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Course outline

การพัฒนาบุคลิกภาพและนาเสนอการขายอย่างมืออาชีพ
(Personality & Sales Presentation Pro)

(หลักสู ตร 1 วัน)

โดย
อ. กิติศักดิ์ วิวฒ
ั น์ ธนวงศ์
วิทยากรที่ปรึ กษา

หลักการและเหตุผล
บนโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว และไร้พรมแดน โลกที่แบบราบ เต็มไปด้วยกระแสของการ
เปลี่ยนแปลง เพื่อการพัฒนา และแน่นอนที่สุดคือการต่อสู ้แข่งขันกันในเชิงธุ รกิจในรู ปแบบแตกต่าง
หลากหลาย คนทางานทุกท่านที่ตอ้ งติดต่อสื่ อสารทาธุ รกิจในประเทศ หรื อระดับสากล คงหลีกไม่พน้ การติดต่อ
การสื่ อสาร การนาเสนอ และการขายสิ นค้า หรื อบริ การ ซึ่งต้องมี กระบวนการของการให้ความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องในตัวสิ นค้า สร้างสรรค์และนาเสนอในมุมมองที่จาเป็ นต่อการตัดสิ นใจของลูกค้าตามการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว ทัพนักขายถือเป็ นทัพหน้าของธุ รกิจที่ทารายได้เข้าสู่ องค์กร เป็ นกองทัพที่บ่งชี้ถึงความอยูร่ อดหรื อ
ความรุ่ งโรจน์ขององค์กร ที่ตอ้ งทาการฝึ กฝน พัฒนาให้มีความกระฉับกระเฉง กระตือรื อร้น และสร้างยอดขาย
ที่เพิม่ ขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต พร้อมไปด้วยศักยภาพที่จะนาพาองค์กรสู่ ความรุ่ งโรจน์ในโลกใบใหม่ ทาง
วิทยากรจึงได้พฒั นาหลักสู ตร “การพัฒนาบุคลิกภาพและการนาเสนองานขายอย่างมืออาชีพ ” (Personality &
Sales Presentation Pro) เพื่อให้ผเู ้ ข้าฝึ กอบรมสามารถพัฒนาบุคลิกภาพ ทักษะการเข้าพบลูกค้าในงานขาย
และงานบริ การรวมถึงปรับเปลี่ยนทัศนคติในงานขาย ให้มีจิตใจรักงานขาย มีชีวติ ชีวา สดชื่นกระตือรื อร้นกับ
งานขาย มีศิลปะการพูด การสื่ อสารและการนาเสนอ และมีบุคลิกภาพเพื่องานขายอย่างมืออาชีพ ซึ่ งเป็ นกุญแจ
สาคัญในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลขององค์กรธุ รกิจและเป็ นภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

