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เทคนคิการบรหิารจดัการอารมณ์(EQ) 
สูง่านบรกิารเป็นเลศิ 

 
 

วทิยากร: พท.ดร.ธธรีธ์ร ธรีขวญัโรจน ์
อดตี General Manager - บรหิารสนิคา้ บรษัิท หา้งสรรพสนิคา้เซน็ทรัล จํากดั 

อดตีผูจั้ดการและบรหิารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะล)ิ 
และผา่นงานดา้นการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group 
รวมประสบการณก์ารทํางานดา้นการขาย การตลาดและการบรกิารมากกว่า 25 ปี 

 
1 กรกฎาคม 2564 
09.00 – 16.00 น. 

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

 

 
หลกัการและเหตผุล 
           ในปัจจุบันผูท้ีXทํางานดา้นบรกิารตอ้งเผชญิกบัสถานการณ์กดดันจากลูกคา้ งานทีXทํา หัวหนา้ เพืXอนรว่มงาน 
จนทําใหเ้ครยีดและเกดิอารมณใ์นเชงิลบ ถงึแมจ้ะเคยเจอเหตุการณท์ีXคลา้ยกันหรอืแบบเดยีวกันก็ไมส่ามารถควบคุม
อารมณ์ตนเองไดเ้มืXอเจอเหตุการณเ์ดมิอกีครั \ง  ย่อมสง่ผลใหไ้มม่คีวามสขุกบังานทีXทํา และประสทิธภิาพ ในการ
ทํางานก็ลดลงอกีดว้ย  
          หลักสตูรนี\จงึจัดทําขึ\นเพืXอใหผู้เ้ขา้อบรมเรยีนรูแ้ละเขา้ใจการบรหิารจัดการอารมณ์(EQ) และเทคนคิการ
ควบคุมอารมณใ์นการทํางานดา้นบรกิาร รวมถงึวธิชีว่ยเสรมิสรา้งความคดิเชงิบวกซึXงจะเป็นตัวกระตุน้ใหเ้กดิอารมณ์
เชงิบวกเพืXอมคีวามสขุ มใีจรักในงานบรกิาร และสามารถเขา้กับผูอ้ืXนได ้โดยผูเ้ขา้อบรมจะไดร้่วมทํากจิกรรม 
Workshop ทีXประยุกตข์ึ\นเพืXอพัฒนาใหเ้หมาะสมกบัผูเ้ขา้อบรม เมืXอจบการอบรม ผูเ้ขา้อบรมจะสามารถประยุกตแ์ละ
ตอ่ยอดความรูไ้ดด้ว้ยตนเอง 
 
วตัถปุระสงค ์
 
1. เพืXอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมเขา้ใจถงึปัญหาและสาเหตุทีXทําใหอ้ารมณ์มผีลตอ่งานบรกิาร 
2. เพืXอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดท้ราบถงึเทคนคิการบรหิารจัดการอารมณ์เมืXอตอ้งตกอยู่ในสถานการณล์ูกคา้ขี\

เหวีXยง 
3. เพืXอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถนําความรูท้ีXได ้ไปประยุกตใ์ช ้ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ 

 
 
หวัขอ้การบรรยายและ Workshop 
Module 1: เรยีนรูแ้ละเขา้ใจการบรหิารอารมณ์(EQ)เพื�อมุง่สูง่านบรกิารที�เป็นเลศิ 
1. EQ คอือะไร ทําไม ? จงึมผีลต่องานบรกิาร 
2. ปัญหาและสาเหตทุีXทําใหค้นเรา EQ ตํXา 
3. ลักษณะของคนทีXม ี EQ เป็นเลศิ 
• เขา้ใจอารมณ์ตนเอง 
• เขา้ใจอารมณ์ผูอ้ืXน 
• ควบคุมอารมณต์นเองไดเ้มืXอโดนลูกคา้เหวีXยงใส ่
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• รูว้ธิใีหกํ้าลังใจและบรหิารอารมณต์นเอง 
4. กจิกรรม: สํารวจระดบั EQ ตนเอง 
5. เรยีนรูแ้ละทําความเขา้ใจธรรมชาตอิารมณ์ของมนุษย ์ 
6. ปัจจัยทีXสง่ผลอารมณ์ 
• เขา้กับลกูคา้ไม่ได.้.. โดนลกูคา้ Complain โดนลูกคา้วนีใส ่
• เขา้กับหัวหนา้ไมไ่ด.้..ทํางานยังไงก็ไมเ่ขา้ตาหัวหนา้  กดดันตัวเอง 
• เขา้กับเพืXอนร่วมงานไม่ได.้..อดึอดั ไมอ่ยากทํางาน 
7. กจิกรรม Workshop: ขจดัสิ�งที�สง่ผลตอ่อารมณ์เพื�อบรหิารอารมณ์ใหไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

Module 2 เทคนคิการบรหิารจดัการอารมณ์ (EQ) ในงานบรกิาร 
8. การพัฒนาความคดิเชงิบวก …จุดเริXมของการบรหิารอารมณ์ในงานบรกิาร 
• กลา้คดิ 
• คดิเป็น 
• คดิถกู 
• คดิใหสํ้าเร็จ 
9. เทคนคิการควบคมุ “อารมณ์” อย่างไร เพืXอประสทิธภิาพในงานบรกิาร 
• ทําใหต้นเองผอ่นคลาย 
• ฝึกสมาธ ิ
10. เทคนคิการบรหิารอารมณเ์มืXอตอ้งอยู่ในสภาวะความเครยีดและความกดดันจากลกูคา้ 
• ควบคุมอารมณโ์กรธตนเองใหไ้ด ้
• ปรกึษาเพืXอนในทมี  
• มองวา่ปัญหาคอืโอกาสในการพัฒนาตนเอง 
11. กจิกรรม  : ฝึกฝนบรหิารอารมณ์ (EQ) ในงานบรกิาร 
12. ทกัษะการพัฒนาและปรับปรงุตนเองใหส้ามารถรับมอืกบัอารมณล์กูคา้ได ้
13. การบรหิารจัดการอารมณ์เชงิลบของตนเองเพืXอรับมอืกบัลกูคา้อยา่งง่ายดาย 
14. การพัฒนา EQ เพืXอสรา้งความสขุและความความสําเร็จในงานบรกิาร 
15. กจิกรรม Workshop : บรหิารอารมณ์ บรหิารความสขุในงานบรกิาร 
16. สรุป คําถามและคําตอบ 

 

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

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

บุคคลท ั�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 

ราคาพเิศษ !!! ชําระคา่อบรมสมัมนา กอ่นวนัอบรม 15 วนั   
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บุคคลท ั�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 ์เลขทีX 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขทีX 014-2-63503-8 

          ชืXอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิXง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีX จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีX 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืXอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชืXอหลกัสตูรและวนัอบรม 
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2.  ชาํระดว้ยเชค็สัXงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิXง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีX จํากดั (สาํนักงานใหญ)่ 
3.  หัก ณ ทีXจา่ย 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 ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีXไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิXง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีX จํากดั 
โทรศพัท:์ 02-615-4499, 02-615-4477-8    
แฟกซ:์ 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
เว็บไซต:์ www.hipotraining.co.th  
อเีมล:์ hipotraining@gmail.com  
ไอด ีไลน:์ hipotraining 
เฟสบุค๊: www.facebook.com/HIPOtraining 
 
 
อบรม, สมัมนา, งานบรกิาร, บรหิารจัดการอารมณ์, EQ, บรกิารเป็นเลศิ 


