
 

 
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 , hipo-training@hotmail.com,  info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.co.th  

หลกัสตูร การบรกิารหลงัการขายอยา่งเป็นระบบ 
*** เนน้การฝึกปฏบิัต ิและ การทํา Workshop*** 

 
 

วทิยากร: ดร.พพิฒันพ์ล  เพ็ชรเที�ยง 
ปรญิญาเอก การศกึษาเพืOอพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์มหาวทิยาลยัรามคําแหง, 
ปรญิญาโท การศกึษาเพืOอพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์มหาวทิยาลยัรามคําแหง, 

                       ประสบการณ์ทํางาน ทีOปรกึษาอาวโุสดา้นการพัฒนาบคุลากร/วทิยากร 
                     บรษัิท คงิ เพาเวอร ์ดวิตี, ฟร ีจํากดั (พฒันาบุคลากรมากกวา่ 3,500 คน) 
                    - ผูจั้ดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบคุคล / นักวเิคราะหว์างแผนระบบการฝึกอบรม 
                และการพฒันาบุคลากร กลุม่บรษิทั คงิ เพาเวอร ์อนิเตอรเ์นช ั�นแนล กรุป๊ จํากดั 

 
 

20 พฤศจกิายน 2561 
09.00 – 16.00 น.  

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานทีOจัดอบรมอาจเปลีOยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 
 

หลกัการและเหตผุล 

หลักสูตรนีX จึงไดพั้ฒนาขึXนมาเพืOอใหท้ีมผูใ้หบ้ริการ ช่างเทคนิค พนักงานลูกคา้สัมพันธ์ พนักงาน
ประสานงานบรกิาร พนักงานสนับสนุนการขาย ไดเ้รยีนรูเ้ทคนคิในการเขา้ใจลกูคา้ใหม้ากขึXน เรยีนรูก้ารจัดการกับ
ลกูคา้ ระดมสมองทํากจิกรรมประยกุตก์ารสรา้งบรกิารหลังการขายใหต้รงใจลูกคา้ รวมถงึการแกปั้ญหาใหลู้กคา้
เมืOอลกูคา้โกรธ เมืOอจบการอบรม ผูเ้ขา้สัมมนาจะสามารถประยุกตแ์ละตอ่ยอดความรูด้า้นการใหบ้รกิารอย่างเป็น
เลศิไดด้ว้ยตนเอง  
 

วตัถปุระสงค ์
1. เพืOอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดท้ราบหลักการยทุธวธิแีละเทคนคิดา้นการบรกิารหลังการขาย อยา่งเป็นระบบ  
2. เพืOอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถนําความรูท้ีOได ้ไปใช ้ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุแกอ่งคก์ร  

 

หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา: 
1. ความสาํคัญของการบรกิารหลังการขาย ในมมุมองของลกูคา้ และ ธรุกจิ 
2. ความตอ้งการ และ ความคาดหวงัของลกูคา้ทีOมตีอ่การบรกิารหลังการขาย 
3. การบรกิารหลังการขายอยา่งเป็นระบบ 
a. กระบวนการทํางาน 
b. ขั Xนตอนการใหบ้รกิารลกูคา้ 
c. มาตรฐานการทํางาน  
d. เอกสารในการบรกิารหลังการขาย 
e. การเตรยีมตัวกอ่นไปใหบ้รกิารลกูคา้ 

4. การพัฒนาพนักงานบรกิาร 
a. การอา่นและเขา้ใจลกูคา้ 
b. การสรา้งความยดืหยุน่ใหก้ับลกูคา้ 
c. ทักษะในการฟัง  
d. ทักษะการพดูอยา่งมศีลิปะ 
e. การควบคมุอารมณ์ ไมป่ลอ่ยใจไปตามความตอ้งการของลกูคา้ 
f. การพัฒนาความรูแ้ละความชาํนาญ 
g. การสรา้งการยอมรับจากลกูคา้ เพืOอสรา้งความรว่มมอืใหม้ากทีOสดุ  
h. ศลิปะการสรา้งความพอใจใหก้ับลกูคา้ กรณีลกูคา้เรยีกรอ้งมากๆ  



 

 
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 , hipo-training@hotmail.com,  info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.co.th  

5. การพัฒนาทมี 
a. การแบง่งานระหวา่งทมีงาน  
b. การประสานงาน ระหวา่งทมีงาน กรณีทีOแยกกันทํางาน 
c. การบรหิารความขดัแยง้ 
d. การสอนงานใหแ้กก่ัน 
e. การสรา้งขวญัและกําลังใจรว่มกัน 
f. การระบายความเครยีด 

6. เรยีนรูม้ารยาทและลักษณะทา่ทางในการใหบ้รกิาร (Posture) 
7. เทคนคิการแกปั้ญหาเมืOอลกูคา้โกรธ (Customer Complaint Management) 
8. สรปุ คําถามและคําตอบ- เทคนคิเพิOมเตมิตามทีOผูเ้ขา้อบรมตอ้งการเรยีนรู ้
 

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

ชําระภายในวนัที� 20 พฤศจกิายน 2561 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บุคคลท ั�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  5 พฤศจกิายน 2561 (โอนเงนิ หรอื แฟกซสํ์าเนาหนา้เช็ค) 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บุคคลท ั�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 ดงันีX 
1.1 ธนาคารกรุงเทพ สาขาซอยอาร ีบญัชสีะสมทรัพย ์เลขทีO 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บญัชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขทีO 014-2-63503-8 

          ชืOอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิOง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีO จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีO 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืOอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของทา่น ชืOอหลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สัOงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิOง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีO จํากดั (สาํนักงานใหญ)่ 
3.  หัก ณ ทีOจ่าย 3% เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสุทธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีOไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรุณาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิOง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีO จํากดั 
โทรศพัท:์ 02-615-4499, 02-615-4477-8    
แฟกซ:์ 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
เวปไซด:์ www.hipotraining.co.th  
อเีมล:์ hipotraining@gmail.com  
ไอด ีไลน:์ hipotraining 
เฟสบุค๊: www.facebook.com/HIPOtraining  
 
 
 
 
 
อบรม, สมัมนา, งานบรกิาร, บรหิาร, ขอ้รอ้งเรยีน, แกปั้ญหา, หลงัการขาย 


