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โครงการอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและเพิ่มพลังพนักงานขายยุคใหม่

หลักสูตร “กลยุทธ์ และมุมมองด้ านการตลาด การขาย และการบริหารสัมพันธภาพลูกค้ า”
(Marketing Sales & Customer Service Strategies “Road” to Success)
โดยใช้ เกมการตลาดสลับการบรรยาย (Marketing Game)
ระยะเวลาอบรม/สัมมนา 1-2 วัน

หลักการและเหตุผล
การขายเป็ นเสมือนเส้ นเลือดใหญ่ที่นํารายได้ มาสู่องค์กร การดําเนินธุรกิจปั จจุบนั จําเป็ นต้ องมีความ
เป็ นเลิศในด้ านการขาย การตลาด และการดูแลลูกค้ าเพื่อสร้ างความได้ เปรี ยบทางธุรกิจที่มีการแข่งขันกันสูง
องค์กรจึงต้ องพัฒนาความสามารถของบุคลากรด้ านการขายที่เป็ นระบบ “Selling Solution” ในระดับมือ
อาชีพ หลักสูตรนี ้จึงมุง่ เน้ นให้ ผ้ เู รี ยน “คิดเป็ น ทําได้ ” เกี่ยวกับวิธีการขายที่มีประสิทธิภาพสูง หลักการตลาด
ในยุคเศรษฐกิจถดถอยยาวนาน และการดูแลใส่ใจลูกค้ าแบบเกินความคาดหวัง (Excellence Customer
Care) โดยวิทยากรจะถ่ายทอดแนวคิด ทฤษฎี มุมมอง ความรู้ เทคนิคต่างๆ ประสบการณ์ และกลยุทธ์ที่
ใช้ ได้ ผลเลิศเพื่อให้ ผ้ เู ข้ ารับการอบรมเรี ยนรู้แนวคิดและทักษะของการขาย การบริการ และการตลาดสมัยใหม่
ที่ให้ ความสําคัญกับการขายเชิงรุก (Proactive Selling) และการสร้ างคุณสมบัตขิ องพนักงานขายที่เหมาะ
สําหรับรู ปแบบการขายเชิงรุ ก ทังนี
้ ้ผู้เข้ าอบรมจะได้ รับการฝึ กฝนการปฏิบตั งิ านจริงในรูปแบบของ Workshop
และเรี ยนรู้จากกรณีศกึ ษา (Case Study)

เป้าหมายที่ผ้ ูเข้ ารั บการฝึ กอบรมจะได้ รับ

• ได้ เรี ยนรู้ และเข้ าใจแนวคิด ทฤษฎี มุมมอง ความรู้ และเทคนิควิธีการขาย การตลาด และการ
ดูแลลูกค้ าที่เป็ นระบบ (Selling Solution) ในสภาวะการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลง
• สร้ างรู ปแบบการขาย (Sales Strategies) สร้ างเครื่ องมือทางการตลาด (Marketing Tools) และ
ออกแบบระบบการดูแลลูกค้ า (Customer Experience Management : CEM) ที่สามารถช่วยรักษา
ลูกค้ าเดิมและเพิ่มลูกค้ าใหม่ได้ อย่างเป็ นรูปธรรม
• จัดทําโปรแกรมงาน (Work Program) ในการพัฒนาตนเองให้ มีขีดความสามารถระดับสูง เพื่อบรรลุ
เป้าหมายการขายที่ท้าทาย

