
 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จาํกดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             

โทร:0-2615-4477-8 โทรสาร:0-2615-4499 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com,  info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.com  

การขายและบรกิารอยา่งที�ปรกึษา 
 

วทิยากร: อาจารย ์ไพรชั วนสับดไีพศาล 
ปรญิญาโทการตลาด ม.รามคําแหง, ปรญิญาตร ีโทรคมนาคม ม.เทคโนโลยมีหานคร 

เป็นอาจารยพ์เิศษใหก้ับภาครัฐ อาท ิกระทรวงมหาดไทย, กระทรวงการคลงั, ศนูยฝึ์กอบรมกรงุเทพฯ, 
TOT, CAT Telecom และเป็นทีTปรกึษาใหก้ับทั Uงภาครฐัและเอกชนดา้นบคุคล งานขายการตลาด บรกิาร 

อาท ิบจก. เมอืงไทยเมเนจเมน้ท,์ บจก. สมมาตร คอรเ์ปอเรท แอนส ์เซอรว์สิ, บจก. นํUานมไทย, 
บจก. เอ็นเค ปริUนติUง เทคโนโลย,ี บจก. ปัUงงว่นหล ีมีความชํานาญมากดว้ยประสบการณ์ตรง 

 

16 กนัยายน 2561 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
  

*สถานทีTจัดสมัมนาอาจเปลีTยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 
หลกัการและเหตผุล 
 

 ในโลกของการแขง่ขนัทีTรุนแรงเชน่นีU ลูกคา้ของแตล่ะธรุกจิมคีวามตอ้งการทีTเฉพาะเจาะจงแตกตา่งกันออกไป 
พนักงานตอ้งมทีกัษะในการเขา้ใจลกัษณะธรุกจิและความตอ้งการของลกูคา้ จนสามารถเสนอแนะ และ ใหข้อ้มูลทีTเป็น
ประโยชนก์บัลกูคา้ จนลกูคา้รูส้กึว่า เราไม่ไดข้ายหรอืใหบ้รกิารอยา่งขอใหเ้สร็จไปท ี แตเ่ราเป็น ทีTปรกึษา หรอื เป็นคู่
แทท้างธรุกจิ (Business Partners) ผลทีTเกดิขึUนคอื ลกูคา้จะไวเ้นืUอเชืTอใจ มัTนใจ รูส้กึสมัผัสไดถ้งึบรกิารทีTแตกตา่งจาก
คูแ่ขง่ จนไมก่ลา้จะหนีไปไหน 
 
 หลักสูตรนีUจึงไดพั้ฒนาขึUนมาเพืTอตอบสนองให ้พนักงานขาย พนักงานใหบ้รกิาร หัวหนา้พนักงานขาย และ
หัวหนา้ทมีบรกิาร ไดเ้รยีนรู ้เทคนคิและประสบการณ์จรงิ ใน การขายและใหบ้รกิารอย่างทีTปรกึษากับลูกคา้ ตั Uงแต่การ
เขา้ใจลักษณะธุรกจิ และ ความตอ้งการของลูกคา้ เขา้ใจลักษณะการขายและการใหบ้รกิารอย่างทีTปรึกษา การทํา 
Workshop การขายและใหบ้รกิารอยา่งทีTปรกึษา เมืTอจบการอบรมผูเ้ขา้สมัมนาจะสามารถประยุกตแ์ละต่อยอดความรูใ้น
เรืTองนีU ไดด้ว้ยดว้ยตนเอง 
 
วตัถปุระสงค:์   

1. เพืTอสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเรืTองการขายและใหบ้รกิารอย่างถกูอกถกูใจลกูคา้ 
2. เพืTอใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถนําความรูท้ีTไดไ้ปประยุกตใ์ชใ้นการขายและใหบ้รกิารกบัลูกคา้ใหเ้หมาะกบัตนเอง

ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
3. เพืTอสรา้งภาพลักษณ์ทีTดใีหก้บัองคก์ร จนกลายเป็นจุดไดเ้ปรยีบในเชงิการแข่งขัน 

 
หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา: 

1. ความหมายและความสําคัญของการขายและใหบ้รกิาร 
2. เขา้ใจลักษณะธรุกจิของลกูคา้ 
3. วเิคราะหส์ถานการณ์ ความตอ้งการของลกูคา้และการรับมอืลกูคา้แตล่ะประเภท 
4. คณุภาพทีTลูกคา้ตอ้งการ 
5. กจิกรรม Workshop: การขายและการใหบ้รกิาร 1 
6. ขั Uนตอนการขายและการใหบ้รกิาร 

• การเสาะหาลกูคา้ในงานบรกิาร 
• การเตรยีมตัวของพนักงาน 
• การนัดหมาย 
• การเปิดการสนทนา 
• การวเิคราะหห์าความตอ้งการลกูคา้ 
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• การนําเสนอบรกิารทีTจะใหก้ับลกูคา้อย่างไดผ้ล(สาํหรับลกูคา้กลุ่มและแบบตัวตอ่ตัว) 
• การตอบคําถามและขอ้โตแ้ยง้ 
• การเจรจาตอ่รอง 
• การปิดการเจรจา 
• การตดิตามผลและบรกิารหลงัการขาย 

7. มติขิองคําปรกึษาทีTจําเป็นแกล่กูคา้ 
8. สดุยอดเทคนคิการโนม้นา้วลกูคา้ เพืTอการตัดสนิใจ 
9. มติขิองการตัดสนิใจของลกูคา้ 
10. ปัจจัยทีTมผีลต่อความสําเร็จ 
11.  กจิกรรม Workshop: การขายและการใหบ้รกิาร 2 
12. ประโยชนข์องคําปรกึษา  
13. สรุป คําถามและคําตอบ 

 

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จาํกดั 
 
 

อตัราหลกัสตูร(ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายใน 16 กนัยายน 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 2 กนัยายน 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. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดงันีU 

1.1 ธนาคารกรงุเทพ บัญชสีะสมทรัพย ์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 ทจีา่ย (ถา้ม)ี ทีT 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืTอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของทา่น และชืTอหลกัสตูร 
2.  ชาํระดว้ยเชค็บรษัิท สัTงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิTง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีT จํากดั 
3.  หัก ณ ทีTจ่าย 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 กรุณาตดิตอ่: 
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.com 
E-mail: hipotraining@gmail.com  
Facebook: www.facebook.com/HIPOtraining 
อบรม, สมัมนา, งานขาย, งานบรกิาร, ทีTปรกึษา, โนม้นา้ว, เจรจาตอ่รอง 


