การนาเสนออย่างมืออาชีพและการขายเชิงที่ปรึ กษา (2D)

Course outline
การนาเสนออย่างมืออาชีพและการขายเชิงที่ปรึกษา
(Presentation Pro and Consultative Selling)
(หลักสู ตร 2 วัน)

โดย
อ. กิติศักดิ์ วิวฒ
ั น์ ธนวงศ์
วิทยากรที่ปรึ กษา

หลักการและเหตุผล
บนโลกที่กรู ู หลายท่าน เรี ยกว่าโลกที่ไหลลื่น (โลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ ว และตลอดเวลา) หรื อกูรูอีก
หลายท่านเรี ยก โลกที่แบบราบ เต็มไปด้วยกระแสของการเปลี่ยนแปลง การพัฒนา และแน่นอนที่สุดคือการ
ต่อสู ้แข่งขันกันในเชิงธุ รกิจในรู ปแบบแตกต่างหลากหลาย คนทางานทุกท่านที่ตอ้ งติดต่อสื่ อสารทาธุ รกิจใน
ประเทศ หรื อระดับสากล คงหลีกไม่พน้ การติดต่อ การสื่ อสาร การนาเสนอ และการขายสิ นค้า หรื อบริ การ ซึ่ ง
ต้องมี กระบวนการของการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในตัวสิ นค้า สร้างสรรค์และนาเสนอในมุมมองที่
จาเป็ นต่อการตัดสิ นใจของลูกค้า อีกทั้งยังเป็ นการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางธุ รกิจโดยการสร้างฐานลูกค้า
ระยะยาวอย่างมัน่ คง และสร้างยอดขายที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต พร้อมไปด้วยศักยภาพที่จะนาพา
องค์กรสู่ ความรุ่ งโรจน์ในโลกใบใหม่
วิทยากรจึงได้พฒั นาหลักสู ตร Presentation Pro & Consultative Selling การนาเสนออย่างมืออาชีพ
และการขายเชิงที่ปรึ กษาพัฒนาขึ้นเพื่อให้ผเู ้ ข้าฝึ กอบรมสามารถนาเสนอและให้ขอ้ มูลเชิงที่ปรึ กษาอย่างมือ
อาชีพในงานขาย เพื่อให้มีจิตใจรักงานขาย กระตือรื อร้นกับงานขาย มีศิลปะการพูด การนาเสนอ การสื่ อสาร
และมีบุคลิกภาพเพื่องานขายเชิงที่ปรึ กษาอย่างมืออาชีพ ซึ่ งเป็ นกุญแจสาคัญในการเพิม่ ประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิ ผลขององค์กรธุ รกิจในยุคใหม่

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมมีความรู ้ ความเข้าใจในหลักการนาเสนออย่างมืออาชีพ
2. เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมมีความรู ้ความเข้าใจในเทคนิ คและวิธีการนาเสนอสิ นค้าหรื อบริ การต่อลูกค้า ผูบ
้ งั คับบัญชา
และผูบ้ ริ หารระดับสู ง อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3. เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมรู ้หลักการเตรี ยมสไลด์ ( Power Point) รวมถึงสื่ อต่างๆเพื่อสื่ อสารในองค์กร และสื่ อสารถึง
ลูกค้านอกองค์กร ฯลฯ อย่างมืออาชีพ
1.
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เพื่อเพิม่ ทักษะในพูดในที่ชุมชน ในการนาเสนองานที่ได้เตรี ยมการไว้ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ผล
5. เพื่อเสริ มสร้างทักษะในการใช้กระบวนการขายแบบผูใ้ ห้คาปรึ กษา ( consultative selling) ได้เป็ นอย่างดี
4.

เนือ้ หารายละเอียดหลักสู ตร
วันที่ 1
1.

