
 
 

กลยุทธ์คู่คิด 

แบบฉบับนักขายที่ปรึกษา 
(สําหรับนักขาย ท่ีตองการเพ่ิมทักษะท่ีปรึกษา) 

 
 

ในยุคที่นักขายจําเปนตองมีการปรับตัวอยางมากนับตั้งแตการกาวเขามาของออนไลน นักขายมีความ
จําเปนตองยกระดับตนเองใหเขาใจถึงปญหาของลูกคาใหมากข้ึน โดยเฉพาะกับลูกคาในยุคปจจุบันที่เขาใจได
ยากมากขน ตัวเลือกเยอะข้ึน จึงทําใหนักขายที่เนนแตจะขายแบบธรรมดาไมสามารถตอบโจทยลูกคาไดอีก
ตอไป ดังน้ันแลวนักขายกําลังถูกทดสอบทักษะดานอื่น ไดแก ทักษะการมีแนวความคิดหรือไอเดีย ทักษะการ
แกไขปญหากอนการซ้ือขายหรือแมกระทั่งหลังการขาย การยกระดับการซ้ือขายระหวางตนเองและลูกคา ซ่ึง
หากกลาวอยางงายๆ คงถึงเวลาแลวที่ นักขายจะตองยกระดับตนเองใหสมกับที่เปนคูคิดของลูกคา น้ันคือ 
กลายเปนนักขายที่ปรึกษาอยางแทจริง 

 

วัตถุประสงค 
1) ผูเขาอบรมตระหนักในวิถีการขายในยุคใหมที่จะตองตอยอดไอเดียเชิงการขายใหกับลูกคาได 
2) ผูเขาอบรมจะไดเรียนรูถึงแนวทางการเปนที่ปรึกษาที่จะสามารถชวยเหลือลูกคาทั้งในดานขอมูล 

การแกไขปญหาไดอยางเปนมืออาชีพ 
3) ผูเขาอบรมเขาใจในขั้นตอนการวิเคราะหลูกคาที่จะนําไปสูการคิดแบบตกผลึกเพื่อสรางทางออก

ใหกับลูกคาไดอยางนาสนใจ 
4) ผูเขาอบรมรับรูถึงการปญหาประเภทตางๆ ของลูกคาและสรางความมั่นใจใหกับลูกคาในการแกไข

ปญหาที่กําลังเผชิญ 
5) ผูเขาอบรมสามารถตอยอดการขายแบบที่ปรึกษาเพื่อใหลูกคาเกิดความพรอมในการติดตอซ้ือขาย

และทําการคากับองคกรอยางย่ังยืน 
 

หัวขออบรมสัมมนา 
 เตรียมพรอมสําหรับการทํากลยุทธการขายแบบที่ปรึกษา 
        นักขายที่ปรึกษามืออาชีพ 
     แนวคิดสูความสําเร็จของการขายที่ปรึกษา 
   ความสําคัญของการวางแผนแบบนักขายที่ปรึกษา 
   Workshop อยางไรจึงเรียกวานักขายที่ปรึกษา 
เทคนิควิเคราะหปญหาในแบบฉบับนักขายที่ปรึกษา 
   ข้ันตอนการวิเคราะหประเภทปญหาธุรกิจและการเก็บขอมูล 
   การสรางแนวทางสูการปูทางที่ปรึกษาระหวางเปดใจ 
   เทคนิคการใหคําปรึกษา 
  Workshop การใหคําปรึกษาและการแกไขปญหา 

ขอเชิญเขารวมฝกอบรมสัมมนาเชิงรุก หลักสูตร 



การแกไขปญหาและสรางมูลคาในการนําเสนอ 
   เทคนิคการสรรหาทางเลือกเพื่อการนําเสนอการขาย 
   หลักการนําไปสูขอสรุปการขาย 
   Workshop การผนวกการนําเสนอและการสรุป 

 

 

วิทยากร   อาจารยประเสริฐ  สุขไพบูลยกุล  (Master of Business Administration (M.B.A) 
ประสบการณการสอนกวา 20 ป ดานการขาย, การตลาด, การบริการ และ Team Building จากแบรนดยักษใหญตางๆ ที่มีการ
วาจางอยางตอเนื่อง อาทิ โตโยตา นิสสัน MBK ปริญสิริ ธนาคารกสิกรไทย  ทีโอที ฯลฯ วิทยากรและที่ปรึกษาดานการขายและ
การตลาดใหแกหนวยงานภาครัฐและเอกชน ผลงานการเขียนบทความวิชาการตางๆ และหนังสือ E-book : กลยุทธนักขายใน
ปจจุบัน (Sale 2) 
กําหนดการ วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 บุคคลทั่วไป 3,900 + 273 = 4,173 

