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โครงการอบรม/สมัมนาเพื่อพฒันาประสทิธภิาพและเพิม่พลงัการท างานยคุใหม่ 

หลกัสตูร ทกัษะการน าเสนอขายอย่างมืออาชีพ  
Sales Presentation Skills 

ระยะเวลาอบรม/สมัมนา 2 วนั 
โดย  ดร.สุกจิ บ ารุง   

 
 

หลักการและเหตุผล 
  ปัญหาของนกัขาย หรือผู้ ท่ีสนใจในงานขาย มกัจะประสบปัญหาไม่ตา่งกนั นัน่คือพบวา่งานขายไมง่่ายอย่างท่ี
คิด ติด ๆ ขดั ๆ ขาด ๆ เกิน ๆ หาความลงตวัให้ประสบความส าเร็จได้ยาก และอดึอดักงัวลใจท างานไมม่ีความสขุ   แม้จะ
พยายามพฒันาแล้วพฒันาอีก ก็ยงัไมจ่บซะที ไมรู้่อะไรถกู ไมรู้่อะไรผิด ไมรู้่วา่ แคไ่หนอย่างไร จงึจะเรียกวา่มืออาชีพ อยาก
เหมือนนกัขายเก่ง ๆ ท่ีหยิบจบัอะไรก็ขายได้หมด 
  งานขายก็เหมือนทกุอาชีพ ท่ีแม้ไมง่่าย แตก่็ไมย่ากเกินความสามารถของผู้ ท่ีมีความสนใจและตัง้ใจจริง แตท่ี่
ส าคญัคือ จะต้องมีการเร่ิมต้นอย่างถกูวิธีจงึจะมีความส าเร็จรออยู่ข้างหน้า ซึง่หวัใจของงานขายท่ีจะท าให้ประสบ
ความส าเร็จก็คือ การน าเสนอขายอย่างถกูวิธีและมีความเป็นมืออาชีพทางการน าเสนอขาย 
  การอบรมหลกัสตูรนี ้เป็นการมุง่เน้นการพฒันาวิธีคิดและฝีมือด้านงานขาย ตัง้แตก่าร APPROACH ลกูค้า
กระบวนการ ขัน้ตอน และเทคนิคการน าเสนอขายท่ีถกูต้อง เปิดการขาย ปิดการขายได้อย่างสมบรูณ์แบบให้ประสบ
ความส าเร็จและมีความสขุกบังานขายอย่างแท้จริง 
 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเสริมสร้างมิติใหมข่องการน าเสนอขาย เปลี่ยนเทคนิคการน าเสนอขายจากเร่ืองท่ียุ่งยาก น่าตื่นเต้นกงัวลใจ   

ให้กลายเป็นเร่ืองง่าย ๆ น่าสนกุ และมีความสขุในการน าเสนอ 
 เพ่ือให้ทราบถงึกระบวนการ ขัน้ตอนและวิธีการน าเสนอขายท่ีถกูต้อง ตัง้แตก่าร APPROACH ลกูค้า จนสิน้สดุ

การน าเสนอขายอย่างสมบรูณ์แบบ 

 เพ่ือเสริมสร้างทกัษะของนกัขายมืออาชีพ และพฒันาเทคนิคการน าเสนอขายสมยัใหม ่ท่ีแปลกใหม ่ไมธ่รรมดา     
 เพ่ือพฒันากลยทุธ์ สตูรเดด็  ท้าทายความส าเร็จ เปิดการขายง่าย ปิดการขายส าเร็จ ซึง่จะท าให้ได้รับประโยชน์

เตม็เป่ียมสมความคาดหวงั 
 เพ่ือเสริมสร้างความประทบัใจทัง้ผู้น าเสนอขายและผู้ รับฟังการน าเสนอขาย   
 เพ่ือให้สามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปพฒันาการน าเสนอขายของตนเอง ให้มีความสามารถ และมีความเป็นมือ

อาชีพท่ีประสบความส าเร็จด้านงานขายอย่างแท้จริง 
 

ผู้เข้ารับการอบรม   นกัขายท่ีต้องการพฒันาสูค่วามเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง 
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หวัข้ออบรม สัมมนา: 
1. ปัญหาท่ีแท้จริงของการน าเสนอขายท่ีไปไมถ่งึดวงดาว 
2. กิจกรรมฝึกปฏิบตัิ + ข้อเสนอแนะจากวิทยากร 
3. กระบวนการขัน้ตอนท่ีถูกต้องในการน าเสนอขายอย่างมืออาชีพ 
4. การ APPROACH ลกูค้า เพ่ือการน าเสนอขาย 
5. รู้เรา รู้เขา เทคนิคการน าเสนอขายสมยัใหม ่
6. คณุสมบตัิ  5 ประการ ท่ีนกัน าเสนอขายมืออาชีพต้องมี 
7. จดุเป็น - จดุตายท่ีต้องตระหนกัก่อนถงึ..มืออาชีพ 
8. แนวทางการค้นหาจดุเด่นและการสร้างเอกลกัษณ์ทางการน าเสนอขายท่ีเป็นเสน่ห์เฉพาะตวั 
9. กิจกรรมฝึกปฏิบตัิ + ข้อเสนอแนะจากวิทยากร   
10. ทกัษะท่ีส าคญัของนกัน าเสนอขายมืออาชีพ  

