
 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จ ากดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             

โทร: 0-2615-4477 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, เว็บไซท:์ www.hipotraining.co.th  

ทกัษะการบรกิารกบัลกูคา้หลากหลายรปูแบบ 
(Service with Dynamic Customers)    

 
วทิยากร: อาจารยส์พุจน ์กฤษฎาธาร 

อดตี Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด 
บรษิทั แอบ๊บอต ลาบอแรตอรสี จ ากดั จากสหรฐัอเมรกิา   

Senior Manager ฝ่ายขายและบรกิาร บรษิทั เทเลคอมเอเชยี คอรป์อเรช ัน่ จ ากดั (มหาชน) 
และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บรษิทั เบอรงิเกอร ์อนิเกลไฮม ์(ไทย) จ ากดั จากเยอรมน ี

จากประสบการณ์ตรงและจรงิในวงการทีม่ากดว้ยคณุภาพกวา่ 30 ปี 

 

9 พฤศจกิายน 2564 
09.00 – 16.00 น.  

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

 
 

 

หลกัการและเหตุผล 
           งานบรกิารนัน้จะประทับใจหรอืไม่  เหตผุลหลักเกดิจาก การวเิคราะหค์วามตอ้งการของลูกคา้และ
บรกิารใหต้รงจุด วธิกีารบรกิาร เทคนิคการใชค้ าพูด ไหวพรบิปฏภิาณในการแกไ้ขสถานการณ์ โดยเฉพาะ
พนักงานทีจ่ะตอ้งการบรกิารลกูคา้หลากหลายรปูแบบ ไมว่า่จะเป็นลกูคา้ใหม ่ลกูคา้เจา้อารมณ์ ลกูคา้เจา้ยศ
เจา้อย่าง ลูกคา้ลูกทุ่ง รวมไปถงึจะตอ้งมีวธิีการบรหิารอารมณ์ของตนเองใหอ้ยู่ในภาวะปกตติลอดเวลา 
ฉะนัน้ ทกัษะเหลา่นีจ้งึเป็นทักษะทีจ่ าเป็นเป็นอยา่งมากในการบรกิารลกูคา้แตล่ะประเภท 
          หลักสูตรนี้ จงึไดพั้ฒนาขึน้มาเพื่อใหพ้นักงานบรกิาร ไดเ้รยีนรูเ้ทคนิคในการวเิคราะหล์ูกคา้อย่าง
เขา้ใจ วธิกีารรับมอืกับลูกคา้แต่ละประเภท การแกปั้ญหา แกไ้ขสถานการณ์ การใชค้ าพูด และการบรหิาร
อารมณ์ของตัวเอง ผ่าน กจิกรรม Workshop และ Role Play เมือ่จบการอบรม ผูเ้ขา้สัมมนาจะสามารถ
ประยกุตแ์ละตอ่ยอดความรูด้า้นการบรกิารไดด้ว้ยตนเอง  
 
วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมเขา้ใจบทบาทหนา้ทีข่องนักบรกิารมอือาชพี 
2. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถวเิคราะหป์ระเภทของลกูคา้และบรกิารไดอ้ยา่งตรงจดุ 
3. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถบรกิารลกูคา้แตล่ะประเภทไดม้อือาชพี 
4. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมรูว้ธิกีารบรกิารอารมณ์ตนเองได ้
5. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถน าความรูท้ีไ่ด ้ไปใชใ้หเ้กดิประโยชนส์งูสดุแกอ่งคก์ร  

 
หวัขอ้การบรรยายและ Workshop 
Module 1. รูแ้ละเขา้ใจลกูคา้.....เพือ่พชิติลกูคา้แตล่ะประเภท 

1. บทบาท และ หนา้ทีข่องนักบรกิาร – สรา้งความเขา้ใจและใหต้ระหนักถงึหนา้ทีท่ีต่อ้งท า 
2. การเตรยีมตวัเพือ่การบรกิารอยา่งเหมาะเจาะกบักลุม่ลกูคา้ 
3. ประเภทและการบรกิารลกูคา้ทีห่ลากหลาย (เรยีนรูล้กูคา้อยา่งเขา้ใจพรอ้มวธิกีารพชิติลกูคา้ในแตล่ะ