กระบวนการเรี ยนรู้ ของหลักสูตร
ขันที
้ ่ 1 : ทําให้ เกิดความตระหนัก (Awareness) เห็นความสําคัญและความจําเป็ นของการขาย
การตลาด และการดูแลลูกค้ า โดยถ่ายทอดแนวคิดจากกรณีศกึ ษา (Case Study) ของการบริ หารเป้าหมาย
การขาย การใช้ เครื่ องมือทางการตลาด และการออกแบบระบบการดูแลลูกค้ าที่ด้อยประสิทธิภาพ ก่อให้ เกิด
พลังในการทํางานโดยมีความท้ าทายเป็ นตัวจุดชนวนที่สําคัญ
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ขันที
้ ่ 2 : ทําให้ เกิดความรู้ ความเข้ าใจ (Understanding) โดยทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจะถ่ายทอด
แนวคิด ทฤษฎี มุมมอง เทคนิคต่างๆ และกลยุทธ์การขาย การตลาด และการดูแลลูกค้ า ผ่านเกมท้ าทาย
อัตตาสลับการบรรยาย (Ego Challenge Game)
ขันที
้ ่ 3 : ทําให้ เกิดความสามารถ (Ability) มุ่งเน้ นการพัฒนาและปรับปรุงทักษะที่จําเป็ นสําหรับ
พนักงานขาย โดยใช้ เกมท้ าทายอัตตา (Ego Challenge Game)
ขันที
้ ่ 4 : ทําให้ เกิดการนําไปใช้ จริ ง (Implementation) โดยมีเป้าหมายสูงสุดของหลักสูตรที่ม่งุ เน้ นให้
ผู้เรี ยน “คิดเป็ น ทําได้ ” ด้ วยการโปรแกรมงาน (Work Program)

รายละเอียดหลักสูตรเนือ้ หาวิชา
ตอนที่ 1 : การพัฒนาทักษะการขาย และกลยุทธ์ การปิ ดการขาย
1. ความหมายของการนําเสนอขายสินค้ าและบริการ
1.1 Integrated Product ได้ แก่ Quality Service Image Personality
1.2 การบริ หารเป้าหมายในการขาย
1.3 สุดยอดนักขายเชิงรุก
1.4 การสร้ างทัศนคติและความภาคภูมิใจในงานขาย
1.5 กฎ 13 ข้ อ แห่งการเป็ นนักขายมืออาชีพ
2. กลยุทธ์การขายสมัยใหม่ที่นกั ขายต้ องรู้
2.1 กลยุทธ์การขายเป็ นระบบ (Selling Solution)
2.2 แนวคิดการขายของ SPIN (SPIN Model)
2.3 ยุทธศาสตร์ “Hunter” กับ “Farmer”
2.4 แนวคิดการขายสไตล์ให้ คําปรึกษา (CST : Counseling Selling Techniques)
3. ขันตอนการขายที
้
่เป็ นสูตรสําเร็จนักขายสายพันธุ์ใหม่
3.1 การเสาะแสวงหาลูกค้ าผู้มงุ่ หวัง
3.2 การกลัน่ กรองลูกค้ า
3.3 การเตรี ยมการก่อนการเสนอขาย
3.4 การนําเสนอขาย
3.5 การตอบปั ญหาข้ อโต้ แย้ ง
3.6 การปิ ดการขาย
3.7 การติดตามผลและการบริการหลังการขาย
4. การค้ นหาความต้ องการของลูกค้ า (Customer Needs)
4.1 ความสําคัญของ Customer Needs
4.2 การใช้ คําถามในการค้ นหา Customer Needs 6 แบบ
4.4 เทคนิคการค้ นหาจุดขาย (Selling Point)
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5. การส่งมอบคุณค่าในการขายสินค้ าและบริการ
5.1 หลักการ FAB (Feathers / Benefits and Advantage)
5.2 Functional Approach
5.3 Emotional Approach
6. เทคนิคการขจัดปั ญหาข้ อโต้ แย้ งและคําบ่นจากลูกค้ า
6.1 สาเหตุหรื อแหล่งที่มาของคําบ่นและข้ อโต้ แย้ งของลูกค้ า
6.2 การเผชิญหน้ าและรับมือกับคําบ่นและข้ อโต้ แย้ งอย่างสร้ างสรรค์
6.3 แนวคิด หลักการ และวิธีการแก้ ปัญหาคําบ่นและข้ อโต้ แย้ งที่ได้ ผลเลิศ
7. เทคนิคการปิ ดการขาย (Close Sales)
7.1 กลยุทธ์การปิ ดการขายอย่างเหนือชัน้
• Awareness ขันการทํ
้
าให้ ลูกค้ าเกิดการตระหนักและยอมรับว่ามี
ปั ญหาหากไม่ได้ ใช้ บริการจากเรา
• Understanding ขันการทํ
้
าให้ ลกู ค้ าเกิดความรู้ ความเข้ าใจที่ถกู ต้ อง
แม่นยําจนนําไปสูก่ ระบวนการตัดสินใจซื ้อ
• Close Sales เป็ นขันปิ
้ ดการขาย ทําให้ ลกู ค้ าเซ็นสัญญา เปิ ดคําสัง่
ซื อ้ ด้ วยยุท ธศาสตร์ ปิ ดการขายอย่ างเหนื อชัน้ 6 รู ปแบบ (จะได้
นําเสนอในหลักสูตรฝึ กอบรม/สัมมนา)
7.2 เทคนิคการนําเสนอทางโทรศัพท์อย่างเป็ นระบบในระดับมืออาชีพ
7.3 เทคนิคการเจรจาต่อรองเบื ้องต้ น

