
สอบถามและส ารองท่ี

Tel: 02-464-6524 , 085-938-6299 Fax.02-903-0080 ตอ่ 4326
E-Mail : info@perfecttrainingandservice.com   

www.perfecttrainingandservice.com

หลกัสูตร พนักงานขาย หวัใจบริการ

จดัอบรมวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2561  เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมโกลด ์ออรค์ิด (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

หลกัการและเหตผุล

          ในยุคแห่งการแขง่ขนัเช่นน้ี!! การขายสินคา้ดว้ยฝีมือเพยีงอยา่งเดียวอาจไม่เพียงพอ “การขายดว้ยหวัใจที่เต็มเป่ียม

ดว้ยความเต็มที่และเต็มใจใหบ้ริการ” เป็นส่ิงท่ีจ าเป็นอยา่งมากต่อการสรา้งความประทบัใจและการสรา้งความพึงพอใจ

ใหแ้ก่ลกูคา้ เน่ืองจาก ลกูคา้มีความตอ้งการ และไดร้บัขอ้มลูขา่วสารมากขึ้ น ส่ิงท่ีเป็นค าถามอยูใ่นใจผูใ้หบ้ริการ รวมทั้ง

ผูบ้ริหารคือ ท าอยา่งไรจึงจะเรียกว่า “พนกังานขายหวัใจบริการ” หลกัสตูรน้ีมีค าตอบใหก้บัผูเ้ขา้อบรมแน่นอน

         

           หลกัสูตรน้ี จึงไดพ้ฒันาขึ้ นมาเพื่อสรา้งทศันคติท่ีดีในการมีจติส านึกในการบริการ (Service Mind) คน้พบเทคนิค

ในการเขา้ใจลกูคา้ใหม้ากขึ้ น เรียนรูก้ารจดัการกบัลกูคา้ เสริมเทคนิคการขายสินคา้อยา่งมืออาชีพ ระดมสมองท ากิจกรรม

ประยุกตก์ารสรรสรา้งงานขายและงานบริการอนัโดดเด่นตรงใจลกูคา้ เมื่อจบการอบรม ผูเ้ขา้สมัมนาจะสามารถประยุกตแ์ละ

ต่อยอดความรูด้า้นการขายและการใหบ้ริการอยา่งเป็นเลิศไดด้ว้ยตนเอง 

วตัถปุระสงค์

เพื่อสรา้งทศันคติท่ีดีต่องานบริการ

เพื่อไดท้ราบหลกัการยุทธวธีิและเทคนิคดา้นการบริการอยา่งมืออาชีพ 

เพื่อใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมสามารถน าความรูท่ี้ได ้ไปใชไ้ดจ้ริง ใหเ้กิดประโยชน์สงูสุดแก่องคก์ร 

หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา

Module 1: สรา้ง DNA สายพนัธุใ์หมใ่นการบริการ

Service Attitude ท่ีพนักงานขาย...พึงควรมี

การสรา้ง DNA ของ Service Attitude  ดว้ยการเรียนรูค้วามตอ้งการและความคาดหวงัของลกูคา้

กิจกรรม - การสรา้ง DNA ของ Service Attitude ผ่านการวิเคราะหค์วามคาดหวงัลกูคา้

กระตุก กระตุน้ และ ปรบัเปล่ียน Service Attitude  

Module 2: บริการดว้ยหวัใจ .............ใคร ใครก็รกัคณุ

องคป์ระกอบการบริการ - เรียนรูอ้งคป์ระกอบของงานบริการ เพื่อสรา้งงานบริการใหต้รงใจลกูคา้

สุดยอดบริการใหโ้ดนใจลกูคา้- เพื่อสรา้งความประทบัใจไมรู่ลื้ม

• การตอ้นรบัและทกัทาย 

• กาสอบถามความตอ้งการของลกูคา้ 

• การด าเนินการ

• การส่งลกูคา้ 

Service-minded Sales Persons
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การวิเคราะหป์ระเภทลกูคา้ทีห่ลากหลาย

การบริการกบัลกูคา้ในแต่ละประเภท  พรอ้มเทคนิคเพิ่มเติม

กิจกรรม: การใหบ้ริการกบัลกูคา้หลากหลายรูปแบบ (พรอ้มเทคนิคเพิ่มเติม) 

