
 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.com  

พนักงานขายหัวใจบรกิาร 
Service-minded Sales Persons 

 

วทิยากร: อาจารยส์พุจน ์กฤษฎาธาร 
อดตี Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด  
บรษัิท แอบ๊บอต ลาบอแรตอรสี จํากดั จากสหรัฐอเมรกิา   

Senior Manager ฝ่ายขายและบรกิาร บรษัิท เทเลคอมเอเชยี คอรป์อเรชัWน จํากดั (มหาชน)  
และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บรษัิท เบอรงิเกอร ์อนิเกลไฮม ์(ไทย) จํากัด จากเยอรมน ี

จากประสบการณ์ตรงและจรงิในวงการทีWมากดว้ยคณุภาพมากกวา่ 30 ปี 

 
8 มถินุายน 2561 
09.00 – 16.00 น.  

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
*สถานทีWจัดอบรมอาจเปลีWยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 

หลกัการและเหตผุล 
ในยุคแห่งการแขง่ขนัเชน่นีa!! การขายสนิคา้ดว้ยฝีมอืเพยีงอยา่งเดยีวอาจไม่เพยีงพอ “การขายดว้ยหัวใจทีWเต็มเปีWยม
ดว้ยความเต็มทีWและเต็มใจใหบ้รกิาร” เป็นสิWงทีWจําเป็นอยา่งมากตอ่การสรา้งความประทบัใจและการสรา้งความพงึ
พอใจใหแ้กล่กูคา้ เนืWองจาก ลกูคา้มคีวามตอ้งการ และไดรั้บขอ้มลูขา่วสารมากขึaน สิWงทีWเป็นคําถามอยู่ในใจผูใ้หบ้รกิาร 
รวมทั aงผูบ้รหิารคอื ทําอย่างไรจงึจะเรยีกว่า “พนักงานขายหัวใจบรกิาร” หลักสตูรนีaมคํีาตอบใหก้ับผูเ้ขา้อบรมแน่นอน 
หลักสตูรนีa จงึไดพ้ัฒนาขึaนมาเพืWอสรา้งทศันคตทิีWดใีนการมจีติสํานกึในการบรกิาร (Service Mind) คน้พบเทคนคิใน
การเขา้ใจลกูคา้ใหม้ากขึaน เรยีนรูก้ารจัดการกับลกูคา้ เสรมิเทคนคิการขายสนิคา้อยา่งมอือาชพี ระดมสมองทํา
กจิกรรมประยุกตก์ารสรรสรา้งงานขายและงานบรกิารอันโดดเด่นตรงใจลูกคา้ เมืWอจบการอบรม ผูเ้ขา้สมัมนาจะ
สามารถประยุกตแ์ละต่อยอดความรูด้า้นการขายและการใหบ้รกิารอย่างเป็นเลศิไดด้ว้ยตนเอง  
 
วตัถปุระสงค ์
1. เพืWอสรา้งทศันคตทิีWดตีอ่งานบรกิาร 
2. เพืWอไดท้ราบหลักการยทุธวธิแีละเทคนคิดา้นการบรกิารอยา่งมอือาชพี  
3. เพืWอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถนําความรูท้ีWได ้ไปใชไ้ดจ้รงิ ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุแกอ่งคก์ร  

 
หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา 
Module 1: สรา้ง DNA สายพนัธุใ์หมใ่นการบรกิาร 
1. Service Attitude ทีWพนักงานขาย...พงึควรม ี
2. การสรา้ง DNA ของ Service Attitude  ดว้ยการเรยีนรูค้วามตอ้งการและความคาดหวังของลูกคา้ 
3. กจิกรรม - การสรา้ง DNA ของ Service Attitude ผา่นการวเิคราะหค์วามคาดหวังลูกคา้ 
4. กระตกุ กระตุน้ และ ปรับเปลีWยน Service Attitude   

Module 2: บรกิารดว้ยหัวใจ .............ใคร ใครก็รักคณุ 
5. องคป์ระกอบการบรกิาร - เรยีนรูอ้งคป์ระกอบของงานบรกิาร เพืWอสรา้งงานบรกิารใหต้รงใจลูกคา้ 
6. สดุยอดบรกิารใหโ้ดนใจลกูคา้- เพืWอสรา้งความประทบัใจไมรู่ล้มื 
6.1 การตอ้นรับและทกัทาย  
6.2 กาสอบถามความตอ้งการของลกูคา้  
6.3 การดําเนนิการ 
6.4 การสง่ลกูคา้  

7. การวเิคราะหป์ระเภทลูกคา้ทีWหลากหลาย 
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8. การบรกิารกับลกูคา้ในแต่ละประเภท  พรอ้มเทคนคิเพิWมเตมิ 
9. กจิกรรม: การใหบ้รกิารกบัลกูคา้หลากหลายรูปแบบ  (พรอ้มเทคนคิเพิWมเตมิ) ฝึกฝนทกัษะการฟัง เนน้ในเรืWอง
การฟังลกูคา้จบ และใหเ้ขา้ใจกอ่นตอบไมท่กึทกัคําถามและตอบไปแบบผดิ ๆ 

10. คําพูดทีWควรใชใ้นการใหบ้รกิารลกูคา้– ฝึกฝนคําพูดดว้ยจรติ 
11. กจิกรรม “เขา้อกเขา้ใจลกูคา้”- เนน้การปฏบิตัอิยา่งเขา้ใจลกูคา้  (ปฏบิตั ิพรอ้มใหเ้ทคนคิ/ 

ความเห็นเพิWมเตมิจากวทิยากร เพืWอใหส้ามารถบรกิารไดอ้ย่างดเีลศิ) 
12. สรุป คําถามและคําตอบ- เทคนคิเพิWมเตมิตามทีWผูเ้ขา้อบรมตอ้งการเรยีนรู ้

 

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 

อัตราหลักสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายใน 8 มถินุายน 2561 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 3,900.00 273.00 117.00 4,056.00 4,173.00 
สมาชกิ HIPO 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 

พเิศษ! ชําระภายใน 22 พฤษภาคม 2561 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 
สมาชกิ HIPO 3,400.00 238.00 102.00 3,536.00 3,638.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันีa 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ บญัชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขทีW 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขทีW 014-2-63503-8 

          ชืWอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิWง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีW จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีW 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืWอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน และชืWอหลกัสตูร 
2.  ชําระดว้ยเช็คบรษัิท สัWงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิWง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีW จํากดั 
3.  หัก ณ ทีWจา่ย 3% เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีWไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิWง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีW จํากดั 
Telephone: 02-615-4499, 02-615-4477-8    
Fax: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
Website: www.hipotraining.com,www.hipotraining.co.th 
E-mail: hipotraining@gmail.com  
Facebook: www.facebook.com/HIPOtraining 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อบรม, สมัมนา, งานขาย, การตลาด, พนักงานขาย, หวัใจบรกิาร, Selling, Sales, Service mind, Service 


