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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  

หลกัสตูร การบรกิารหลงัการขายอยา่งเป็นระบบ 
***เนน้การฝึกปฏบิตั ิและ การทาํWorkshop***  

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

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

จากประสบการณ์ตรงและจรงิในวงการทีTมากดว้ยคณุภาพกวา่ 30 ปี 

 
 

7 สงิหาคม 2563 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรม โกลดอ์อรค์ดิ วภิาวดฯี-สทุธสิาร  กรงุเทพฯ 
 

                    *สถานทีTจัดอบรมอาจเปลีTยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 

หลกัการและเหตผุล 
 หลักสตูรนี ̂จงึไดพั้ฒนาขึน̂มาเพืTอใหท้มีผูใ้หบ้รกิาร ชา่งเทคนคิ พนักงานลูกคา้สมัพันธ ์พนักงานประสานงาน
บรกิาร พนักงานสนับสนุนการขาย ไดเ้รียนรูเ้ทคนิคในการเขา้ใจลูกคา้ใหม้ากขึน̂ เรียนรูก้ารจัดการกับลูกคา้ ระดม
สมองทํากจิกรรมประยุกตก์ารสรา้งบรกิารหลังการขายใหต้รงใจลูกคา้ รวมถงึการแกปั้ญหาใหลู้กคา้เมืTอลูกคา้โกรธ 
เมืTอจบการอบรม ผูเ้ขา้สมัมนาจะสามารถประยกุตแ์ละต่อยอดความรูด้า้นการใหบ้รกิารอย่างเป็นเลศิไดด้ว้ยตนเอง 
 

 

วตัถปุระสงค ์
1. เพืTอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดท้ราบหลักการยุทธวธิแีละเทคนคิดา้นการบรกิารหลังการขาย อย่างเป็นระบบ 
2. เพืTอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถนําความรูท้ีTได ้ไปใช ้ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุแกอ่งคก์ร 

 

หวัขอ้การบรรยาย 
    1.  ความสําคัญของการบรกิารหลังการขาย ในมุมมองของลกูคา้ และ ธรุกจิ 
    2.  ความตอ้งการ และ ความคาดหวังของลูกคา้ทีTมตีอ่การบรกิารหลังการขาย 
    3.  การบรกิารหลังการขายอย่างเป็นระบบ 
         a. กระบวนการทํางาน 
         b. ขัน̂ตอนการใหบ้รกิารลกูคา้ 
         c.  มาตรฐานการทํางาน 
         d. เอกสารในการบรกิารหลังการขาย 
         e. การเตรยีมตัวกอ่นไปใหบ้รกิารลกูคา้ 
    4.  การพัฒนาพนักงานบรกิาร 
         a. การอา่นและเขา้ใจลกูคา้ 
         b. การสรา้งความยดืหยุน่ใหก้บัลกูคา้ 
         c. ทกัษะในการฟัง 
         d. ทกัษะการพูดอย่างมศีลิปะ 
         e. การควบคุมอารมณ์ ไมป่ลอ่ยใจไปตามความตอ้งการของลกูคา้ 
         f. การพัฒนาความรูแ้ละความชาํนาญ 
         g. การสรา้งการยอมรับจากลกูคา้ เพืTอสรา้งความร่วมมอืใหม้ากทีTสดุ 
         h. ศลิปะการสรา้งความพอใจใหก้บัลูกคา้ กรณีลูกคา้เรยีกรอ้งมากๆ 
    5.  การพัฒนาทมี 
         a. การแบง่งานระหวา่งทมีงาน 
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       b. การประสานงาน ระหว่างทมีงาน กรณีทีTแยกกันทํางาน 
       c.  การบรหิารความขดัแยง้ 
       d. การสอนงานใหแ้กก่นั 
       e. การสรา้งขวัญและกําลังใจรว่มกนั 
       f. การระบายความเครยีด 
    6. เรยีนรูม้ารยาทและลักษณะทา่ทางในการใหบ้รกิาร (Posture) 
    7. เทคนคิการแกปั้ญหาเมืTอลกูคา้โกรธ (Customer Complaint Management) 
 

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

ชําระภายใน 7 สงิหาคม 2563 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 1.5 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 3,900.00 273.00 58.50 4,114.50 4,173.00 

สมาชกิ HIPO 3,700.00 259.00 55.50 3,903.50 3,959.00 

พเิศษ! ชําระภายใน 24 กรกฎาคม 2563 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 1.5 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 3,700.00 259.00 55.50 3,848.00 3,959.00 

สมาชกิ HIPO 3,400.00 238.00 51.00 3,587.00 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   
          และแฟ็กซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีT 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืTอบรษัิทของท่าน และชืTอหลักสตูร 
2.  ชําระดว้ยเช็คบรษัิท สัTงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิTง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีT จํากดั 
3.  หัก ณ ทีTจา่ย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขทีT 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, 02-615-4477-78    
โทรสาร  02-615-4479 
เว็บไซท ์www.hipotraining.com 
อเีมล ์hipotraining@gmail.com  
เฟสบุค๊ www.facebook.com/HIPOtraining 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อบรม, สมัมนา, งานบรกิาร, Service Excellence with E.Q, การพัฒนาทักษะดา้นการบรกิาร, การพัฒนามมุมองความคดิของนักบรกิาร 


