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เทคนิคการขายและการให้ บริการหน้ าร้ านอย่ างมืออาชีพ
(Professional Counter Sales and Counter Service Techniques)
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โครงการอบรม/สัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานยุคใหม่
หลักสูตร “เทคนิคการขายและการให้ บริการหน้ าร้ านอย่ างมืออาชีพ”
(Professional Counter Sales and Counter Service Techniques)
โดยใช้ เกมการตลาดสลับการบรรยาย (Marketing Game)
ระยะเวลาอบรม/สัมมนา 1 วัน

หลักการและเหตุผล
ในยุคเศรษฐกิจถดถอยยาวนานเช่นนี ้ตลาดเป็ นของผู้ซื ้อซึ่งมีอํานาจต่อรองสินค้ าและบริ การสูงกว่าจะ
ตัดสินใจซื อ้ อะไรสักอย่าง ก็ ต้องมัน่ ใจว่าสิ่งที่ได้ จะต้ องคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปจริ งๆ และนั่นก็ทําให้ การขายมี
ความยุง่ ยากลําบากขึ ้นทุกขณะ ด้ วยเหตุนี ้การแข่งขันทางการตลาดจึงเป็ นไปอย่างเข้ มข้ น ผู้ประกอบการต่างก็
งัดไม้ เด็ดเพื่อเรี ยกร้ องดึงความสนใจและความต้ องการของผู้ซื ้อให้ อยูก่ บั สินค้ าและบริ การของตน และเมื่อเป็ น
เช่นนี ้นักขายจะต้ องทําให้ ลูกค้ าเห็นว่าเมื่อเขาเลือกสินค้ าหรื อบริ การของเราแล้ วเขาจะได้ รับประโยชน์สูงสุด
อย่างแน่นอน นักขายสายพันธุ์ใหม่จะต้ องค้ นหาวิธีการขายและการตลาดแบบใหม่อยู่เสมอ เพื่อให้ การขายใน
ยุคที่การตลาดผันผวนตลอดเวลาบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ได้ โดยเฉพาะในยุคการเปลี่ยนแปลงอย่างในปั จจุบนั
ส่งผลให้ การทําธุรกิจมีการแข่งขันกันสูงมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจที่มีสินค้ าหรื อบริ การประเภทเดียวกันหรื อ
คล้ ายคลึงกันการแข่งขันก็จะยิ่งสูงมากขึ ้นเป็ นลําดับ หนึง่ ในการแข่งขันทางธุรกิจที่สําคัญและเป็ นหัวใจหลักใน
ความสําเร็ จของธุรกิจก็คือ การบริ การ ซึง่ ในปั จจุบนั องค์กรธุรกิจก็หนั มาให้ ความสนใจและพัฒนาคุณภาพการ
บริ การกันอย่างจริ งจังมากขึ ้น ทังนี
้ ้ก็เพื่อความเป็ นหนึ่งในธุรกิจนัน่ เอง ความสําเร็ จของธุรกิจจึงขึ ้นอยู่ที่ว่าทํา
อย่างไรจึงจะทําให้ ลูกค้ าพึงพอใจและจงรักภักดีกับสินค้ าหรื อบริ การของบริ ษัทโดยไม่หนั ไปพอใจสินค้ าของ
คูแ่ ข่งในวันข้ างหน้ า
การฝึ กอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ (Workshop) ในหลักสูตร “เทคนิคการขายและการให้ บริ การหน้ า
ร้ านอย่างมืออาชีพ (Professional Counter Sales and Counter Service Techniques)” เป็ นการถ่ายทอดวิธี
คิด ทัศนคติ ความรู้ความเข้ าใจ และเทคนิควิธีการหรื อทักษะในการเสนอขาย (Selling Skills) การให้ บริ การ
(Customer Service) และการเจรจาต่อรอง (Negotiation) ที่มีประสิทธิภาพด้ วยทีมวิทยากรระดับมืออาชีพที่
จะถ่ายทอดแนวคิดและประสบการณ์ผ่านเกมการตลาดสลับการบรรยาย (Marketing Game) และกิจกรรม
กลุ่ม ปฏิ บัติการ (Workshop) เพื่ อให้ ผ้ ูเ รี ยนเกิ ดประสบการณ์ เ รี ยนรู้ ตรงในเรื่ องที่เ รี ยนและเป็ นการสร้ าง
บรรยากาศการเรี ยนรู้ ที่ดึงดูดควาสนใจไม่น่าเบื่อ สนุกสนาน ได้ สาระประโยชน์และนําไปใช้ ในการทํางานได้
อย่างเป็ นรูปธรรม
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วัตถุประสงค์ ของหลักสูตร
1. เพื่ อให้ ผ้ ูเข้ ารั บการฝึ กอบรมเกิดความรู้ ความเข้ าใจในเทคนิควิธีการนําเสนอขาย การเจรจา
ต่อรอง และการให้ บริ การที่ดงึ ดูดความน่าสนใจ เป็ นระบบแบบมืออาชีพ
2. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรมมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทัศนคติและวิธีการคิดที่ถกู ต้ องเหมาะสม
และปรับปรุงพฤติกรรมบางอย่างที่ไม่เหมาะสมในการขายและการให้ บริ การลูกค้ า อันจะนํามา
ซึง่ ความประทับใจ กลับมาซื ้อซํ ้า และสร้ างภาพลักษณ์ที่ดีแก่พนักงานและองค์กร
3. เพื่ อพัฒนาทักษะและความสามารถที่จําเป็ นในการขาย การให้ บริ การ และการเจรจาต่อรอง
ภายใต้ สภาวะการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงที่เป็ นไปอย่างรวดเร็วและรุนแรง