กรณี ศึกษาผูป้ ระสบความสาเร็ จในการนาเสนอสิ นค้า ความคิด (Idea) และในงานขายระดับโลก
วัตถุประสงค์ในการบรรยาย:
เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเป็ นแรงบันดาลใจ ในทักษะการนาเสนอที่ยอดเยีย่ ม ที่สามารถเสนอ

ความคิด นวัตกรรม รวมถึงสิ่ งใหม่ๆ ที่ทาให้วถิ ีการใช้ชีวติ ของผูค้ นดีข้ ึน และคุณสมบัติต่างๆ ที่พึงมีสาหรับการ
ก้าวสู่ การเป็ นนักขายที่ประสบความสาเร็ จ ทั้งของต่างประเทศและในประเทศ
เนื้อหาในการบรรยาย:
เป็ นการยกตัวอย่างยอดนักขายที่ประสบความสาเร็ จในด้านการนาเสนอ และบทวิเคราะห์ที่สามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้
กิจกรรม น่าค้นหาในสไตล์คุณ
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
- เพื่อนาเสนอบุคลิกภาพของตนเอง
- เพื่อวิเคราะห์แบบอย่าง (Role Model) ของคุณเพื่อมาปรับใช้ในการพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่ อสาร
- เพื่อทราบถึงงานและกิจกรรมของตนเอง ที่ตอ
้ งใช้การพัฒนาบุคลิกภาพให้เกิดเกิดผลสาเร็ จของ
ยอดขายและ การบริ การที่ดีข้ ึน
2.

3.

เทคนิคการขายแบบผูใ้ ห้คาปรึ กษา ( consultative selling) กระบวนการขายและกระบวนการซื้ อ รวมถึง

Sales Model

เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมได้เรี ยนรู้ เทคนิคการขายแบบผูใ้ ห้คาปรึ กษา ลาดับ ขั้นตอนในกระบวนการเสนอ
ขายและกระบวนการซื้ อ ด้วย Consultative selling Process
- เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมทราบถึงอุปสรรค ปั ญหา ที่มก
ั เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอน และวิธีการจัดการกับสิ่ งที j
เกิดขึ้น
-

บุคลิกภาพที่เหมาะสมในการพูดต่อหน้าคนหมู่มาก เช่น การแต่งกาย การยืน การเดิน การใช้ไมค์ ตาแหน่ง
ของมือที่ดี
วัตถุประสงค์ในการบรรยาย
- เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมเข้าใจและสามารถนามาใช้ในการปฏิบต
ั ิจริ ง
- เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมฝึ กฝนให้มีบุคลิกที่ดีในการพูด
4.
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กิจกรรม ค้นพบจุดเด่นในบุคลิกของตนเอง
5.

การวางโครงเรื่ องในการพูด การเรี ยงลาดับขั้นตอน เพื่อให้น่าสนใจ จูงใจ และได้ผลตามวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ในการบรรยาย
- เพื่อให้เข้าใจ และฝึ กทักษะให้สามารถวางแผนเขียนโครงเรื่ องในการพูด การเรี ยงลาดับขั้นตอน
เพื่อให้น่าสนใจ จูงใจ และได้ผลตามวัตถุประสงค์
- เพื่อเรี ยนรู ้รูปแบบของโครงเรื่ อง ที่จะนามาใช้พด
ู ในแต่ละสถานการณ์
กิจกรรม กฎกลุ่มละสาม ในเรื่ องที่จะใช้ในงาน
6. ทักษะในการโน้มน้าวและเสริ มสร้างความเชื่ อมัน
่ ต่อลูกค้าแบบนักให้คาปรึ กษา
-

ทักษะการใช้คาพูด น้ าเสี ยง และภาษากายในการโน้มน้าวและเสริ มสร้างความเชื่อมัน่ ต่อลูกค้า

กิจกรรม ฝึ กฝนขั้นตอนการขายแบบ H-E-A-D
7.

