
 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จาํกดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400         
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Business Presentation Technique 
 (เทคนคิการนําเสนออยา่งมปีระสทิธผิล) 

 

วทิยากร: อาจารยส์พุจน ์กฤษฎาธาร 
อดตี Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด  
บรษัิท แอบ๊บอต ลาบอแรตอรสี จํากดั จากสหรัฐอเมรกิา   

Senior Manager ฝ่ายขายและบรกิาร บรษัิท เทเลคอมเอเชยี คอรป์อเรชัWน จํากดั (มหาชน)  
และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บรษัิท เบอรงิเกอร ์อนิเกลไฮม ์(ไทย) จํากัด จากเยอรมน ี

จากประสบการณ์ตรงและจรงิในวงการทีWมากดว้ยคณุภาพมากกวา่ 30 ปี 
 

20 – 21 กนัยายน 2561 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานที�จดัอบรมอาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 
หลกัการและเหตผุล 

พนักงานขายหลายคนไม่ประสบความสําเร็จ หรือ ตกมา้ตายในการนําเสนอ ไม่ว่าจะเป็น นําเสนอ
ผลติภัณฑต์อ่หนา้ลกูคา้ แมว้า่ผูนํ้าเสนอ จะทําไดด้เีพยีงใดก็ตาม สาเหตหุลักเกดิจากผูนํ้าเสนอไมท่ราบหลักการ
และขาดประสบการณ์ในการนําเสนอผลติภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นเรืWองของ ความสามารถในการขายตัวเองก่อนทีW
นําเสนอผลติภัณฑ ์การมบีคุลกิภาพทีWดใีนระหวา่งการนําเสนอทีWสรา้งความไมม่ัWนใจใหล้กูคา้ การเรยีงเนือ̀หาสบัสน 
รวมทัง̀ขาดเทคนคิในการใชส้ืWอโดยรวมแลว้ สรปุไดว้า่ ผูนํ้าเสนอไมส่ามารถเรยีกศรัทธาจากลกูคา้ได ้การนําเสนอ
จงึจําเป็นตอ้งสรา้งความประทับใจใหก้ับลูกคา้ไดอ้ย่างแทจ้รงิ การนําเสนอในครัง̀นัน̀จงึจะสรา้งการยอมรับจาก
ลูกคา้ ดังนัน̀จงึจําเป็นอย่างยิWงทีWพนักงานขายจะตอ้งเรยีนรูเ้ทคนคิและวธิกีารพัฒนาการนําเสนอ เพืWอหลกีเลีWยง
ความผดิพลาดทีWอาจเกดิขึน̀เบือ̀งหนา้  และสรา้งโอกาสแหง่ความสาํเร็จในการปิดการขาย ซึWงเป็นเป้าหมายสงูสดุ
นัWนเอง  หลกัสูตรนีJ ..จงึไดพั้ฒนาขึน̀มาเฉพาะ เพืWอใหท้ีมขายไดเ้รียนรูก้ารสรา้ง Smart Personality ใหก้ับ
ตนเอง รวมทัง̀จะไดรั้บความรู ้หรอื “ศาสตร”์ ของการนําเสนอไมว่า่จะเป็นการวางแผนกอ่นการนําเสนอ การเตรยีม
สืWอ PowerPoint Presentation ในการนําเสนอ การแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ การตอบคําถามและขอ้โตแ้ยง้ของลกูคา้  
เป็นตน้ พรอ้มกับ จะไดฝึ้ก “ศลิป์” หรอืทักษะในการนําเสนอ ฝึกทักษะการพูดและการฟังลกูคา้ รวมถงึการเนน้ย̀ํา
และโนม้นา้วความสนใจของลกูคา้ใหเ้ห็นความสําคัญของคณุคา่ (Values) ทีWจะไดรั้บจากผลติภัณฑจ์นทําใหเ้กดิ
การตัดสนิใจซือ̀ในทีWสดุ  
 
วตัถปุระสงค ์

1. เพืWอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดท้ราบหลักการและเทคนคิดา้นการพัฒนาบคุลกิภาพ และการนําเสนออยา่งมอื
อาชพีและเป็นระบบ  

