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Course: 
Consultative Sales Approach Techniques and 
Workshop  

ชนะคูแขง มดัใจลูกคา ดวยWorkshop พัฒนาเทคนิคการขายแนวใหม เพ่ือการตอบสนองและสรางฐานลูกคาในระยะยาว 

 
Course ID: BN110017 
Duration: 1 day (9:00 – 16:00) 
 
 
หลักการและเหตุผล: 

เรียนรูเทคนิคการขายแบบไมขาย แต เปนเพ่ือนคูคิด  ใหคําปรึกษากับลูกคาโดยใช  Consultative Sales Approach 

Techniques หลักสูตรท่ีเนนแนวทางปฎิบัติ ประยุกตใชงานไดจริง เน่ืองจากปจจุบันการแขงขันทางธุรกิจมีความซับซอนและ

รูปแบบท่ีหลากหลายมากขึ้น โดยมีสาเหตุสวนหน่ึงมาจากการท่ีผูบริโภคมีความรูและความตองการในสินคาท่ีมคีวามแตกตาง

กัน สงผลใหการแขงขันท่ีมีการนําเสนอแตเพียงตัวสินคา การบริการ หรือ แนวความคิดเพียงอยางเดียวอาจไมเพียงพอในโลก

ปจจุบัน Consultative Sales Approach Techniques and Workshop จึงเปนแนวทางใหมเพ่ือการตอบสนองความตองการ

ในเชิงลึก (Depth Inquire) ของลูกคากลุมเปาหมาย โดยเนนกระบวนการของการใหความรูความเขาใจท่ีถูกตองในตัวสินคา 

สรางสรรคและเสนอแนะในมุมมองท่ีจําเปนตอการตัดสินใจของลูกคา อีกท้ังยังเปนการเพ่ิมศักยภาพการแขงขันทางธุรกิจโดย

การสรางฐานลูกคาระยะยาวอยางมั่นคง และสรางยอดขายท่ีเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ืองในอนาคต 

 

ประโยชนที่จะไดรับ: 

• เรียนรูหลักการนําเสนอขายเชิงท่ีปรึกษาท่ีสามารถนําไปปรับใชเพ่ือสรางความสําเร็จในการเปนนักขายมืออาชีพและสราง

ฐานลูกคาระยะยาว ท่ีใชไดจริง 

• เรียนรูขั้นตอน และเทคนิคของการขายเชิงท่ีปรึกษา ท่ีใชไดจริง 

• เรียนรูและใชงานกระบวนการตอบสนองความตองการในเชิงลึก (Depth Inquire) ของลูกคากลุมเปาหมาย 

• เรียนรูกระบวนการของการใหความรูความเขาใจท่ีถูกตองในตัวสินคา สรางสรรค พรอมขั้นตอนการเสนอแนะในมุมมองท่ี

จําเปนตอการตัดสินใจของลูกคา 

• พัฒนาทักษะในการโนมนาวและเสริมสรางความเชื่อมั่นตอลูกคาแบบนักใหคาํปรึกษา  

• การสรางเครือขายระยะยาว (Long Term Platform)  พรอมหลักการสรางแผนงานรายบุคคล (Individual Action Plan)  

• ลงมือทํา Workshop เพ่ือการนําแนวคิดดานการขายเชิงท่ีปรึกษาไปใชในสถานการณจริง 

 

หัวขอการบรรยาย: 

• หลักการนําเสนอขายเชงิท่ีปรึกษาและการวิเคราะหสถานการณ  

• ปรัชญาของการใหคาํปรึกษา (Philosophy of Consultative Approach) 

• ปจจัยแหงการตัดสินใจของลูกคา (Customer Decision Making Key Factor) 
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• ปจจัยแหงความสําเร็จในการขายเชงิท่ีปรึกษา (Success Key Factor) 

• รายละเอียดและโครงสรางการนําเสนอแบบการใหคาํปรึกษา 

• หลักการคนหาขอมูลและนําเสนอแบบนักใหคาํปรึกษา 

• ทักษะในการโนมนาวและเสริมสรางความเชือ่มั่นตอลูกคาแบบนักใหคาํปรึกษา  

• หลักการสรางเครือขายระยะยาว (Long Term Platform)  

 

เหมาะสําหรับ: 

• บุคคลท่ีอยูในอาชีพนักขาย  บุคคลท่ีสนใจในอาชีพนักขาย  บุคคลท่ีทํางานในแผนกจดัซื้อ  ผูบริหารทุกระดับ เจาของ

กิจการ รวมถงึบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจ 

 

Why Boston Network? 
 

• World Class Curriculum - our course curriculums incorporate best-in-business thinking and 
practices and are designed for all organizational levels.   

• Renowned Trainers - all our seminars, conferences are led by senior executives, managers, 
authors, educators, consultants, even CEOs. They’re not only skilled speakers, but top 
business practitioners who have been in the trenches 

• Satisfaction Guarantee - we are totally focused on customer satisfaction. Our 100% 
customer satisfaction guarantee is the factor that will distinct us from others.   

• Experienced Training Specialist - with more than five years of experiences, we bring in 
latest business know-how, world-class cutting edge management knowledge, and valuable 
insights to Thai society. We held over 200 seminar events each year with more than 10,000 
executive participants countrywide.  

 
 
 

100% Satisfaction Guarantee 
After attending Boston Network seminar or event, if you are not fully satisfied that we 
have delivered everything promised. Simply notify the seminar administrator by the lunch 
break and we will refund the entire registration fee. 
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