
www.hrdzenter.com 

(We are The B.E.S.T Solution You can trust) 

 

E-mail : hrdzenter@gmail.com 
 

Tel: 090 645 0992 ,089 606 0444 
 

 

บริษทั ศูนยส่์งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์จ ากดั (สนญ.)  เลขท่ี 171/162  ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1-1 แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 

HOTLINE : 089-606-0444, 090-6450992,  089-773-7091  :www.hrdzenter.com E-mail:hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter 

 Online by Zoom  พร้อมรับใบวุฒบิัตรฟรีทุกที่น่ัง!!!  
หลักสูตร  นักขายที่ปรึกษา  (Consultative Selling Skills) 

 

วันพฤหัสบดีท่ี  23  มีนาคม  2566   เวลา 09.00-16.00 น. 

หรือเลือกอบรมเป็นแบบ Online  ผ่าน Program Zoom ได้ 

วิทยากร : อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 
 

พเิศษสมัคร 2 ท่านลดเพิม่  500.- 
หรือสมัคร  3 ท่าน เข้าฟรี + 1 ท่านทันที !!! 

 
l 

 

หลกัการและเหตุผล 
 

ในยคุท่ีนกัขายจ าเป็นตอ้งมีการปรับตวัอยา่งมากนบัตั้งแต่การกา้วเขา้มาของออนไลน์ นกัขายมีความ
จ าเป็นตอ้งยกระดบัตนเองให้เขา้ใจถึงปัญหาของลูกคา้ใหม้ากขึ้น โดยเฉพาะกบัลูกคา้ในยคุปัจจุบนัท่ีเขา้ใจไดย้ากมาก
ขน้ ตวัเลือกเยอะขึ้น จึงท าใหน้กัขายท่ีเนน้แต่จะขายแบบธรรมดาไม่สามารถตอบโจทยล์ูกคา้ไดอี้กต่อไป ดงันั้นแลว้
นกัขายก าลงัถูกทดสอบทกัษะดา้นอ่ืน  ไดแ้ก่ ทกัษะการมีแนวความคิดหรือไอเดีย ทกัษะการแกไ้ขปัญหาก่อนการซ้ือ
ขายหรือแมก้ระทัง่หลงัการขาย การยกระดบัการซ้ือขายระหวา่งตนเองและลูกคา้ ซ่ึงหากกล่าวอยา่งง่ายๆ คงถึงเวลา
แลว้ท่ีนกัขายจะตอ้งยกระดบัตนเองใหส้มกบัท่ีเป็นคู่คิดของลูกคา้ นั้นคือ กลายเป็นนกัขายท่ีปรึกษาอยา่งแทจ้ริง 
 
ส่ิงท่ีจะได้รับ 
1)  ผูเ้ขา้อบรมตระหนกัในวิถีการขายในยุคใหม่ท่ีจะตอ้งต่อยอดไอเดียเชิงการขายให้กบัลูกคา้ได ้ 
2)  ผูเ้ขา้อบรมจะไดเ้รียนรู้ถึงแนวทางการเป็นท่ีปรึกษาท่ีจะสามารถช่วยเหลือลูกคา้ทั้งในดา้นขอ้มูล การแกไ้ข
ปัญหาไดอ้ยา่งเป็นมืออาชีพ  
3)  ผูเ้ขา้อบรมเขา้ใจในขั้นตอนการวิเคราะห์ลูกคา้ท่ีจะน าไปสู่การคิดแบบตกผลึกเพื่อสร้างทางออกใหก้บัลูกคา้
ไดอ้ยา่งน่าสนใจ  
4)  ผูเ้ขา้อบรมรับรู้ถึงการปัญหาประเภทต่างๆ ของลูกคา้และสร้างความมัน่ใจใหก้บัลูกคา้ในการแกไ้ขปัญหาท่ี
ก าลงัเผชิญ 
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5)  ผูเ้ขา้อบรมสามารถต่อยอดการขายแบบท่ีปรึกษาเพื่อใหลู้กคา้เกิดความพร้อมในการติดต่อซ้ือขายและท า
การคา้กบัองคก์รอยา่งย ัง่ยนื 
 
