
 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จาํกดั 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  

คดิเป็น พดูเป็น ทาํเป็น ในงานบรกิาร  
 

วทิยากร: อาจารยส์พุจน ์กฤษฎาธาร 
อดตี Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด  
บรษัิท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรสี จํากดั จากสหรัฐอเมรกิา   

Senior Manager ฝ่ายขายและบรกิาร บรษัิท เทเลคอมเอเชยี คอรป์อเรชัTน จํากดั (มหาชน)  
และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บรษัิท เบอรงิเกอร ์อนิเกลไฮม ์(ไทย) จํากัด จากเยอรมน ี

จากประสบการณต์รงและจรงิในวงการทีTมากดว้ยคณุภาพกวา่ 30 ปี 
 
 

15 ตลุาคม 2562 
09.00 – 16.00 น. 

 ** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
  

*สถานทีTจัดสมัมนาอาจเปลีTยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 
หลกัการและเหตผุล 
 

ปัจจุบันงานขายเป็นงานทีTมคีวามสําคัญกับทกุองคก์ร เป็นเรืTองยากทีTพนักงานบรกิารจะประสบความสําเร็จในอาชพี
งานบรกิารไดท้กุคน การเป็นนักบรกิารทีTดคีวรทีTจะ คดิเป็น พดูเป็น ทําเป็น ซึTงเป็นคณุสมบัตทิีTพนักงานบรกิารทกุคน
ควรมี นอกจากนี_ยังตอ้งมีความคิดสรา้งสรรค์ต่องานบริการ การสืTอสารทีTถูกตอ้ง เขา้ใจง่าย และสามารถลงมือ
ปฏิบัตงิานไดต้รงกับวัตถุประสงค์ และสอดคลอ้งกับความตอ้งการของลูกคา้ ในทีTสุด กล่าวโดยย่อไดว่้า “คดิ
สรา้งสรรค ์สื�อสารเขา้ใจ ปฏบิตัไิดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ” 
หลักสูตร คดิเป็น พูดเป็น ทําเป็น ในงานบรกิาร จงึถูกพัฒนาขึ_นมาเพืTอมุ่งเนน้ใหพ้นักงานบรกิาร  ไดพั้ฒนา
ความคดิสรา้งสรรคไ์ดด้ว้ยตัวเอง สามารถสืTอกับบุคคลอืTนไดอ้ย่างถูกตอ้งและตรงตามวัตถุประสงค ์รวมทั _งสามารถ
บรกิารไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 
วตัถปุระสงค:์   

1. เพืTอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดท้ราบวธิแีละเทคนคิ การคดิเป็น พูดเป็น ทําเป็น ในงานบรกิาร 
2. เพืTอใหผู้เ้ขา้อบรมไดเ้รยีนรูก้ารกําหนดกลยทุธต์า่ง ๆ ในงานบรกิาร 
3. เพืTอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถนําความรูท้ีTได ้ไปใชใ้หเ้กดิประโยชนส์งูสดุแกธ่รุกจิ 

 
หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา: 
Module 1 คดิเป็น 

1. สรา้งสรรค ์“ความคดิในการบรกิาร” 
2. การวางแผนในงานบรกิารทีTมปีระสทิธภิาพ 
3. การวเิคราะหส์ถานการณ ์และ ความตอ้งการของลูกคา้เป้าหมาย 
4. กจิกรรม คดิเป็น เพืTอสรา้งสรรคง์านบรกิาร 

Module 2 พดูเป็น 
5. วธิกีารและเทคนคิการพูดเพืTอสรรคส์รา้งคําพูดในงานบรกิารไดอ้ย่างประทบัใจ 
6. ลักษณะการใชคํ้าพูดในการนําเสนอและตอบคําถาม รวมถงึขอ้โตแ้ยง้ของลกูคา้ 
7. การขจัดขอ้รอ้งเรยีนในงานบรกิาร 
8. เทคนคิการพูดเพืTอใหล้กูคา้ตัดสนิใจใชบ้รกิาร และ เทคนคิการบรกิาร 
9. กจิกรรม พดูเป็น .. พูดเพืTอเพิTมความประทับใจใหลู้กคา้ 

Module 3 ทําเป็น 
10. เทคนคิอืTน ๆ ในงานบรกิาร 

• บคุลกิภาพในงานบรกิาร 
• ทศันคตใินงานบรกิาร 



 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จาํกดั 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  

11. กจิกรรม การสรรสรา้งคําพดูในงานบรกิารอยา่งประทบัใจ 
12. กจิกรรม งานบรกิาร การตอบคาํถาม และขอ้โตแ้ยง้ 
13. สรุป คําถามและคําตอบ- เทคนคิเพิTมเตมิตามทีTผูเ้ขา้อบรมตอ้งการเรยีนรู ้

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

ชําระภายใน 15 ตลุาคม 2562  
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 4,500.00 315.00 135.00 4,680.00 4,815.00 
สมาชกิ HIPO 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00 

พเิศษ! ชําระภายใน 30 กนัยายน 2562 (โอนเงนิ หรอื แฟกซสํ์าเนาหนา้เช็ค) 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00 
สมาชกิ HIPO 4,000.00 280.00 120.00 4,160.00 4,280.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันี_ 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ สาขาซอยอาร ีบญัชสีะสมทรัพย ์เลขทีT 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บญัชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขทีT 014-2-63503-8 

          ชืTอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิTง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีT จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีT 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืTอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชืTอหลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สัTงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิTง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีT จํากดั (สาํนักงานใหญ)่ 
3.  หัก ณ ทีTจา่ย 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 ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีTไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิTง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีT 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  

 

 
 

 

 

 

 

คดิเป็น,พูดเป็น,ทําเป็น,ในงาน,บรกิาร,หลกัสตูร,อบรม 


