
 

 
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, info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.co.th  

เทคนคิการลดขอ้ผดิพลาดในงานบรกิาร 
 

วทิยากร: อาจารยส์พุจน ์กฤษฎาธาร 
อดตี Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด 
บรษัิท แอบ๊บอต ลาบอแรตอรสี จํากัด จากสหรัฐอเมรกิา  

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

จากประสบการณ์ตรงและจรงิในวงการทีTมากดว้ยคณุภาพมากกวา่ 30 ปี 
 

24 สงิหาคม 2563 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานทีTจัดอบรมอาจเปลีTยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  
U 
 
หลกัการและเหตผุล:  
 ปัจจุบันงานบรกิารเป็นงานทีTมคีวามสําคัญกับทุกองคก์ร เป็นเรืTองยากทีTพนักงานบรกิารจะประสบ
ความสําเร็จในอาชพีงานบรกิารไดทุ้กคน คุณสมบัตทิีTพนักงานบรกิารทุกคนควรมี นอกจากการบรกิารทีT
ประทับใจนักบรกิารตอ้งคํานงึถงึขอ้ผดิพลาดทีTอาจจะเกดิขึน̀และเทคนคิวธิกีารทีTจะลดขอ้ผดิพลาดในงาน
บรกิาร  หากนักบรกิารสามารถทําไดค้รบทกุจุด ก็จะสามารถสรา้งความประทบัใจใหก้บัลกูคา้ไดจ้นไม่รูล้มื 
 หลักสูตรนี`จงึไดพั้ฒนาขึน̀มาเพืTอใหพ้นักงานทุกฝ่ายงาน ไดเ้รยีนรูเ้ทคนคิการบรกิารใหป้ระทับใจ
ลกูคา้ และเทคนคิการลดความผดิพลาดในงานบรกิาร รวมทัง̀การพัฒนาตนเองใหทํ้างานไดอ้ยา่งถูกใจนาย 
และ โดนใจลกูคา้ จนสามารถพัฒนาจุดออ่นและเสรมิสรา้งจุดแข็งของตน รวมทัง̀เคล็ดลับอืTนๆ ทีTจะทําใหผู้ ้
อบรมไดเ้ขา้ใจและสามารถประยกุตใ์ชไ้ดด้ว้ยตนเองเมืTอปฏบิตังิานจรงิ 
 
 
วตัถปุระสงค:์   
1. เพืTอใหผู้เ้ขา้อบรมเขา้ใจแนวคดิ และ หลักการในการลดขอ้ผดิพลาดในงานบรกิาร 
2. เพืTอใหผู้เ้ขา้อบรมไดเ้ขา้ใจและตระหนักถงึสําคัญของการบรกิารและสามารถสรา้งบรกิารทีTเป็นเลศิ
ได ้

3. เพืTอใหผู้เ้ขา้อบรมสามาถนําความรูท้ีTไดรั้บ ไปใชใ้หเ้กดิประโยชนส์งูสดุในการพัฒนาตนเองและลด
ขอ้ผดิพลาดในการทํางาน 

 
หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา: 
Module 1: ความสาํคญัของงานบรกิาร  
1. หัวใจสําคัญของการเป็นนักบรกิารทีTด ี

• สรา้งความพงึพอใจใหก้บัลูกคา้ 
• สรา้งการสืTอสารประสานงานใหท้รงพลัง 
• สรา้งกระบวนการทํางานไม่ใหเ้กดิขอ้ผดิพลาด 

2. เตรยีมตัว เตรยีมใจ เตรยีมความพรอ้ม...สรา้งบรกิารชัน̀เยีTยม 
3. วเิคราะหล์กูคา้...คน้หาความตอ้งการทีTแทจ้รงิเพืTอไม่ใหเ้กดิขอ้ผดิพลาดในการบรกิาร 
4. กจิกรรม Workshop คน้หาความตอ้งการลกูคา้เพื�อตอบสนองใหต้รงใจ 
5. ข ัPนตอนการบรกิารมดัใจลกูคา้ใหอ้ยูห่มดั...!!! 

• รักแรกพบ...ดว้ยการสรา้งความประทบัใจตัง̀แตค่รัง̀แรก 
• การตัง̀คําถาม...เพืTอหาความตอ้งการลูกคา้อยา่งตรงจุด 
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• การจับประเด็นการฟัง...อย่างเขา้อกเขา้ใจ 
• ลงมอืทํา...ดว้ยหัวใจบรกิาร (Service Mind) 
• ทบทวน สรุป พรอ้มกลา่ว “คําขอบคุณ”  

6. กจิกรรม Role Play บรกิารใหโ้ดนใจลกูคา้ 
7. สรา้งบคุลกิภาพเสรมิบรกิารใหม้เีสน่ห ์

•  จุดสําคัญ คน ลูกคา้ การสืTอสาร  กระบวนการ 
•  ประเด็นสําคัญ 

Module 2: การบรกิารเพื�อความสาํเร็จ... 
8. ขอ้ผดิพลาดทีTนักบรกิารมักประสบ 

• ปัญหาจากการสืTอสาร  
• ปัญหาจากการไม่วางแผน 

9. ตวัอยา่ง ขอ้ผดิพลาดในงานบรกิาร 
10. เทคนคิการลดขอ้ผดิพลาดในงานบรกิารดว้ยความคดิเชงิรกุ 

• การวางแผนดว้ยหลัก P D C A  
• การสืTอสารอย่างสมบรูณ์ดว้ยองคป์ระกอบ 5 ประการ 
• การจัดลําดับความสําคัญของงานอยา่งเป็นระบบ 
• จุดวกิฤต 

11. กจิกรรม Workshop เทคนคิการลดขอ้ผดิพลาดอย่างไดผ้ลในงานบรกิาร 
12. สตูร 3 A แห่งความสําเร็จในงานบรกิารไมใ่หเ้กดิขอ้ผดิพลาด 
13. เทคนคิการป้องกนัขอ้ผดิพลาดไมใ่หเ้กดิซํ`าอกี !!!  
14. สรุป คําถามและคําตอบ 

 

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

ชําระภายใน 24 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 10 สงิหาคม 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 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   
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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  
 
อบรม, สมัมนา, บรกิาร,เทคนคิ,ขอ้ผดิพลาด,ลดขอ้พดิพลาด,แกไ้ขปัญหา 


