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ทกัษะการบรกิารกบัลกูคา้หลากหลายรปูแบบ 
(Service with Dynamic Customers)    

 
วทิยากร: ดร.ธธรีธ์ร ธรีขวญัโรจน ์

อดตี General Manager - บรหิารสนิคา้ บรษัิท หา้งสรรพสนิคา้เซน็ทรัล จํากัด 
อดตีผูจั้ดการและบรหิารการขายอตุสาหกรรมนมไทย(นมตรามะล)ิ 

และผา่นงานดา้นการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group 
รวมประสบการณ์การทํางานดา้นการขาย การตลาดและการบรกิารมากกวา่ 25 ปี 

 

23  ธนัวาคม 2563 
09.00 – 16.00 น.  

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
*สถานทีHจัดอบรมอาจเปลีHยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 
 

 

หลกัการและเหตุผล 
           งานบรกิารนัIนจะประทับใจหรอืไม่  เหตผุลหลักเกดิจาก การวเิคราะหค์วามตอ้งการของ
ลูกคา้และบรกิารใหต้รงจุด วธิีการบรกิาร เทคนิคการใชคํ้าพูด ไหวพรบิปฏภิาณในการแกไ้ข
สถานการณ์ โดยเฉพาะพนักงานทีHจะตอ้งการบรกิารลูกคา้หลากหลายรูปแบบ ไม่วา่จะเป็นลูกคา้
ใหม ่ลูกคา้เจา้อารมณ์ ลูกคา้เจา้ยศเจา้อย่าง ลูกคา้ลูกทุง่ รวมไปถงึจะตอ้งมวีธิกีารบรหิารอารมณ์
ของตนเองใหอ้ยูใ่นภาวะปกตติลอดเวลา ฉะนัIน ทักษะเหลา่นีIจงึเป็นทักษะทีHจําเป็นเป็นอย่างมาก
ในการบรกิารลกูคา้แตล่ะประเภท 
          หลักสตูรนีI จงึไดพั้ฒนาขึIนมาเพืHอใหพ้นักงานบรกิาร ไดเ้รยีนรูเ้ทคนคิในการวเิคราะหล์กูคา้
อย่างเขา้ใจ วธิกีารรับมอืกับลูกคา้แต่ละประเภท การแกปั้ญหา แกไ้ขสถานการณ์ การใชคํ้าพูด 
และการบรหิารอารมณ์ของตวัเอง ผา่น กจิกรรม Workshop และ Role Play เมืHอจบการอบรม ผูเ้ขา้
สมัมนาจะสามารถประยกุตแ์ละตอ่ยอดความรูด้า้นการบรกิารไดด้ว้ยตนเอง  
 
วตัถปุระสงค ์

1. เพืHอใหผู้เ้ขา้อบรมเขา้ใจบทบาทหนา้ทีHของนักบรกิารมอือาชพี 
2. เพืHอใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถวเิคราะหป์ระเภทของลกูคา้และบรกิารไดอ้ยา่งตรงจดุ 
3. เพืHอใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถบรกิารลกูคา้แตล่ะประเภทไดม้อือาชพี 
4. เพืHอใหผู้เ้ขา้อบรมรูว้ธิกีารบรกิารอารมณ์ตนเองได ้
5. เพืHอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถนําความรูท้ีHได ้ไปใชใ้หเ้กดิประโยชนส์งูสดุแกอ่งคก์ร  

 
หวัขอ้การบรรยายและ Workshop 
Module 1. รูแ้ละเขา้ใจลกูคา้.....เพืEอพชิติลกูคา้แตล่ะประเภท 

1. บทบาท และ หนา้ทีHของนักบรกิาร – สรา้งความเขา้ใจและใหต้ระหนักถงึหนา้ทีHทีHตอ้งทํา 
2. การเตรยีมตวัเพืHอการบรกิารอยา่งเหมาะเจาะกบักลุม่ลกูคา้ 
3. ประเภทและการบรกิารลกูคา้ทีHหลากหลาย (เรยีนรูล้กูคา้อยา่งเขา้ใจพรอ้มวธิกีารพชิติลกูคา้

ในแตล่ะรปูแบบ) 
4. การวเิคราะหป์ระเภทลกูคา้ทีHหลากหลาย (เพืHอการบรกิารกับลกูคา้แตล่ะประเภท) 

• ลกูคา้พรหมจรรย ์
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• ลกูคา้เจา้อารมณ์ 
• ลกูคา้เจา้ยศเจา้อยา่ง 
• ลกูคา้ลกูทุง่ 