หลักการใช้ภาษากาย การใช้สายตาที่ดี ในการพูด เทคนิคการครองเวที
วัตถุประสงค์ในการบรรยาย:
-

เพื่อให้มีภาษากายที่ถูกต้องเหมาะสม และมีการใช้สายตาที่ดีเพื่อจูงใจผูฟ้ ัง

-

เพื่อให้มีความสามารถในการครองเวทีลดความประหม่า ด้วยการใช้ภาษากาย และการสบสายตากับ

ผูฟ้ ัง
กิจกรรม เล่าเรื่ องโดนใจลูกค้า
เทคนิคการออกแบบการนาเสนอ การออกแบบสไลด์ Presentation รวมถึงเตรี ยมอุปกรณ์และสื่ อต่างๆใน
การนาเสนอได้อย่างมืออาชีพ
- ฝึ กปฏิบต
ั ิการออกแบบสไลด์ Presentation อย่างมืออาชีพ
- บรรยายหลักการเตรี ยมสไลด์ การทาสไลด์ Presentation Art ศาสตร์ และศิลป์ ของการเตรี ยมสไลด์ที่
น่าดึงดูดใจและตรงประเด็น
- จัดเตรี ยมบทพูดสาหรับเชื่ อมในแต่ละสไลด์ และCheck List ทบทวนทั้งหมดที่ได้เรี ยนรู ้มาในวันที่ 1
8.

วันที่ 2
ทบทวนจากวันที่ 1 โดยผูเ้ รี ยนทาการจัดลาดับผูน้ าเสนอ นาสไลด์ที่เตรี ยมมาทบทวน รายละเอียดและ
โครงสร้างการนาเสนอแบบการให้คาปรึ กษา การนาเสนอแนวคิดสร้างสรรค์ให้กบั ลูกค้า ( Ideas ) อย่างมือ
อาชีพ ด้วย Sales Model
- เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมทบทวนและฝึ กฝนทักษะเพิ่มเติม ในการนาเสนอ เทคนิ คการใช้ น้ าเสี ยง และภาษา
กาย เพื่อก้าวสู่ การนาเสนออย่างมืออาชีพในงานขายเชิงที่ปรึ กษา ทั้งแนวคิดสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าอย่างตรงจุด
9.

www.en tra in in g. net
www.pa ko rnb log . com

0-2732-2345 , 0-2374-8638

Page 3 of 5

การนาเสนออย่างมืออาชีพและการขายเชิงที่ปรึ กษา (2D)
เทคนิคการปิ ดการขาย การตอบข้อ โต้แย้งของลูกค้า การรับมือกับการเจรจาต่อรอง เทคนิคการตอบคาถาม
ของลูกค้า หรื อผูฟ้ ัง พัฒนาการนาเสนอ พร้อมให้แหล่งข้อมูลค้นคว้าเพิ่มเติม
กิจกรรม การแสดงบทบาทสมมติในการขาย โดยใช้เทคนิค F-A-B-E เพื่อทบทวนกระบวนการต่าง ๆ
ที่ได้เรี ยนรู้ไป ฝึ กการเจรจาต่อรอง เพื่อให้ได้ขอ้ ตกลงแบบ ชนะ-ชนะ (WIN-WIN)
11. กิจกรรม "บุคลิกภาพต้องตา-นาเสนอโดนใจ " เพื่อฝึ กปฏิบต
ัิ
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
- เพื่อให้ผเู ้ ข้าฝึ กอบรมฝึ กปฏิบต
ั ิการนาเสนอโดยใช้ ภาษาพูด และบุคลิกภาพ รวมถึงสไลด์ และสื่ อ
อื่นๆ เพื่อการนาเสนอความคิดหรื อ ข้อมูลให้ผฟู้ ังเพื่อโน้มน้าวจูงใจให้ เข้าใจ เชื่อถือ และลงมือทาในเรื่ องที่ตน
เสนอ
ั ผูฟ้ ัง เทคนิคการฟัง (Listening Technique) และการตอบคาถาม
12. เทคนิ คสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบ
วัตถุประสงค์ในการบรรยาย
:
- เพื่อการพัฒนาทักษะการฟั งและการสร้างการมีส่วนร่ วม โดยรวมให้เป็ นสไตล์ของตนที่โดดเด่น และ
ประทับใจ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของเราและ ขององค์กร
13. จิตวิทยาการบริ หารตนเองของนักขาย และหนทางสู่ ความสาเร็ จของยอดนักขายเชิ งที่ปรึ กษา
วัตถุประสงค์ในการบรรยาย
- เพื่อให้ผเู ้ ข้าฝึ กอบรมตระหนักรู ้ ในการบริ หารตนเอง ทั้งร่ างกาย จิตใจ รวมถึงบริ หารเวลาในการ
ทางานขายให้เจริ ญรุ่ งเรื อง
- ชมวีดีโอเพื่อให้ผเู ้ ข้าฝึ กอบรมมีแรงบันดาลใจ สามารถวางแผนไปสร้างผลงานขายเพื่อก้าวสู่
ความสาเร็ จตามเป้ าหมายของตนเองและองค์กร
14. ถาม-ตอบ ข้อสงสัยของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม และแนวทางการพัฒนาต่อไป
10.