รปูแบบ) 
4. การวเิคราะหป์ระเภทลกูคา้ทีห่ลากหลาย (เพือ่การบรกิารกับลกูคา้แตล่ะประเภท) 
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 ลกูคา้พรหมจรรย ์
 ลกูคา้เจา้อารมณ์ 
 ลกูคา้เจา้ยศเจา้อยา่ง 
 ลกูคา้ลกูทุง่ 

5. การจัดการกับลกูคา้ในแตล่ะประเภท  พรอ้มเทคนคิเพิม่เตมิ 
6. กจิกรรม Workshop : การบรกิารกบัลกูคา้หลากหลายรปูแบบ 

Module 2. วธิบีรกิารกบัลูกคา้หลากหลายรปูแบบ 
7. สดุยอดขัน้ตอนการบรกิาร...เพือ่สรา้งความประทับใจชัน้เยีย่ม – สรา้งใหนั้กบรกิาร บรกิารอยา่งมอื

อาชพี 
         (ทกุขัน้ตอน จะเนน้เทคนคิอยา่งรายละเอยีด พรอ้มตวัอยา่งจรงิในการปฏบิตั)ิ 

 การทกัทายตอ้นรับเพือ่สรา้งบรรยายกาศเป็นกนัเองกบัลกูคา้ (ทกัทายอยา่งคุน้เคย) 
 การสอบถามหาความตอ้งการของลกูคา้ (คน้หาความคาดหวงั) 

 การจับประเด็นการฟังเพือ่สนองความตรงการของลกูคา้ (ฟังอย่างเขา้ใจ) 

 ลงมอืด าเนนิการท าใหก้บัลกูคา้อยา่ง เต็มใจ และตัง้ใจ 
 ทบทวนสรปุเพือ่สรา้งความเขา้ใจทีต่รงกนัระหวา่งลกูคา้กับพนักงาน 

8. การใชค้ าพดูเพือ่สรา้งบรกิารอยา่งประทับ 
9. กจิกรรม Role Play การบรกิารลกูคา้หลากหลายรปูแบบอยา่งมอือาชพี 

 สวมบทบาทบรกิารลกูคา้ เจา้อารมณ์ 
 สวมบทบาทบรกิารลกูคา้ พรหมจรรย ์

 สวมบทบาทบรกิารลกูคา้ เจา้ยศเจา้อยา่ง 
 สวมบทบาทบรกิารลกูคา้ ลกูทุง่ 

10. การรับมอืกบัลกูคา้เมือ่ลกูคา้รอ้งเรยีนหรอืไมพ่อใจ 
11. วธิบีรหิารจัดการอารมณ์ตัวเอง (EQ) 
12.  ขอ้ควรปฏบิตัใินขณะบรกิารเพือ่สรา้งความเชือ่มั่นใหก้ับลกูคา้ (สิง่ทีนั่กบรกิารตอ้งท า เพือ่ใหเ้ป็นนัก

บรกิารมอือาชพี) 
13. สรปุ ค าถามและค าตอบทีนั่กบรกิารตอ้งการรู-้ ทกัษะจ าเป็นส าหรับพนักงานขาย 

 
ประกาศนยีบตัร : บรษิทั ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จ ากดั 

 

อัตราหลักสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ราคาคา่อบรมสมัมนา / ทา่น 

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ทีจ่า่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ทีจ่า่ย 

บุคคลท ัว่ไป 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 !!! ช าระคา่อบรมสมัมนา กอ่นวนัอบรม 15 วนั   
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ทีจ่า่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ทีจ่า่ย 

บุคคลท ัว่ไป 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 

วธิกีารช าระเงนิ:  

1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันี้ 

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

          ชือ่บญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จ ากดั   
          และ Scan ใบ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ที ่hipotraining@gmail.com 

          พรอ้มระบชุือ่บรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของทา่น และชือ่หลกัสตูร 
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2.  ช าระดว้ยเชค็บรษัิท สัง่จา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จ ากดั 

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 

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 , เทรนนิง่ , การบรกิาร , ลกูคา้หลายประเภท , พนักงานบรหิาร , งานบรกิาร , วเิคราะหพ์ฤตกิรรมลูกคา้, บรกิาร
ใหป้ระทับใจ , บรกิารลกูคา้หลากหลายประเภท 
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