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Course: 
Excellent Product Presentation: Techniques and 
Strategy 
สุดยอดเทคนิคการนําเสนอผลิตภัณฑ เพ่ือความเหนือชั้นกวาทางธุรกิจ 

 
Course ID: BN110019 
Duration: 1 day (9:00 – 16:00) 
 
 
หลักการและเหตุผล: 

ในปจจุบันเปนท่ียอมรับกันในวงกวางวาการนําเสนอน้ันมีความสําคัญ และจําเปนอยางยิ่งในการชวงชิงความไดเปรียบของ

ธุรกิจน้ันๆ เพราะถึงแมวาตัวผลิตภัณฑจะมีคุณลักษณะท่ีดี มีจุดเดนและมีประโยชนท่ีผานกระบวนการของการพัฒนาสินคา

มาเปนอยางดีก็ตาม แตก็ไมไดหมายความวาลูกคาจะซื้อสินคาน้ัน เน่ืองจากการส่ือสารท่ีไมถูกวิธี ทําใหผูขายพลาดโอกาสการ

ขายไปอยางนาเสียดาย หลักสูตรน้ีไดรับการออกแบบและพัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะจากปญหาการนําเสนอตางๆ ท่ีเกิดขึ้นจริง 

โดยรวบรวมจุดออนตางๆ ในการนําเสนอท่ีเกิดขึ้นมาพัฒนาเปนหลักสูตร เพ่ือใหเหมาะสมกับทีมงานในฝายขาย นักการตลาด 

พนักงาน หรือผูบริหารท่ีตองการนําเสนอสินคาหรือผลงานของตนเอง เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมไดเรียนรูเทคนิคการนําเสนอ

ไมวาจะเปนการสรางพลังของตนเองใหกลานําเสนอ การเตรียมพรอม การวิเคราะหลูกคากอนการนําเสนอ การวางแผนกลยุทธ

ในการนําเสนอ การเสนอประโยชนหรือส่ิงท่ีลูกคาจะไดรับจากสินคา ฝกทักษะการพูด การฟง การมีสวนรวมกับลูกคา การ

สรางการยอมรับ การเนนย้ําและการโนมนาว สรางจุดสนใจของลูกคาใหเห็นความสําคัญของสินคา จนเกิดการตัดสินใจซื้อ

สินคาน้ัน ๆ  

 

ประโยชนที่จะไดรับ: 

• ผูเขารับการฝกอบรมจะไดทราบหลักการและเทคนิคการนําเสนอสินคาอยางมืออาชีพ เปนระบบ และนําไปใชในการ

ทํางานจริงไดอยางมีประสิทธิภาพ 

• ผูเขารับการฝกอบรมจะไดฝกฝนทักษะการนําเสนอ ลดความกังวล ลดความประหมา ในการนําเสนอ  

• ผูเขารับการฝกอบรมจะไดรับการฝกฝนทักษะดานการโนมนาว การตอบขอโตแยงของลูกคาเพ่ือใหเกิดการตัดสินใจซื้อ

อยางพึงพอใจ และรักษาฐานลูกคาระยะยาว 

 

หัวขอการบรรยาย: 

• ปลุกพลังภายในตนเอง เพ่ือการนําเสนอ  

• วิเคราะห จุดออน จดุแขง็ ของผูนําเสนอ เพ่ือหาวิธีท่ีเหมาะสมในแตละคน 

• โครงสรางการนําเสนอในหลักของ Four Sound   

• วิเคราะหเปาหมายการนําเสนอ  

• วางแผนการนําเสนอใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย 
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• เทคนิคการนําเสนอแบบ One to One, Network และ One to Many  

• ขั้นตอนในการนําเสนอแบบมืออาชีพ   

• ส่ือการนําเสนอ เพ่ือการดงึดดูความสนใจ  

• ขอควรปฏิบัติของผูนําเสนอ ควรทํา(Do) และไมควรทํา(Don’t) ในการนําเสนอ 

• เทคนิคการลดความประหมา และสรางความเชื่อมั่นใหลูกคา 

• เทคนิคการตอบคาํถามและการจดัการขอโตแยงในขณะนําเสนอ  

• การตรวจสอบและประเมินผลการนําเสนอ 

 

เหมาะสําหรับ: 

• ทีมงานฝายขาย นักการตลาด พนักงาน ผูบริหารท่ีตองนําเสนองานของตนเอง นักเรียน นักศึกษา หรือผูท่ีสนในในเทคนิค

การนําเสนอท่ัวไป 

 

Why Boston Network? 
 

• World Class Curriculum - our course curriculums incorporate best-in-business thinking and 
practices and are designed for all organizational levels.   

• Renowned Trainers - all our seminars, conferences are led by senior executives, managers, 
authors, educators, consultants, even CEOs. They’re not only skilled speakers, but top 
business practitioners who have been in the trenches 

• Satisfaction Guarantee - we are totally focused on customer satisfaction. Our 100% 
customer satisfaction guarantee is the factor that will distinct us from others.   

• Experienced Training Specialist - with more than five years of experiences, we bring in 
latest business know-how, world-class cutting edge management knowledge, and valuable 
insights to Thai society. We held over 200 seminar events each year with more than 10,000 
executive participants countrywide.  

 
 
 
 

100% Satisfaction Guarantee 
After attending Boston Network seminar or event, if you are not fully satisfied that we 
have delivered everything promised. Simply notify the seminar administrator by the lunch 
break and we will refund the entire registration fee. 
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