2. เพืWอฝึกฝนทักษะการนําเสนอรวมถงึการจัดทํา Presentation ดว้ย Power point ใหน่้าสนใจแบบมอือาชพี  
3. เพืWอสรา้งความมัWนใจใหก้ับผูเ้ขา้รับการอบรมในการนํา “ศาสตร”์ และ “ศลิป์” ของการนําเสนอผลติภัณฑ ์

ไปใชใ้นการปฏบิัตงิานจรงิอยา่งไดผ้ลดเีลศิ จนบรรลเุป้าหมายในการขาย 
 
หวัขอ้การบรรยายและ Workshop 
วนัที�หนึ�ง  

1. การวเิคราะหล์กูคา้ /  ผูฟั้ง 
2. แนวคดิการนําเสนอในสิWงทีWผูฟั้งตอ้งการ 
3. เป้าหมายของการนําเสนออยา่งเหมาะเจาะกับกลุม่ลกูคา้/ผูฟั้ง 
4. การวางกลยทุธใ์นการนําเสนออยา่งไดผ้ล 

4.1  การวางแผนและการเตรยีมตัวอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
4.2  การจัดองคป์ระกอบของการนําเสนอ 
4.3  ขอ้ปฏบิัตขิองผูนํ้าเสนอ 
4.4  สืWอในการนําเสนอ 
4.5  การตอบขอ้ซกัถาม-เทคนคิการลดความกดดันจากการนิWงของลกูคา้ 
4.6 การฝึกซอ้มการนําเสนอ 
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5. การเตรยีมบคุลกิภาพกอ่นนําเสนอ 
6. การสรา้งความตอ้งการใหโ้ดนใจลกูคา้ และการโนม้นา้วการตัดสนิใจ 
7. กจิกรรม: นําเสนอ 

 
วนัที�สอง  

8. เทคนคิการคน้หาสิWงทีWคา้งคาใจลกูคา้ 
9. สิWงทีWควรปฏบิัตใินการนําเสนอ 
10. การตรวจสอบและประเมนิผลการนําเสนอ 
11. เทคนคิการพัฒนาตนเองในการนําเสนอ 
12. กจิกรรม :  นําเสนออยา่งมอือาชพี ภายหลังการฝึกฝน 
13. ***การนําความรูท้ ี�ไดร้บัไปถา่ยทอดใหก้บัทมีงานอยา่งไดผ้ล 
14. สรปุคําถามและคําตอบ 

 

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 
อตัราหลกัสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายในวนัอบรม 20 - 21 กนัยายน 2561 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บุคคลท ั�วไป 7,900.00 553.00 273.00 8,180.00 8,453.00 
สมาชกิ HIPO 7,700.00 539.00 231.00 8,008.00 8,239.00 

พเิศษ! ชําระกอ่นอบรม 5 กนัยายน 2561 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บุคคลท ั�วไป 7,700.00 539.00 231.00 8,008.00 8,239.00 
สมาชกิ HIPO 7,400.00 518.00 222.00 7,696.00 7,918.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันี ̀

1.1 ธนาคารกรุงเทพ บญัชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ีเลขทีW 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บญัชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขทีW 014-2-63503-8 

          ชืWอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิWง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีW จํากดั   
          และแฟ็กซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีW 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืWอบรษัิทของทา่น และชืWอหลักสตูร 
2.  ชาํระดว้ยเชค็บรษัิท สัWงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิWง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีW จํากดั 
3.  หัก ณ ทีWจ่าย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขทีW 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสุทธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีWไดช้าํระมาแลว้  
  
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรุณาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิWง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีW จํากดั 
โทรศพัท ์02-615-4499, 02-615-4477-78    
โทรสาร  02-615-4479 
เว็บไซท ์www.hipotraining.com 
อเีมล ์hipotraining@gmail.com  
เฟสบุค๊ www.facebook.com/HIPOtraining  

 

อบรม, สมัมนา, ขาย, ตลาด, เทคนคิการนําเสนอ, Business, Presentation, Techniques, ทกัษะการนําเสนอขาย, เทคนคิการใชส้ืWอ 