เวลา 09.00-16.00 น. สมาชิก, โอนเงินกอน 18 พ.ค. 2562 3,500 + 245 = 3,745 

สถานที่ โรงแรมแกรนด สุขุมวิท ซ.4-6 
สมัคร 3 คนข้ึนไป ทานละ 3,200 3,200 + 224 = 3,424 

สมัคร 5 คนข้ึนไป ทานละ 2,900 2,900 + 203 = 3,103 
 

หมายเหตุ      - คาลงทะเบียนเขารวมสัมมนาสามารถนําไปลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลได 200% 
                    - ราคารวมเอกสารประกอบการสัมมนา, อาหารกลางวัน, นํ้าชา-กาแฟ 

บริษัท เคเอ็นซี เทรนน่ิง เซ็นเตอร จํากัด 
34/289 หมูบานไทยสมบูรณ 2 หมูที่ 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120  
โทร. 02-191-2509, 062-315-5283, 081-847-6341 โทรสาร 02-157-1599, 02-903-0080 ตอ 5283 
e-mail : knctrainingcenter@hotmail.com, www.knctrainingcenter.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

หลักสูตร    กลยุทธคูคิดแบบฉบับนักขายที่ปรึกษา (สําหรับนักขาย ที่ตองการเพ่ิมทักษะที่ปรึกษา) 
กําหนดการ     วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น. โรงแรมแกรนด สุขุมวิท ซอย 4-6 
รายการคาลงทะเบียน: 1 ทาน ราคา + vat 7% ราคาหลังหัก ณ ที่จาย 
บุคคลทั่วไป  3,900 + 273 = 4,173  4,173 - 117 = 4,056 
สมาชิก, โอนเงินกอน 18 พ.ค. 2562  3,500 + 245 = 3,745  3,745 - 105 = 3,640 
  สมัคร 3 คนข้ึนไป ทานละ 3,200 

3,200 + 224 = 3,424 
 3,424 - 96 = 3,328 

 สมัคร 5 คนข้ึนไป ทานละ 2,900 
2,900 + 203 = 3,103 

 3,103 - 87 = 3,016 

รายช่ือผูเขารวมสัมมนา     

1. .......................................................... ตําแหนง.......................................มอืถือ.........................................  
2. .......................................................... ตําแหนง.......................................มอืถือ......................................... 
3. .......................................................... ตําแหนง.......................................มอืถือ......................................... 
4. .......................................................... ตําแหนง.......................................มอืถือ......................................... 
5. .......................................................... ตําแหนง.......................................มอืถือ......................................... 

 ที่อยูเพ่ือออกใบเสร็จ :  (กรุณากรอกรายละเอียดใหชัดเจนเพื่อความถกูตองในการออกใบเสร็จ)   

(บจก./บมจ./หจก./สวนบุคคล) ชื่อ.................................................เลขประจําตัวผูเสียภาษี..................................................... 
 สํานักงานใหญ   สาขา...........เลขท่ี..................หมู................อาคาร/หมูบาน......................................ชั้น.................... 
ตรอก/ซอย..........................ถนน...............................แขวง/ตําบล.............................อําเภอ/เขต............................................ 
จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย...................โทรศัพท.................................โทรสาร.......................................... 
ผูประสานงาน..............................................มือถือ....................................E-mail : .............................................................. 
 
 ตองการหักภาษี  ณ  ที่จายหรือไม  ตองการ  ไมตองการ 
 กรณีหักภาษี ณ ที่จาย 3% ในนาม บริษัท เคเอ็นซี เทรนน่ิง เซ็นเตอร  จํากดั  เลขที่ 34/289 หมูบานไทยสมบูรณ 2   
            หมูที่ 2  ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 เลขประจําตัวผูเสียภาษี  :  0135556000220 
โอนเงินเขาบัญชี :  บริษัท เคเอ็นซี เทรนน่ิง เซ็นเตอร  จํากดั   ประเภทบญัชี ออมทรัพย 
  ธนาคารไทยพาณิชย  สาขาเซียรรังสิต    เลขที่บัญชี  364-236239-5 
           ธนาคารกสกิรไทย สาขาฟวเจอร พารค รังสติ 2  เลขที่บัญชี  022-3-65013-9 
      กรุณาแฟกซใบลงทะเบียนหรือหลกัฐานการโอนเงิน มาที่ โทรสาร 02-157-1599, 02-903-0080 ตอ 5283  

ใบลงทะเบียนเขารวมอบรมสัมมนา .........../............./.......... 

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร จํากัด 
34/289 หมูบานไทยสมบูรณ 2 หมูที่ 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120  

โทร. 02-191-2509, 062-315-5283, 081-847-6341 โทรสาร 02-157-1599, 02-903-0080 ตอ 5283 
e-mail : knctrainingcenter@hotmail.com, www.knctrainingcenter.com 