เนือ้ หารายละเอียดหลักสู ตร
1. กรณี ศึกษาผูป้ ระสบความสาเร็ จในงานขายระดับโลก และเสริ มสร้างแรงบันดาลใจในงานขาย
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้มีความรู ้ ความเข้าใจ และเป็ นแรงบันดาลใจ ในคุณสมบัติต่างๆ ที่พึงมีสาหรับการก้าวสู่ การ
เป็ นนักขายที่ประสบความสาเร็ จ ทั้งของต่างประเทศและในประเทศ
- เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและทัศนคติในงานขายในเชิงบวก
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- เพื่อให้เกิดจิตสานึกรักและเล็งเห็นคุณค่าในงานขาย สิ นค้าที่ขาย และองค์กรที่ทางานอยู่
เนือ้ หาการบรรยาย
เป็ นการยกตัวอย่างผูท้ ี่ประสบความสาเร็ จ และบทวิเคราะห์ที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้
เช่น
- Steve Job เก็บกระป๋ องเป็ ปซี่ ขายเพื่อแลกกับอาหารกลางวัน สู่ CEO ที่เปลี่ยน Life Style คนทั้งโลก
- คุณสมชาย เหล่าสายเชื้อ จากเด็ก ป.5 เจ้าของอาณาจักรโตโยต้าที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย
กิจกรรม
-แบ่งกลุ่มเพื่อระดมความคิด โดยมี 3 คาถามคือ งานขายดีอย่างไร ทาไมต้องเป็ นสิ นค้าหรื อบริ การนี้
ทาไมต้องเป็ นบริ ษทั หรื อองค์กรนี้
2. มรรยาทต่างๆ และเทคนิคต่างๆในสังคม เพื่องานขาย และการบริ การเช่น การทักทาย การไหว้ การสร้าง
ความประทับใจแรกพบ มรรยาท การยืน การเดิน การเข้าพบการใช้นามบัตร
วัตถุประสงค์ ในการบรรยาย
-เพื่อให้เข้าใจถึงมารยาทที่สาคัญ และเป็ นสากลในสังคมพร้อมฝึ กปฏิบตั ิ
-เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมสามารถนาไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม โดดเด่นในงาน และการดาเนินชีวติ ของตน
เพื่อการยอมรับ และชื่นชมจากคนอื่นๆที่ได้พบเห็น
กิจกรรม การเข้าพบ การแนะนาสิ นค้า และบริ การ ที่น่าประทับใจ
วัตถุประสงค์ ของกิจกรรม
- เพื่อให้สามารถ ไหว้ ทักทาย การแนะนาตัว การยืน การเดิน รวมถึงมารยาทการเข้าพบ ที่สง่างามและ
เสนอข้อมูลสิ นค้าหรื อบริ การที่ปฏิบตั ิอยูใ่ นองค์กร เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ผทู ้ ี่มาติดต่อพบปะด้วย
3. บุคลิกภาพของนักขาย และผูใ้ ห้บริ การมืออาชีพ
วัตถุประสงค์ ในการบรรยาย
- เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมมีบุคลิกภาพที่ดี ทั้งจากภายในสู่ ภายนอก เป็ นที่น่าประทับใจของลูกค้าและเป็ น
ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
- เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมมีความรู ้ ความเข้าใจและมีทกั ษะเพิม่ ก้าวสู่ การนาเสนออย่างมืออาชีพ
เนือ้ หาการบรรยายและกิจกรรม
- การแต่งกาย เสื้ อผ้า หน้าผม
- เทคนิค การต้อนรับที่ประทับใจ การยืน การนัง่ การวางมือ ที่ส่งเสริ มภาพลักษณ์ที่ดี
- กิจกรรมภาษากายและการวางบุคลิกภาพที่เหมาะสมในการขาย การต้อนรับ และการบริ การ
4. ขั้นตอนการนาเสนอและรับฟังเชิงที่ปรึ กษาให้กบั ลูกค้า (Consultative Selling)กระบวนการขาย และเทคนิค
ในการนาเสนอสิ นค้า หรื อบริ การต่างๆด้วย Model P-I-S-E-S-A
วัตถุประสงค์ ในการบรรยาย
- เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมเข้าใจลาดับ ขั้นตอนในกระบวนการขาย
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- เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมทราบถึงอุปสรรค ปั ญหา ที่มกั เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอน และวิธีการจัดการกับสิ่ งที่
เกิดขึ้น
เนือ้ หาในการบรรยาย
- การพูดเพื่อจูงใจลูกค้า
- เทคนิคการนาเสนอ ด้วย Model P-I-S-E-S-A
- การรับฟังเชิงที่ปรึ กษาให้กบั ลูกค้า
5. กิจกรรม "การนาเสนอการขาย: บุคลิกภาพต้องตา-นาเสนอโดนใจ "
วัตถุประสงค์ ของกิจกรรม
- เพื่อให้ผเู้ ข้าฝึ กอบรมฝึ กปฏิบตั ิ ภาษาพูดและ ภาษากายเพื่อการนาเสนอสิ นค้าหรื อข้อมูลให้ลูกค้าด้วย
Model P-I-S-E-S-A