 ทกัษะด้านการพดูและบุคลิกภาพท่ีสร้างความน่าเช่ือถือศรัทธา 
 ทกัษะด้านกลยทุธ์การถ่ายทอดและเทคนิคการน าเสนอขายแบบเซียน 
 ทกัษะด้านการวิเคราะห์กลุม่ผู้ ฟังอย่างชาญฉลาด 
 ทกัษะด้านการวิเคราะห์เนือ้หา/ ออกแบบ/จดัท าโครงสร้างเนือ้หาการน าเสนอขาย   
 ทกัษะด้านการใช้สื่อประกอบการน าเสนอขายท่ีไมธ่รรมดา 
 ทกัษะด้านการสร้างบรรยากาศท่ีโดนใจได้ความรู้สกึ 
 ทกัษะด้านการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและการตอบค าถาม.  

11. กิจกรรมฝึกปฏิบตัิ  + ข้อเสนอแนะจากวิทยากร   
12. สตูรเดด็  7 วิธีเตรียมตวัของนกัน าเสนอขายมืออาชีพ 
13. เทคนิคการการขจดัข้อโต้แย้งอย่างน่าประทบัใจ 
14. กลยทุธ์การพดูโน้มน้าวจงูใจเพ่ือการน าเสนอแบบเหนือชัน้ 
15. กิจกรรมฝึกปฏิบตัิ  + ข้อเสนอแนะจากวิทยากร  
16. บทสรุปของมืออาชีพท่ีแท้จริง/ คณุ..ก็ท าได้...ไมย่าก... 

 

รูปแบบการอบรม ( เน้นการฝึกปฏิบตัิจริง) 
 กิจกรรมกลุม่สมัพนัธ์ท่ีได้สาระ สนกุสนาน และเป็นกนัเอง   
 รูปแบบการอบรม เป็นการอบรมเข้ม   ใช้กิจกรรมท่ีหลากหลายสลบัการบรรยายโดยวิทยากรมืออาชีพ  มี

บรรยากาศท่ีแปลกใหมเ่ร้าใจในการเรียนรู้ตลอดการอบรม 
 กิจกรรมฝึกปฏิบตัิทัง้แบบรายบคุคล และกิจกรรมฝึกปฏิบตัิแบบกลุม่ WORK  SHEET / WORK SHOP / ROLE 

PLAYING เน้นฝึกปฏิบตัิจริง ในแตล่ะขัน้ตอน  โดยมีวิทยากรให้ข้อเสนอแนะแบบกนัเอง เพ่ือให้สามารถน า
ประสบการณ์ไปใช้ในการน าเสนอขายได้อย่างมืออาชีพอย่างแท้จริง 

 ร่วมสรุปข้อคิดเห็นสูก่ารท างานขายจริงอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

สถานที่อบรมสัมมนา  อบรมสมัมนาภายในบริษัท หรือนอกสถานที่ 
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ระยะเวลา  ระยะเวลาในการอบรมสมัมนา  2  วนั  ระยะเวลา 09.00-16.00 น. 
 

 
วิทยากรน าสัมมนาโดย  

 

ดร.สุกิจ  บ ารุง 
วิทยากรและที่ปรึกษา  

 วิทยากรมืออาชีพมากประสบการณ์ท่ีเป็นทัง้นกัคิด  
นกัวิชาการ    นกัปฏิบตัิ    นกัอบรม   นกักิจกรรม   นกัพดู  
นกัสื่อสารมวลชน (มีประสบการณ์ตรง ทัง้สิ่งพิมพ์  
วิทย ุโทรทศัน์)     มีประสบการณ์ท างานท่ีหลากหลาย 
กบัองค์ทัง้ภาครัฐและองค์กรเอกชนขนาดใหญ่   

 เป็นผู้ช านาญการในการฝึกอบรมสมัมนาพฒันาบคุลากรทกุระดบั ในหลกัสตูรด้านตา่ง ๆ เชน่     ภาวะ
ผูน้ า การบริหาร วฒันธรรมองค์กร การจดัการ    การขาย การบริการ การตลาด การสือ่สาร  การปรับ
ทศันคติและแนวคิด การปลกุพลงัและการสร้างแรงบนัดาลใจ   บคุลิกภาพ   ศิลปะการพูด   Team 
Building กิจกรรม Walk Rally สมยัใหม่ ฯลฯ  

 เป็นวิทยากรและท่ีปรึกษาในการออกแบบหลกัสตูรการฝึกอบรมสมัมนาให้กบัหน่วยงานทัง้ภาครัฐและ
เอกชนมากวา่ 25 ปี   

