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หลกัสูตร  การพฒันาบุคลกิภาพและน าเสนอการขายอยา่งมอือาชพี 

(Personality & Sales Presentation Pro) 

 
 หลกัการและเหตผุล 

บนโลกแหง่การเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเร็ว และไรพ้รมแดน โลกทีแ่บบราบ เต็มไปดว้ยกระแสของการเปลีย่นแปลง 

เพือ่การพัฒนา และแน่นอนทีส่ดุคอืการต่อสูแ้ข่งขันกันในเชงิธุรกจิในรูปแบบแตกต่างหลากหลาย คนท างานทุก

ทา่นทีต่อ้งตดิตอ่สือ่สารท าธรุกจิในประเทศ หรอืระดับสากล คงหลกีไมพ่น้การตดิตอ่ การสือ่สาร การน าเสนอ และ

การขายสนิคา้ หรอืบรกิาร ซึง่ตอ้งม ีกระบวนการของการใหค้วามรูค้วามเขา้ใจทีถู่กตอ้งในตัวสนิคา้ สรา้งสรรคแ์ละ

น าเสนอในมมุมองทีจ่ าเป็นตอ่การตัดสนิใจของลกูคา้ตามการเปลีย่นแปลงดังกลา่ว ทัพนักขายถอืเป็นทัพหนา้ของ

ธรุกจิทีท่ ารายไดเ้ขา้สูอ่งคก์ร เป็นกองทัพทีบ่ง่ชีถ้งึความอยู่รอดหรอืความรุ่งโรจน์ขององคก์ร ทีต่อ้งท าการฝึกฝน 

พัฒนาใหม้คีวามกระฉับกระเฉง กระตอืรอืรน้ และสรา้งยอดขายทีเ่พิม่ขึน้อย่างต่อเนื่องในอนาคต พรอ้มไปดว้ย

ศักยภาพทีจ่ะน าพาองคก์รสูค่วามรุง่โรจน์ในโลกใบใหม ่ทางวทิยากรจงึไดพั้ฒนาหลักสตูร “การพัฒนาบุคลกิภาพ

และการน าเสนองานขายอยา่งมอือาชพี” (Personality & Sales Presentation Pro) เพือ่ใหผู้เ้ขา้ฝึกอบรมสามารถ

พัฒนาบุคลกิภาพ ทักษะการเขา้พบลูกคา้ในงานขาย และงานบรกิารรวมถงึปรับเปลีย่นทัศนคตใินงานขาย ใหม้ี

จติใจรักงานขาย มีชวีติชวีา สดชืน่กระตือรือรน้กับงานขาย มีศลิปะการพูด การสือ่สารและการน าเสนอ และมี

บุคลกิภาพเพื่องานขายอย่างมอือาชพี ซึง่เป็นกุญแจส าคัญในการเพิม่ประสทิธภิาพและประสทิธผิลขององคก์ร

ธรุกจิและเป็นภาพลักษณ์ทีด่ขีององคก์ร 

 

 ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

• ผูเ้ขา้อบรมมคีวามเชือ่มั่น และศรัทธาในตนเอง และงานขาย ในสนิคา้ หรอืบรกิาร และในองคก์ร 

• ผูเ้ขา้อบรมมคีวามรู ้ความเขา้ใจ ในกระบวนการและขัน้ตอนขาย มทีกัษะการเจรจาตอ่รอง การปิดการขาย

อยา่งมอือาชพีไดเ้ป็นอยา่งด ี 

• ผูเ้ขา้อบรมเป็นผูม้บีคุลกิภาพทีด่ ีเป็นภาพลักษณ์ขององคก์ร  

• ผูเ้ขา้อบรมมคีวามรู ้ความสามารถ และมทีักษะและการน าเสนอการขายดว้ย Model P-I-S-E-S-A อยา่งมอื

