
 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จํากดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400       

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

 
ศลิปะการใหบ้รกิารทางโทรศพัท ์

 
วทิยากร: อาจารยส์พุจน ์กฤษฎาธาร 

อดตี Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด  
บรษัิท แอบ๊บอต ลาบอแรตอรสี จํากดั จากสหรัฐอเมรกิา   

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

จากประสบการณต์รงและจรงิในวงการทีม่ากดว้ยคณุภาพมากกวา่ 30 ปี 
 

19 สงิหาคม 2565 
09.00 – 16.00 น. 

** อบรม Online ผา่นโปรแกรม TeamLink 
 

หลกัการและเหตผุล 
           ในยคุการแขง่ขนัทีท่วคีวามรนุแรงเชน่นี ้“บรกิารใหล้กูคา้ประทบัใจ” เป็นสิง่ทีจํ่าเป็นมากตอ่การแยง่ชงิ
และรักษาลกูคา้ไว ้การบรกิารใหด้เีลศิจนสามารถสรา้งความพงึพอใจใหก้บัลกูคา้ จงึเป็นอาวธุทีสํ่าคญัในการสรา้ง
ความเป็นเลศิใหธ้รุกจิ โดยเฉพาะอยา่งยิง่การบรกิารทางโทรศพัท ์ลกูคา้จะประทับใจหรอืไมป่ระทบัใจ เริม่ตน้ทีน่ี!่!!!! 
สิง่ทีเ่ป็นคําถามอยูใ่นใจผูใ้หบ้รกิารทางโทรศพัท ์รวมทัง้ผูบ้รหิารคอื จะบรกิารอยา่งไรจงึจะเรยีกวา่ “Service 
Excellence” หลกัสตูรนีม้คํีาตอบใหก้บัผูเ้ขา้อบรมแน่นอน 
           หลกัสตูรนีจ้งึไดพั้ฒนาขึน้มาเพือ่ตอบสนองใหผู้เ้ขา้อบรม ไดร้ับความรู ้เทคนคิและประสบการณจ์รงิในการ
เขา้ใจลกูคา้และสรา้งความประทับใจใหด้ิง่ลกึมากขึน้ ระดมสมองทํากจิกรรมประยกุตก์ารสรา้งการบรกิารทีด่เีลศิใหก้บั
ลกูคา้ โดยหนักเนน้ในเรือ่งคําพดูและน้ําเสยีง เมือ่จบการอบรมผูเ้ขา้สมัมนาจะสามารถประยกุตแ์ละตอ่ยอดความรูด้า้น
การใหบ้รกิารอยา่งประทบัใจอยา่งสมัฤทธิผ์ลไดด้ว้ยตนเอง 
 
วตัถปุระสงค:์   
 

1. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดท้ราบหลกัการและเทคนคิดา้นการบรกิารใหโ้ดนใจลกูคา้ โดยเนน้หนักในเรือ่ง
คําพดูและน้ําเสยีง 

2. เพือ่สรา้งมาตรฐานการบรกิารทางโทรศพัทเ์พือ่สรา้งภาพลกัษณใ์หก้บัองคก์ร 
3. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถนําความรูท้ีไ่ดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการบรหิารลกูคา้ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ จนถกูอก

ถกูใจลกูคา้ 
4. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถนําความรูท้ีไ่ด ้ไปใช ้ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุแกอ่งคก์ร  

 
หวัขอ้การบรรยายและ Workshop 

1. บรกิารของ พนักงานใหบ้รกิารทางโทรศพัท ์นัน้ สําคญัไฉน?  
2. เขา้ใจพฤตกิรรมและความตอ้งการของผูท้ีต่ดิตอ่ทางโทรศพัท ์ 
3. ลกัษณะพเิศษของการบรกิารทางโทรศพัท ์ทีจํ่าเป็นตอ้งรู ้

(9 วธิสีดุยอดเทคนคิการจัดการมนุษย ์เพือ่สรา้งพลงัใจอนัแขง็แกรง่ในการใหบ้รกิาร) 
4. สดุยอดบรกิารใหโ้ดนใจ/ประทับใจ – ทักษะการฟัง และ น้ําเสยีง (เนน้ในเรือ่งการฟังจนจบ และใหเ้ขา้ใจกอ่น

ตอบไม ่assume คําถามและตอบไปแบบผดิๆ 
 โทรศพัท ์

5. กจิกรรม Role Play  “บรกิารอยา่งเขา้อกเขา้ใจ”- ทางโทรศพัท ์
(ปฏบิตั ิพรอ้มใหเ้ทคนคิ / ความเห็นเพิม่เตมิจากวทิยากร เพือ่ใหส้ามารถบรกิารไดอ้ยา่งดเีลศิ) 
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6. ****หวัขอ้พเิศษ วเิคราะห ์เพือ่ใหบ้รกิารอยา่งเขา้อกเขา้ใจ วเิคราะห ์ทําความเขา้ใจประเภทผูต้ดิตอ่  และ 
การรับมอืกบัผูต้ดิตอ่แตล่ะประเภท   

7. ****หวัขอ้พเิศษ ตวัอยา่งคําพดูทีค่วรใชใ้นการใหบ้รกิารทางโทรศพัท ์ 
(คําพดูมาตรฐานในการใหบ้รกิารทางโทรศพัท)์ 

8. มารยาทในการใชโ้ทรศพัท ์
(การรับสายโทรศพัท ์การวางสาย การโอนสาย การบนัทกึขอ้ความ และ อืน่ๆทีจํ่าเป็นในการใชโ้ทรศพัทใ์หด้ี
เลศิ) 

9. การแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ 
10. การจัดการขอ้รอ้งเรยีน ความไมพ่อใจ และคําตําหนจิากผูท้ีต่ดิตอ่ทางโทรศพัท ์-เทคนคิการเจรจาตอ่รอง, 

การประนปีระนอม 
11. คณุสมบตั ิบคุลกิภาพ EQ ผูใ้หบ้รกิาร – เรยีนรูเ้พือ่ปรับปรงุตนเอง 
12. สรปุ คําถามและคําตอบ- เทคนคิเพิม่เตมิตามทีผู่เ้ขา้อบรมตอ้งการเรยีนรู ้

 
ประกาศนยีบตัร: จากบรษิทั ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จาํกดั 

                                                                         
ราคาคา่อบรม (ตอ่ 1 ทา่น) 

ราคาคา่อบรมสมัมนา / ทา่น 

จาํนวน คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ทีจ่า่ย 3 % รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอื หกั ณ ทีจ่า่ย 

 
1 ทา่น 

 
2,500.00 

 
175.00 

 
75.00 

 
2,600.00 

 
2,675.00 

 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังนี ้

1.1 ธนาคารกรงุเทพ สาขาซอยอาร ีบัญชสีะสมทรัพย ์เลขที ่127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ 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 ชือ่หลักสตูรและวนัอบรม 
2.  ชําระดว้ยเชค็สัง่จา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จํากดั (สํานักงานใหญ)่ 
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 

5. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีไ่ดช้าํระมาแลว้   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ศลิปะ, การใหบ้รกิาร, ทางโทรศัพท,์ อยา่งมอือาชพี, อบรม, สมัมนา, Telephone, Service, Telesales 
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รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: 
 Tel. : 086-318-3152  
 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 

 
 
 
 
 
 
  


