
 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จาํกดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             

โทร:0-2615-4499, 0-2615-4477-8 โทรสาร:0-2615-4479 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, เว็บไซท:์ www.hipotraining.co.th  

ทกัษะการสื�อสารงานบรกิาร 
 
 

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

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

จากประสบการณ์ตรงและจรงิในวงการทีSมากดว้ยคณุภาพมากกวา่ 30 ปี 
 
 
 
 

5 สงิหาคม 2563 
 09.00 – 16.00 น.  

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ แบงค็อก (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

**สถานทีSจัดอบรมอาจเปลีSยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 
หลกัการและเหตผุล 
 
 ในยุคแห่งการบรกิารเชน่นี\ “การบรกิารอยา่งมอือาชพี” เป็นสิSงทีSจําเป็นอย่างมากตอ่การสรา้งความน่าเชืSอถอื
และการสรา้งความพงึพอใจใหแ้กล่กูคา้ เนืSองจาก ลูกคา้มคีวามตอ้งการมากขึ\น และธรุกจิมกีารแขง่ขันกันสงูยิSงขึ\น สิSง
ทีSเป็นคําถามอยูใ่นใจผูใ้หบ้รกิาร รวมทั \งผูบ้รหิารคอื จะบรกิารอย่างไรจงึจะเรยีกว่า “การบรกิารอยา่งมอือาชพี” 
หลักสตูรนี\มคํีาตอบใหก้ับผูเ้ขา้อบรมแน่นอน 
 หลักสตูรนี\ จงึไดพั้ฒนาขึ\นมาเพืSอใหไ้ดเ้รยีนรูเ้ทคนคิในการเขา้ใจลูกคา้ใหม้ากขึ\น เรยีนรูก้ารตอบสนองความ
ตอ้งการของลกูคา้ ระดมสมองทํากจิกรรมประยุกตก์ารสรา้งบรกิารอันโดดเด่นตรงใจลูกคา้ เทคนคิการสืSอสารผ่านการ
ใชคํ้าพูดและนํ\าเสยีงทีSสรา้งความรูส้กึทีSดกีบัลกูคา้ รวมถงึการแกปั้ญหาใหลู้กคา้เมืSอลูกคา้ไม่พอใจหรอืโกรธ และการ
โนม้นา้วลูกคา้ใหเ้ห็นดว้ยกับขอ้เสนอ ตลอดจนการประสานงานภายในเพืSอใหเ้กดิผลลัพธอ์ย่างมปีระสทิธภิาพ เมืSอจบ
การอบรมผูเ้ขา้สัมมนาจะสามารถประยกุตแ์ละต่อยอดความรูด้า้นการใหบ้รกิารอย่างเป็นเลศิไดด้ว้ยตนเอง 
 
วตัถปุระสงค ์
 1. เพืSอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดเ้รยีนรูก้ารวเิคราะหแ์ละเขา้ใจความตอ้งการและพฤตกิรรมของลกูคา้ 
 2. เพืSอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดท้ราบหลักการยุทธวธิแีละเทคนคิดา้นการบรกิารอยา่งมอือาชพี 
 3. เพืSอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดฝึ้กฝนเทคนิคการสืSอสารกับลูกคา้เพืSอสรา้งความเขา้ใจไดช้ัดเจน ถูกตอ้ง  
     และยอมรับขอ้เสนออย่างมปีระสทิธผิล 
 4. เพืSอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดเ้ขา้ใจและตระหนักถงึความสําคัญของการบรกิารภายในองคก์รผา่นวธิกีาร    
             ประสานงานกับฝ่ายต่างๆใหเ้กดิผลลัพธอ์ยา่งมปีระสทิธภิาพ  
 5. เพืSอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถนําความรูท้ีSไดไ้ปใชใ้หเ้กดิประโยชนส์งูสดุแกอ่งคก์ร 
 
