอือาชพี  

       ฝึกปฏบิัตกิารออกแบบสไลด ์ Presentation อยา่งมอือาชพี การท าสไลด ์ Presentation Art 

ศาสตรแ์ละศลิป์ของการเตรยีมสไลดท์ีน่่าดงึดดูใจ และตรงประเด็น  

 

DAY II 

9. ทบทวนจากวันที ่1 โดยผูเ้รยีนท าการจัดล าดับผูน้ าเสนอ น าสไลดท์ีเ่ตรยีมมาทบทวน รายละเอยีด

และโครงสรา้งการน าเสนอแบบการใหค้ าปรกึษา การน าเสนอแนวคดิสรา้งสรรคใ์หก้ับลกูคา้ ( Ideas ) 

อยา่งมอือาชพี 

       • เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมทบทวนและฝึกฝนทักษะเพิม่เตมิ ในการน าเสนอ เทคนคิการใช ้ น ้าเสยีง 

และภาษากาย เพือ่กา้วสูก่ารน าเสนออยา่งมอือาชพีในงานขายเชงิทีป่รกึษา ทัง้แนวคดิสรา้งสรรคเ์พือ่

ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้อยา่งตรงจุด  

10. เทคนคิการปิดการขายการตอบขอ้โตแ้ยง้ของลกูคา้ การรับมอืกับการเจรจาตอ่รองเทคนคิการตอบ

ค าถามของลกูคา้ หรอืผูฟั้ง พัฒนาการน าเสนอ พรอ้มใหแ้หลง่ขอ้มลูคน้ควา้เพิม่เตมิ 

       กจิกรรม การแสดงบทบาทสมมตใินการขาย เพือ่ทบทวนกระบวนการตา่ง ๆ ทีไ่ดเ้รยีนรูไ้ป และ

ฝึกการเจรจาตอ่รอง เพือ่ใหไ้ดข้อ้ตกลงแบบ ชนะ-ชนะ (WIN-WIN)  

11. กจิกรรม "บคุลกิภาพตอ้งตา-น าเสนอโดนใจ" เพือ่ฝึกปฏบิตั ิ

    วัตถปุระสงคข์องกจิกรรม  

       • เพือ่ใหผู้เ้ขา้ฝึกอบรมฝึกปฏบิัตกิารน าเสนอโดยใช ้ภาษาพดู และบคุลกิภาพ รวมถงึสไลด ์และ

สือ่อืน่ๆ เพือ่การน าเสนอความคดิหรอื ขอ้มลูใหผู้ฟั้งเพือ่โนม้นา้วจูงใจให ้ เขา้ใจ เชือ่ถอื และลงมอืท า

ในเรือ่งทีต่นเสนอ  

12. เทคนคิสรา้งความสมัพันธท์ีด่กีับผูฟั้ง เทคนคิการฟัง (Listening Technique) และการตอบค าถาม  

       วัตถปุระสงคใ์นการบรรยาย 

       • เพือ่การพัฒนาทักษะการฟังและการสรา้งการมสีว่นรว่ม โดยรวมใหเ้ป็นสไตลข์องตนทีโ่ดดเดน่ 

และประทับใจ เพือ่สรา้งภาพลักษณ์ของเราและ ภาพลักษณ์ขององคก์ร  

13. จติวทิยาการบรหิารตนเองของนักขาย และหนทางสูค่วามส าเร็จของยอดนักขายเชงิทีป่รกึษา 

วัตถปุระสงคใ์นการบรรยาย  

       • เพือ่ใหผู้เ้ขา้ฝึกอบรมมแีรงบนัดาลใจ สามารถวางแผนไปสรา้งผลงานขายเพือ่กา้วสู ่

ความส าเร็จตามเป้าหมายของตนเองและองคก์ร 

14. ถาม-ตอบ ขอ้สงสยัของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม และแนวทางการพัฒนาตอ่ไป 
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 วทิยากร 

อาจารยก์ติศิักดิ ์ววัิฒน์ธนวงศ ์

 

 รปูแบบการฝึกอบรม 

การฝึกอบรมมคีวามหลากหลายเพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจไดโ้ดยง่าย เพลดิเพลนิ โดยมคีวามลกึซึง้เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรม

เขา้ใจ ยอมรับ และน าไปปฏบิัตติาม อกีทัง้ตรงตามเป้าหมายทีท่างองคก์รไดก้ าหนดไว ้ 

1. การบรรยายแบบผูอ้บรมมสีว่นรว่ม Participative Technique 

2. ฝึกปฏบิัตทิลีะขัน้ตอนและแลกเปลีย่นประสบการณ์กับทา่นอืน่ๆ (Work Shop) 

3. แสดงการสาธติจ าลองใหเ้กดิการพัฒนา (Adult Learning Approach Role Playing) 

4. ฝึกปฏบิัตพัิฒนารา่งกายและจติใจ เพือ่เสรมิบคุลกิภาพภายนอก และภายใน 

5. สือ่มัลตมิเีดยี 

 

 ระยะเวลา 

2 วัน 