รายละเอียดหักสูตรเนือ้ หาวิชา
ตอนที่ 1 : เทคนิคการขายหน้ าร้ าน (Counter Sales Techniques)
1. แนวทางทัว่ ๆ ไปเกี่ยวกับการขาย การต้ อนรับและการให้ บริการหน้ าร้ าน
1.1 ภาพลักษณ์ (Image) ของบริษัทต้ องดี
1.2 ความรู้เกี่ยวกับตัวสินค้ า กริยามารยาทและการวางตัวของพนักงานขาย
1.3 เทคนิคและวิธีการขายและการให้ บริการหน้ าร้ าน
2. องค์ประกอบแห่งความสําเร็ จในงานขายและให้ บริการหน้ าร้ าน
2.1 ความรู้ (Knowledge)
2.2 ทัศนคติ (Attitude)
2.3 ทักษะ (Skill)
2.4 ความขยัน (Habit)
3. สิ่งที่พนักงานขายหน้ าร้ านควรทราบ และทัศนคติที่พนักงานขายหน้ าร้ านควรมี
4. การพัฒนาและปรับปรุงบุคลิกภาพของพนักงานขายหน้ าร้ าน
5. เทคนิคและวิธีการขายและให้ บริการหน้ าร้ าน : การพัฒนาศักยภาพแห่งการขายหน้ าร้ าน
5.1 การเตรี ยมการก่อนการขาย (4 ข้ อควรปฏิบตั )ิ
5.2 ขันตอนการขาย
้
(10 ข้ อที่ต้องปฏิบตั )ิ
5.3 งานหลังการขาย (4 ข้ อควรพิจารณา)
6. ศิลปะและเทคนิคการแนะนําสินค้ าพ่วง และแนะนําสินค้ าเพิ่ม
7. การจัดการกับคําบ่นและปั ญหาข้ อโต้ แย้ งที่เหมาะสม
8. ข้ อผิดพลาดที่พบบ่อยๆ ของพนักงานขายหน้ าร้ าน และแนวทางการปรับปรุงแก้ ไข
9. การค้ นหาความต้ องการของลูกค้ า (Customer Needs)
9.1 ความสําคัญของ Customer Needs
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9.2 การใช้ คําถามในการค้ นหา Customer Needs 6 แบบ
9.3 ข้ อมูลที่ต้องทราบก่อนการเสนอขาย
ตอนที่ 2 : ศิลปะการให้ บริ การลูกค้ าแบบเกินความคาดหวัง (Exceeding Customer Expectation)
1. ความหมาย ความสําคัญ และความจําเป็ นของการบริการ “คุณภาพบริการนําการขาย”
1.1 ความสําคัญและความจําเป็ นของการมีคณ
ุ ภาพการให้ บริการที่ดี
1.2 จะเกิดอะไรขึ ้นเมื่อลูกค้ าจะไม่พอใจ
1.3 วงจรแห่งชัยชนะเพราะมีบริการที่ดี
1.4 คุณสมบัติ 10 ประการขององค์กรที่จดั ว่ามีบริการที่เป็ นเลิศเหนือคูแ่ ข่ง
1.5 ตัวชี ้วัดมาตรฐานการให้ บริการ (SERVQUAL)
2. เทคนิคการให้ บริ การลูกค้ าแบบเกินความคาดหวัง : การบริการเชิงกลยุทธ์
