
 

1 บริษัท วิมังสา เทรนนิ่ง จ ากัด | สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามท าซ ้ าหรือเผยแพร่ก่อนได้รับอนญุาต โทร 063-446-2488 

 
 

รายละเอียดหลักสูตร 
Course Outline 

https://vimamsatraining.com 

 
 

หลกัสตูรเทคนิคการพูดสูก่ารน าเสนอการขายอยา่งมอือาชีพ 
 

หลักการและเหตผุล 
 การขาย อาจท าได้หลากหลายวิธี ข้ึนอยู่กับหมวดหมู่ ประเภท ของสินค้าหรือการบริการ การมีพนักงานขาย
ย่อมช่วยให้โอกาส ปิดการขาย หรือตัดสินใจซ้ือจากลูกค้ามีมากข้ึน ซ่ึงในส่วนนีเ้อง พนักงานขาย อาจจะเป็นพนักงาน
ขายโดยตรงหรือไม่ก็ได้ พนักงานบริการลูกค้า, พนักงานส่วนให้ข้อมูลลูกค้า, ลูกค้าสัมพันธ์, ประชาสัมพันธ์ เหล่านีก้็
อาจมีส่วนหรือเป็นพนักงานขายทางอ้อมได้เช่นกัน โดยอย่างยิ่งถ้ามีทักษะ การพูด การน าเสนอท่ีดี 
 การพูด หรือการน าเสนอนัน้ เป็นทักษะหน่ึงท่ีมีประโยชน์มากในหลากหลายสาขาอาชีพ แต่ในด้านงานขาย 
หรือส่งเสริมการขาย ย่อมต้องมีเทคนิคจ าเพาะทางอยู่บ้าง เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ และแน่นอน เพื่อน าไปสู่การปิด
การขายได้อย่างมืออาชีพ 
 หลักสูตรนีจ้ึงออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะการพูดและการน าเสนอ ให้กับพนักงานขาย หรือทีมงานส่วนท่ี
เกี่ยวข้อง ให้มีศกัยภาพส่งเสริมการขาย การตลาดให้ดียิ่งข้ึน เหมาะสมทัง้ ผู้ไม่มีพืน้ฐาน และมีพืน้ฐานบ้างแล้ว 
 

วตัถปุระสงค ์
• เรียนรู้การสื่อสาร การน าเสนอท่ีดี 
• เรียนรู้ปรับใช้ เทคนิคการพูด การน าเสนอในงานขายได้ 
• น าเสนอสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
• เรียนรู้เทคนิคการจัดการข้อโต้แย้งกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
• เพิ่มโอกาสและความสามารถในการปิดการขาย 
• เพิ่มความม่ันใจในงานขายให้กับพนักงานขาย 

 
กลุม่เป้าหมาย 

• พนักงานขายท่ีต้องการพัฒนาศกัยภาพด้านการขายเพื่อการน าไปสู่การขายอย่างมืออาชีพ 
• พนักงานส่งเสริมการตลาด หรือส่วนเกี่ยวข้องงานขายให้มีทักษะท่ีดีข้ึน 
• บริษัทฯ หรือธุรกิจ ท่ีต้องการพัฒนาพนักงาน 

 

ระยะเวลาการอบรม 
 1 วัน / 6 ชัว่โมง 9.00 น. – 16.00 น. 
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ก าหนดการและหวัขอ้การอบรม* 

เวลา หวัขอ้ รายละเอียดโดยย่อ 

9.00-10.00 Part 1: ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกับ
การพูด 

บรรยาย เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเร่ือง  
- ความส าคัญของการพูด 
- แนวคิดพืน้ฐานเกี่ยวกับการพูด 
- องค์ประกอบของการพูด 
- คุณสมบัติของผู้พูดท่ีด ี

10.00-11.00 Part 2: กระบวนการพัฒนาทักษะ
การพูดในงานขาย 

บรรยายเพื่อให้ให้เกิดความเข้าใจ เพื่อน าไปสู่การพูดอย่างเป็น
ขัน้ตอน 
- การวิเคราะห์ผู้ฟังและโอกาส 
- หลักของการพูดท่ีดี 
- หลักการใช้ถ้อยค าและภาษา 

11.00-11.30 Part 2: กระบวนการพัฒนาทักษะ
การพูดในงานขาย 

บรรยาย เพื่อให้เข้าใจในเร่ืองการพูดท่ีน าไปสู่ความส าเร็จ 
กิจกรรมฝึกปฏิบัติเทคนิคการใช้น า้เสียง 

11.30-12.00 Q&A พร้อมสรุปเนือ้หาในช่วงเช้า บรรยาย สรุป เพื่อทบทวนความเข้าใจ ช่วงเช้า 

12.00-13.00 พักกลางวัน - 

13.00-13.30 เตรียมความพร้อม ทบทวนความรู้ ทดสอบก่อนการอบรมช่วงบ่าย                                                                                                                                                               

13.30-14.30 Part 3: การพูดสู่การน าเสนอการ
ขายแบบมืออาชีพ 

บรรยาย เทคนิคการตัง้ค าถามเพื่อน าไปสู่การขาย (COIN 
Technique) Workshop แบ่งกลุ่มฝึกปฏบิัติ เทคนิคการ
น าเสนอการขายในรูปแบบต่าง ๆ  
- เทคนิคการน าเสนอการขายด้วย Feature and Benefit 
- เทคนิคการน าเสนอด้วยการบอกจุดด้อย 
- เทคนิคการน าเสนอด้วยการเล่าเร่ือง 

14.40-15.40 Part 4: การพูดเพื่อปิดการขาย บรรยาย เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเร่ืองการจัดการข้อ
โต้แย้งของลูกค้า เพื่อน าไปสู่การปิดการขาย และ Workshop 
- เทคนิคและขัน้ตอนการจัดการข้อโต้แย้ง 
- การปิดการขายด้วยการช้ีน า 

15.40-16.00 สรุป และ Q&A ถาม-ตอบ ข้อสงสัย พร้อมสรุปสิ่งท่ีได้รับจากการฟัง
บรรยาย 

*หลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนาอยู่เสมอ และแทรกจังหวะผ่อนคลายสนุกสนานให้ไม่น่าเบื่อ 
*มีพักเบรกตามเหมาะสม ปกต ิ10.30, 14.30 น. 
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รูปแบบการอบรมสมัมนา 
1. อบรมภายใน In-house Training  
2. สถานท่ีห้องประชุมมีเคร่ืองฉายสไลด์/Projector, ไมโครโฟน, เคร่ืองขยายเสียง 
3. จัดโต๊ะคลาสรูม หรือ เธียร์เตอร์ (Classroom / Theatre) 
4. การบรรยาย  60 % 
5. กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัต ิWorkshop และการน าเสนอผลงานกลุ่ม 40% 

 

ประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดร้บั 
• พัฒนาทีมขาย ให้มีทักษะด้านการสื่อสาร น าเสนอเพิ่มมากข้ึน 
• พัฒนาทีมส่งเสริมการขาย ให้ช่วยกระตุ้นการขายและการตลาดได้ 
• พัฒนาทีมงานท่ีเกี่ยวข้อง ด้านการสื่อสาร การพูด และการน าเสนอ 
• เพิ่มโอกาส เพิ่มยอดขาย สร้างฐานลูกค้าใหม่ 
• เพิ่มเทคนิคกลยุทธ์การขายใหม่ๆ 

 

วทิยากร 
 โค้ชฝ้าย – นันทวัน คงรัตน์ (ดูประวัติ) 
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