หวัขอ้การอบรม 

1. ความสําคัญของการบรกิาร – ตอ่ลกูคา้ ตอ่บรษัิท และตอ่ตนเอง 
2. พฤตกิรรม ความตอ้งการของลกูคา้ในยคุปัจจุบนั  
    (เรยีนรูแ้ละเขา้ใจพฤตกิรรมและความคาดหวงัของลกูคา้ในยคุนี\ เพืSอรับมอืไดอ้ยา่งมอือาชพี) 
3. ลักษณะพเิศษของการบรกิารทีSพนักงานทีSใหบ้รกิารจําเป็นตอ้งรู ้
    (9 วธิสีดุยอดเทคนคิการจัดการมนุษย ์เพืSอสรา้งพลังใจอันแข็งแกร่งในการใหบ้รกิาร) 
4. คณุภาพบรกิารสูค่วามสําเร็จ (เรยีนรูเ้รืSองคณุภาพ เพราะคณุภาพบรกิารคอื สิSงทีSลูกคา้ตอ้งการเป็นอยา่งยิSง) 
5. ขั \นตอนการใหบ้รกิารลกูคา้ – ทั \งภายในและภายนอก เพืSอสรา้งความประทับใจไมรู่ล้มื 
6. เทคนคิการสืSอสาร – การพูด การใชนํ้\าเสยีง รว่มกบัทกัษะการฟัง  
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 • กรณีการใหบ้รกิาร ในภาวะปกต ิ
 • กรณีลกูคา้ไม่พอใจหรอืรอ้งเรยีน (Complaint Handling Technique) 
7. ตัวอย่างคําพูดทีSควรใชใ้นการใหบ้รกิารลูกคา้/ คําพูดทีSควรหลกีเลีSยง/ การปฏเิสธแบบสภุาพ 
8. กจิกรรม “เขา้อกเขา้ใจลกูคา้”- เนน้การปฏบัิตอิยา่งเขา้ใจลกูคา้  
    (ปฏบิตั ิพรอ้มใหเ้ทคนคิ / ความเห็นเพิSมเตมิจากวทิยากร เพืSอใหส้ามารถบรกิารไดอ้ย่างดเีลศิ) 
9. คณุสมบตั ิขดีความสามารถ และ EQ ของผูใ้หบ้รกิาร – เรยีนรูเ้พืSอปรับปรุงตนเอง 
10. ปรับตัวผูใ้หบ้รกิาร บรกิารดว้ยใจ (Service Mind)  
11. บรกิารภายในเสรมิสรา้งบรกิารภายนอก - เนน้ยํ\าความสําคัญของบรกิารภายในทีSมตี่อการบรกิารภายนอก    
   การสืSอสาร  การประสานงานใหเ้กดิผลลัพธอ์ย่างมปีระสทิธภิาพ 

12. กจิกรรม “สิSงทีSจะนําไปปฏบิัตหิลังจากอบรม” - Commitment 
13. สรุป คําถามและคําตอบ- เทคนคิเพิSมเตมิตามทีSผูเ้ขา้อบรมตอ้งการเรยีนรู ้
 
 

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

ชําระภายใน 5 สงิหาคม 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 22 กรกฎาคม 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 ดงันี\ 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ บญัชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขทีS 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บญัชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขทีS 014-2-63503-8 

          ชืSอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิSง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีS จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีS 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืSอบรษัิทของท่าน และชืSอหลักสตูร 
2.  ชําระดว้ยเช็คบรษัิท สัSงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิSง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีS จํากดั 
3.  หัก ณ ทีSจา่ย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขทีS 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีSไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิSง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีS จํากดั 
โทรศพัท ์02-615-4499, 02-615-4477-78    
โทรสาร  02-615-4479 
เว็บไซต ์www.hipotraining.co.th 
อเีมล ์hipotraining@gmail.com  
เฟสบุค๊ www.facebook.com/HIPOtraining  
 
 
 
 
 
 

อบรม, สมัมนา, งานบรกิาร , การสืSอสาร , Service , ทักษะการสืSอสาร , การสืSอสารงานบรหิาร , บรกิาร 