อาชพี 

• ผูเ้ขา้อบรมมคีวามสามารถในการรับมอืกับปัญหา ขอ้โตแ้ยง้ของลกูคา้ และสามารถสรา้งความพงึพอใจ

สงูสดุใหล้กูคา้ได ้

• ผูเ้ขา้อบรมสามารถสรา้งผลงาน สรา้งรายไดจ้ากการขายไดอ้ยา่งดเียีย่ม 

 

 เนือ้หา 

1. กรณีศกึษาผูป้ระสบความส าเร็จในงานขายระดับโลก และเสรมิสรา้งแรงบันดาลใจในงานขาย 

วตัถุประสงค ์ 

• เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจ และเป็นแรงบันดาลใจ ในคณุสมบัตติา่งๆ ทีพ่งึมสี าหรับการกา้วสู่

การเป็นนักขายทีป่ระสบความส าเร็จ ทัง้ของตา่งประเทศและในประเทศ 

• เพือ่สรา้งแรงบันดาลใจและทัศนคตใินงานขายในเชงิบวก 

• เพือ่ใหเ้กดิจติส านกึรักและเล็งเห็นคณุคา่ในงานขาย สนิคา้ทีข่าย และองคก์รทีท่ างานอยู ่

เนือ้หาการบรรยาย 

• เป็นการยกตัวอยา่งผูท้ีป่ระสบความส าเร็จ และบทวเิคราะหท์ีส่ามารถน าไปประยกุตใ์ช ้

ประโยชน์ได ้เชน่  

• Steve Job เก็บกระป๋องเปปซีข่ายเพือ่แลกกบัอาหารกลางวัน สู ่CEO ทีเ่ปลีย่น Life Style คน

ทัง้โลก 

• คณุสมชาย เหลา่สายเชือ้ จากเด็ก ป.5 เจา้ของอาณาจักรโตโยตา้ทีใ่หญ่ทีส่ดุในเอเชยี 

กจิกรรม 

• แบง่กลุม่เพือ่ระดมความคดิ โดยม ี3 ค าถามคอื งานขายดอียา่งไร ท าไมตอ้งเป็นสนิคา้หรอื

บรกิารนี้ ท าไมตอ้งเป็นบรษัิทหรอืองคก์รนี ้
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2. มารยาทตา่งๆ และเทคนคิตา่งๆในสงัคม เพือ่งานขาย และการบรกิารเชน่ การทักทาย การไหว ้การ

สรา้งความประทับใจแรกพบ มรรยาท การยนื การเดนิ การเขา้พบการใชน้ามบัตร 

วตัถุประสงคใ์นการบรรยาย 

• เพือ่ใหเ้ขา้ใจถงึมารยาททีส่ าคัญ และเป็นสากลในสงัคมพรอ้มฝึกปฏบิัต ิ 

• เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถน าไปประยกุตใ์ชอ้ยา่งเหมาะสม โดดเดน่ในงาน และการด าเนนิชวีติ

ของตน เพือ่การยอมรับ และชืน่ชมจากคนอืน่ๆทีไ่ดพ้บเห็น  

กจิกรรม : การเขา้พบ การแนะน าสนิคา้ และบรกิาร ทีน่่าประทับใจ  

วตัถุประสงคข์องกจิกรรม  

 เพือ่ใหส้ามารถ ไหว ้ทักทาย การแนะน าตัว การยนื การเดนิ รวมถงึมารยาทการเขา้พบ ทีส่ง่า

งามและเสนอขอ้มลูสนิคา้หรอืบรกิารทีป่ฏบิัตอิยูใ่นองคก์ร เพือ่สรา้งความประทับใจใหแ้กผู่ท้ ีม่า

ตดิตอ่พบปะดว้ย 

3. บคุลกิภาพของนักขาย และผูใ้หบ้รกิารมอือาชพี 

วตัถุประสงคใ์นการบรรยาย  

 เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมมบีคุลกิภาพทีด่ ีทัง้จากภายในสูภ่ายนอก เป็นทีน่่าประทับใจของลกูคา้และ

