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Course: 
Sales Presentation for Success 
เทคนิคการนําเสนอขาย 

 
Duration: 1 day (9:00 – 16:00) 
 
หลักการและเหตุผล 

เป็นท่ีทราบดีว่าการนําเสนอดีทําให้การขายมีชยัไปกว่าคร่ึง  แต่น้อยคนจะทราบว่าเวลาท่ีแท้จริงท่ีต้องใช้มิใช่ทุ่มเทให้กับ
การปิดการขายอย่างเดียว เพราะย่ิงคณุอยากปิดการขายคณุย่ิงขายไม่ได้ !! 

มีความอศัจรรย์มากมายในเคล็ดลบัแห่งการเสนอขายท่ีคนหลายคนมกัจะมองข้ามเพราะมวัมุ่งไปจดัการข้อโต้แย้งและปิด
การขาย แต่เขาเหล่านัน้กลบัลืมไปว่าหากคุณนําเสนอขายท่ีไม่ดีแล้วคณุไม่มีแม้แต่สิทธิท่ีจะจดัการข้อโต้แย้ง และตามด้วยปิด
การขาย เพราะอะไรหรือ ??  เพราะการนําเสนอท่ีไม่ดีลกูค้าจะไม่แสดงความสนใจแม้แต่จะโต้แย้งให้สิ่งท่ีเขารู้สึกเบื่อหน่าย
หรือไม่เห็นประโยชน์อย่างมากเพียงพอต่อเขา ซึง่ผลก็คือเขาจะน่ิงเงียบและใช้ข้ออ้างท่ีว่าขอคิดดกู่อน หรือ ค่อยติดต่อมาใหม่ก็
แล้วกัน ก่อนจะค่อยๆ ถอนตัวเองออกไปอย่างถนอมนํา้ใจของพนักงานขายท่ียังหลงผิดคิดว่าจะสามารถกลับไปหาใหม่เพ่ือ
จดัการข้อโต้แย้งและปิดการขายในครัง้ต่อไปซึง่จะเป็นแคเ่พียงความฝัน 
 
หัวข้อบรรยาย  
 เทคนิคการนําเสนอขายประเภทต่างๆ 

 อะไรทําให้เกิดการนําเสนอขายท่ีเป็นเลิศ ? 

 เนือ้หา รูปแบบ และการส่งมอบ 

 ขัน้ตอนก่อนการเสนอขาย 

 อารมณ์ขนั ในการนําเสนอการขาย 

 ข้อควรพิจารณาในการนําเสนอการขาย 

 การขายเชิงกลยทุธ์ 

 ขัน้ตอนการขายตนเอง 

 การขายตนเองให้กบัตนเอง 

 การสร้างความมัน่ใจและความกล้า 

 พลงัการขาย 

 การวิเคราะห์อตัราส่วนของเวลาท่ีใช้ในแต่ละขัน้ตอนการขาย 

 Pyramid of Business Success 

 ความลบัของสตูรการขายตนเองคือ อะไร ? 

 สตูรแห่งการหกัเหจิตใจ 

 การสร้างความประทบัใจ ( Impression Management ) 

 Interpersonal Intelligence & Intrapersonal Intelligence 

 สิ่งท่ีนกัฟังท่ีดีพงึระวงั 

 ทฤษฎีเส้นโค้งแห่งความสนใจ 
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 กฎทองของการสร้างความสนใจ 

 ระวงัภาษากายของคณุให้ดี 

 จิตใจของคณุทํางานอย่างไร ห่วงโซ ่T-F-A 

 ความเช่ือท่ีจํากดัตนเอง 

 แบบทดสอบความคิดเชิงบวก 

 การใช้ความจําให้เป็นประโยชน์ และ การย่อความคิดเพ่ือความสําเร็จในงาน 

 เทคนิคการจําช่ือผู้ อ่ืนและเรียกช่ือให้ถกูคน 

 การสนทนาในการเสนอขาย 

 ใช้คําพดูและเลือกคําพดูในการนําเสนอการขาย 

 วงจรการอบรมเพ่ือ Customer Care 

 การเข้าพบลกูค้าแบบสร้างสรรค์ 

 สตูร APPROACH 

 การเร่ิมแนะนําสินค้าแบบมีผลในทางสร้างสรรค์ 

 กฎ  90 : 10 

 สิ่งท่ีลกูค้าต้องการ ทัง้ผู้บริโภค ( B2C ) และธุรกิจ ( B2B ) 

