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บรษิทั ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จํากดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400       

โทร:, 0-2615-4477 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com, hipo-training@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.co.th  

เทคนคิการนําเสนอขายอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 

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

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

จากประสบการณ์ตรงและจรงิในวงการทีม่ากดว้ยคณุภาพกวา่ 30 ปี 
 

31 สงิหาคม 2565 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานทีจ่ดัอบรมอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 
หลกัการและเหตผุล 
          พนักงานขายหลายคนไม่ประสบความสําเร็จ หรอื ตกมา้ตายในการนําเสนอ ไม่วา่จะเป็น นําเสนอผลติภัณฑ์
ต่อหนา้ลูกคา้ แมว้่าผูนํ้าเสนอ จะทําไดด้เีพียงใดก็ตาม สาเหตุหลักเกดิจากผูนํ้าเสนอไม่ทราบหลักการและขาด
ประสบการณ์ในการนําเสนอผลติภณัฑไ์มว่า่จะเป็นเรือ่งของ ความสามารถในการขายตัวเองกอ่นทีนํ่าเสนอผลติภัณฑ ์
การมบีคุลกิภาพทีด่ใีนระหวา่งการนําเสนอทีส่รา้งความไมม่ัน่ใจใหล้กูคา้ การเรยีงเนือ้หาสบัสน รวมทัง้ขาดเทคนคิใน
การใชส้ือ่โดยรวมแลว้ สรปุไดว้า่ ผูนํ้าเสนอไมส่ามารถเรยีกศรัทธาจากลกูคา้ได ้การนําเสนอจงึจําเป็นตอ้งสรา้งความ
ประทับใจใหก้บัลกูคา้ไดอ้ยา่งแทจ้รงิ การนําเสนอในครัง้นัน้จงึจะสรา้งการยอมรับจากลกูคา้ ดงันัน้จงึจําเป็นอยา่งยิง่ที่
พนักงานขายจะตอ้งเรยีนรูเ้ทคนคิและวธิกีารพัฒนาการนําเสนอ เพือ่หลกีเลีย่งความผดิพลาดทีอ่าจเกดิขึน้เบือ้งหนา้  
และสรา้งโอกาสแหง่ความสําเร็จในการปิดการขาย ซึง่เป็นเป้าหมายสงูสดุน่ันเอง 
          หลักสูตรนี้ จงึไดพั้ฒนาขึน้มาเฉพาะ เพื่อใหท้ีมขายไดเ้รียนรูก้ารสรา้ง Smart Personality ใหก้ับตนเอง 
รวมทัง้จะไดรั้บความรู ้หรือ “ศาสตร์” ของการนําเสนอไม่ว่าจะเป็นการวางแผนก่อนการนําเสนอ การเตรียมสือ่ 
PowerPoint Presentation ในการนําเสนอ การแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ การตอบคําถามและขอ้โตแ้ยง้ของลกูคา้  เป็น
ตน้ พรอ้มกบั จะไดฝึ้ก “ศลิป์” หรอืทักษะในการนําเสนอ ฝึกทักษะการพูดและการฟังลกูคา้ รวมถงึการเนน้ย้ําและโนม้
นา้วความสนใจของลกูคา้ใหเ้ห็นความสําคญัของคณุคา่ (Values) ทีจ่ะไดรั้บจากผลติภัณฑจ์นทําใหเ้กดิการตดัสนิใจ
ซือ้ในทีส่ดุ  
 
วตัถปุระสงค ์
 

1. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดท้ราบหลักการและเทคนิคดา้นการพัฒนาบุคลกิภาพ และการนําเสนออย่างมอื
อาชพีและเป็นระบบ  

2. เพือ่ฝึกฝนทักษะการนําเสนอรวมถงึการจัดทํา Presentation ดว้ย Power point ใหน่้าสนใจแบบมอือาชพี  
3. เพือ่สรา้งความมั่นใจใหก้ับผูเ้ขา้รับการอบรมในการนํา “ศาสตร”์ และ “ศลิป์” ของการนําเสนอผลติภัณฑ ์ไป

