
 

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

หลกัสตูร การขายและบรกิารอยา่งที�ปรกึษา 
 

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

เป็นอาจารยพ์เิศษใหก้ับภาครัฐ อาท ิกระทรวงมหาดไทย, กระทรวงการคลงั, ศนูยฝึ์กอบรมกรงุเทพฯ, 
TOT, CAT Telecom และเป็นทีTปรกึษาใหก้บัทั Uงภาครัฐและเอกชนดา้นบคุคล งานขายการตลาด บรกิาร 
อาท ิบจก. เมอืงไทยเมเนจเมน้ท,์ บจก. สมมาตร คอรเ์ปอเรท แอนส ์เซอรว์สิ, บจก. นํUานมไทย, 
บจก. เอ็นเค ปริUนติUง เทคโนโลย,ี บจก. ปัUงงว่นหล ีมคีวามชาํนาญมากดว้ยประสบการณ์ตรง 

14 ธนัวาคม 2561 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
  

*สถานทีTจัดสมัมนาอาจเปลีTยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
หลกัการและเหตผุล 
 

 ในโลกของการแขง่ขนัทีTรุนแรงเชน่นีU ลกูคา้ของแตล่ะธรุกจิมคีวามตอ้งการทีTเฉพาะเจาะจงแตกต่างกันออกไป 
พนักงานตอ้งมทัีกษะในการเขา้ใจลักษณะธรุกจิและความตอ้งการของลกูคา้ จนสามารถเสนอแนะ และ ใหข้อ้มลูทีTเป็น
ประโยชนก์บัลกูคา้ จนลูกคา้รูส้กึวา่ เราไมไ่ดข้ายหรอืใหบ้รกิารอยา่งขอใหเ้สร็จไปท ี แตเ่ราเป็น ทีTปรกึษา หรอื เป็นคู่
แทท้างธรุกจิ (Business Partners) ผลทีTเกดิขึUนคอื ลูกคา้จะไวเ้นืUอเชืTอใจ มัTนใจ รูส้กึสมัผสัไดถ้งึบรกิารทีTแตกตา่งจาก
คูแ่ขง่ จนไมก่ลา้จะหนไีปไหน  
หลักสตูรนีUจงึไดพั้ฒนาขึUนมาเพืTอตอบสนองให ้พนักงานขาย พนักงานใหบ้รกิาร หัวหนา้พนักงานขาย และหัวหนา้ทมี
บริการ ไดเ้รียนรู ้เทคนิคและประสบการณ์จรงิ ใน การขายและใหบ้รกิารอย่างทีTปรกึษากับลูกคา้ ตั Uงแต่การเขา้ใจ
ลักษณะธรุกจิ และ ความตอ้งการของลกูคา้ เขา้ใจลักษณะการขายและการใหบ้รกิารอย่างทีTปรกึษา การทํา Workshop 
การขายและใหบ้รกิารอย่างทีTปรกึษา เมืTอจบการอบรมผูเ้ขา้สัมมนาจะสามารถประยุกตแ์ละต่อยอดความรูใ้นเรืTองนีU ได ้
ดว้ยตนเอง 
 

วตัถปุระสงค:์   
1. เพืTอสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเรืTองการขายและใหบ้รกิารอยา่งถกูอกถกูใจลกูคา้ 
2. เพืTอใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถนําความรูท้ีTไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการขายและใหบ้รกิารกบัลูกคา้ใหเ้หมาะกบัตนเอง
ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

3. เพืTอสรา้งภาพลักษณ์ทีTดใีหก้ับองคก์ร จนกลายเป็นจุดไดเ้ปรยีบในเชงิการแข่งขัน 
 

หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา: 
1. ความหมายและความสําคัญของการขายและใหบ้รกิาร 
2. เขา้ใจลักษณะธรุกจิของลกูคา้ 
3. วเิคราะหส์ถานการณ ์ความตอ้งการของลกูคา้และการรับมอืลกูคา้แต่ละประเภท 
4. คณุภาพทีTลูกคา้ตอ้งการ 
5. กจิกรรม Workshop: การขายและการใหบ้รกิาร 1 
6. ขั Uนตอนการขายและการใหบ้รกิาร 

• การเสาะหาลกูคา้ในงานบรกิาร 
• การเตรยีมตัวของพนักงาน 
• การนัดหมาย 
• การเปิดการสนทนา 
• การวเิคราะหห์าความตอ้งการลูกคา้ 
• การนําเสนอบรกิารทีTจะใหก้บัลกูคา้อยา่งไดผ้ล (สาํหรับลูกคา้กลุม่และแบบตวัต่อตัว) 
• การตอบคําถามและขอ้โตแ้ยง้ 
• การเจรจาตอ่รอง 
• การปิดการเจรจา 
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• การตดิตามผลและบรกิารหลังการขาย 
7. มติขิองคําปรกึษาทีTจําเป็นแกล่กูคา้ 
8. สดุยอดเทคนคิการโนม้นา้วลูกคา้ เพืTอการตดัสนิใจ 
9. มติขิองการตัดสนิใจของลูกคา้ 
10. ปัจจัยทีTมผีลตอ่ความสําเร็จ 
11.  กจิกรรม Workshop: การขายและการใหบ้รกิาร 2 
12. ประโยชนข์องคําปรกึษา  
13. สรุป คําถามและคําตอบ 

 

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 
 

อตัราหลกัสตูร(ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายใน 14 ธนัวาคม 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 29 พฤศจกิายน 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 ดงันีU 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ สาขาซอยอาร ีบญัชสีะสมทรัพย ์เลขทีT 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ 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 ชืTอหลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สัTงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิTง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีT จํากดั (สาํนักงานใหญ)่ 
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 
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, งานขาย, งานบรกิาร, ทีTปรกึษา, โนม้นา้ว, เจรจาตอ่รอง 