ฝึกฝนทกัษะการฟัง เน้นในเร่ืองการฟังลกูคา้จบ และใหเ้ขา้ใจกอ่นตอบไม่ทึกทกัค าถามและตอบไปแบบผิดๆ

ค าพดูที่ควรใชใ้นการใหบ้ริการลกูคา้– ฝึกฝนค าพดูดว้ยจริต

กิจกรรม “เขา้อกเขา้ใจลกูคา้”- เนน้การปฏิบตัิอยา่งเขา้ใจลกูคา้ 

              (ปฏิบตัิ พรอ้มใหเ้ทคนิค / ความเห็นเพิ่มเติมจากวิทยากร เพ่ือใหส้ามารถบริการไดอ้ยา่งดีเลิศ)

สรุป ค าถามและค าตอบ- เทคนิคเพิ่มเติมตามท่ีผูเ้ขา้อบรมตอ้งการเรียนรู้

วิทยากร: อาจารยสุ์พจน ์กฤษฎาธาร

อดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด 

บริษัท แอบ๊บอต ลาบอแรตอรีส จ ากดั จากสหรฐัอเมริกา  

Senior Manager ฝ่ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร ์อินเกลไฮม ์(ไทย) จ ากดั จากเยอรมนี

จากประสบการณต์รงและจริงในวงการท่ีมากดว้ยคุณภาพมากกว่า 25 ปี
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บรษิทั เพอเฟกท ์เทรนน่ิง แอนด ์เซอรวิ์ส จ  ากดั 

ท่ีอยู ่16/54 แขวงแสมด า เขตบางขนุเทียน  กรุงเทพฯ 10150 

Tel. 02-4646524  Mobile. 085-938-6299  

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี 0735553003036

  เช็คขดีคร่อมสัง่จ่าย บริษัท เพอเฟกท ์เทรนน่ิง แอนด ์เซอรว์สิ จ ากดั

  โอนเงินเขา้บญัชีออมทรพัย ์ธนาคารกสิกรไทย สาขา บางบอน เลขท่ีบญัชี 022-3-91431-4

•  ราคานี้รวม เอกสารการอบรม / อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอดหลักสูตร
•  เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ท่ีจ่าย 3% ได้
•  ใบเสร็จค่าลงทะเบียน สามารถน าไปบันทึกหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200 %

ลงทะเบียนเพื่อเขา้ร่วมสมัมนา

ชือ่บรษัิท /หน่วยงาน...................................................................................................................................

ทีอ่ยูบ่รษัิท.................................................................................................................................................

                  
1. ชือ่.......................................................... ต าแหน่ง ......................................... Email ......................................

2. ชือ่.......................................................... ต าแหน่ง ......................................... Email ......................................

3. ชือ่.......................................................... ต าแหน่ง ......................................... Email ......................................

4.   ชือ่.......................................................... ต าแหน่ง ......................................... Email ......................................

5.   ชือ่.......................................................... ต าแหน่ง ......................................... Email ......................................
                  

โทรศพัท ์.......................................................... เบอรต์อ่........................................ โทรสาร ...................................

หมายเหต ุ...........................................................................................................................................................

การแจง้ยกเลิก : ผูส้มคัรสามารถท่ีจะยกเลิกการเขา้อบรมได ้ในกรณีท่ีท่านยกเลิกก่อนวนังาน 10 วนั บริษัทฯ จะหกัค่าธุรการ รอ้ยละ 15 ของคา่

สมคัร และในกรณีท่ีท่านยกเลิกก่อนวนังาน 7 วนั บริษัทฯ คนืเงินรอ้ยละ 50 ของค่าสมคัร นอกเหนือจากน้ีแลว้ บริษัทฯ จะไม่คืนเงินใดๆ ทั้งส้ิน 

การจองมีผลเมื่อช าระเงินเรียบรอ้ยแลว้และแสดงใบ Pay-in เพื่อเป็นหลกัฐานในการส ารองท่ีนัง่

อตัราคา่ลงทะเบยีน

ราคาปกติท่านละ 4,000 บาท + VAT 7% รวมเป็น 4,280 บาท

สมคัรก่อนวนัที่ 25 เมษายน 2561   เหลือเพียง! ท่านละ 3,500 บาท (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม)
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