
 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จาํกดั 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.co.th  

PC มอือาชพีกบัการบรกิารช ั!นเยี�ยม 
 

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

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

จากประสบการณ์ตรงและจรงิในวงการทีTมากดว้ยคณุภาพมากกวา่ 30 ปี 
 

13 กรกฎาคม 2561 
 09.00 – 16.00 น.  

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานทีTจัดอบรมอาจเปลีTยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 
 
หลกัการและเหตผุล 
 

ในโลกของการแขง่ขนัทีTรุนแรงเชน่นี] ลกูคา้มคีวามตอ้งการและลักษณะพฤตกิรรมทีTแตกต่างกันหลายรูปแบบ 
การบรกิารและการขายโดยอาศยัทกัษะและเทคนคิรูปแบบเดยีวสําหรับลูกคา้ทีTแตกต่างกัน ย่อมไมไ่ดผ้ล ดังนั]น 
พนักงานขายจะตอ้งมเีทคนคิ ทกัษะ ลูกล่อลกูชน รวมทั ]งยุทธวธิทีีTแตกตา่งกนัสําหรับลกูคา้ในสถานการณ์ทีTแตกตา่ง
กนั    

หลักสตูรนี]จงึไดพั้ฒนาขึ]นมาเพืTอตอบสนองให ้พนักงานขายPC ไดเ้รยีนรู ้เทคนคิและประสบการณ์จรงิ ในการ
ขายและบรกิารใหก้ับลกูคา้ ตั ]งแตก่ารเขา้ใจลูกคา้ การบรหิารจัดการกับลกูคา้ในแต่ละสถานการณใ์หเ้หมาะสม รวมถงึ
การปิดการขาย 
 
วตัถปุระสงค:์   
 

1. เพืTอสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเรืTองเทคนคิการขาย และ เทคนคิการบรกิารกับลกูคา้ในหลากหลาย 
สถานการณ์  

2. เพืTอใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถนําความรูท้ีTไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการทํางานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
 

หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา 
 
Module 1: การขายในฐานะที�ปรกึษา หรอื ผูชํ้านาญการ 
1. บทบาท และ หนา้ทีTของ PC  

          (สรา้งความเขา้ใจและใหต้ระหนักถงึหนา้ทีTทีTตอ้งทํา) 
2. เรยีนรูแ้ละเขา้ใจความตอ้งการของลกูคา้ทีTมาซื]อสนิคา้หนา้รา้น 
3. เรยีนรูล้กูคา้ในหลากหลายสถานการณ์ 

           (เรยีนรูล้กูคา้อยา่งเขา้ใจพรอ้มวธิกีารพชิติลกูคา้) 
           Role Play 1 การขายในสถานการณ์ 1 
             (ปฏบิตั ิพรอ้มใหเ้ทคนคิ / ความเห็นเพิTมเตมิจากวทิยากร) 
 
Module 2:  การขายอยา่งเป็นข ั!นตอน 

4. ข ั!นตอนการขายอยา่งเป็นระบบ  
          (สรา้งใหนั้กขาย ใหข้ายอยา่งมอือาชพี) 
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5. ขอ้ควรปฏบิัตใินขณะขายเพืTอสรา้งความเชืTอมัTนใหก้บัลกูคา้  
         (สิTงทีTนักขายตอ้งทํา เพืTอใหเ้ป็นนักขายมอือาชพี ทีTลูกคา้ใหค้วามเชืTอมัTน) 
6. การทบทวนการขาย  
    ( ขายไดห้รอื ไมไ่ด ้มาจากสาเหตอุะไรบา้ง) 

          Role Play 2 การขายในสถานการณ์ 2 
         (ปฏบิตั ิพรอ้มใหเ้ทคนคิ / ความเห็นเพิTมเตมิจากวทิยากร) 
 
Module 3: บรกิารอยา่งมอือาชพี 
7. การสรา้งสมัพันธก์ับลูกคา้เพืTอใหล้กูคา้กลับมาซื]อซํ]า 
8. การพชิติใจลกูคา้ดว้ยจรติแหง่การบรกิาร 
9. Tips แห่งการบรกิารทีTลกูคา้ประทบัใจ 
10. สรุป คําถาม และ คําตอบ 
 

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 
อัตราหลักสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายในวนัที� 13 กรกฎาคม 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  28 มถินุายน 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 ดงันี] 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ บญัชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขทีT 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขทีT 014-2-63503-8 

          ชืTอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิTง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีT จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีT 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืTอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน และชืTอหลกัสตูร 
2.  ชําระดว้ยเช็คบรษัิท สัTงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิTง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีT จํากดั 
3.  หัก ณ ทีTจา่ย 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 ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีTไดช้าํระมาแลว้   
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิTง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีT จํากดั 
Telephone: 02-615-4499, 02-615-4477-8    
Fax: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
Website: www.hipotraining.co.th  
E-mail: hipotraining@gmail.com  
ID Line: hipotraining 
Facebook: www.facebook.com/HIPOtraining  
 
อบรม, สมัมนา, ขาย, ตลาด,  การบรกิาร, การขายโดยอาศยัทักษะ, เทคนคิ 