เป็นภาพลักษณ์ทีด่ขีององคก์ร 

 เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมมคีวามรู ้ความเขา้ใจและมทีักษะเพิม่กา้วสูก่ารน าเสนออยา่งมอือาชพี  

 เนื้อหาการบรรยายและกจิกรรม  

 การแตง่กาย เสือ้ผา้ หนา้ผม  

 เทคนคิ การตอ้นรับทีป่ระทับใจ การยนื การน่ัง การวางมอื ทีส่ง่เสรมิภาพลักษณ์ทีด่ ี

 กจิกรรมภาษากายและการวางบคุลกิภาพทีเ่หมาะสมในการขาย การตอ้นรับ และการบรกิาร 

4. ขัน้ตอนการน าเสนอและรับฟังเชงิทีป่รกึษาใหก้บัลกูคา้ (Consultative Selling)กระบวนการขาย 

และเทคนคิในการน าเสนอสนิคา้ หรอืบรกิารตา่งๆดว้ย Model P-I-S-E-S-A  

วตัถุประสงคใ์นการบรรยาย 

 เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมเขา้ใจล าดับ ขัน้ตอนในกระบวนการขาย  

 เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมทราบถงึอปุสรรค ปัญหา ทีม่ักเกดิขึน้ในแตล่ะขัน้ตอน และวธิกีารจัดการกับ

สิง่ทีเ่กดิขึน้  

เนือ้หาในการบรรยาย 

 การพดูเพือ่จูงใจลกูคา้ - เทคนคิการน าเสนอ ดว้ย Model P-I-S-E-S-A - การรับฟังเชงิที่

ปรกึษาใหก้ับลกูคา้ 

5. กจิกรรม "การน าเสนอการขาย: บคุลกิภาพตอ้งตา-น าเสนอโดนใจ"  

วตัถุประสงคข์องกจิกรรม 

 เพือ่ใหผู้เ้ขา้ฝึกอบรมฝึกปฏบิัต ิภาษาพดูและ ภาษากายเพือ่การน าเสนอสนิคา้หรอืขอ้มลูให ้

ลกูคา้ดว้ย Model P-I-S-E-S-A 

รูปแบบกจิกรรม 

 เป็นการ Demo ภาษาพดู ภาษากายในการน าเสนอและใหผู้เ้ขา้ฝึกอบรมรว่มปฏบิัต ิ 

 ลักษณะของกจิกรรม 

 Role Play เพือ่การน าเสนอการขายโดยใชค้วามรู ้และเทคนคิทีไ่ดเ้รยีนรูม้า 

6. บรรยาย การปิดการขาย การเจรจาตอ่รอง  

วตัถุประสงคใ์นการบรรยาย 

 การตอบขอ้โตแ้ยง้ ปิดการขาย 9 เทคนคิการปิดการขาย 

 การเจรจาตอ่รองกับลกูคา้ 

 การตดิตาม ลกูคา้ 

7. กจิกรรม "การน าเสนอการขาย การตอบขอ้โตแ้ยง้ และปิดการขาย"  

วตัถุประสงคข์องกจิกรรม  

 เพือ่ใหผู้เ้ขา้ฝึกอบรมฝึกปฏบิัต ิภาษาพดู ภาษากายเพือ่การน าเสนอสนิคา้หรอืขอ้มลูใหล้กูคา้ 

ฝึกเจรจาตอ่รองและปิดการขาย  

รูปแบบกจิกรรม 

 เป็นการ Demo ภาษาพดู ภาษากายในการน าเสนอและใหผู้เ้ขา้ฝึกอบรมรว่มปฏบิัต ิ 

ลักษณะของกจิกรรม  
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 Role Play เพือ่การน าเสนอการขาย ตอบขอ้โตแ้ยง้และการปิดการขาย 

