
 

 
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  

หลกัสตูร  
ศลิปะการใหบ้รกิารทางโทรศพัท ์

 
 

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

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

จากประสบการณ์ตรงและจรงิในวงการทีTมากดว้ยคณุภาพมากกวา่ 30 ปี 
 

 

18 มถินุายน 2564 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ แบงค็อก (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
*สถานทีTจัดอบรมอาจเปลีTยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 
หลกัการและเหตผุล 
           ในยุคการแข่งขันทีTทวคีวามรุนแรงเชน่นี] “บรกิารใหล้กูคา้ประทบัใจ” เป็นสิTงทีTจําเป็นมากตอ่การแยง่ชงิ
และรักษาลกูคา้ไว ้การบรกิารใหด้เีลศิจนสามารถสรา้งความพงึพอใจใหก้ับลกูคา้ จงึเป็นอาวุธทีTสาํคัญในการสรา้ง
ความเป็นเลศิใหธ้รุกจิ โดยเฉพาะอย่างยิTงการบรกิารทางโทรศพัท ์ลูกคา้จะประทับใจหรอืไมป่ระทบัใจ เริTมตน้ทีTนีT!!!!! 
สิTงทีTเป็นคําถามอยูใ่นใจผูใ้หบ้รกิารทางโทรศพัท ์รวมทั ]งผูบ้รหิารคอื จะบรกิารอยา่งไรจงึจะเรยีกวา่ “Service 
Excellence” หลักสตูรนี]มคํีาตอบใหก้ับผูเ้ขา้อบรมแน่นอน 
           หลักสตูรนี]จงึไดพั้ฒนาขึ]นมาเพืTอตอบสนองใหผู้เ้ขา้อบรม ไดรั้บความรู ้เทคนคิและประสบการณ์จรงิในการ
เขา้ใจลกูคา้และสรา้งความประทบัใจใหด้ิTงลกึมากขึ]น ระดมสมองทํากจิกรรมประยุกตก์ารสรา้งการบรกิารทีTดเีลศิใหก้บั
ลกูคา้ โดยหนักเนน้ในเรืTองคําพูดและนํ]าเสยีง เมืTอจบการอบรมผูเ้ขา้สมัมนาจะสามารถประยกุตแ์ละตอ่ยอดความรูด้า้น
การใหบ้รกิารอยา่งประทับใจอยา่งสมัฤทธิfผลไดด้ว้ยตนเอง 
 
วตัถปุระสงค:์   
 
1. เพืTอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดท้ราบหลักการและเทคนคิดา้นการบรกิารใหโ้ดนใจลกูคา้ โดยเนน้หนักในเรืTอง

คําพูดและนํ]าเสยีง 
2. เพืTอสรา้งมาตรฐานการบรกิารทางโทรศัพทเ์พืTอสรา้งภาพลักษณ์ใหก้บัองคก์ร 
3. เพืTอใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถนําความรูท้ีTไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการบรหิารลูกคา้ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ จนถูกอก

ถกูใจลูกคา้ 
4. เพืTอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถนําความรูท้ีTได ้ไปใช ้ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุแกอ่งคก์ร  

 
หวัขอ้การบรรยายและ Workshop 
1. บรกิารของ พนักงานใหบ้รกิารทางโทรศพัท ์นั]น สําคัญไฉน?  
2. เขา้ใจพฤตกิรรมและความตอ้งการของผูท้ีTตดิตอ่ทางโทรศพัท ์ 
3. ลักษณะพเิศษของการบรกิารทางโทรศพัท ์ทีTจําเป็นตอ้งรู ้
(9 วธิสีดุยอดเทคนคิการจัดการมนุษย ์เพืTอสรา้งพลังใจอันแข็งแกรง่ในการใหบ้รกิาร) 

4. สดุยอดบรกิารใหโ้ดนใจ/ประทบัใจ – ทกัษะการฟัง และ นํ]าเสยีง (เนน้ในเรืTองการฟังจนจบ และใหเ้ขา้ใจกอ่น
ตอบไม ่assume คําถามและตอบไปแบบผดิๆ 
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• โทรศพัท ์
5. กจิกรรม Role Play  “บรกิารอยา่งเขา้อกเขา้ใจ”- ทางโทรศพัท ์
(ปฏบิตั ิพรอ้มใหเ้ทคนคิ / ความเห็นเพิTมเตมิจากวทิยากร เพืTอใหส้ามารถบรกิารไดอ้ย่างดเีลศิ) 

6. ****หัวขอ้พเิศษ วเิคราะห ์เพืTอใหบ้รกิารอย่างเขา้อกเขา้ใจ วเิคราะห ์ทําความเขา้ใจประเภทผูต้ดิต่อ  และ 
การรับมอืกบัผูต้ดิตอ่แตล่ะประเภท   

7. ****หัวขอ้พเิศษ ตัวอย่างคําพูดทีTควรใชใ้นการใหบ้รกิารทางโทรศพัท ์ 
(คําพูดมาตรฐานในการใหบ้รกิารทางโทรศพัท)์ 

8. มารยาทในการใชโ้ทรศัพท ์
(การรับสายโทรศัพท ์การวางสาย การโอนสาย การบนัทกึขอ้ความ และ อืTนๆทีTจําเป็นในการใชโ้ทรศพัทใ์หด้ี
เลศิ) 

9. การแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ 
10. การจัดการขอ้รอ้งเรยีน ความไม่พอใจ และคําตําหนจิากผูท้ีTตดิตอ่ทางโทรศพัท ์-เทคนคิการเจรจาตอ่รอง, 
การประนปีระนอม 

11. คณุสมบตั ิบคุลกิภาพ EQ ผูใ้หบ้รกิาร – เรยีนรูเ้พืTอปรับปรุงตนเอง 
12. สรุป คําถามและคําตอบ- เทคนคิเพิTมเตมิตามทีTผูเ้ขา้อบรมตอ้งการเรยีนรู ้
 

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

ราคาคา่อบรมสมัมนา / ทา่น 
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 

ราคาพเิศษ !!! ชําระคา่อบรมสมัมนา กอ่นวนัอบรม 15 วนั   
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 ี  เลขทีT 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขทีT 014-2-63503-8 

          ชืTอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิTง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีT จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีT 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืTอบรษัิทของท่าน และชืTอหลักสตูร 
2.  ชําระดว้ยเช็คบรษัิท สัTงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิTง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีT จํากดั 
3.  หัก ณ ทีTจา่ย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขทีT 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีTไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิTง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีT 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 
 
ศลิปะ, การใหบ้รกิาร, ทางโทรศพัท,์ อยา่งมอือาชพี, อบรม, สมัมนา, Telephone, Service, Telesales 


