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กลยุทธ์และเทคนิคการน าเสนอผลิตภัณฑ์และผลงาน 

อย่างอย่างมีประสิทธิภาพ 

(Effective Business and Product Presentation : Techniques and Strategy) 

 

หลักการและเหตุผล  
ผู้รับผิดชอบงานขาย หรือผู้บริหารจ านวนมากท่ีรับผิดชอบงานการบริหารการตลาด การขาย การผลิต 

งานโครงการและกิจกรรมต่างๆ ซึ่งแต่ละท่านเป็นผู้ที่มีความคิดที่ล  าเลิศ และมีการวางแผนที่ดีเยี่ยมอยู่
ตลอดเวลา แต่ต้องเก็บความคิดที่เฉียบคมล  าลึกกว้างไกลกลับเข้าลิ นชักเพียงเพราะคณะผู้บริหารหรือผู้ฟัง
กลุ่มเป้าหมายไม่ยอมรับการน าเสนอเหล่านั น   สาเหตุอาจมาจากการน าเสนอไม่ตรงประเด็นหาจุดเด่นมาขาย
ไม่ได้  หรือไม่มีประสบการณ์ ในการน าเสนอ หรือไม่สามารถควบคุมสถานการณ์รอบด้านในการน าเสนอให้มี
ประสิทธิผลได ้
  หลักสูตรนี  ได้พัฒนาขึ นมาเฉพาะ เพ่ือให้ทีมนักขาย นักการตลาด พนักงานที่ต้องน าเสนองาน ได้
เรียนรู้ “ศาสตร์” ของการน าเสนอไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ลูกค้าก่อนการน าเสนอ การวางแผนกลยุทธ์ในการ
น าเสนอ การเสนอประโยชน์หรือสิ่งที่ลูกค้าจะได้รับจากผลิตภัณฑ์ การสร้าง Smart Personality ให้กับตนเอง 
เป็นต้น พร้อมกับ จะได้ฝึก “ศิลป์” หรือทักษะในการน าเสนอ ฝึกทักษะการพูดและการฟังลูกค้า รวมถึงการ
เน้นย  าและโน้มน้าวความสนใจของลูกค้าให้เห็นความส าคัญของคุณค่า (Values) ที่จะได้รับจากผลิตภัณฑ์จน
ท าให้เกิดการตัดสินใจซื อในที่สุด  

 

เป้าหมายที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับ 
 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคการน าเสนอผลิตภัณฑ์ผลงานและแผนงานของ
บริษัทอย่างมืออาชีพและเป็นระบบ  
 เพ่ือฝึกฝนทักษะการน าเสนอผลิตภัณฑ์ ผลงานและแผนงาน รวมถึงทักษะด้านการโน้มน้าวลูกค้าให้
สนใจและตัดสินใจซื ออย่างเต็มใจ  
 เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับผู้เข้ารับการอบรมในการน า “ศาสตร์” และ “ศิลป์” ของการน าเสนอ
ผลิตภัณฑ์ ผลงานและแผนงาน ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงอย่างได้ผลดีเลิศ จนบรรลุเป้าหมายในการ
ขาย 
 เพ่ือให้ผู้เข้าสัมมนาได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการน าเสนอที่มีประสิทธิผลและสามารถน าเทคนิค 
ทักษะและวิธีการน าเสนอไปใช้กับงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

กระบวนการเรียนรู้ของหลักสูตร 
การบรรยาย / การฝึกปฏิบัติ / การสาธิต / การแสดงบทบาท / พร้อมเขียนบันทึกข้อเสนอแนะของ

วิทยากรให้กับทุกคนที่ท าการน าเสนอ 
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สิ่งที่ผูเ้รยีนตอ้งเตรยีม 
 การน าเสนอเรื่องงานซึ่งตนเองรับผิดชอบใช้เวลา 7-10 นาท ี ส าหรับการน าเสนอ 2 ครั ง 
ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมเรื่องมาให้พร้อม 
 

วธิกีารวัดผล 
 การเข้าร่วมกิจกรรมภายในห้องเรียนตามที่ก าหนด 
 การน าเสนอจ านวน 2  ครั ง 

 