8. เทคนคิในการสือ่สารกับลกูคา้อยา่งตอ่เนือ่ง ดว้ย Model 4R (R = Receive รับฟัง,R = Reactive 

of feeling สะทอ้น, R = Restatement ทวนความ, R = Review สรปุความ) การตอบขอ้

โตแ้ยง้ การรับมอืกับปัญหา ขอ้รอ้งเรยีน และขอ้ชืน่ชมในงานขายและบรกิาร เพือ่เปลีย่นขอ้

รอ้งเรยีนเป็นโอกาสพัฒนาการขายและบรกิาร ใหเ้ป็นเลศิ อยา่งยั่งยนื  

วตัถุประสงคใ์นการบรรยาย 

 เพือ่ใหผู้เ้ขา้ฝึกอบรมตระหนักรูค้วามส าคัญของการตดิตอ่สือ่สารเพือ่สรา้งสมัพันธ ์อยา่ง

ตอ่เนือ่ง และรับมอืกบัปัญหา และขอ้รอ้งเรยีนของลกูคา้ รวมถงึฝึกปฏบิัต ิ

 เพือ่ใหผู้เ้ขา้ฝึกอบรมเขา้ใจ และมทีักษะในการปรับเปลีย่นขอ้รอ้งเรยีนใหเ้ป็นโอกาสทีจ่ะท าให ้

ลกูคา้มั่นใจในสนิคา้และการบรกิาร รวมถงึอยากใชส้นิคา้และบรกิารตอ่ไปอยา่งยั่งยนื กจิกรรม 

กจิกรรม “Role Play: ฝึกปฏบิัตเิพือ่รับมอืกับปัญหาดว้ย Model 4R” โดยแบง่กลุม่ 2-3 ทา่น/

กลุม่ ใหส้ลบักันในกลุม่ 1-2 ทา่นเป็นลกูคา้ มารอ้งเรยีนในสถานการณ์ใกลเ้คยีงความจรงิทีส่ดุ 

และอกี 1-2 ทา่นใชท้ักษะทีอ่บรมมาในการสือ่สารเพือ่สรา้งสมัพันธแ์ละรับมอื กับขอ้โตแ้ยง้ 

หรอืขอ้รอ้งเรยีน  

วตัถุประสงคข์องกจิกรรม 

 เพือ่ใหท้ราบวธิกีารสือ่สารเพือ่สรา้งสมัพันธอ์ยา่งตอ่เนื่องกับลกูคา้ เชน่การใชโ้ทรศัพท ์

FaceBook ฯลฯ 

 เพือ่ปรับใชใ้นการรับขอ้รอ้งเรยีนจากลกูคา้  

 เพือ่ใหเ้ห็นวงจรของงานบรกิารทีต่อ้งมกีารรอ้งเรยีนและบรหิาร จัดการใหเ้ป็นโอกาสทีด่ไีด ้

 กจิกรรม “Expertise &Q/A” 

 เพือ่ประมวลความรู ้ความเขา้ใจในเนื้อหาและกจิกรรมทีไ่ดรั้บจากการฝึกอบรม  

สรปุการบรรยาย ถาม-ตอบ และชมวดีโีอผูป้ระสบความส าเร็จเพือ่สรา้งแรงบันดาลใจในการท างานตอ่ไป 

 

 วทิยากร 

อาจารยก์ติศิักดิ ์ววัิฒน์ธนวงศ ์

 

 รปูแบบการฝึกอบรม 

บรรยายแบบ Adult Learning Approach, Role Play กจิกรรมสนุกสนาน เกม และ การปฏบิัตกิาร (Workshop) 

ภาพยนตด์มีบีทเรยีน (Lesson from Movies) โดยผูเ้ขา้อบรมมสีว่นรว่มทกุๆหัวขอ้ 

 

 

 ระยะเวลา 

1 วัน 