ตอนที่ 2 : กลยุทธ์ การตลาดแนวใหม่ (Modern Marketing Strategy)
1. กลยุทธ์การตลาดเป้าหมาย (STP Strategy)
1.1 ความหมายและหลักการของการตลาดแบบ STP
1.2 การนําวิธีการตลาด STP ไปใช้ เพื่อการเพิ่มยอดขาย
1.3 กระบวนการตลาด STP
2. การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ IMC (Integrated Marketing Communication) เป็ นการ
วางแผนภายใต้ แนวความคิดเดียวกันโดยใช้ เครื่ องมือการสื่อสาร (Tools) ที่หลากหลาย ปั จจุบนั กลยุทธ์ IMC
เป็ นการนําเสนอข้ อเท็จจริ งและคุณค่าตลอดจนบุคลิกภาพของตราสินค้ าผ่านเครื่ องมือสื่อสารการตลาด เพื่อ
ใช้ ในการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย โดยเครื่ องมือเหล่านี ้จะต้ องพูดในเนื ้อหาเดียวกัน (Speak with one
voice) เพื่อสนับสนุนและตอกยํ ้าตราสินค้ า เครื่ องมือ IMC มีหลากหลายประเภทด้ วยกัน ได้ แก่
2.1 วิธีไม่วา่ จะเป็ นการพูดถึงตราสินค้ า (Word-of-mouth)
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คําพูดและคํ าวิ จ ารณ์ ต่างๆ ไม่ว่าจะมาจากเพื่ อนฝูง ญาติพี่ น้อง ลูกค้ าหรื อ
แม้ กระทัง่ คู่แข่งเองก็ตามย่อมส่งผลกระทบกับตราสินค้ าทัง้ สิ ้น ซึ่งลูกค้ ากลุ่มนี ้มีประสบการณ์ที่ดีกับตรา
สินค้ า ย่อมแสดงข้ อคิดเห็นหรื อพูดถึงตราสินค้ าในทางที่ดี
2.2 มารยาทและจริ ยธรรมของพนักงานในบริษัทEmployee morale)
พนั ก งานจะทํ า หน้ าที่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ห รื อวิ จ ารณ์ ต ราสิ น ค้ า ไม่ ว่ า จะเป็ น
กิริยามารยาท การแต่งกาย ทัศนคติที่มีต่อตราสินค้ า และความรู้ ความสามารถ สิ่งเหล่านี ้ล้ วนแสดงถึง
ภาพลักษณ์โดยรวมของบริ ษัทผู้ผลิตสินค้ า การฝึ กอบรมพนักงานให้ มีสขุ ภาพจิตดี สุขภาพกายดี บรรยากาศ
และสิ่งแวดล้ อมในการทํางานดี ผลิตสินค้ าที่มีมาตรฐาน ล้ วนเป็ นปั จจัยที่จะทําให้ เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อ
พนักงานและผู้เข้ ามาติดต่อในบริ ษัท และจะส่งผลดีตอ่ ตราสินค้ าในที่สดุ
2.3 การพัฒนาสินค้ า (Product development)
เนื่องจากเป็ นทางเลือกให้ กับผู้บริ โภคมากขึ ้น ซึ่งจะต้ องยึดจุดยืนของตราสินค้ าไป
เป็ นส่วนหนึง่ ของวัตถุดบิ ในการพัฒนาสินค้ าด้ วยนอกเหนือจากวัตถุดิบอื่น ๆ เพราะการออกสินค้ าใหม่จะได้
ไม่ขดั กับบุคลิกภาพและจุดยืนของสินค้ าที่กําหนดไว้ และการพัฒนาสินค้ าจะต้ องสอดคล้ องกับความต้ องการ
ของผู้บริโภคและผู้ที่คาดว่าจะเป็ นผู้บริ โภค
2.4 ลักษณะทางกายภาพของสถานที่ (Physical premises)
