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หลกัสตูร ทกัษะการใหบ้รกิารทางโทรศพัท ์

Speak to Win Service by Phone 
 

วทิยากร: ดร.พพิฒันพ์ล  เพ็ชรเที�ยง 
ปรญิญาเอก การศกึษาเพืOอพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์มหาวทิยาลยัรามคําแหง, 
ปรญิญาโท การศกึษาเพืOอพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์มหาวทิยาลยัรามคําแหง, 

                       ประสบการณ์ทํางาน ทีOปรกึษาอาวโุสดา้นการพัฒนาบคุลากร/วทิยากร 
                     บรษัิท คงิ เพาเวอร ์ดวิตี+ ฟร ีจํากดั (พฒันาบคุลากรมากกวา่ 3,500 คน) 
                    - ผูจ้ดัการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบคุคล / นักวเิคราะหว์างแผนระบบการฝึกอบรม 
                และการพฒันาบคุลากร กลุม่บรษิทั คงิ เพาเวอร ์อนิเตอรเ์นช ั�นแนล กรุป๊ จํากดั 

 
31 มกราคม 2562 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานทีOจัดอบรมอาจเปลีOยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 

หลกัการและเหตผุล 
ในยุคการแขง่ขันทีOทวคีวามรุนแรงเชน่นี] “บรกิารใหล้กูคา้ประทบัใจ” เป็นสิOงทีOจําเป็นมากตอ่การแยง่ชงิและ

รักษาลกูคา้ไว ้ การบรกิารใหด้เีลศิจนสามารถสรา้งความพงึพอใจใหก้บัลกูคา้ จงึเป็นอาวุธทีOสําคัญในการสรา้งความ
เป็นเลศิใหธ้รุกจิ โดยเฉพาะอย่างยิOงการบรกิารทางโทรศพัท ์ลูกคา้จะประทับใจหรอืไม่ประทบัใจ เริOมตน้ทีOนีO!!!!! สิOงทีO
เป็นคําถามอยูใ่นใจผูใ้หบ้รกิารทางโทรศพัท ์ รวมทั ]งผูบ้รหิาร คอื จะบรกิารอย่างไรจงึจะเรยีกวา่ “Service 
Excellence” หลักสตูรนี]มคํีาตอบใหก้ับผูเ้ขา้อบรมแน่นอน 

หลักสตูรนี]จงึไดพั้ฒนาขึ]นมาเพืOอตอบสนองใหผู้เ้ขา้อบรม ไดรั้บความรู ้เทคนคิและประสบการณ์จรงิในการ
เขา้ใจลกูคา้และสรา้งความประทบัใจใหด้ิOงลกึมากขึ]น ระดมสมองทํากจิกรรมประยุกตก์ารสรา้งการบรกิารทีOดีเลศิใหก้ับ
ลกูคา้ โดยหนักเนน้ในเรืOองคําพูดและนํ]าเสยีง เมืOอจบการอบรมผูเ้ขา้สมัมนาจะสามารถประยกุตแ์ละตอ่ยอดความรูด้า้น
การใหบ้รกิารอยา่งประทับใจอยา่งสมัฤทธิผ̀ลไดด้ว้ยตนเอง 

 

วตัถปุระสงค ์
1. เพืOอใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมตระหนักถงึความสําคัญและมทีศันคตทิีOดตีอ่การใชโ้ทรศพัทใ์นธรุกจิ 
2. เพืOอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมมทีกัษะการตดิตอ่สืOอสาร โดยใชโ้ทรศพัทไ์ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
3. เพืOอใหผู้รั้บการอบรมฝึกทกัษะใชโ้ทรศพัทใ์นการบรกิารและสรา้งภาพพจนใ์หก้ับองคก์รไดอ้ย่างด ี

 

หวัขอ้การบรรยายและ Workshop 
ทําไมจงึตอ้งเรยีนรูเ้กีOยวกบัโทรศัพท ์
1. หนา้ทีOและความรับผดิชอบของพนักงานเมืOอตอ้งใชโ้ทรศัพทก์บัการใหบ้รกิารลกูคา้ 
2. การสืOอสารกบัการบรกิารดว้ยการใชโ้ทรศพัทใ์นงานอยา่งเป็นรูปธรรม 

� เตรยีมพรอ้มกอ่นรับโทรศพัท ์
� กระบวนการตดิต่อในการรับโทรศพัทล์ูกคา้ 
� ตดิตาม และทบทวนความเขา้ใจลูกคา้กอ่นจบสนทนา 
� ตรวจสอบความคาดหวังของลูกคา้ 
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3. การวเิคราะห ์และการตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้  
4. 5 ขั ]นตอนการบรกิารทางโทรศัพทอ์ย่างมอือาชพี 

          WORKSHOP: ฝึกทกัษะการใหบ้รกิารทางโทรศัพท ์
• การใชโ้ทรศพัทแ์บบทัOวไป (Formal Approach Presentation) 
• การการใชแ้บบมคีวามยุง่ยาก (Difficult Approach Situations) 

5. เทคนคิการใหบ้รกิารทางโทรศพัทใ์หเ้กดิความประทบัใจ 
� การใชถ้อ้ยคําในการสนทนา 
� หลักเกณฑ ์และขั ]นตอนในการพูด การฟังและการเจรจาโตต้อบ 
� ขอ้ความ และนํ]าเสยีงทีOควรหลกีเลีOยงเมืOอใชโ้ทรศพัท ์
� จติวทิยาในการรับฟังคําบน่ของลูกคา้ 

6. ภาษาทีOตอ้งใช ้เพืOอการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ในการสนทนา (Customer Handling Situations)  
7. การพัฒนาตนเองสําหรับการเป็นพนักงานใหบ้รกิารลกูคา้ทีOด ี  

� ทกัษะการสืOอสาร (Communication) 
� การหวา่นลอ้มโนม้นา้ว (Persuasiveness) 
� การสรา้งความมัOนใจ (Confidence) 
� ความกระตอืรอืรน้ (Enthusiasm) 
� การสรา้งมติรภาพต่อการบรกิาร (Friendliness) 
� ความรูใ้นตัวสนิคา้ (Product Knowledge)  
� ทกัษะการขาย (Selling Skills) 

8. สรุปประเด็น/คําถามแลกเปลีOยนประสบการณ์/ปิดการสมัมนา 
 

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 

 
 

อตัราหลกัสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 
 

ชําระภายในวนัที� 31 มกราคม 2562 
 

คา่สมัมนา VAT 7% 
หกั ณ ที�จา่ย  

3 % รวมจา่ยสทุธ ิ
กรณีไมม่หีนงัสอืหกั  

ณ ที�จา่ย 

3,500.00 245.00 105.00 3,640.00 3,745.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันี] 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ สาขาซอยอาร ีบญัชสีะสมทรัพย ์เลขทีO 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขทีO 014-2-63503-8 

          ชืOอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิOง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีO จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีO 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืOอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชืOอหลกัสตูรและวนัอบรม 
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2.  ชาํระดว้ยเชค็สัOงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิOง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีO จํากดั (สาํนักงานใหญ)่ 
3.  หัก ณ ทีOจา่ย 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 ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีOไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิOง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีO 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

อบรม,สมัมนา,งานบรกิาร,นักบรกิาร,ทักษะ,การใหบ้รกิาร,โทรศพัท,์ลกูคา้สมัพันธ,์รับมอืลกูคา้,ดแูลลกูคา้,ตอบคําถามลกูคา้,Call Center, 


