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บรษิทั ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จํากดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400       
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Service Excellence with E.Q 
พัฒนางานบรกิารใหเ้ป็นเลศิดว้ยความฉลาดทางอารมณ ์ 

 
วทิยากร: ดร.ธธรีธ์ร ธรีขวญัโรจน ์

อดตี General Manager - บรหิารสนิคา้ บรษัิท หา้งสรรพสนิคา้เซน็ทรัล จํากดั 
อดตีผูจั้ดการและบรหิารการขายอตุสาหกรรมนมไทย(นมตรามะล)ิ 

ประสบการณร์ะดบังานบรหิารและเป็นผูเ้ชีย่วชาญการวางแผนงาน และพัฒนาระบบงาน 
ทีใ่คร ๆ ตอ้งถามถงึทัง้ในวงการมากกวา่ 25 ปี 

 
 

23 พฤศจกิายน 2565 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรม โกลดอ์อรค์ดิ วภิาวดฯี-สทุธสิาร  กรงุเทพฯ 
 

                    *สถานทีจั่ดอบรมอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 

หลกัการและเหตผุล 
 ปัจจบุันนีก้ารแขง่ขนัของธรุกจิไมเ่พยีงแตก่ารมุง่ทีส่รา้งหรอืผลติสนิคา้ทีด่มีคีณุภาพสูส่ายตาลกูคา้เทา่นัน้ อกี
สิง่หนึง่ทีอ่งคก์รตา่งๆ ใหค้วามสําคญัไมแ่พก้นั คอื การพัฒนาทักษะดา้นการบรกิารและการสรา้งความประทับใจของ
พนักงานใหเ้กดิขึน้ในสายตาลกูคา้หรอืใหล้กูคา้รูส้กึและสมัผสัไดใ้นการมาตดิตอ่แตล่ะครัง้ เพราะสิง่นีถ้อืวา่เป็น เสน่ห ์
หรอืความสําคญัตอ่การรับรูว้า่องคก์รหรอืธรุกจินัน้ใหค้วามสําคญัแกล่กูคา้มากนอ้ยเพยีงใด  หลกัสตูรนี ้ไดพั้ฒนาและ
ออกแบบขึน้มาเพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมไดเ้รยีนรูแ้ละฝึกฝนการปรับทัศนคต ิการสรา้งกําลังใจ ตลอดจนทักษะการบรกิาร 
การสนทนา การแนะนําสนิคา้ การวางตวัของพนักงานเพือ่ใหเ้กดิความเกดิความเหมาะสมและทีสํ่าคัญจะตอ้งการเกดิ
ความ ประทบัใจไมรู่ล้มื ของลกูคา้ 
 

 

วตัถปุระสงค ์
1. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมไดต้ระหนักถงึความเป็นตัวแทนทีด่ขีองบรษัิทในการสรา้งภาพลักษณ์ทีด่ใีหเ้กดิขึน้ใน

สายตาลกูคา้ 
2. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถนํา EQ และ IQ ไปประยุกตใ์ชใ้นงานบรกิารทัง้ภายนอกและภายในได ้

อยา่งมปีระสทิธภิาพ 
3. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถนําความรูแ้ละทักษะทีไ่ดไ้ปพัฒนาตนเองและเสรมิประสทิธภิาพของตนเองให ้

โดดเดน่ยิง่ขึน้ 
 

 

หวัขอ้การบรรยาย 
1. กจิกรรม Work shop  

 พนักงานในดวงใจลกูคา้ตอ้งเป็นอยา่งไร 
2. มมุมองพนักงานทีม่ตีอ่ลกูคา้ 
3. มมุมองทีล่กูคา้มตีอ่พนักงาน 
4. การบรกิารนัน้สําคญัไฉน 
5. พฤตกิรรมและความคาดหวงัของลกูคา้ 
6. กจิกรรม บทบาทสมมตสิถานการณ์จาํลอง พนกังานกบัการบรกิารมอือาชพีชว่งที ่1  

 ฝึกการปฏบิตัจิากทักษะของพนักงานพรอ้มคําแนะนําของผูเ้ขา้อบรมและวทิยากร 
7. ขัน้ตอนการบรกิารอยา่งมอือาชพี 

 กอ่นการบรกิาร 
 ขณะการบรกิาร 
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 หลงัการบรกิาร 
8. การวางตวัในขณะการบรกิารเพือ่ความเหมาะสมกบัลกูคา้ 

 การทักทาย ตอ้นรับ 
 กริยิาทา่ทางการวางตวั 
 การพดูและการสนทนา 
 การพาลกูคา้ชมสนิคา้ตวัอยา่ง 
 การสอบถามความเห็นลกูคา้ 

9. กจิกรรม บทบาทสมมตสิถานการณ์จาํลอง พนกังานกบัการบรกิารมอือาชพีชว่งที ่2 
 ฝึกปฏบิตัทิักษะพนักงานจากสิง่ทีว่ทิยากรไดแ้นะนําไปพรอ้มการเสนอแนะความคดิเห็นของผูเ้ขา้

อบรมและวทิยากรจากการแสดงบทบาทสมมตขิองผูเ้ขา้อบรม 
10. บคุลกิภาพภายใน 

 ทัศนคต ิแนวคดิ 
 การพัฒนาอคีวิ (EQ) 

11. กระบวนการสรา้งสรรคก์ารบรกิารแบบมอือาชพี 
12. การพัฒนามมุมองความคดิของนักบรกิาร 
13. การสรา้งเสน่หแ์หง่ความจดจําของพนักงานทีม่ตีอ่ลกูคา้ 
14. สิง่ทีจ่ะพัฒนาตนเองเพือ่การยกระดบัการบรกิารใหแ้กล่กูคา้ 
15. สรปุ คําถาม และ คําตอบ 

 
 

 
 

ประกาศนยีบตัร : บรษิทั ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จาํกดั 
 

อตัราหลกัสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 
ราคาคา่อบรมสมัมนา / ทา่น 

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

บคุคลท ั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 !!! ชําระคา่อบรมสมัมนา กอ่นวนัอบรม 15 วนั   
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ทีจ่า่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ทีจ่า่ย 

บคุคลท ั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 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังนี ้

1.1 ธนาคารกรงุเทพ บัญชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขที ่127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขที ่014-2-63503-8 

          ชือ่บัญช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ที ่0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุือ่บรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของทา่น และชือ่หลักสตูร 
2.  ชําระดว้ยเชค็บรษัิท สัง่จา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จํากดั 
3.  หัก ณ ทีจ่า่ย 3% เลขประจําตัวผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีไ่ดช้ําระมาแลว้   
 
 
 
 
 
อบรม, สมัมนา, งานบรกิาร, Service Excellence with E.Q, การพัฒนาทักษะดา้นการบรกิาร, การพัฒนามมุมองความคดิของนักบรกิาร 
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รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: 
 Tel. : 086-318-3152 หรอื 02-615-4477    
 E-mail : hipotraining@gmail.com  
 Website : www.hipotraining.co.th หรอื สแกน QR Code ดา้นลา่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ID Line@ : @761mvknp หรอื สแกน QR Code ดา้นลา่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Facebook Fan page : www.facebook.com/HIPOtraining  หรอื สแกน QR Code ดา้นลา่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รบัชมตวัอยา่งการสอนเพิม่เตมิไดท้ี ่ 
 YouTube : https://www.youtube.com/user/hipotraining/videos 
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