หัวข้อการอบรม 

 เตรียมพร้อมส ำหรับกำรท ำกลยุทธ์กำรขำยแบบท่ีปรึกษำ 

       นกัขายท่ีปรึกษามืออาชีพ 

    แนวคิดสู่ความส าเร็จของการขายท่ีปรึกษา 

         ความส าคญัของการวางแผนแบบนกัขายท่ีปรึกษา 

     Workshop อยา่งไรจึงเรียกว่านกัขายท่ีปรึกษา 

เทคนิควิเครำะห์ปัญหำในแบบฉบับนักขำยท่ีปรึกษำ 

    ขั้นตอนการวิเคราะห์ประเภทปัญหาธุรกิจและการเก็บขอ้มูล 

    การสร้างแนวทางสู่การปูทางท่ีปรึกษาระหวา่งเปิดใจ 

    เทคนิคการใหค้  าปรึกษา 
        Workshop การใหค้  าปรึกษาและการแกไ้ขปัญหา 

กำรแก้ไขปัญหำและสร้ำงมูลค่ำในกำรน ำเสนอ 

    เทคนิคการสรรหาทางเลือกเพื่อการน าเสนอการขาย 

        หลกัการน าไปสู่ขอ้สรุปการขาย 
    Workshop การผนวกการน าเสนอและการสรุป 

 
วิทยากร  :  อาจารยป์ระเสริฐ สุขไพบูลยก์ุล   
วิทยากรและท่ีปรึกษาดา้นการขายและการตลาดใหแ้ก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  
ความเช่ียวชาญ ดา้นการขาย ดา้นการตลาด การบริการ การันตรีดว้ยประสบการณ์การสอนและท่ีปรึกษาองคก์รดา้น
การขายและการบริการมากกวา่ 15 ปี จากแบรนดย์กัษใ์หญ่ต่างๆ ท่ีมีการวา่จา้งอยา่งต่อเน่ือง มากกวา่ 100 บริษทั, 
ผลงานการเขียนหนงัสือ: SALES 2  (กลยทุธ์นกัขายในปัจจุบนั) 
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ค่าใชจ้่ายในการอบรม Online Program Zoom  

จะท าการส่งเอกสารการบรรยาย ไฟล์ PDF ทางอีเมล์ก่อนอบรม  2-3 วัน  พรอ้มรบัใบรบัรองวุฒิบตัรทางไปรษณีย์ 

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาพเิศษท่านละ 2,500 175 75 2,600 

สมัคร 2 ท่านลดเพิม่ 500.- 4,500 315 135 4,680 

สมัคร 3 เข้าฟรีเพิม่ + 1 ท่าน 7,500 525 225 7,800 

รายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ  เพิม่เติมได้ท่ีน่ี  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/ 
 

ส ารองที่นั่ง  ติดต่อเพ่ิมเติมได้ที่     คุณธนนันท์     090 645 0992 , 089 606 0444, Line :  hrdzenter  www.facebook.com/hrdzenter,   
IG : hrd_zenter  www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzentertraining@gmail.com , jiw473@gmail.com 
รายละเอียดการช าระเงนิ 

 การชำระเงิน โอนเขา้บัญชี ในนาม บริษทั ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนษุย์ จำกัด   

  บัญชีออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 206-237-174-0 
 กรณีชำระเงินแล้ว กรุณา Scan  หรือถ่ายรูป  สลิป Pay in มาที่  Line  : hrdzenter    
 หรือ mail  : hrdzentertraining@gmail.com, jiw473@gmail.com 

กรุณาหัก ณ ทีจ่่าย 3 % ในนาม บริษทั ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนษุย์ จำกัด  เลขที่ผู้เสียภาษี 0105555113021 
เลขที่ 171/162  ซอยพุทธบูชา 39  แยก 1-1  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรงุเทพฯ  10140 (สำนักงานใหญ่)   
 
 
 

                                      

 

 

 Scan  QR Code   กรอกใบสมัคร Online 

การแจ้งยกเลิก:  

1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  2. กรณีที่ท่านแจ้ง

ยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษทัฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร    
3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งส้ิน   หรือหากท่านยัง

ไม่ช าระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเก็บค่าธุรการจ านวน 30 %  ทันท ี   
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