จะต้ องมีลกั ษณะโครงสร้ างเหมือนกันเพื่อเป็ นการตอกยํ ้าความทรงจําในบุคลิกภาพ
ของตราสินค้ า โดยอาศัยหลัก IMC ในเรื่ องความคงที่สมํ่าเสมอ (Consistency) จะเห็นได้ จากธนาคารหลาย
แห่งทุกสาขามักจะมีโครงสร้ าง สีสนั และรูปแบบที่ทราบทันทีเลยว่าเป็ นธนาคารอะไร
2.5 หีบห่อสินค้ า (Packaging)
เปรี ยบเสมือนเครื่ องแต่งกายสินค้ า ถือว่าหีบห่อเป็ นสิ่งแรกที่ผ้ บู ริ โภคมองเห็นก่อน
ตัวสินค้ าด้ วยซํ ้า ดังนัน้ ถ้ าใช้ หีบห่อที่ดีและเหมาะสมก็จะช่วยส่งเสริ มการขายให้ กับสินค้ าได้ และการ
ออกแบบหีบห่อนันก็
้ ต้องออกแบบไปในตามแนวสินค้ าแต่ละชนิด เป็ นไปตามตําแหน่งที่กําหนดด้ วยและที่
สําคัญต้ องมีลกั ษณะที่โดดเด่น และแตกต่างจากตราสินค้ าอื่นในกลุม่ เดียวกัน
2.6 การประชาสัมพันธ์ (Public Relations)
เครื่ องมือสื่อสารการตลาดหนึ่งที่ม่งุ เน้ นการสร้ าง รักษา และแก้ ภาพลักษณ์ของตราสินค้ า
และเป็ นเครื่ องมือที่นิยมในยุคปั จจุบนั ที่มีเศรษฐกิจตกตํ่า เนื่องจากจะช่วยประหยัดงบประมาณในการสื่อสาร
ซึ่งถ้ าจะเปรี ยบเที ยบกับการทํ าโฆษณาที่ ต้องใช้ งบประมาณสูง แต่อย่างไรก็ ตาม ทัง้ โฆษณาและการ
ประชาสัมพันธ์ ก็จําเป็ นสําหรับการสร้ างตราสินค้ า เพราะทําหน้ าที่และหวังผลในระยะเวลาที่แตกต่าง
2.7 การโฆษณา (Advertising)
เน้ นการสื่อสารที่ ม่งุ ให้ เกิดการขายสินค้ ามากกว่าภาพลักษณ์ ของตราสินค้ า ซึ่ง
เจ้ าของธุรกิจจะต้ องเขียนขอบข่ายของแผนงานโฆษณาอย่างรัดกุม ชัดเจน และที่สําคัญจะต้ องปฏิบตั ิตาม
แผนงานที่กําหนด ย่อมส่งผลให้ การสร้ างตราสินค้ าเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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2.8 กิจกรรมเชิงการตลาด (Event Marketing)
ปั จจุบนั กิจกรรมเชิงการตลาดเป็ นอีกเครื่ องมือหนึ่งที่ได้ รับความสนใจเพิ่มมากขึ ้น
ซึ่งการจัดกิ จกรรมเชิ งการตลาดก็ มี ทัง้ ในลักษณะที่เน้ นตัวสิน ค้ า องค์กรและชุมชน หรื อที่ เรี ยกว่า 3Cs
(Product Corporate and Community) ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ไม่วา่ ลักษณะใดก็ตาม
2.9 การจัดงานแสดงสินค้ า (Trade shows)
เป็ นการสื่อสารการที่ม่งุ แสดง สาธิต รับสัง่ จองและขายสินค้ า เป็ นการนําผู้ขายและ
ผู้ซื ้อมาพบกัน โดยผ่านช่องทางที่ใช้ ต้นทุนตํ่าในการนําเสนอและสาธิตสินค้ าแก่กลุ่มเป้าหมาย เครื่ องมือนี ้
สามารถกําหนดสินค้ าและกลุม่ เป้าหมายได้ อย่างชัดเจน
2.10 การส่งเสริ มการขาย (Sales Promotion)