 
การศึกษา   

 ปริญญาเอก ด้านการพฒันาและการปฏิรูปองค์การ จาก มหาวิทยาลยัแพทย์ศาสตร์ซีบ ู (Organization 
Development and Tranformation from CEBU Doctors University Philippines) )   

 ปริญญาโท (ค.ม.) จาก จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
ประสบการณ์ด้านราชการ และบริษัทเอกชน  

 อดีตท่ีปรึกษารัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงอตุสาหกรรม 
 ผู้ช่วยสมาชิกวฒิุสภา 
 ผู้ เช่ียวชาญประจ าสมาชิกวฒิุสภา   
 ท่ีปรึกษากิติมศกัด์ิกรรมาธิการการท่องเท่ียววฒิุสภา 
 ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิกรรมาธิการการกีฬาวฒิุสภา 
 ประธานท่ีปรึกษา บริษัท เซเวน่สตาร์ พาราวู๊ด จ ากดั  
 ท่ีปรึกษา บริษัท Thai Consultant  and Public Relation / ท่ีปรึกษา ( คทก. 3  ) บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน ) 
 ผู้ควบคมุงานประชาสมัพนัธ์ และงานฝึกอบรม บริษัท อตุสาหกรรมปิโตรเคมีกลัไทย จ ากดั (มหาชน) 
 ท่ีปรึกษาโครงการพฒันาธุรกิจ ON AIR กระทรวงพาณิชย์ 
 ท่ีปรึกษารายการโทรทศัน์ รายการ “ TEEN TALK DRAMA  “ ช่อง 11 
 ท่ีปรึกษา บริษัท PTT LNG  กลุม่บริษัท ในเครือ ปตท. 
 ท่ีปรึกษา บริษัท RAYONG PRO GUARD  
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 ท่ีปรึกษา สถาบนัฝึกอบรม เทรน แอนด์ มีเดีย 
 ท่ีปรึกษา สถาบนัฝึกอบรม อาดมั กรุ๊ป 
 ท่ีปรึกษา สถาบนัฝึกอบรม  DODT THAI SEMINAR AND TRAINING 

ประสบการณ์ด้านส่ือสารมวลชน  
สิ่งพมิพ์  

 รองประธานสือ่มวลชน เครือสือ่กลาง  
 ผู้สื่อข่าว   คอลมันิสต์ และผู้ช่วยบรรณาธิการนิตยสาร “ สื่อกลาง “ 
 ศนูย์ข่าว  นิตยสาร ผู้ ใหญ่บ้านด าดี ของ อ.อภิชาติ  ด าดี 

วิทยุ         
 ผู้ผลิตและผู้ด าเนินรายการวิทยหุลายรายการ ในหลายสถานี  เช่น 

 รายการ “ เพื่อนยามเช้า ” ประเภทรายการเพลงเพ่ือชีวิตและเพลงสตริงสลบัข้อคิด 
 รายการ “ ยิม้รับตะวัน ” ประเภทรายการเพลงไทยสากลสลบัการพดูคยุสาระ  
 รายการ “ อนุรักษ์ไทย ” ประเภทรายการสารคดีทัว่ไทย สลบัการพดูคยุกบัวิทยากรรับเชิญ 
 รายการ “ พูดจาประสาระยอง ” ประเภทรายการอนรัุกษ์ภาษาถ่ิน พดูคยุกึง่ทอล์คโชว์ 3 คน 
 รายการ “ ข่าวส่ือกลาง ” ประเภทรายการ รายงานข่าว วิเคราะห์สถานการณ์ข่าวประจ าวนั 

 บนัทกึเสียงสปอตโฆษณาทางวิทย ุ  และเสียงบรรยายสารคดีตา่ง ๆ 
โทรทัศน์    

 พรีเซน็เตอร์งานโฆษณาทางโทรทศัน์ 
 วิทยากรพิเศษ บรรยายด้านการตลาดและการจดัการ  ช่อง 11 
 วิทยากรโต้วาทีรายการ “ ทีวีวาที ” ช่อง 9 
 4  ผู้ประสานงานรายการ “ สายตรง อ.บ.ต. ” ช่อง 3                          
 ผู้ผลิตรายการ ผู้ก ากบัรายการ และพิธีกร รายการ “ ตะวนัฉาย ” ช่อง 11 ภมูิภาค 
 เขียนบท และเป็นผู้บรรยายสารคดี ทางวิทยแุละโทรทศัน์  

 
 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี 

 สถาบนัฝึกอบรม เทรนน่ิง เซน็เตอร ์เซอรวิ์ส (TCS) (บริำทั อาฉาภาย ทาักดั(  
Tel No. 0-2736-0408             Fax No.02-736-0050             e-mail: admin@trainingservice.co.th 

Mobile No. 098 585 9995           id-line: pisit131918 
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