
 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จ ากดั 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.co.th  

 Professional Customer Service  
 

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

Senior Manager ฝ่ายขายและบรกิาร บรษัิท เทเลคอมเอเชยี คอรป์อเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) 
และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บรษัิท เบอรงิเกอร ์อนิเกลไฮม ์(ไทย) จ ากดั จากเยอรมนี 

จากประสบการณ์ตรงและจรงิในวงการทีม่ากดว้ยคณุภาพมากกวา่ 30 ปี 
 

10 สงิหาคม 2564 
09.00 – 16.00 น.  

**อบรมOnline ผา่น ZOOM 

        
    

 

หลกัการและเหตผุล 
 ในยคุแหง่การบรกิารเชน่นี ้ “การบรกิารอยา่งมอือาชพี” เป็นสิง่ทีจ่ าเป็นอยา่งมากตอ่การสรา้งความน่าเชือ่ถอื
และการสรา้งความพงึพอใจใหแ้กล่กูคา้ เนือ่งจาก ลกูคา้มคีวามตอ้งการมากขึน้ และธรุกจิมกีารแขง่ขันกันสงูยิง่ข ึน้ ส ิง่
ทีเ่ป็นค าถามอยูใ่นใจผูใ้หบ้รกิาร รวมทัง้ผูบ้รหิารคอื จะบรกิารอยา่งไรจงึจะเรยีกวา่ “การบรกิารอยา่งมอือาชพี” 
หลักสตูรนีม้คี าตอบใหก้ับผูเ้ขา้อบรมแน่นอน 
 หลักสตูรนี ้จงึไดพั้ฒนาขึน้มาเพือ่ให ้ไดเ้รยีนรูเ้ทคนคิในการเขา้ใจลกูคา้ใหม้ากขึน้ เรยีนรูก้ารจัดการกับลกูคา้ 
ระดมสมองท ากจิกรรมประยกุตก์ารสรา้งบรกิารอันโดดเดน่ตรงใจลกูคา้ รวมถงึการแกปั้ญหาใหล้กูคา้เมือ่ลกูคา้โกรธ 
เมือ่จบการอบรม ผูเ้ขา้สมัมนาจะสามารถประยกุตแ์ละตอ่ยอดความรูด้า้นการใหบ้รกิารอยา่งเป็นเลศิไดด้ว้ยตนเอง  
 

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดท้ราบหลักการยทุธวธิแีละเทคนคิดา้นการบรกิารอยา่งมอือาชพี  

2. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถน าความรูท้ีไ่ด ้ไปใช ้ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุแกอ่งคก์ร  
 
หวัขอ้การบรรยายและ Workshop 

1. บทบาทและหนา้ที ่ ความรับผดิชอบของพนักงานบรกิาร 
2. เรยีนรูแ้ละเขา้ใจลกูคา้ประเภทตา่งๆ รวมถงึการรับมอืกับลกูคา้แตล่ะประเภท  
3.  ขัน้ตอนการใหบ้รกิารลกูคา้ –รวมถงึทักษะการฟัง เนน้ในเรือ่งการฟังลกูคา้จบ และใหเ้ขา้ใจกอ่นตอบไม่

ทกึทักค าถามและตอบไปแบบผดิๆ (ทัง้ทางโทรศัพทแ์ละพบตัว) 
4. กจิกรรม Role Play  “บรกิารอยา่งมอือาชพี” 

(ปฏบิตั ิพรอ้มใหเ้ทคนคิ / ความเห็นเพิม่เตมิจากวทิยากร เนน้การเรยีนรูล้กูคา้ และท าความเขา้ใจ
ลกูคา้เพือ่ใหส้ามารถบรกิารไดอ้ยา่งดเีลศิ 

5. การใชค้ าพดูทีเ่หมาะสมในการใหบ้รกิารลกูคา้ 
6. ตัวอยา่งค าพดูทีค่วรใชใ้นการใหบ้รกิารลกูคา้  
7. เทคนคิการแกปั้ญหาเมือ่ลกูคา้โกรธ (Customer Complaint Handling) 
8. เรยีนรูม้ารยาทและลักษณะทา่ทาง บคุลกิภาพ และทัศนคต ิ 
9. กจิกรรม “แกป้ญัหาใหล้กูคา้”- เนน้การปฏบิตัอิยา่งเขา้ใจปญัหาและใหค้ าตอบทีล่กูคา้พงึพอใจ  

 (ปฏบิัต ิพรอ้มใหเ้ทคนคิ / ความเห็นเพิม่เตมิจากวทิยากร เพือ่ใหส้ามารถแกปั้ญหาได)้ 
10. กจิกรรม “สิง่ทีจ่ะท าตอ่ไปใหอ้งคก์รหลงัจากอบรม”- Action Plan 
11.กจิกรรม “การประเมนิผลและการวเิคราะหต์นเอง” 
12. สรปุ ค าถามและค าตอบ- เทคนคิเพิม่เตมิตามทีผู่เ้ขา้อบรมตอ้งการเรยีนรู ้
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ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จ ากดั 

 
อตัราหลกัสตูร (ตอ่ 1 ทา่น)          
2500 บาท/ทา่น กอ่น VAT 7 %                                   

วธิกีารช าระเงนิ:  

1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันี้ 
1.1 ธนาคารกรุงเทพ สาขาซอยอาร ีบญัชสีะสมทรัพย ์เลขที ่127-4-66322-6 

1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บญัชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขที ่014-2-63503-8 
          ชือ่บญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จ ากดั   

          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ที ่0-2615-4479  

          พรอ้มระบชุือ่บรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของทา่น ชือ่หลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ช าระดว้ยเชค็สัง่จา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จ ากดั (ส านักงานใหญ)่ 

3.  หัก ณ ทีจ่่าย 3% เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จ ากดั   

     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสุทธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีไ่ดช้ าระมาแลว้   
 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรุณาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จ ากดั 

โทรศพัท:์ 02-615-4477    

Hotline: 086-3183152 
เวปไซด:์ www.hipotraining.co.th  

อเีมล:์ hipotraining@gmail.com  
ไอด ีไลน์: hipotraining 
เฟสบุค๊: www.facebook.com/HIPOtraining 
 

 

 

 

 

 

 

 

อบรม, สมัมนา, งานบรกิาร, Professional Customer Service, การบรกิาร, มอือาชพี, เทคนคิ, แกปั้ญหา, ลกูคา้โกรธ 
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