เป็ นเครื่ องมือสื่อสารการตลาดที่ม่งุ เสนอคุณค่า ข้ อเสนอหรื อสิ่งจูงใจพิเศษ (Extra
Value) แก่กลุม่ เป้าหมาย ไม่วา่ จะเป็ นผู้บริ โภค พนักงานขายหรื อแม้ กระทัง่ ผู้จําหน่ายสินค้ าอย่างร้ านค้ าเองก็
ตาม เพื่อเร่ งให้ เกิดการซื ้อสินค้ าให้ เร็ วขึ ้น และก่อให้ เกิดอัตราการซื ้อให้ มากขึ ้นด้ วย นักสื่อสารการตลาดจะ
รู้จกั กลยุทธ์ การส่งเสริ มการขายในรู ปแบบของการแจกสินค้ าตัวอย่าง การให้ คปู องส่วนลดราคา การแถม
สินค้ า ตลอดจนการชิงโชค และการแข่งขัน
2.11 การเป็ นผู้อปุ ถัมภ์และกิจกรรมทางการตลาด (Sponsorship and Event Marketing)
การสนับสนุนทางการตลาด (Sponsorship Marketing) เป็ นเครื่ องมือที่เจ้ าของ
สินค้ าลงทุนเสียค่าใช้ จา่ ยในการเข้ าเป็ นผู้สนับสนุนทางการตลาดเพื่อให้ กลุม่ เป้าหมายมีโอกาสเห็นตราสินค้ า
มากขึน้ โดยหวังผลทางธุรกิ จมากกว่าภาพลักษณ์ของบริ ษัท แต่ Event Marketing เน้ นความสนใจใน
กิจกรรม ซึง่ มักจะนําสินค้ าไปผูกกับเหตุการณ์พิเศษนัน้ โดยหวังผลในด้ านภาพลักษณ์มากกว่าธุรกิจ
2.12 การสื่อสาร ณ จุดซื ้อ (Point-of-Purchase Communications)
เป็ นเครื่ องมือ IMC ที่ทําหน้ าที่ให้ กลุม่ เป้าหมายเกิดรับรู้ จดจําในตราสินค้ า และเกิด
พฤติกรรมการซื ้อสินค้ า ณ จุดซื ้อสินค้ าเร็ วขึ ้น ซึง่ เครื่ องมือนี ้อาจใช้ โปสเตอร์ สัญลักษณ์ ป้ายโฆษณา ป้ายติด
ชันวางของ
้
(Shelf-Talker) หรื อแม้ กระทัง่ บัตรวางที่เคาน์เตอร์ (Counter Cards)
2.13 โปรแกรมการสร้ างความผูก พัน และความสัม พัน ธ์ อัน ดี กับ ลูกค้ ากลุ่ม เป้าหมาย
(Affiliation and Relationship Program) เครื่ องมือนี ้จะเน้ นและให้ ความสําคัญกับการจัดโปรแกรม เพื่อสร้ าง
ความผูกพัน และความสัมพันธ์กบั ลูกค้ ากลุม่ เป้าหมาย
3. การบริ หารทางการตลาดเบื ้องต้ น
3.1 แนวคิดทางการตลาดสมัยใหม่
3.2 ส่วนประสมทางการตลาด (8Ps – 8Cs Model)
3.3 การวิเคราะห์ทางการตลาด
3.4 รูปแบบพฤติกรรมผู้บริ โภคแนวใหม่
3.5 การวิเคราะห์สถานการณ์การแข่งขัน (IFAS – EFAS – SFAS)
4. การวางแผนและการเลือกใช้ กลยุทธ์ทางการตลาดที่สําคัญ
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4.1 กลยุทธ์ทางการตลาด
4.2 กลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาดสําหรับผู้นํา
4.3 กลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาดสําหรับผู้ท้าชิง
4.4 กลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาดสําหรับผู้ตาม
4.5 กลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาดสําหรับธุรกิจรายย่อย

