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Online หลกัสตูร เทคนคิการนําเสนอ Story Telling แบบทีป่รกึษาการขาย 

วันที ่18 เมษายน 2565 

อบรมเวลา 09.00-12.00  

หลกัการและเหตผุล 
ลกูคา้ คอื จุดหมายสําคญัของการทําธรุกจิ การขายสว่นใหญใ่นปัจจุบันจะเกดิขึน้กต็อ่เมือ่ลกูคา้ เกดิความรูส้กึทีพ่งึพอใจกบัตวัข  
อกีทัง้เรือ่งเลา่ทีผ่า่นประสบการณ์ กระนัน้นักขายจะตอ้งเขา้ใจลกูคา้อยา่งลกึซึง้วา่ในบางครัง้โอกาสทางการขายจะเกดิขึน้ไดจ้า   
มคีณุคา่เพือ่คอ่ยๆ สรา้งความรูส้กึทีด่ขี ึน้มาเรือ่ยๆ อกีทัง้ยังเป็นการโนม้นา้วความรูส้กึใหก้บัลกูคา้เพือ่เขา้ถงึการตัดสนิใจและจนิต  

 วตัถปุระสงค ์

2.1 มคีวามรู ้ความเขา้ใจแนวทางและกระบวนการของ STORY TELLING เพือ่สรา้งความรูส้กึทีม่คีณุคา่ใหก้ับลกูคา้ระหวา่งนําเส  

2.2 สามารถนําความรูท้ีไ่ดไ้ปประยกุตใ์ช ้เพือ่สรา้งความพงึพอใจใหก้ับลกูคา้ดว้ยการนําเสนอทีท่รงพลัง 

2.3 สรา้งรูปแบบการนําเสนอทีต่รงใจผา่นการวเิคราะหข์อ้มลูของลกูคา้เพือ่สรา้งการขายทีด่ ี

2.4 เป็นการฝึกทักษะการวางแนวทางการเลา่เรือ่งเพือ่สรา้งพลังในการโนม้นา้ว 

 เน้ือหาการบรรยาย 

บทบาทหนา้ทีใ่นการนําเสนอแบบ STORY TELLING 

- แนวคดิสูค่วามสําเร็จของการนําเสนอทีด่ ี
- แนวทางและกระบวนการนําเสนอแบบ STORY TELLING 
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- มมุมองการนําเสนอดว้ยการตัง้เป้าหมายดว้ยกลุม่ลกูคา้ 
- คณุสมบตัทิีเ่หมาะสมตอ่การเลา่เรือ่งใหท้รงพลัง 
- WORKSHOP การวเิคราะหก์ลุม่ลกูคา้และการกาํหนด STORY 

 หลกัการนําเสนอและเทคนคิการสรา้ง STORY 

- โครงสรา้ง STORY TELLING 
- องคป์ระกอบการนําเสนอ 3 ขัน้ตอน (บทนํา, เน้ือหา, ชว่งสรุป) 
- การกาํหนดแตล่ะชว่งของการเลา่เรือ่ง 
- WORKSHOP การนําขอ้มลูมาสูก่ารวเิคราะหแ์ละสรา้ง SCRIPT สาํหรับการเลา่ 

 เทคนคิการเลา่เรือ่งดว้ย STORY TELLING 

- กลไกการนําเสนอดว้ย รูปแบบการกระตุน้ความรูส้กึ 
- การเปรยีบเทยีบเพือ่สรา้งภาพนกึตาม 
- การสรา้งหลกัฐานและการลงรายละเอยีดระหวา่งเรือ่งเลา่ 
- การอปุมาอปุมัยใหค้นคลอ้ยตามสูก่ารนําเสนอทีท่รงพลงั 

  

WORKSHOP การนําเสนอดว้ย STORY TELLING แบบมอือาชพี 

- ใหแ้ตล่ะกลุม่เตรยีม พรเีซ็นตร์าย โดยทีต่อ้งทําตามเงือ่นไขโจทยข์องลกูคา้ทีว่ทิยากรมอบให ้
- WORKSHOP 
- เทคนคิการเลา่เรือ่งดว้ย STORY TELLING 
- ทักษะการนําเสนอใหต้รงกบัลกูคา้ 
- สรุปการอบรม 

 

อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล   

วิทยากรและท่ีปรึกษาดา้นการขายและการตลาดใหแ้ก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  

ความเช่ียวชาญ ดา้นการขาย ดา้นการตลาด การบริการ การันตรีดว้ยประสบการณ์การสอนและท่ีปรึกษาองคก์รดา้นการขายและการบ    

ต่างๆ ท่ีมีการวา่จา้งอยา่งต่อเน่ือง มากกวา่ 100 บริษทั, ผลงานการเขียนหนงัสือ: SALES 2  (กลยทุธ์นกัขายในปัจจุบนั) 

  
ผูเ้ขา้ฝึกอบรม 
ผูม้หีนา้ทีแ่ละเกีย่วขอ้งกับการใชทั้กษะการเจรจาตอ่รองอยา่งมอือาชพีในหลายๆหนว่ยงานในองคก์รไมว่า่จะเป็นผูบั้งคับบัญชา
ทกุระดับ พนักงานขาย และผูส้นใจทัว่ไป 

หลักสตูรน้ีเหมาะสําหรับ 
 นักขาย / นักการตลาด 
 ผูจ้ัดการฝ่ายขาย/ ผูจ้ัดการฝ่ายการตลาด 
 ผูจ้ัดการฝ่ายพัฒนาธรุกจิ 
 เจา้หนา้ทีฝ่่ายขาย/เจา้หนา้ทีฝ่่ายการตลาด 
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อตัราคา่อบรมสมัมนา ทา่นละ 1,500 + Vat 105 = 1,605 บาท 

โอนผา่นบัญช ี ธนาคารกสกิรไทย บัญชสีะสมทรัพย ์ สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-
458238 

เง ือ่นไขการอบรม...  หา้มบนัทกึภาพ วดีโีอ แชร ์หรอืนําไปเผยแพร ่

ตดิตอ่ คณุตุม้ 086-8929330   02-1753330 Email : info.ptstraining@gmail.com 

www.ptstraining.co.th 

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 ท่ีจ่าย หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลชูั่น   

เลขท่ี 89/161 หมู่บา้นพฤกษาวิลล ์23 ซ.พระยาสเุรนทร ์21 แยก 3  

แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรุงเทพฯ 10510 

เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี 0103553030100 

 

 

mailto:info.ptstraining@gmail.com
http://www.ptstraining.co.th/
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แบบฟอรม์การลงทะเบียน 

หลักสตูร เทคนคิการนําเสนอ Story Telling แบบทีป่รกึษาการขาย 

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

  บรษิทั__________________________________________________________________________ 

   ท่ีอยู่ออกใบกาํกบัภาษี_____________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________ 

   รหสัไปรษณีย_์____________________เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษ_ี_______________________________ 

  ชื่อผูป้ระสานงาน (HR)____________________________โทรศพัท ์____________________ต่อ_______ 

   Fax: ___________________________     E-mail: _________________________________________  

  วนัสมัมนา_______________________________________________________________________ 

1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื ____________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________  

2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________ 

หมายเหต ุ กรณียกเลิกการเขา้สมัมนากรุณาแจง้ลว่งหนา้ 7 วนัก่อนวนัสมัมนา มิฉะนัน้จะตอ้งชาํระ 30% ของราคาค่าสมัมนา 

ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง 

(พระราชกฤษฎีกาฉบบัท่ี 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ .ศ . 2548 เป็นต้นไป) 
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