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หลักสูตรที 2 เทคนิคการนําเสนอผลิตภัณฑ์ เพือการขายอย่ างได้ ผล
(Effective Product Presentation Techniques)
หลักการและเหตุผล
พนักงานขายหลายคนไม่ประสบความสําเร็จ สาเหตุหลักพบว่าเกิดจากความผิดพลาดของความสามารถในการ
ขายตัวเองก่อนทีGจะเริGมขายผลิตภัณฑ์ บุคลิกภาพมีสว่ นสําคัญอย่างมากในการเรี ยกศรัทธาจากลูกค้ า จนกล่าวได้
ว่าบุคลิกเป็ นจุดเริGมต้ นของการขาย นอกจากนี N การนําเสนอก็ต้องสร้ างความประทับใจเช่นกัน แต่มกั พบว่าพนักงาน
ขายมักตกม้ าตายจากการนําเสนอผลิตภัณฑ์ แม้ วา่ ผลิตภัณฑ์นนๆ
ั N จะมีคณ
ุ สมบัติและประโยชน์ทีGถือเป็ นจุดขาย
ชัดเจนก็ตาม การนําเสนอผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลต่อการตัดสินใจซื Nอของลูกค้ าและยอดขายของ
องค์กร ดังนันจึ
N งจําเป็ นอย่างยิGงทีGพนักงานขายต้ องเรี ยนรู้เทคนิคและวิธีการพัฒนาบุคลิกภาพของตนและการ
นําเสนอผลิตภัณฑ์ เพืGอหลีกเลีGยงความผิดพลาดทีGอาจเกิดขึ Nนต่อหน้ าลูกค้ า และสร้ างโอกาสแห่งความสําเร็จในการ
ขายซึงG เป็ นเป้าหมายสูงสุดนันG เอง
หลักสูตรนี N จึงได้ พฒ
ั นาขึ Nนมาเฉพาะ เพืGอให้ ทีมขายได้ เรี ยนรู้การสร้ าง Smart Personality ให้ กบั ตนเอง รวมทังจะ
N
ได้ รับความรู้ หรื อ “ศาสตร์ ” ของการนําเสนอไม่วา่ จะเป็ นการวิเคราะห์ลกู ค้ าก่อนการนําเสนอ การวางแผนกลยุทธ์
ในการนําเสนอ การเสนอประโยชน์หรื อสิGงทีGลกู ค้ าจะได้ รับจากผลิตภัณฑ์ของบริษัท เป็ นต้ น พร้ อมกับ จะได้ ฝึก
“ศิลป์” หรื อทักษะในการนําเสนอ ฝึ กทักษะการพูดและการฟั งลูกค้ า รวมถึงการเน้ นยํ Nาและโน้ มน้ าวความสนใจของ
ลูกค้ าให้ เห็นความสําคัญของคุณค่า (Values) ทีGจะได้ รับจากผลิตภัณฑ์จนทําให้ เกิดการตัดสินใจซื NอในทีGสดุ
วัตถุประสงค์
1. เพืGอให้ ผ้ เู ข้ ารับการอบรมได้ ทราบหลักการและเทคนิคด้ านการพัฒนาบุคลิกภาพและการนําเสนอผลิตภัณฑ์
ของบริษัทอย่างมืออาชีพและเป็ นระบบ
2. เพืGอสร้ าง Smart Personalityและฝึ กฝนทักษะการนําเสนอผลิตภัณฑ์ รวมถึงทักษะด้ านการโน้ มน้ าวลูกค้ า
ให้ สนใจและตัดสินใจซื Nออย่างเต็มใจ
3. เพืGอสร้ างความมันG ใจให้ กบั ผู้เข้ ารับการอบรมในการนํา “ศาสตร์ ” และ “ศิลป์” ของการนําเสนอผลิตภัณฑ์
ไปใช้ ในการปฏิบตั งิ านจริงอย่างได้ ผลดีเลิศ จนบรรลุเป้าหมายในการขาย
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รูปแบบการฝึ กอบรม
1. การบรรยาย หลักและทฤษฎีของการนําเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
2. การฝึ กปฏิบตั ิการนําเสนอ (Presentation Workshop)
• ผู้เข้ าฝึ กอบรมนําเสนอผลิตภัณฑ์ทีGรับผิดชอบ โดยอาศัยสืGอ เอกสารทีGใช้ ในการขายจริง พร้ อมตอบข้ อ