รู ปแบบกิจกรรม
- เป็ นการ
Demo ภาษาพูด ภาษากายในการนาเสนอและให้ผเู ้ ข้าฝึ กอบรมร่ วมปฏิบต
ัิ
ลักษณะของกิจกรรม
Role Play เพื่อการนาเสนอการขายโดยใช้ความรู ้ และเทคนิ คที่ได้เรี ยนรู ้มา
6. บรรยาย การปิ ดการขาย การเจรจาต่อรอง
วัตถุประสงค์ ในการบรรยาย
- การตอบข้อโต้แย้ง ปิ ดการขาย 9 เทคนิคการปิ ดการขาย
- การเจรจาต่อรองกับลูกค้า
- การติดตาม ลูกค้า
7. กิจกรรม "การนาเสนอการขาย การตอบข้อโต้แย้ง และปิ ดการขาย"
วัตถุประสงค์ ของกิจกรรม
- เพื่อให้ผเู้ ข้าฝึ กอบรมฝึ กปฏิบตั ิ ภาษาพูด ภาษากายเพื่อการนาเสนอสิ นค้าหรื อข้อมูลให้ลูกค้า ฝึ กเจรจา
ต่อรองและปิ ดการขาย
รู ปแบบกิจกรรม
- เป็ นการ Demo ภาษาพูด ภาษากายในการนาเสนอและให้ผเู ้ ข้าฝึ กอบรมร่ วมปฏิบตั ิ
ลักษณะของกิจกรรม
- Role Play เพื่อการนาเสนอการขาย ตอบข้อโต้แย้งและการปิ ดการขาย
8. เทคนิคในการสื่ อสารกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ด้วย Model 4R (R = Receive รับฟัง,R = Reactive of feeling
สะท้อน, R = Restatement ทวนความ, R = Review สรุ ปความ) การตอบข้อโต้แย้ง การรับมือกับปั ญหา ข้อ
ร้องเรี ยน และข้อชื่นชมในงานขายและบริ การ เพื่อเปลี่ยนข้อร้องเรี ยนเป็ นโอกาสพัฒนาการขายและบริ การ ให้
เป็ นเลิศ อย่างยัง่ ยืน
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วัตถุประสงค์ ในการบรรยาย:
- เพื่อให้ผเู ้ ข้าฝึ กอบรมตระหนักรู ้ความสาคัญของการติดต่อสื่ อสารเพื่อสร้างสัมพันธ์ อย่างต่อเนื่อง และ
รับมือกับปั ญหา และข้อร้องเรี ยนของลูกค้า รวมถึงฝึ กปฏิบตั ิ
- เพื่อให้ผเู้ ข้าฝึ กอบรมเข้าใจ และมีทกั ษะในการปรับเปลี่ยนข้อร้องเรี ยนให้เป็ นโอกาสที่จะทาให้ลูกค้า
มัน่ ใจในสิ นค้าและการบริ การ รวมถึงอยากใช้สินค้าและบริ การต่อไปอย่างยัง่ ยืน
กิจกรรม กิจกรรม
“Role Play: ฝึ กปฏิบต
ั ิเพื่อรับมือกับปั ญหาด้วย Model 4R”
โดยแบ่งกลุ่ม 2-3 ท่าน/กลุ่ม ให้สลับกันในกลุ่ม 1-2 ท่านเป็ นลูกค้า มาร้องเรี ยนในสถานการณ์ใกล้เคียง
ความจริ งที่สุด และอีก 1-2 ท่านใช้ทกั ษะที่อบรมมาในการสื่ อสารเพื่อสร้างสัมพันธ์และรับมือ กับข้อโต้แย้ง
หรื อข้อร้องเรี ยน
วัตถุประสงค์ ของกิจกรรม:
-เพื่อให้ทราบวิธีการสื่ อสารเพื่อสร้างสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องกับลูกค้า เช่นการใช้โทรศัพท์
FaceBook
ฯลฯ
-เพื่อปรับใช้ในการรับข้อร้องเรี ยนจากลูกค้า
-เพื่อให้เห็นวงจรของงานบริ การที่ตอ้ งมีการร้องเรี ยนและบริ หาร จัดการให้เป็ นโอกาสที่ดีได้
กิจกรรม
“Expertise &Q/A”
- เพื่อประมวลความรู ้ ความเข้าใจในเนื้อหาและกิจกรรมที่ได้รับจากการฝึ กอบรม
สรุ ปการบรรยาย ถาม-ตอบ และชมวีดีโอผูป้ ระสบความสาเร็ จเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทางาน
ต่อไป

ผลที่คาดว่าจะได้ รับ
1. ผูเ้ ข้าอบรมมีความเชื่อมัน่ และศรัทธาในตนเอง และงานขาย ในสิ นค้า หรื อบริ การ และในองค์กร
2. ผูเ้ ข้าอบรมมีความรู ้ ความเข้าใจ ในกระบวนการและขั้นตอนขาย มีทกั ษะการเจรจาต่อรอง การปิ ดการขาย
อย่างมืออาชีพได้เป็ นอย่างดี
3.ผูเ้ ข้าอบรมเป็ นผูม้ ีบุคลิกภาพที่ดี เป็ นภาพลักษณ์ขององค์กร
4.ผูเ้ ข้าอบรมมีความรู้ ความสามารถ และมีทกั ษะและการนาเสนอการขายด้วย Model P-I-S-E-S-A อย่างมือ
อาชีพ
5.ผูเ้ ข้าอบรมมีความสามารถในการรับมือกับปั ญหา ข้อโต้แย้งของลูกค้า และสามารถสร้างความพึงพอใจสู งสุ ด
ให้ลูกค้าได้
6.ผูเ้ ข้าอบรมสามารถสร้างผลงาน สร้างรายได้จากการขายได้อย่างดีเยีย่ ม

รูปแบบการอบรม
บรรยายแบบ Adult Learning Approach, Role Play กิจกรรมสนุกสนาน เกม และ การปฏิบตั ิการ
(Workshop) ภาพยนต์ดีมีบทเรี ยน (Lesson from Movies) โดยผูเ้ ข้าอบรมมีส่วนร่ วมทุกๆหัวข้อ
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การพัฒนาบุคลิกภาพและนาเสนอการขายอย่างมืออาชีพ

อุปกรณ์ ที่ใช้
1. เครื่ องฉายและจอ LCD
2. Microphone 2 ตัว ขึ้นไป
3. จัดห้องแบบ Class Room
4. Flip Chart พร้อมปากกา

ระยะเวลาในการดาเนินการ
เพื่อให้ครอบคลุม ถึงเนื้อหา และ การปฏิบตั ิการ (Workshop) ระยะเวลาในการอบรม รวม 6 ชัว่ โมง (1
วัน)
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