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บรษิทั ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จ ากดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             
โทร:0-2615-4499, 0-2615-4477-8 โทรสาร:0-2615-4479 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.co.th  

Professional Call Center 
  

 

วทิยากร: อาจารยส์พุจน ์กฤษฎาธาร 
อดตี Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด  

บรษัิท แอบ๊บอต ลาบอแรตอรสี จ ากดั จากสหรัฐอเมรกิา   

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

จากประสบการณ์ตรงและจรงิในวงการทีม่ากดว้ยคณุภาพมากกวา่ 30 ปี 
 

 

8 กนัยายน 2564 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานทีจั่ดอบรมอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 
หลกัการและเหตผุล 
 ในยคุการแขง่ขนัทีท่วคีวามรนุแรงเชน่นี ้“บรกิารใหล้กูคา้ประทับใจ” เป็นสิง่ทีจ่ าเป็นมากตอ่การแยง่ชงิและรักษา
ลกูคา้ไว ้การบรกิารใหด้เีลศิจนสามารถสรา้งความพงึพอใจใหก้ับลกูคา้ จงึเป็นอาวธุทีส่ าคัญในการสรา้งความเป็นเลศิให ้
ธรุกจิ โดยเฉพาะอยา่งยิง่การบรกิารจาก Call Center ซึง่ถอืวา่เป็นจดุแรกทีล่กูคา้สมัผัส ลกูคา้จะประทับใจหรอืไม่
ประทับใจ เริม่ตน้ทีน่ี!่!!!! ส ิง่ทีเ่ป็นค าถามอยูใ่นใจผูใ้หบ้รกิารที ่Call Center รวมทัง้ผูบ้รหิารคอื จะบรกิารอยา่งไรจงึจะ
เรยีกวา่ “Service Excellence” หลักสตูรนีม้คี าตอบใหก้ับผูเ้ขา้อบรมแน่นอน 
 หลักสตูรนี้จงึไดพั้ฒนาขึน้มาเพือ่ตอบสนองใหผู้เ้ขา้อบรม/ พนักงาน Call Center ไดรั้บความรู ้เทคนคิและ
ประสบการณ์จรงิในการเขา้ใจลกูคา้และสรา้งความประทับใจใหด้ิง่ลกึมากขึน้ ระดมสมองท ากจิกรรมประยกุตก์ารสรา้งการ
บรกิารทีด่เีลศิใหก้ับลกูคา้ โดยหนักเนน้ในเรือ่งค าพดูและน ้าเสยีง เมือ่จบการอบรมผูเ้ขา้สมัมนาจะสามารถประยกุตแ์ละตอ่
ยอดความรูด้า้นการใหบ้รกิารอยา่งประทับใจอยา่งสมัฤทธิผ์ลไดด้ว้ยตนเอง 
 

วตัถปุระสงค ์
1. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดท้ราบหลักการและเทคนคิดา้นการบรกิารใหโ้ดนใจลกูคา้  
2. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถน าความรูท้ีไ่ดไ้ปประยกุต ์ ใชใ้นการบรหิารลกูคา้ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ จนถกูอกถกูใจ

ลกูคา้ 
3. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถน าความรูท้ีไ่ด ้ไปใช ้ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุแกอ่งคก์ร  

 
หวัขอ้การบรรยายและ Workshop 

1. บรกิาร Call Center นัน้ส าคัญไฉน?  
2. เขา้ใจพฤตกิรรมและความตอ้งการของลกูคา้ทีต่ดิตอ่ทางโทรศัพท ์ 
3. ลักษณะพเิศษของCall Center  ทีจ่ าเป็นตอ้งรู ้

(9 วธิสีดุยอดเทคนคิการจัดการมนุษย ์เพือ่สรา้งพลังใจอันแข็งแกรง่ในการใหบ้รกิาร) 
4. สดุยอดบรกิารใหโ้ดนใจ/ประทับใจลกูคา้ – ทักษะการฟัง และ น ้าเสยีง (เนน้ในเรือ่งการฟังลกูคา้จบ และใหเ้ขา้ใจ

กอ่นตอบไม ่assume ค าถามและตอบไปแบบผดิๆ 

 โทรศัพท ์
5. กจิกรรม Role Play  “บรกิารอยา่งเขา้อกเขา้ใจลกูคา้”- ทางโทรศัพท ์

(ปฏบิัต ิพรอ้มใหเ้ทคนคิ / ความเห็นเพิม่เตมิจากวทิยากร เพือ่ใหส้ามารถบรกิารไดอ้ยา่งดเีลศิ) 
6. ****หัวขอ้พเิศษ วเิคราะหล์กูคา้ เพือ่ใหบ้รกิารอยา่งเขา้อกเขา้ใจ เลอืกแคล่กูคา้อารมณ์  และ เหตผุล ลกูคา้ภาพ

ใหญแ่ละรายละเอยีด 
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 วเิคราะห ์ท าความเขา้ใจประเภทลกูคา้ และ การรับมอืกับลกูคา้แตล่ะประเภท   
7. ****หัวขอ้พเิศษ ตัวอยา่งค าพดูทีค่วรใชใ้นการใหบ้รกิารลกูคา้ทางโทรศพัท ์ 
8. มารยาทในการใชโ้ทรศัพท ์

(การรับสายโทรศัพท ์การวางสาย การโอนสาย การบันทกึขอ้ความ และ อืน่ๆทีจ่ าเป็นในการใชโ้ทรศัพทใ์หด้เีลศิ) 
9. การแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ 
10.การจัดการขอ้รอ้งเรยีน ความไมพ่อใจ และค าต าหนจิากลกูคา้  
11.เทคนคิการเจรจาตอ่รอง, การประนปีระนอม, การท าใหล้กูคา้สงบ 
12.การประเมนิตนเอง 
13.สรปุ ค าถามและค าตอบ- เทคนคิเพิม่เตมิตามทีผู่เ้ขา้อบรมตอ้งการ    

 
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 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:์ 02-615-4499, 02-615-4477-8    

แฟกซ:์ 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
เว็บไซต:์ www.hipotraining.co.th  

อเีมล:์ hipotraining@gmail.com  

ไอด ีไลน์: hipotraining 
เฟสบุค๊: www.facebook.com/HIPOtraining 

 
 

 

 
 

 
อบรม, สมัมนา, งานบรกิาร, Professional, Call Center, ลกูคา้,ประทบัใจ, หลกัการ, เทคนคิ, พนักงาน, ขอ้รอ้งเรยีน 
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