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Online หลกัสตูร เทคนคิการน าเสนอ Story Telling แบบทีป่รกึษาการขาย 
รุน่ 4) อบรมวนัที ่15 ตลุาคม 2564 

เวลาอบรม 09.00-12.0O น. 
 
หลกัการและเหตผุล 
ลกูคา้ คอื จดุหมายส าคญัของการท าธรุกจิ การขายสว่นใหญใ่นปัจจบุนัจะเกดิขึน้กต็อ่เมือ่ลกูคา้ เกดิความรูส้กึทีพ่งึพอใจกบัตวัของนักขายทีรู่ใ้จและใหบ้รกิารค าปรกึษาทีด่ ี

อกีทัง้เรือ่งเลา่ทีผ่า่นประสบการณ์ กระนัน้นักขายจะตอ้งเขา้ใจลกูคา้อยา่งลกึซึง้วา่ในบางครัง้โอกาสทางการขายจะเกดิขึน้ไดจ้ากการผลกัดนัเชงิอารมณ์ นัน้คอื เรือ่งเลา่ที่

มคีณุคา่เพือ่คอ่ยๆ สรา้งความรูส้กึทีด่ขี ึน้มาเรือ่ยๆ อกีทัง้ยงัเป็นการโนม้นา้วความรูส้กึใหก้บัลกูคา้เพือ่เขา้ถงึการตัดสนิใจและจนิตนาการไปในทางทีด่จีนถงึขัน้ปิดการขาย 

 วตัถปุระสงค ์

2.1 มคีวามรู ้ความเขา้ใจแนวทางและกระบวนการของ STORY TELLING เพือ่สรา้งความรูส้กึทีม่คีณุคา่ใหก้บัลกูคา้ระหวา่งน าเสนอ 

2.2 สามารถน าความรูท้ีไ่ดไ้ปประยกุตใ์ช ้เพือ่สรา้งความพงึพอใจใหก้บัลกูคา้ดว้ยการน าเสนอทีท่รงพลัง 

2.3 สรา้งรปูแบบการน าเสนอทีต่รงใจผา่นการวเิคราะหข์อ้มลูของลกูคา้เพือ่สรา้งการขายทีด่ ี

2.4 เป็นการฝึกทักษะการวางแนวทางการเลา่เรือ่งเพือ่สรา้งพลังในการโนม้นา้ว 

 เนือ้หาการบรรยาย 

บทบาทหนา้ทีใ่นการน าเสนอแบบ STORY TELLING 

- แนวคดิสูค่วามส าเร็จของการน าเสนอทีด่ ี

- แนวทางและกระบวนการน าเสนอแบบ STORY TELLING 

- มมุมองการน าเสนอดว้ยการตัง้เป้าหมายดว้ยกลุม่ลกูคา้ 

- คณุสมบตัทิีเ่หมาะสมตอ่การเลา่เรือ่งใหท้รงพลัง 
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- WORKSHOP การวเิคราะหก์ลุม่ลกูคา้และการก าหนด STORY 

 หลกัการน าเสนอและเทคนคิการสรา้ง STORY 

- โครงสรา้ง STORY TELLING 

- องคป์ระกอบการน าเสนอ 3 ขัน้ตอน (บทน า, เนือ้หา, ชว่งสรปุ) 

- การก าหนดแตล่ะชว่งของการเลา่เรือ่ง 

- WORKSHOP การน าขอ้มลูมาสูก่ารวเิคราะหแ์ละสรา้ง SCRIPT ส าหรับการเลา่ 

 เทคนคิการเลา่เรือ่งดว้ย STORY TELLING 

- กลไกการน าเสนอดว้ย รปูแบบการกระตุน้ความรูส้กึ 

- การเปรยีบเทยีบเพือ่สรา้งภาพนกึตาม 

- การสรา้งหลกัฐานและการลงรายละเอยีดระหวา่งเรือ่งเลา่ 

- การอปุมาอปุมยัใหค้นคลอ้ยตามสูก่ารน าเสนอทีท่รงพลงั 

  

WORKSHOP การน าเสนอดว้ย STORY TELLING แบบมอือาชพี 

- ใหแ้ตล่ะกลุม่เตรยีม พรเีซน็ตร์าย โดยทีต่อ้งท าตามเงือ่นไขโจทยข์องลกูคา้ทีว่ทิยากรมอบให ้