ซักถาม - Q&A
• ผู้ฟัง (เสมือนเป็ นลูกค้ า) และวิทยากร ให้ ความเห็นและข้ อเสนอแนะในการพัฒนาการนําเสนอ
หัวข้ อการบรรยายและ Workshop
****** หลักสูตรนีเJ น้ นการนําเสนอจากผู้เข้ าสัมมนา หัวข้ อต่ างๆต่ อไปนีจJ ะปรากฏในเอกสาร เพือใช้ เป็ น
แนวทางให้ ผ้ ูเข้ าสัมมนาได้ ศึกษาประกอบเพิมเติมเท่ านันJ
1. การวางแผนการนําเสนอและการขายอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เป้าหมายของการนําเสนอและการขายอย่างเหมาะเจาะกับกลุม่ ลูกค้ า
3. การเตรี ยมตัวของผู้นําเสนอ
4. ขันตอนในการนํ
N
าเสนออย่างได้ ผล
- นําเสนอให้ กบั กลุม่ ลูกค้ า
- นําเสนอแบบตัวต่อตัว
5. สืGอในการนําเสนอเพืGอการขาย
6. ข้ อควรปฏิบตั ขิ องผู้นําเสนอ เพืGอเสริมสร้ างความเชืGอมันG ให้ ลกู ค้ า
7. เทคนิคการตอบคําถามและการจัดการข้ อโต้ แย้ งของลูกค้ า
8. การตรวจสอบและประเมินผลการนําเสนอและการขาย
9. กิจกรรม: การนําเสนอจากผู้เข้ าอบรม
10. เทคนิคอืGน ๆ สําหรับการนําเสนอเพืGอการขาย
10.1 เทคนิคการสร้ างความต้ องการให้ โดนใจลูกค้ า
10.2 การหาจุดขายและการลนไฟลูกค้ า
10.3 เทคนิคการล้ วงสิGงทีGค้างคาใจของลูกค้ า
10.4 เทคนิคการแก้ ปัญหาเฉพาะหน้ า
10.5 การทบทวนผลการขาย ทําไมขายได้ หรื อ ขายไม่ได้
11. สรุป คําถามและคําตอบ
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หมายเหตุ
1. กิจกรรมการนําเสนอของผู้เข้ าสัมมนา จะทําในหลายรูปแบบทังตั
N วต่อตัวและกลุม่ โดยผู้เข้ าสัมมนาต้ อง
เตรี ยมโบว์ชวั ร์ เอกสารประกอบการขาย ผลิตภัณฑ์ สไลด์การนําเสนอ รวมถึงสืGออืGน ๆ ทีGใช้ จริงในการขาย
กับลูกค้ า
2. หัวข้ อทีGเสนอสามารถปรับเปลีGยนได้ ตามความต้ องการของลูกค้ า
ระยะเวลาอบรม
1 วัน เวลา 09.00 – 16.00 น. รวมเวลา 6 ชัวG โมง
ผลทีคาดว่ าจะได้ รับ
1. ผู้เข้ ารับการอบรมได้ ทราบหลักการและความรู้เกีGยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ เทคนิคการนําเสนออย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. ผู้เข้ ารับการอบรมได้ เรี ยนรู้จดุ อ่อน จุดแข็งของตน จนทําให้ สามารถพัฒนาทักษะในการนําเสนอทีGมี
ประสิทธิภาพได้
3. ผู้เข้ ารับการอบรมเกิดความมันG ใจ จนสามารถประยุกต์ทกั ษะและเทคนิคในการนําเสนอและการโน้ มน้ าว
การตัดสินใจให้ เหมาะกับลูกค้ า และสภาพแวดล้ อมได้
วิทยากร
• อาจารย์สพุ จน์ กฤษฎาธาร
ผู้จดั การทัวG ไป บริษัท ไฮโพ เทรนนิGง แอนด์ คอนเซ้ าท์แทนซีG จํากัด
วิทยากรและทีGปรึกษาให้ กบั บริษัท และ หน่วยงานภาครัฐ
อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชน
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