รายละเอียดหลักสูตรเนือ้หาวิชา 
 ภาคปฏิบัติ ตรวจสอบความสามารถในการน าเสนอ (การน าเสนอครั งที่ 1) 
 การวางแผนการน าเสนอและการขายอย่างมีประสิทธิภาพท าได้อย่างไร 
 การแต่งกาย น  าเสียง  ท่าทาง  การใช้มือ  สายตา  การเดิน ยืน นั่ง 
 การพูด  การควบคุมความประหม่า  การสร้างความเชื่อมั่น  การเตรียมเนื อหา 
 การคัดเลือกวิธีการน าเสนอ 
 กาวิเคราะห์ผู้ฟังและจิตวิทยาที่ผู้น าเสนอจ าเป็นต้องรู้ 
 เทคนิคการตอบค าถาม การอธิบายและยกตัวอย่าง การจัดการข้อโต้แย้งของลูกค้า และการ

ควบคุมผู้ฟัง 
 การเตรียมตัวของผู้น าเสนอ 
 ภาคปฏิบัติ (การน าเสนอครั งที่ 2) 

 

วิทยากร  ดร.สุกิจ  บ ารุง 

ระยะเวลาฝึกอบรม    1 วัน (6 ชั่วโมง) 

จ านวนผูเ้ขา้อบรม 15 คน/รุ่น (เนื่องจากต้องฝึกปฏิบัติ) 

ราคาคา่สัมมนา 55,000 บาท (ราคานี ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%) (ต่างจังหวัดเพ่ิมอีก 5,000 บาท) 
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หมายเหตุ 
- ค่าสัมมนาจะรวมเฉพาะค่าวิทยากร และเอกสารประกอบการบรรยาย 
- ค่าสัมมนาไม่รวม ค่าสถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่มระหว่างพักส าหรับวิทยากรและเจ้าหน้าที่บริษัทฯ 
- ในกรณีต่างจังหวัด ทางบริษัท เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ เซอร์วิส จ ากัด ขอให้บริษัทรับผิดชอบเกี่ยวกับ 

ค่าท่ีพัก ค่าเดินทางของวิทยากร และเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ตลอดการสัมมนาทั งโปรแกรม 
- หลักสูตรสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม หรือความต้องการของลูกค้า 
 

______________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

บริษัท อาภาฉาย จ ากัด 
สถาบันฝึกอบรม เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 

Tel .0-2736-0408-9 
Mobile : 089 898 0400 , 065 649 9789 

Fax. 0-736-0050, 0-2736-1035 
E-mail: admin@trainingservice.co.th 

http://www.trainingservice.co.th/
mailto:admin@trainingservice.co.th
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ประวัติวิทยากร 

 

วิทยากร  : การพัฒนาบุคลากร / การบริหาร / การตลาด /การจัดการ  /การบริการ / ศิลปะการพูด / 
ทีมงาน / WALK RALLY ฯลฯ 

การศึกษา  -    ปริญญาเอก ด้านการพัฒนาและการปฏิรูปองค์การ จาก มหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ซีบู    
      (ORGANIZATION  DEVELOPMENT AND TRANFORMATION from CEBU 

DOCTORS’    
                          UNIVERSITY , PHILIPPINES )   

-    ปริญญาโท (ค.ม.) จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

 
*ประสบการณท์ างาน * 

ประสบการณด์้านราชการ และบรษัิทเอกชน  
 อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 

 ผู้ช่วยสมาชิกวุฒิสภา 

 ผู้เชี่ยวชาญประจ าสมาชิกวุฒิสภา   

 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์กรรมาธิการการท่องเที่ยววุฒิสภา 

 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์กรรมาธิการการกีฬาวุฒิสภา 
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 ประธานที่ปรึกษา บริษัท เซเว่นสตาร์ พาราวู๊ด จ ากัด  

 ที่ปรึกษา บริษัท Thai Consultant  and Public Relation / ที่ปรึกษา ( คทก. 3  ) บริษัท ปตท. 
จ ากัด (มหาชน ) 

 ผู้ควบคุมงานประชาสัมพันธ์ และงานฝึกอบรม บริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จ ากัด (มหาชน) 

 ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาธุรกิจ ON AIR กระทรวงพาณิชย์ 

 ที่ปรึกษารายการโทรทัศน์ รายการ “ TEEN TALK DRAMA  “ ช่อง 11 

 ที่ปรึกษา บริษัท PTT LNG  กลุ่มบริษัท ในเครือ ปตท. 