- WORKSHOP 

- เทคนคิการเลา่เรือ่งดว้ย STORY TELLING 

- ทักษะการน าเสนอใหต้รงกบัลกูคา้ 

- สรปุการอบรม 

 

อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล   
วทิยากรและท่ีปรึกษาดา้นการขายและการตลาดใหแ้ก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  
ความเช่ียวชาญ ดา้นการขาย ดา้นการตลาด การบริการ การันตรีดว้ยประสบการณ์การสอนและท่ีปรึกษาองคก์รดา้นการขายและการบริการมากกวา่ 15 ปี จากแบรนดย์กัษใ์หญ่
ต่างๆ ท่ีมีการวา่จา้งอยา่งต่อเน่ือง มากกวา่ 100 บริษทั, ผลงานการเขียนหนงัสือ: SALES 2  (กลยทุธ์นกัขายในปัจจุบนั) 

  
 

 
ผูเ้ขา้ฝึกอบรม 
ผูม้หีนา้ทีแ่ละเกีย่วขอ้งกบัการใชทั้กษะการเจรจาตอ่รองอยา่งมอือาชพีในหลายๆหน่วยงานในองคก์รไมว่า่จะเป็นผูบ้งัคับบญัชา
ทกุระดับ พนักงานขาย และผูส้นใจทัว่ไป 

หลักสตูรนีเ้หมาะส าหรับ 
 นักขาย / นักการตลาด 
 ผูจั้ดการฝ่ายขาย/ ผูจั้ดการฝ่ายการตลาด 
 ผูจั้ดการฝ่ายพัฒนาธรุกจิ 
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 เจา้หนา้ทีฝ่่ายขาย/เจา้หนา้ทีฝ่่ายการตลาด 
 

อตัราคา่สมัมนา ราคาทา่นละ 1500 บาท (ไมร่วม VAT) 
ลงทะเบยีน 4 ทา่น ขึน้ไปทา่นละ 1300 บาท 

วธิกีารช าระเงนิ: 

1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังนี ้
1.1  ธนาคารกสกิรไทย บญัชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 

          ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  
          และแฟ็กซใ์บ Pay-in และหนังสอืรับรองหกั ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ที ่ 
          พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลกัสตูร 

1.2 ช าระดว้ยเช็คบรษัิท สัง่จา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training Solution 
Ltd, Partnership) 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรัญญา 
Professional Training Solution 
Tel  02-1753330, 086-6183752  
www.ptstraining.in.th 
อเีมล ์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com 
  

กรณีหกัภาษี ณ ท่ีจา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิ่ง โซลชูัน่   

เลขท่ี 89/161 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสเุรนทร์ 21 แยก 3  

แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรุงเทพฯ 10510 

เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษี 0103553030100 

 

 

mailto:info.ptstraining@gmail.com
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แบบฟอร์มการลงทะเบียน 

หลกัสตูร เทคนคิการน าเสนอ Story Telling แบบทีป่รกึษาการขาย 

สง่มาที ่email : ptstraining3@gmail.com หรอื info.ptstraining@gmail.com 

  บรษิทั__________________________________________________________________________ 

   ท่ีอยู่ออกใบก ำกบัภำษี_____________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________ 

   รหสัไปรษณยี_์____________________เลขประจ ำตวัผูเ้สยีภำษ_ี_______________________________ 

  ชื่อผูป้ระสำนงำน (HR)____________________________โทรศพัท ์____________________ต่อ_______ 

   Fax: ___________________________     E-mail: _________________________________________  

  วนัสมัมนำ_______________________________________________________________________ 

1. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื ____________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________  

2. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________ 

หมายเหต ุ กรณียกเลิกการเข้าสมัมนากรุณาแจ้งลว่งหน้า 7 วนัก่อนวนัสมัมนา มิฉะนัน้จะต้องช าระ 30% ของราคาคา่สมัมนา 

ค่ำฝึกอบรม สำมำรถหกัค่ำใช้จ่ำยทำงภำษีนิติบคุคลได้ 200% ของค่ำใช้จ่ำยจริง 

(พระรำชกฤษฎีกำฉบบัท่ี 437 ใช้ 19 ตุลำคม พ .ศ . 2548 เป็นต้นไป) 

mailto:ptstraining3@gmail.com%20หรือ

