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อบรม Onsite Training พร้อมรับใบวุฒิบัตรฟรี 

หลักสูตร ทักษะการขายแบบไม่ขาย ส าหรับพนักงานช่างบริการ 
 

วนัพุธท่ี  19  กรกฎาคม  25666   เวลา  09.00-16.00 น.  

สถานท่ี โรงแรมโนโวเทล ซอยสุขุมวทิ 20  ใกล้ BTS อโศก  กรุงเทพ** สถานที่อาจมีการเปลีย่นแปลง 

 

พเิศษสมัคร 2 ท่านลดเพิม่  500.- 
หรือสมัคร  3 ท่าน เข้าฟรี + 1 ท่านทันที !!! 

 
 

วิทยากร : อาจารย์วรรณรีย์  บี้สมบูรณ์) 
 

หลักการและเหตุผล 
        “โลกนีไ้ม่มีอะไรท่ีคุณขายไม่ได้”  ค ากล่าวนีน่้าสนใจ ในยคุปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงสูง และการ

แข่งขนัด้านธุรกิจสูงเช่นกัน ไม่ว่าองค์กรใด   ท าธุรกิจประเภทใด  ล้วนแล้วต้องสร้างงานบริการในทุกส่วนขององค์กร  
มีหลาย ๆ องค์กรท่ีพิจารณาส่วนงานท่ีลูกค้าได้สัมผัสมากท่ีสุด ติดต่อลูกค้าบ่อย ๆ ถ้าในธุรกิจท่ีเกี่ยวกับการบริการ คง
ไม่สามารถปฏิเสธได้ส าหรับพนักงานช่างบริการ ท่ีบริการหลังการขาย ถือว่าเป็นช่องทางท่ีส าคัญท่ีจะน าไปสู่การขาย
คร้ังต่อไป ไม่ว่าจะเป็นสินค้าใหม่ขององค์กร หรือจะเป็นงานดูแล รักษาอุปกรณ์ท่ีลูกค้าซ้ือไป หรือเป็นสินค้าของ
บริษัทอ่ืน ๆ เราสามารถซ่อม ดูแล รักษาได้ ในการบริการหลังการขายถือว่าเป็นส่วนท่ีท ารายได้ให้กับองค์กรไม่น้อย
ถ้าพนักงานท่ีใกล้ชิดลูกค้ามีทักษะการขายแบบไม่ขายผสมผสานกับการบริการ 
   หลักสูตรนีอ้อกแบบมาเพ่ือให้พนักงานได้เข้าใจวิธีการเทคนิคในแนวทางของการขายแบบไม่ขายจากงาน
บริการ และน าสู่การปิดการขายได้เพ่ือเพ่ิมคุณค่าในตัวเอและสร้างมูลค่าให้กับองค์กร 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจแนวทาง และมีทัศนคติในการขายแบบไม่ขายจากการบริการของตนเอง 
2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจ มีทักษะในการหาโอกาสในการขายจากงานบริการ 
3. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมฝึกทักษะในการขายแบบไม่ขายและการขายแบบท่ีปรึกษาจากงานบริการ 
4. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้ท่ีได้ ไปใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร 
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หัวข้ออบรม 
 Module 1 : Mindset และความเข้าใจการขาย 

• การสร้าง Mindset ของพนักงานช่างในงานบริการสู่ concept การขายแบบไม่ขาย 

• แนวทางการบริการท่ีน าสู่การขายแบบไม่ขาย 

• การสร้างมมุมองท่ีดีของงานบริการหลังการขายไปสู่การขายแบบไม่ขาย 

• Workshop 

Module 2 :  การขายแบบไม่ขาย และการขายแบบท่ีปรึกษาจากงานบริการ 
• ความหมาย ความส าคัญของการขายแบบไม่ขาย และการขายแบบท่ีปรึกษา 
• เข้าใจพฤติกรรมลูกค้าแต่ละประเภทเพ่ือเข้าใจในการสนทนา 
• มารยาทใดบ้างท่ีพึงมีกับนักบริการมืออาชีพน าไปสู่การสนทนาท่ีดี 
• การสังเกตจากเหตุการณ์ในงานบริการเพ่ือหาโอกาสในการขาย 

• ทักษะการฟัง  การใช้ค าพูดในแต่ละสถานการณ์ในการสนทนากับลูกค้า 

• เทคนิคการขายเชิงค าถาม การให้ค าปรึกษาท่ีจะท าให้ลูกค้ารู้สึกขอบคุณและพึงพอใจ 

• Workshop/Roleplay  จากสถานการณ์จริงในการปฏิบัติงาน วิทยากรแนะน าเพ่ิมเติม 

• สรุปการเรียนรู้ร่วมกัน ถาม-ตอบ 

กลุ่มเป้าหมาย 
พนักงานช่างบริการ 
รูปแบบการสัมมนา 

1. การบรรยายแบบผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วม      40 % 
2. ฝึกปฏิบัติ Workshop/Roleplay/เหตุการณ์ตัวอย่าง    60 % 
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ค่าใชจ้่ายในการอบรมท่ีโรงแรม 

รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 ม้ือ อาหารกลางวันและใบรบัรองวุฒิบตัร 

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษมีูลค่าเพิม่ 7% ภาษหีัก ณ ที่จ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาพเิศษท่านละ 3,900 273 117 4,056 

สมัคร 2 ท่านลดเพิม่ 500.- 7,300 511 219 7,592 

สมัคร 3 เข้าฟรีเพิม่ + 1 ท่าน 11,700 819 351 12,168 

 
 

 
รายละเอียดหลักสูตรอ่ืน ๆ  เพิม่เติมได้ที่นี่  คล๊ิก  http://www.hrdzenter.com/ 

 

ส ารองที่นั่ง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที่     คุณธนนันท์     090 645 0992 , 089 606 0444, Line :  hrdzenter  www.facebook.com/hrdzenter,   
IG : hrd_zenter  www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzentertraining@gmail.com , jiw473@gmail.com 
รายละเอียดการช าระเงนิ 

 การชำระเงิน โอนเข้าบัญชี ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด   

  บัญชีออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 206-237-174-0 
 กรณีชำระเงินแล้ว กรุณา Scan  หรือถ่ายรูป  สลิป Pay in มาที่  Line  : hrdzenter    
 หรือ mail  : hrdzentertraining@gmail.com, jiw473@gmail.com 

กรุณาหัก ณ ที่จ่าย 3 % ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด  เลขที่ผู้เสยีภาษี 0105555113021 
เลขที่ 171/162  ซอยพทุธบูชา 39  แยก 1-1  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 (สำนักงานใหญ่)   
เลขที่ผู้เสียภาษี 0105555113021 
 
 

                                      

 

 

 Scan  QR Code   กรอกใบสมัคร Online 

 

การแจ้งยกเลิก:  

1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  2. กรณีที่ท่านแจ้ง
ยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร    
3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งส้ิน   หรือหากท่านยัง
ไม่ช าระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเก็บค่าธุรการจ านวน 30 %  ทันที    
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