5. การจัดการกับลกูคา้ในแตล่ะประเภท  พรอ้มเทคนคิเพิHมเตมิ 
6. กจิกรรม Workshop : การบรกิารกบัลกูคา้หลากหลายรปูแบบ 

 
Module 2. วธิบีรกิารกบัลูกคา้หลากหลายรปูแบบ 

7. สดุยอดขั Iนตอนการบรกิาร...เพืHอสรา้งความประทับใจชั IนเยีHยม – สรา้งใหนั้กบรกิาร บรกิาร
อยา่งมอือาชพี 

         (ทกุขั Iนตอน จะเนน้เทคนคิอยา่งรายละเอยีด พรอ้มตวัอยา่งจรงิในการปฏบิตั)ิ 
• การทกัทายตอ้นรับเพืHอสรา้งบรรยายกาศเป็นกนัเองกบัลกูคา้ (ทกัทายอยา่งคุน้เคย) 
• การสอบถามหาความตอ้งการของลกูคา้ (คน้หาความคาดหวงั) 
• การจับประเด็นการฟังเพืHอสนองความตรงการของลกูคา้ (ฟังอยา่งเขา้ใจ) 
• ลงมอืดําเนนิการทําใหก้บัลกูคา้อยา่ง เต็มใจ และตั Iงใจ 
• ทบทวนสรปุเพืHอสรา้งความเขา้ใจทีHตรงกนัระหวา่งลกูคา้กับพนักงาน 

8. การใชคํ้าพดูเพืHอสรา้งบรกิารอยา่งประทับ 
9. กจิกรรม Role Play การบรกิารลกูคา้หลากหลายรปูแบบอยา่งมอือาชพี 

• สวมบทบาทบรกิารลกูคา้ เจา้อารมณ์ 
• สวมบทบาทบรกิารลกูคา้ พรหมจรรย ์
• สวมบทบาทบรกิารลกูคา้ เจา้ยศเจา้อยา่ง 
• สวมบทบาทบรกิารลกูคา้ ลกูทุง่ 

10. การรับมอืกบัลกูคา้เมืHอลกูคา้รอ้งเรยีนหรอืไมพ่อใจ 
11. วธิบีรหิารจัดการอารมณ์ตัวเอง (EQ) 
12.  ขอ้ควรปฏบิัตใินขณะบรกิารเพืHอสรา้งความเชืHอมัHนใหก้ับลูกคา้ (สิHงทีHนักบรกิารตอ้งทํา 

เพืHอใหเ้ป็นนักบรกิารมอือาชพี) 
13. สรปุ คําถามและคําตอบทีHนักบรกิารตอ้งการรู-้ ทกัษะจําเป็นสําหรับพนักงานขาย 

 
ประกาศนยีบตัร : บรษิทั ไฮโพ เทรนนิEง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีE จํากดั 
 

อตัราหลักสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายใน 23 ธนัวาคม 2563 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ทีEจา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ทีEจา่ย 

บุคคลท ัEวไป 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 8 ธนัวาคม 2563 (โอนเงนิ หรอื แฟกซสํ์าเนาหนา้เช็ค) 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ทีEจา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ทีEจา่ย 

บุคคลท ัEวไป 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 ดงันีI 

1.1 ธนาคารกรุงเทพ บญัชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขทีH 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บญัชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขทีH 014-2-63503-8 

          ชืHอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิHง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีH จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีH 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืHอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของทา่น และชืHอหลกัสตูร 
2.  ชาํระดว้ยเชค็บรษัิท สัHงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิHง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีH จํากดั 
3.  หัก ณ ทีHจ่าย 3% เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
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     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิEง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีE จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสุทธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีHไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิEมเตมิ กรุณาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิHง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีH จํากดั 
Telephone: 02-615-4499, 02-615-4477-8    
Fax: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
Website: www.hipotraining.co.th 
E-mail: hipotraining@gmail.com  
Facebook: www.facebook.com/HIPOtraining 
 

 
อบรม , สมัมนา , เทรนนิHง , การบรกิาร , ลกูคา้หลายประเภท , พนักงานบรหิาร , งานบรกิาร , วเิคราะห์
พฤตกิรรมลกูคา้, บรกิารใหป้ระทับใจ , บรกิารลกูคา้หลากหลายประเภท 
  