ระยะเวลา / สถานที่ฝึกอบรม/สัมมนา

ระยะเวลาการอบรม 1-2 วัน ภายในบริ ษัท หรื อนอกสถานที่

วิทยากรผู้นําสัมมนา อาจารย์ภวู ส์ มิง กองเกิด และทีมงาน
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการสร้างวัฒนธรรมและคุณค่าองค์กร การบริหารการเปลีย่ นแปลง
การพัฒนาผูน้ ําองค์กรยุคใหม่ การผ่าตัดองค์กรด้วย DNA และการทํางานเป็ นทีม
• ประธานกรรมการบริหารอุทยานการเรียนรูเ้ กษตรศาสตร์ (KU Learning Resort)
• ประธานกรรมการบริหารบริษทั โรงแรมเดอะกรีนแลนด์ รีสอร์ท จํากัด
• ประธานกรรมการบริหารกลุม่ บริษทั ในเครือวิชนกรุ
ั ่ ๊ป (VisionGroup)
• กรรมการและผูอ้ าํ นวยการ HRD Designer (Thailand) Institute
• ประธานทีป่ รึกษาโรงแรมวังสวนสุนนั ทา แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนนั ทา
• อาจารย์พเิ ศษสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
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อาจารย์ ภูวส์ มิ ง กองเกิ ด
การศึกษา






ผู้เชี่ยวชาญการฝึ กอบรมแนวพฤติ กรรมศาสตร์ และเกมการบริ หารสลับการบรรยาย
ปริ ญญาโท สาขาจิตวิทยาชุมชน มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
ปริ ญญาโท สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
กําลังศึกษาปริ ญญาเอก สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ประวัติการทํางาน
• หัวหน้าฝา่ ยฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากร บริษท
ั โซโก้ (ประเทศไทย) จํากัด
• ผูจ
้ ดั การศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บริษทั อิตลั ไทยอุตสาหกรรม จํากัด
• ผูจ
้ ดั การฝา่ ยบุคคลและบริหาร บริษทั สยามเพรสแมเนจเม้นท์ จํากัด
• บริษท
ั ในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
• สร้างหลักสูตรและบรรยายในโครงการแปรสภาพรัฐวิสาหกิจการบริหารการเปลีย
่ นแปลง และการออกจาก
ระบบราชการให้กบั องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย องค์การเภสัชกรรม ธนาคารแห่งประเทศไทย การ
เคหะแห่งชาติ กรมทีด่ นิ และจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
ปัจจุบนั
• วิทยากร และทีป
่ รึกษา บริษทั เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ เซอร์วสิ จํากัด
• กรรมการผูจ
้ ดั การ Hi Print and Modern Graphics Co., Ltd.
• ผูอ
้ าํ นวยการศูนย์สง่ เสริมภาพพจน์องค์การ Pro image Promotion Center
• กรรมการบริหาร Digital Zone Production Co., Ltd.
• อาจารย์พเิ ศษสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และเอกชนหลายแห่ง เช่น มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็ นต้น
• ทีป
่ รึกษาด้านการออกแบบและวางแผนทรัพยากรมนุษย์ และการออกแบบระบบการบริการให้กบั หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนมากกว่า 21 หน่วยงาน
• วิทยากรผูม
้ ชี อ่ื เสียงบรรยายให้กบั หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมากมายหลายแห่ง

Training Center Service 52/174 Krungthep-Kreetha Rd., Sapansung Bangkok 10250 Tel: 0 2736 0408, 0 2736 1035, 0 2038 3121 Fax: 0 2736 0050 www.trainingservice.co.th