 Diagram รูปแบบการขายแบบจงูใจ 

 Sales Automation การนําเสนอขายรูปแบบใหม่ในอนาคต 

 การใสเ่สียงและภาพยนต์ในการนําเสนอขาย 

 Workshop เทคนิคการจดัการกบัคําถามและวิธีตอบคําถาม 

 Workshop การจดัการกบัความกงัวลของลกูค้า 
 
เหมาะสาํหรับ 

 ผู้พนกังานขาย ควบคมุฝ่ายขาย, ผู้บริหารงานขาย, ผู้ ฝึกอบรมพนกังานขาย ผู้ ต้องการความสําเร็จในอาชีพขาย 
 
รูปแบบการบรรยาย 

 การฝึกอบรมจะเน้นผู้ เข้าสมัมนาเป็นศนูย์กลางโดยจะเน้นการทํา Workshop และ มี VDO ประกอบการสมัมนา 
 
วทิยากร: 
วทิยากรผู้ทรงคุณวุฒจิาก บริษัท บอสตันเน็ตเวร์ิค จาํกัด  
การศกึษา      
 บญัชีบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 พาณิชยศาสตร์มหาบณัฑิต MBA มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ปริญญาเอก การบริหารธุรกิจ จากสหรัฐอเมริกา ( PhD  in Management, American University of Human Sciences, USA ) 
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ประสบการณ์ทาํงาน 
 กรรมการผู้จดัการ บริษัท ลคักี ้สตาร์ อินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) 

 รองผู้ อํานวยการฝ่ายขาย บริษัท โอสถสภา จํากดั 

 ผู้บริหารการขายอาวโุส บริษัท เนสเล่ย์ ประเทศไทย จํากดั 

 ผู้จดัการฝ่ายฝึกอบรมพนกังานขาย บริษัท ยิลเลตต์(ประเทศไทย)จํากดั 

 ผู้จดัการฝ่ายพฒันาการขาย บริษัท เป็ปซ่ีโคล่า อินเตอร์เนชัน่แนล เช้าท์อีสเอเซีย จํากดั 

 ผู้จดัการภาค บริษัท พร๊อคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล จํากดั (พี แอนด์ จี) 

 ผู้จดัการทัว่ไป สายงานการขาย บริษัท ทีโอเอ จํากดั 

 ผู้จดัการฝ่ายขายทัว่ไป บริษัท โฟร์โมสต์ ฟรีสแลนด์ (ประเทศไทย)จํากดั(มหาชน) 
 
วันและเวลาในการจัดงานสัมมนา 

วนัท่ี 14 กนัยายน 2560 เวลา 09.00 -16.00 น. ณ โรงแรม จสัมิน ซิตี ้(ซอยสขุมุวิท 23) หรือโรงแรมท่ีเทียบเท่า 
 (สถานที่อาจมีการเปล่ียนแปลงกรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่ประสานงาน) 

 
 
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานสัมมนา  

ราคา 5,500 บาท   (ราคานีย้งัไม่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม 7%)  
 

 
ค่าฝึกอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200%ของค่าใช้จ่ายจริง 
 (พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป) 

 

สร้างสรรค์หลักสูตรสัมมนาคุณภาพเยี่ยมโดย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Boston Network Co., Ltd. Tel. 02-949-0955, 02-318-6891 Mobile: 086-337-8266, Fax: 02-949-0991 
E-mail: seminar@bostonnetwork.com, Web: http://www.bostonnetwork.com 