2.1 บันได 5 ขันสู
้ ก่ ารบริ การเชิงกลยุทธ์
2.2 การกําหนดคุณค่าร่วมขององค์กร
2.3 ปรัชญาคุณภาพการบริการ
2.4 มาตรฐานการบริ การลูกค้ าด้ วยใจ 8 กลยุทธ์
2.5 นวัตกรรมการให้ บริ การ
3. แนวทางปฏิบตั ใิ นการให้ บริ การลูกค้ าเพื่อให้ ธุรกิจเป็ นเลิศ
3.1 กุญแจสําคัญในการให้ บริการที่เป็ นเลิศเหนือคูแ่ ข่งภายใต้ สภาวะการแข่งขัน
• สามเหลี่ยมแห่งคุณภาพการบริการ (Service Triangle)
• การตรวจและติดตามคุณภาพงานบริการ (S Q A)
3.2 วิธีปฏิบตั ใิ นการบริ การที่ประสบความสําเร็จ
• แผน 15 ขันตอนในการพั
้
ฒนาคุณภาพบริการ
• กิจกรรม 5 G กับการปรับปรุงคุณภาพการบริการ
• หลักการ 3 E (The Triple Es) เพื่อคุณภาพบริการ
4. การสร้ างคูม่ ือนําทางสูก่ ารประพฤติปฏิบตั ทิ ี่พงึ ประสงค์สําหรับผู้ทําหน้ าที่ให้ บริการลูกค้ า
4.1 การสร้ างคุณค่าในงานบริการ
4.2 การกําหนดมาตรฐานการประพฤติปฏิบตั ทิ ี่พงึ ประสงค์ในงานบริการ (Code of Conduct)
ตอนที่ 3 : เทคนิคการเจรจาต่อรองแบบมืออาชีพ (Professional Negotiation Techniques)
1. ความหมาย ความสําคัญ และความจําเป็ นของการเจรจาต่อรอง
2. ศิลปะแห่งการเจรจาต่อรองที่ประสบความสําเร็จ
2.1 การพัฒนาปรัชญาชนะ - ชนะ ในการเจรจาต่อรอง
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2.2 หลักการให้ - รับ ในการเจรจาต่อรอง
2.3 หลักการบริ หารข้ อขัดแย้ งในการเจรจาต่อรองที่ได้ ผลเลิศ
2.4 ลักษณะของนักเจรจาต่อรองที่ประสบผลสําเร็ จ
3. ยุทธศาสตร์ และยุทธวิธีการเจรจาต่อรองที่ได้ ผลเลิศ
3.1 ขันตอนพื
้
้นฐานในการเจรจาต่อรอง
3.2 ยุทธศาสตร์ การเจรจาต่อรองที่ชยั ทังคู
้ ่ (Win – Win)
3.3 การวางแผนและการเตรี ยมการเพื่อการเจรจาต่อรอง
3.4 แนวทางของนักเจรจาต่อรองในการเตรี ยมการ
3.5 ความผิดพลาดที่สําคัญยิ่งในการเจรจาต่อรอง

ระยะเวลา / สถานที่ฝึกอบรม/สัมมนา
ระยะเวลาการอบรม 1 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

6

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

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

7