ใชใ้นการปฏบิตังิานจรงิอยา่งไดผ้ลดเีลศิ จนบรรลเุป้าหมายในการขาย 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                   Outline Hipo 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จํากดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400       

โทร:, 0-2615-4477 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com, hipo-training@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.co.th  

หวัขอ้การบรรยายและ Workshop 
1. การวเิคราะหล์กูคา้ /  ผูฟั้ง 
2. แนวคดิการนําเสนอในสิง่ทีผู่ฟั้งตอ้งการ 
3. เป้าหมายของการนําเสนออยา่งเหมาะเจาะกบักลุม่ลกูคา้/ผูฟั้ง 
4. การวางกลยทุธใ์นการนําเสนออยา่งไดผ้ล 

4.1  การวางแผนและการเตรยีมตวัอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
4.2  การจัดองคป์ระกอบของการนําเสนอ 
4.3  ขอ้ปฏบิตัขิองผูนํ้าเสนอ 
4.4  สือ่ในการนําเสนอ 
4.5  การตอบขอ้ซกัถาม-เทคนคิการลดความกดดนัจากการนิง่ของลกูคา้ 
4.6  การฝึกซอ้มการนําเสนอ 

5. การเตรยีมบคุลกิภาพกอ่นนําเสนอ 
6. การสรา้งความตอ้งการใหโ้ดนใจลกูคา้ และการโนม้นา้วการตดัสนิใจ 

 กจิกรรม: นําเสนอ 
7. เทคนคิการคน้หาสิง่ทีค่า้งคาใจลกูคา้ 
8. สิง่ทีค่วรปฏบิตัใินการนําเสนอ 
9. การตรวจสอบและประเมนิผลการนําเสนอ 
10. เทคนคิการพัฒนาตนเองในการนําเสนอ 
11. กจิกรรม :  นําเสนออยา่งมอือาชพี ภายหลงัการฝึกฝน 

 
 

 

 
 

ประกาศนยีบตัร : บรษิทั ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จาํกดั 
 

อตัราหลกัสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 
ราคาคา่อบรมสมัมนา / ทา่น 

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ทีจ่า่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ทีจ่า่ย 

บคุคลท ัว่ไป 3,900.00 273.00 117.00 4,056.00 4,173.00 
สมาชกิ HIPO 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 

ราคาพเิศษ !!! ชําระคา่อบรมสมัมนา กอ่นวนัอบรม 15 วนั   
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ทีจ่า่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ทีจ่า่ย 

บคุคลท ัว่ไป 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 
สมาชกิ HIPO  3,400.00 238.00         102.00   3,536.00 3,638.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังนี ้

1.1 ธนาคารกรงุเทพ บัญชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขที ่127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขที ่014-2-63503-8 

          ชือ่บัญช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ที ่0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุือ่บรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของทา่น และชือ่หลักสตูร 
2.  ชําระดว้ยเชค็บรษัิท สัง่จา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จํากดั 
3.  หัก ณ ทีจ่า่ย 3% เลขประจําตัวผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีไ่ดช้ําระมาแลว้   
 
 
อบรม, สมัมนา,  การตลาด, การขาย, การนําเสนอขาย, Presentation 
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รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: 
 Tel. : 086-318-3152 หรอื 02-615-4477    
 E-mail : hipotraining@gmail.com  
 Website : www.hipotraining.co.th หรอื สแกน QR Code ดา้นลา่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ID Line@ : @761mvknp หรอื สแกน QR Code ดา้นลา่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Facebook Fan page : www.facebook.com/HIPOtraining  หรอื สแกน QR Code ดา้นลา่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รบัชมตวัอยา่งการสอนเพิม่เตมิไดท้ี ่ 
 YouTube : https://www.youtube.com/user/hipotraining/videos 
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