 
แผนที่  โรงแรม จสัมิน ซิตี ้ (ซอยสขุมุวิท 23) (สถานที่อาจมีการเปล่ียนแปลงกรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่ประสานงาน) 
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Registration Form 
บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จํากดั  573/140 (สํานกังานใหญ่) ซอยรามคําแหง 39 แขวงพลบัพลา 
เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 Tel: 0-2949-0955/ 0-2318-6891 Fax: 0-2949-0991 

เลขประจําตวัผู้ เสียภาษี 0105548037730 
*  ข้อมูลผู้เข้าร่วมสัมมนา :(โปรดกรอกข้อมลูให้ครบถ้วนและชดัเจน, ภาษาไทย: ตัวบรรจง, ภาษาอังกฤษ: ตัวพมิพ์) 

ข้อมูลเพื่อใช้ออกใบกาํกับภาษี :โปรดตรวจสอบความชดัเจนครบถ้วน เพ่ือความถกูต้องของใบเสร็จ/ใบกํากบัภาษีที่ทา่นจะได้รับ) 

ช่ือท่ีให้ระบใุนใบกํากบัภาษี : ______________________________________________ ตามช่ือบริษัทด้านบน 

ท่ีอยู่ท่ีให้ระบใุนใบกํากบัภาษี :  _______________________________________________________________    

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

การชาํระเงนิค่าสัมมนา: สามารถสอบถามรายละเอียดและสาํรองท่ีนัง่ได้ท่ี 0-2949-0955/ 0-2318-6891 ต่อ 104,105,108,109 
วธีิการชาํระเงนิ 
 โอนเงินเข้าบญัชี บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จํากดั  

ธนาคารธนชาต    สาขาเอสพลานาด รัชดา     บญัชีออมทรัพย์เลขท่ี 260-2-15492-2  โอนวนัท่ี _________________ 
ธนาคารไทยพาณิชย์    สาขาแยกศรีวรา         บญัชีออมทรัพย์เลขท่ี 140-2-63049-9  โอนวนัท่ี _________________ 

 ถือเช็คจ่ายหน้างานในนาม บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จํากดั 
 จ่ายเงินสดหน้างาน 
หากข้อมูลครบถ้วนแล้ว กรุณาส่งกลับมาที่ Email: seminar@bostonnetwork.com  หรือ Fax มาพร้อมกับ 
สาํเนาการโอนเงนิที่ 0-2949-0991 *                            
 *โปรดนําหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายมาย่ืนในวันสัมมนา 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการสํารองท่ีนัง่ให้แก่ผู้ส่งเอกสารลงทะเบียนครบถ้วนและชําระเงินแล้วเท่านัน้ 

 เจ้าหน้าท่ีจะแจ้งยืนยนัการลงทะเบยีนของท่านอีกครัง้หลงัจากได้รับเอกสาร 

 ในกรณีท่ีท่านสํารองท่ีนัง่ไว้แล้วแตไ่ม่สามารถเข้าร่วมการสมัมนาได้   กรุณาแจ้งลว่งหน้าก่อนวนังานอย่างน้อย 10 วนั 
  หากไม่แจ้งตามกาํหนด ท่านจะต้องชาํระค่าธรรมเนียมเอกสารเป็นจาํนวน 50% ของอัตราค่าลงทะเบียน  

หลักสูตรที่ร่วมสัมมนา__________________________________________________วันสัมมนา_________________ 

ช่ือ-นามสกลุ  (ภาษาไทย) ________________________________________________________________________ 

 (ภาษาองักฤษ) ______________________________________________________________________ 

บริษัท  (ภาษาไทย)_________________________________________________________________________ 

 (ภาษาองักฤษ)______________________________________________________________________ 

ตําแหน่งงาน: _____________________________________แผนก/ฝ่าย: _____________________________________ 

 เบอร์โทรศพัท์ท่ีทํางาน: ___________________ตอ่____________เบอร์โทรศพัท์มือถือ:__________________________ 

Fax: _________________________________  E-mail: _________________________________________          ____ 

ช่ือผู้ประสานงาน (HR)_______________________________เบอร์โทรศพัท์_____________________ตอ่__________ 