8

ลูกค้าที่ เคยใช้บริ การบางส่วน
หน่ วยงานราชการ / รัฐวิ สาหกิ จ
การไฟฟ้าฝา่ ยผลิตแห่งประเทศไทย
องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
โรงพยาบาลศิรริ าช
โรงพยาบาลอนันทมหิดล
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรมทีด่ นิ กระทรวงมหาดไทย
สํานักงานเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
การเคหะแห่งชาติ
บริษทั อสมท. จํากัด (มหาชน)
สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
กรมสรรพากร
ธนาคาร / สถาบันการเงิ น
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารเอเชีย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารออมสิน
ธนาคารธนชาติ จํากัด (มหาชน)
บริษทั เงินทุนธนชาติ จํากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จํากัด
บริษทั จีอี แคปปิ ตอล (ประเทศไทย) จํากัด
สมาคมประกันวินาศภัย
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)
โรงพยาบาล
โรงพยาบาลกรุงเทพ
โรงพยาบาลสมิตเวช
โรงพยาบาลปิ ยะเวท
โรงพยาบาลเปาโล (ทุกเครือ)
โรงพยาบาลไทยนครินทร์
ภาคเอกชน
บริษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด
บริษทั สยามโตโยต้า อุตสาหกรรม จํากัด
บริษทั ปูนซีเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
บริษทั ยูนิลเี วอร์ ไทย โฮลดิง้ ส์ จํากัด

ภาคเอกชน
บริษทั จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน จํากัด
บริษทั ไพร้ซว์ อเตอร์เฮ้าส์ คูเปอร์ส จํากัด
บริษทั แคดเบอร์ร่ี อดัมส์ (ประเทศไทย) จํากัด
บริษทั กรุงเทพวิทยุและโทรทัศน์ จํากัด (ช่อง7)
บริษทั นํ้าตาลมิตรผล จํากัด
บริษทั ดีทแฮล์ม จํากัด (DKSH Thailand)
บริษทั โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษทั โฟร์โมสท์ ประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
บริษทั โอลิมเปี ยไทย จํากัด
บริษทั รอแยลเฮ้าส์ จํากัด
บริษทั ควอลิตเ้ี ฮ้าส์ จํากัด
บริษทั เอ็นซี เฮ้าส์ซงิ่ จํากัด
บริษทั ดาต้าไอที จํากัด
บริษทั ริชมอนเด้ (บางกอก) จํากัด
บริษทั เพอร์นอต ริคาร์ด ประเทศไทย จํากัด
บริษทั บุญรอด บริวเวอร์ร่ี จํากัด
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ จํากัด (มหาชน)
บริษทั เอ็มเค เรสทัวรองต์ จํากัด
บริษทั เจริญโภคภัณฑ์ จํากัด และบริษทั ในเครือ
บริษทั สหพัฒนาพิบลู ย์ จํากัด และบริษทั ในเครือ
บริษทั พรูเด็นเชีย่ น ทีเอส ไลฟ์ จํากัด
บริษทั โมโตโรล่า ประเทศไทย จํากัด
บริษทั ชไนเดอร์อเิ ล็คทริก จํากัด
บริษทั ทรู คอร์เปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
บริษทั อีส๊ เอเซียติก ประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
บริษทั บางกอกฮิตาชิเอลิเวเตอร์ จํากัด
บริษทั กรุงเทพประกันภัย จํากัด (หาชน)
บริษทั เชลล์แห่งประเทศไทย จํากัด
บริษทั ฟริโต-เลย์ ประเทศไทย จํากัด
บริษทั สยามไวน์เนอร์ร่ี จํากัด
บริษทั แมคโคออฟฟิต จํากัด
บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
บริษทั จอห์นสัน แวกซ์ โปรเฟสชันแนล
่
จํากัด
้
บริษทั ไทยเพรสซิเดนท์ฟูด จํากัด
บริษทั บางจากการปิ โตรเลียม จํากัด (มหาชน)
บริษทั บุญรอดเทรดดิง้ จํากัด
บริษทั ปตท. จํากัด(มหาชน)
บริษทั ล็อกซเล่ย์ เทรดิง้ ส์ จํากัด
บริษทั อาดัมส์ (ประเทศไทย) จํากัด
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