สิ่งที่ผ้เู ข้ าอบรมได้ รับ
ผูเ้ ข้าอบรมสามารถนาเสนอสิ นค้าและบริ การได้อย่างมืออาชีพ และสามารถนาเทคนิคต่างๆ ไปปรับ
ใช้เพื่อสร้างความสาเร็ จในการเป็ นนักขายมืออาชีพและสร้างฐานลูกค้าระยะยาวที่ใช้ได้จริ ง
2 ผูเ้ ข้าอบรมมีความรู ้ ความเข้าใจ และเสริ มสร้างทักษะในการใช้กระบวนการขายแบบผูใ้ ห้คาปรึ กษา
(Consultative Selling) ได้เป็ นอย่างดี
3 มีความสามารถในการนาเสนอแนวคิด Ideas และข้อมูลในการขายเชิ งที่ปรึ กษาอย่างมืออาชี พ
4 ผูเ้ ข้าอบรมมีแรงบันดาลใจ มีกาลังใจและมีเป้ าหมายในการทางาน การนาเสนอในการขายและมี
ความเชื่อมัน่ และศรัทธาในตนเอง อีกทั้งสิ นค้าและบริ การที่ทารวมถึงองค์กร
5 ผูเ้ ข้าอบรมอยากออกไปใช้เทคนิ คการนาเสนอและการขายการขายเชิ งที่ปรึ กษา เพื่อสรรค์สร้าง
ผลงาน สร้างรายได้จากการขาย อย่างก้าวกระโดด
1.

รูปแบบการอบรม
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การนาเสนออย่างมืออาชีพและการขายเชิงที่ปรึ กษา (2D)
การฝึ กอบรมมีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้โดยง่าย เพลิดเพลิน โดยมีความลึกซึ้ งเพื่อให้ผู ้
เข้าอบรมเข้าใจ ยอมรับ และนาไปปฏิบตั ิตาม อีกทั้งตรงตามเป้ าหมายที่ทางองค์กรได้กาหนดไว้
1. การบรรยายแบบผูอ้ บรมมีส่วนร่ วม Participative Technique
2. ฝึ กปฏิบตั ิทีละขั้นตอนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กบั ท่านอื่นๆ (Work Shop)
3. แสดงการสาธิ ตจาลองให้เกิดการพัฒนา (Adult Learning Approach Role Playing)
4. ฝึ กปฏิบตั ิพฒั นาร่ างกายและจิตใจ เพื่อเสริ มบุคลิกภาพภายนอก และภายใน
5. สื่ อมัลติมีเดีย

ระยะเวลาในการดาเนินการ
เพื่อให้ครอบคลุม ถึงเนื้อหา สาระของเนื้อหาทางวิชาการ และ การปฏิบตั ิการ (
ในการอบรม 2 วันเต็ม
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Workshop)
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