 ที่ปรึกษา บริษัท RAYONG PRO GUARD  

 ที่ปรึกษา สถาบันฝึกอบรม เทรน แอนด์ มีเดีย 

 ที่ปรึกษา สถาบันฝึกอบรม อาดัม กรุ๊ป 

 ที่ปรึกษา สถาบันฝึกอบรม  DODT THAI SEMINAR AND TRAINING 
 

ประสบการณด์า้นสือ่สารมวลชน  

สิ่งพมิพ ์  
 รองประธานสื่อมวลชน เครือสื่อกลาง  
 ผู้สื่อข่าว   คอลัมนิสต์ และผู้ช่วยบรรณาธิการนิตยสาร “สื่อกลาง” 
 ศูนย์ข่าว  นิตยสาร ผู้ใหญ่บ้านด าดี ของ อ.อภิชาติ  ด าดี 

วิทยุ         
1.    ผู้ผลิตและผู้ด าเนินรายการวิทยุหลายรายการ ในหลายสถานี  เช่น 
 -   รายการ “ เพื่อนยามเช้า ” ประเภทรายการเพลงเพ่ือชีวิตและเพลงสตริงสลับข้อคิด 
 -   รายการ “ ยิ้มรับตะวัน ” ประเภทรายการเพลงไทยสากลสลับการพูดคุยสาระ  

-   รายการ “ อนุรักษ์ไทย ” ประเภทรายการสารคดีท่ัวไทย สลับการพูดคุยกับวิทยากรรับเชิญ 
-   รายการ “ พูดจาประสาระยอง ” ประเภทรายการอนุรักษ์ภาษาถิ่น พูดคุยก่ึงทอล์คโชว์ 3 คน 

-  รายการ “ ข่าวสื่อกลาง ” ประเภทรายการ รายงานข่าว วิเคราะห์สถานการณ์ข่าวประจ าวัน 
2.     บันทึกเสียงสปอตโฆษณาทางวิทยุ   และเสียงบรรยายสารคดีต่าง ๆ 
 

โทรทศัน ์   
 พรีเซ็นเตอร์งานโฆษณาทางโทรทัศน์ 
 วิทยากรพิเศษ บรรยายด้านการตลาดและการจัดการ  ช่อง 11 
 วิทยากรโต้วาทีรายการ “ ทีวีวาที ” ช่อง 9 
 4  ผู้ประสานงานรายการ “ สายตรง อ.บ.ต. ” ช่อง 3                          
 ผู้ผลิตรายการ ผู้ก ากับรายการ และพิธีกร รายการ “ ตะวันฉาย ” ช่อง 11 ภูมิภาค 
 เขียนบท และเป็นผู้บรรยายสารคดี ทางวิทยุและโทรทัศน์   
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ประสบการณด์า้นวทิยากร   (กว่า  15 ปี )         
 ผู้เขียนหลักสูตร  และท่ีปรึกษาการจัดท าหลักสูตร การอบรม   ให้กับหน่วยงานทั งภาครัฐและเอกชน

จ านวนมาก  
 อาจารย์พิเศษสถาบันการศึกษาหลายสถาบัน 
 วิทยากรให้ค าปรึกษาทางธุรกิจ โครงการพัฒนาธุรกิจ ON AIR กระทรวงพาณิชย์ 
 วิทยากรฝึกอบรมประจ าทีมงาน THAI – TRAIN . COM ( ไทย-เทรน ด็อท คอม )  
 วิทยากรฝึกอบรมการพูด การพัฒนาบุคลากร และการจัดกิจกรรม Walk Rally สถาบันฝึกอบรม 

TRAIN & TALK  ของ อ.จตุพล ชมภูนิช 
 วิทยากรฝึกอบรม สถาบันฝึกอบรม DOUBLE DIGITS 
 วิทยากรฝึกอบรมการพัฒนาบุคลากร และศิลปะการพูดในที่ชุมชน  และ Walk Rally   สถาบัน

ฝึกอบรม อาดัม กรุ๊ป ของ อ. อภิชาติ ด าดี 
 วิทยากรฝึกอบรม การพัฒนาทีมงานและ Walk Rally  สถาบันฝึกอบรม เทรน แอนด์ มีเดีย  
 วิทยากรพิเศษ ค่ายภาษร  ของ คุณกรรณิการ์ ธรรมเกษร  
 วิทยากรฝึกอบรม ส านักเสริมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 วิทยากรฝึกอบรม ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ( ส.ค.บ.) 
 วิทยากรฝึกอบรม สมาคมสโมสรนักลงทุน 
 วิทยากร กาตลาดและการบริการ บริษัท พีเพ่ิล มีเดียร์    ( SME ชี ช่องรวย)  
 วิทยากรหลักสูตร ผู้น ากับการเมือง ให้กับพรรคการเมืองต่าง ๆ   
 วิทยากรฝึกอบรมให้กับหน่วยงานทั งภาครัฐและเอกชน ในหลักสูตรต่าง ๆ จ านวนมาก เช่น  

