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บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 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.com  

การสื�อสารเพื�อการบรกิารที�เป็นเลศิ  
(Customer Service Communication) 

 “สื�อสารอย่างประทับใจ คือหัวใจของการบริการ”

 
 

วทิยากร: ดร. ธธรีธ์ร ธรีขวญัโรจน ์
อดตี General Manager - บรหิารสนิคา้ บรษิทั หา้งสรรพสนิคา้เซ็นทรลั จํากดั 

อดตีผูจ้ดัการและบรหิารการขายอตุสาหกรรมนมไทย(นมตรามะล)ิ 
และผา่นงานดา้นการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group 

รวมประสบการณก์ารทํางานดา้นการขาย การตลาดและการบรกิารมากกวา่ 25 ปี 
 

 

8 เมษายน 2563 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ แบงค็อก (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานทีCจัดอบรมอาจเปลีCยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 

 
หลกัการและเหตผุล 
 การสืCอสารกับลูกคา้ในการบรกิาร เป็นงานทีCมคีวามสําคัญอย่างยิCงต่อการสรา้งความเขา้ใจอันดรีะหว่างลูกคา้
กับองคก์ร ยิCงสืCอสารมปีระสทิธภิาพเทา่ไร่ ก็ยิCงชว่ยเพิCมความสมัพันธท์ีCดมีากขึPนเป็นลําดับ  รวมถงึการบรกิารทีCดแีละ
การป้องกันปัญหาทีCอาจเกดิขึPนจากการสืCอสารทีCไม่มีประสทิธภิาพดว้ย ในปัจจุบันจึงพบว่า ทุกองค์กรไดมุ้่งให ้
ความสําคัญต่อการสืCอสารดา้นบรกิารกับลูกคา้อย่างมาก ดังนัPน พนักงานทกุคน โดยเฉพาะผูใ้หบ้รกิารตดิต่อกับลูกคา้ 
ตอ้งมคีวามรูค้วามเขา้ใจในงานบรกิารลกูคา้มากยิCงขึPนและสามารถสืCอสารกบัลกูคา้ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ อันจะนําซึCง
การใหบ้รกิารอยา่งดเีลศิ  
 

 หลักสตูรนีP“การสืCอสารเพืCอการบรกิารทีCเป็นเลศิ” จงึไดพั้ฒนาขึPนมาเพืCอใหท้มีผูใ้หบ้รกิาร ไดเ้รยีนรูเ้ทคนคิใน
การใหบ้รกิารทีCดเีลศิดว้ยการสืCอสารอย่างเขา้ใจลูกคา้มากขึPน ไดส้มัผัสแนวทางการสืCอสารอย่างเป็นระบบ ระดมสมอง
ทํากจิกรรมประยุกตก์ารสืCอสารดา้นบรกิารใหเ้หมาะสมตรงกับความตอ้งการของลูกคา้ เมืCอจบการอบรม ผูเ้ขา้สมัมนา
จะสามารถประยกุตแ์ละตอ่ยอดความรูด้า้นนีPไดด้ว้ยตนเอง  
 
วตัถปุระสงค ์
 

 1. เพืCอใหผู้เ้ขา้อบรมไดรั้บความรูแ้ละความเขา้ใจเรืCองการสืCอสารเพืCอการบรกิารทีCเป็นเลศิ 
 2. เพืCอใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถนําความรูท้ีCได ้ไปใชใ้หเ้กดิประโยชนส์งูสดุแกอ่งคก์ร 
 

หวัขอ้การบรรยายและ Workshop 
 
1. บรกิารนัPนสาํคัญไฉน? ทําไมตอ้งเราตอ้งเนน้การบรกิาร 

เพิCมพเิศษ: ลักษณะพเิศษของการบรกิารทีCพนักงานทีCใหบ้รกิารจําเป็นตอ้งรู ้
(8 วธิสีดุยอดเทคนคิการจัดการมนุษย ์เพืCอสรา้งพลังใจอันแข็งแกรง่ในการใหบ้รกิาร) 

2. พฤตกิรรม ความตอ้งการของลกูคา้ในยคุปัจจุบนั  
3. ความคาดหวัง ความพอใจลูกคา้ เพืCอตอบสนองใจตรงจุดตรงใจ 
4. คณุภาพบรกิารสูค่วามสาํเร็จ 



                                                                                                                                                                   Outline Hipo
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5. องคป์ระกอบการบรกิาร 
6. สดุยอดบรกิารใหโ้ดนใจลกูคา้ สรา้งความประทบัใจไม่รูล้มื 
7. บรกิารกระชบัมติร สรา้งความรูสกึเพืCอนบรกิารเพืCอน 
8. กจิกรรม “เขา้อกเขา้ใจลกูคา้”- เนน้การปฏบัิตอิยา่งเขา้ใจลกูคา้  
 (ปฏบิตั ิพรอ้มใหเ้ทคนคิ / ความเห็นเพิCมเตมิจากวทิยากร เพืCอใหส้ามารถบรกิารไดอ้ย่างดเีลศิ) 

9. คณุสมบัต ิบคุลกิภาพ EQ ผูใ้หบ้รกิาร – เรยีนรูเ้พืCอปรับปรุงตนเอง 
10. ปรับตัวผูใ้หบ้รกิาร บรกิารดว้ยใจ (“Service Mind”)  
11. กรณีศกึษา “บรกิารอยา่งไรว้ญิญาณ” – เรยีนรูแ้ลว้นํามาประยุกตป้์องกนัปัญหาใหอ้งคก์ร 
12. บรกิารภายในเสรมิสรา้งบรกิารภายนอก- เนน้ยํPาความสําคัญของบรกิารภายในทีCมตี่อการบรกิารภายนอก 

        - การสืCอสาร 
        - การประสานงาน 
        - การสรา้งทมีงานใหแ้ข็งแกร่ง 
13. กจิกรรม “สรา้งทมี” – เรยีนรูก้ารทํางานของทมี เพืCอมุง่สูบ่รกิารแหง่ความเป็นเลศิ 
14. กจิกรรม “สิCงทีCจะทําต่อไปใหอ้งคก์รหลังจากอบรม”- Action Plan 
15. สรุป คําถามและคําตอบ- เทคนคิเพิCมเตมิตามทีCผูเ้ขา้อบรมตอ้งการเรยีนรู ้
 

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

ชําระภายใน  8 เมษายน 2563 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 3,900.00 273.00 117.00 4,056.00 4,173.00 
สมาชกิ HIPO 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 

พเิศษ! ชําระภายใน 24 มนีาคม 2563 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 
สมาชกิ HIPO 3,400.00 238.00 102.00 3,536.00 3,638.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันีP 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ บญัชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขทีC 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขทีC 014-2-63503-8 

          ชืCอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิCง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีC จํากดั   
          และแฟ็กซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีC 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืCอบรษัิทของท่าน และชืCอหลักสตูร 
2.  ชําระดว้ยเช็คบรษัิท สัCงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิCง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีC จํากดั 
3.  หัก ณ ทีCจา่ย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขทีC 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีCไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิCง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีC จํากดั 
โทรศพัท ์02-615-4499, 02-615-4477-78    
โทรสาร  02-615-4479 
เว็บไซท ์www.hipotraining.com 
อเีมล ์hipotraining@gmail.com  
เฟสบุค๊ www.facebook.com/HIPOtraining  
 

 

อบรม, สมัมนา, งานบรกิาร, การสืCอสาร, การบรกิารทีCเป็นเลศิ, สืCอสารอยา่งประทับใจ, หัวใจของการสืCอสาร 


