
 

 
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.co.th  

หลกัสตูรอบรม PC มอือาชพีกบัการบรกิารช ั&นเยี�ยม 
 

วทิยากร: ดร.ธธรีธ์ร ธรีขวญัโรจน ์
อดตี General Manager - บรหิารสนิคา้ บรษัิท หา้งสรรพสนิคา้เซ็นทรัล จํากัด 

อดตีผูจ้ดัการและบรหิารการขายอตุสาหกรรมนมไทย(นมตรามะล)ิ 
ประสบการณ์ระดบังานบรหิารและเป็นผูเ้ชีRยวชาญการวางแผนงาน และพัฒนาระบบงาน 

ทีRใคร ๆ ตอ้งถามถงึทั Vงวงการมากกวา่ 25 ปี 
 

5 มนีาคม 2562 
 09.00 – 16.00 น.  

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานทีRจัดอบรมอาจเปลีRยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 
 
หลกัการและเหตผุล 
 

ในโลกของการแขง่ขนัทีRรุนแรงเชน่นีV ลกูคา้มคีวามตอ้งการและลักษณะพฤตกิรรมทีRแตกต่างกันหลายรูปแบบ 
การบรกิารและการขายโดยอาศยัทกัษะและเทคนคิรูปแบบเดยีวสําหรับลูกคา้ทีRแตกต่างกัน ย่อมไมไ่ดผ้ล ดังนัVน 
พนักงานขายจะตอ้งมเีทคนคิ ทกัษะ ลูกล่อลกูชน รวมทั VงยุทธวธิทีีRแตกตา่งกนัสําหรับลกูคา้ในสถานการณ์ทีRแตกตา่ง
กนั    

หลักสตูรนีVจงึไดพั้ฒนาขึVนมาเพืRอตอบสนองให ้พนักงานขายPC ไดเ้รยีนรู ้เทคนคิและประสบการณ์จรงิ ในการ
ขายและบรกิารใหก้ับลกูคา้ ตั Vงแตก่ารเขา้ใจลูกคา้ การบรหิารจัดการกับลกูคา้ในแต่ละสถานการณใ์หเ้หมาะสม รวมถงึ
การปิดการขาย 
 
วตัถปุระสงค:์   
 

1. เพืRอสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเรืRองเทคนคิการขาย และ เทคนคิการบรกิารกับลกูคา้ในหลากหลาย 
สถานการณ์  

2. เพืRอใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถนําความรูท้ีRไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการทํางานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
 

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

          (สรา้งความเขา้ใจและใหต้ระหนักถงึหนา้ทีRทีRตอ้งทํา) 
2. เรยีนรูแ้ละเขา้ใจความตอ้งการของลกูคา้ทีRมาซืVอสนิคา้หนา้รา้น 
3. เรยีนรูล้กูคา้ในหลากหลายสถานการณ์ 

           (เรยีนรูล้กูคา้อยา่งเขา้ใจพรอ้มวธิกีารพชิติลกูคา้) 
           Role Play 1 การขายในสถานการณ์ 1 
             (ปฏบิตั ิพรอ้มใหเ้ทคนคิ / ความเห็นเพิRมเตมิจากวทิยากร) 
 
Module 2:  การขายอยา่งเป็นข ั&นตอน 

4. ข ั&นตอนการขายอยา่งเป็นระบบ  
          (สรา้งใหนั้กขาย ใหข้ายอยา่งมอือาชพี) 
5. ขอ้ควรปฏบิัตใินขณะขายเพืRอสรา้งความเชืRอมัRนใหก้บัลกูคา้  



 

 
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.co.th  

         (สิRงทีRนักขายตอ้งทํา เพืRอใหเ้ป็นนักขายมอือาชพี ทีRลูกคา้ใหค้วามเชืRอมัRน) 
6. การทบทวนการขาย  
    ( ขายไดห้รอื ไมไ่ด ้มาจากสาเหตอุะไรบา้ง) 

          Role Play 2 การขายในสถานการณ์ 2 
         (ปฏบิตั ิพรอ้มใหเ้ทคนคิ / ความเห็นเพิRมเตมิจากวทิยากร) 
 
Module 3: บรกิารอยา่งมอือาชพี 
7. การสรา้งสมัพันธก์ับลูกคา้เพืRอใหล้กูคา้กลับมาซืVอซํVา 
8. การพชิติใจลกูคา้ดว้ยจรติแหง่การบรกิาร 
9. Tips แห่งการบรกิารทีRลกูคา้ประทบัใจ 
10. สรุป คําถาม และ คําตอบ 
 

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

ชําระภายใน 4 มนีาคม 2562 
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  18 กมุภาพนัธ ์2562 (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 ดงันีV 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ สาขาซอยอาร ีบญัชสีะสมทรัพย ์เลขทีR 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขทีR 014-2-63503-8 

          ชืRอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิRง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีR จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีR 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืRอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชืRอหลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สัRงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิRง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีR จํากดั (สาํนักงานใหญ)่ 
3.  หัก ณ ทีRจา่ย 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 ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีRไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิRง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีR 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, ขาย, ตลาด,  การบรกิาร, การขายโดยอาศยัทักษะ, เทคนคิ,พนักงานขาย,พนักงานขาย PC,บทบาทพนักงาน PC,พนักงาน
ขายหนา้รา้น 