 
  หลักสูตร  ด้านการบริหารและการพัฒนาบุคลากรระดับต่าง ๆ  เทคนิคการวิเคราะห์องค์กรเพ่ือการ
พัฒนา Competency based HR Development  ภาวะผู้น า บันไดทองสู่เส้นทางนักบริหารมืออาชีพ  
เทคนิคการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ Performance Management System based KPIs  เทคนิคการ
วิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจ Competency based HR Management in Practice  กลยุทธ์การสั่งงาน
และการจูงใจ  เทคนิคการสร้างความน่าศรัทธาและการครองใจ  ผู้น า - ผู้ตามอย่างไรไม่หลงยุค  ก้าวไกลด้วย
วิสัยทัศน์นักบริหาร เทคนิคการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่ เทคนิคการสร้างบรรยากาศในการท างาน เทคนิคการ
สอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ เทคนิคการเป็นผู้น าทางการเมือง  กลยุทธ์การพัฒนาทักษะในการท างาน  
กิจกรรม 5 ส.  ทีมงานยุคใหม่หัวใจองค์กร การสร้างและการพัฒนาทีมงาน  กลยุทธ์การขจัดข้อขัดแย้ง การ
บริหารความขัดแย้ง เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน เทคนิคการสื่อสารในองค์กร ท างานอย่างไรให้
มีความสุข  เทคนิคการสัมภาษณ์งาน เปิดรั ววัยใสสู่วัยท างาน  กลยุทธ์การเจรจาต่อรอง  แนวทางการจัดการ
สหกรณ์ยุคใหม่  เทคนิคการเทศน์เพ่ือครองใจผู้ฟัง   ( ส าหรับพระนักเทศน์ )  EQ.,CQ .AQ    , LQ เพ่ือการ
ท างานที่มีประสิทธิภาพ  

 



สถาบนัฝึกอบรม เทรนนิง่ เซ็นเตอร ์เซอรวิ์ส  

เลขท่ี 52/174  ถ.กรุงเทพกรีฑา 15  แขวงสะพานสูง  เขตสะพานสูง  กรุงเทพฯ  10250 

 

Rd.,  
  

 

www.trainingservice.co.th 

 
เทคนิคการจัดการฝึกอบรม กลยุทธ์การสร้างหลักสูตรส าหรับพัฒนาบุคลากรในองค์กร เทคนิคการจัด

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เทคนิคการสร้างบรรยากาศในการอบรม กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์
หน่วยงานอย่างไรให้ได้ผล เทคนิคการเขียนข่าว มวลชนสัมพันธ์ส าคัญไฉน  เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพสู่
ความส าเร็จ ศิลปะการพูดในที่ชุมชน เทคนิคการพูดจูงใจ การโต้วาที การแซววาที  กลยุทธ์การเป็นพิธีกร การ
จัดรายการวิทยุกระจายเสียง เทคนิคการน าเสนอแบบมืออาชีพ  

การตลาดและการจัดการยุคใหม่ เทคนิคการขายและการบริการ Service Mine  เทคนิคการบริการ
ด้วยใจสู่ใจ การบริการประกันภัยที่ถูกกฎหมายและได้ใจลูกค้า บริการยุคใหม่ของสถานพยาบาล แนวทางการ
สร้างทีมงานขาย การปิดการขายแบบมืออาชีพ เทคนิคการสร้างเครือข่ายธุรกิจ กลยุทธ์การสร้ างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ ขายอย่างไรให้ส าเร็จ การบริหารลูกค้าและ CRM. การ
จัดการข้อโต้แย้งในงานขาย การเจรจาต่อรอง  ขายให้รวย ขายให้ส าเร็จ ขายให้เป็นมืออาชีพ ฯลฯ  
 วิทยากรจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์  เกม นันทนาการ ส าหรับงานอบรม สัมมนา งานสังสรรค์และกรุ๊ป

ทัวร์      
 วิทยากรค่ายเยาวชน เช่น ค่ายการศึกษานอกโรงเรียน ค่ายเยาวชนเพื่อสิ่งแวดล้อม ค่ายเยาวชนต้าน

ภัยยาเสพติด   
 วิทยากรสอนดนตรี  
 วิทยากรกิจกรรม WALK RALLY แนวใหม่ เพื่อการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานทุกประเภท    ฯลฯ 

 


