
 

 

บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จาํกดั 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.com  

ประสทิธภิาพในการสืEอสาร  
และเสน่หแ์หง่การสนทนากบัลกูคา้ 

 
วทิยากร: ดร.ธธรีธ์ร ธรีขวญัโรจน ์

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

และผา่นงานดา้นการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group 
รวมประสบการณ์การทํางานดา้นการขาย การตลาดและการบรกิารมากกวา่ 25 ปี 

 

 
 

4 เมษายน 2561 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานทีEจัดอบรมอาจเปลีEยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 

  

หลกัการและเหตผุล 
การสืEอสารทีEดแีละการสรา้งความเขา้ทีEดแีกล่กูคา้เป็นสิEงทีEลกูคา้คาดหวังจากการมาใชบ้รกิารหรอืการตดิตอ่กบั
พนักงานผูใ้หบ้รกิาร  ดังนั\น ไม่ลกูคา้จะเขา้มาตดิตอ่กับพนักงานดว้ยเหตหุรอืเรืEองอะไรก็ตามพนักงานจะตอ้งมทีกัษะ
ในการสืEอสารกบัลกูคา้ทีEด ี ดว้ยวาจาทีEสภุาพ นอบนอ้ม และทีEสําคัญตอ้งสามารถสืEอสารใหลู้กคา้เขา้ในประเด็นของ
การสนทนาครั\งนั\นไดอ้ยา่งชดัเจน และอกีทั \ง พนักงานตอ้งมกีารสืEอสารอืEนทีEสามารถตอบสนองความเขา้ใหแ้กล่กูคา้
ไดอ้กีดว้ย เชน่ การเขยีน การใชส้ืEอรอบตัวในการสืEอสารกับลกูคา้เพืEอใหล้กูคา้สามารถเขา้ประเด็นไดอ้ย่างแจม่ชดั  
 
หลักสตูรนี\ จะใหผู้เ้ขา้อบรมไดล้องใชว้ธิกีารสืEอสารกบัลูกคา้ ไมว่า่จะดว้ยวาจา การเขยีน การฟังประเด็นจากลูกคา้ 
และการใชส้ืEอต่างๆ เพืEอชว่ยในการสืEอสารครั\งนั\นไดเ้หมาะสม 
 

วตัถปุระสงค ์
1.  เพืEอใหผู้เ้ขา้อบรมไดเ้ห็นทกัษะและการสืEอสารทีEเขา้ถงึลกูคา้ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
2. เพืEอใหผู้เ้ขา้อบรมไดล้องฝึกปฏบิตักิารสืEอสารเพืEอเห็นถงึปัญหาในการสืEอสารกบัลูกคา้ 
3. เพืEอใหผู้เ้ขา้อบรมไดล้องฝึกปฏบิตัจิากการฟัง พูด อา่น เขยีน  
 

หวัขอ้การบรรยายและ Workshop  
1. ความสําคัญของการสืEอสาร 
2. กระบวนการสืEอสารทีEมปีระสทิธภิาพ 
3. ปัญหาการสืEอสารของพนักงานบรกิารทีEตอ้งระวัง 
4. กจิกรรม Workshop การสื�อสารที�มปีระสทิธภิาพ 
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5. ความคาดหวังของลกูคา้กบัการสืEอสารของพนักงาน 
6. ฝึกปฏบิตักิารเขยีน การพดู การฟังและการสื�อสาร – สื�อสารอยา่งไรใหเ้ขา้ใจตรงประเด็น 
7. วเิคราะห ์วจิารณ์การสืEอสารเพืEอพัฒนาตนและเพืEอนร่วมงาน 
8. สรา้งเสนห่แ์หง่การสื�อสารกบัการบรกิาร 
9. สรุปและตอบคําถาม 

 

   ใบรบัรอง: จากบรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
                                                                              
อัตราหลักสตูร(ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายใน 4 เมษายน 2561 

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 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 

พเิศษ! ชําระภายใน 20 มนีาคม 2561 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 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. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันี\ 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ บญัชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขทีE 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บญัชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขทีE 014-2-63503-8 

          ชืEอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิEง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีE จํากดั   
          และแฟ็กซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีE 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืEอบรษัิทของทา่น และชืEอหลักสตูร 
2.  ชาํระดว้ยเชค็บรษัิท สัEงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิEง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีE จํากดั 
3.  หัก ณ ทีEจ่าย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขทีE 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีEไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิEง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีE จํากดั 
โทรศพัท ์02-615-4499, 02-615-4477-78    
โทรสาร  02-615-4479 
เว็บไซท ์www.hipotraining.com,www.hipotraining.co.th 
อเีมล ์hipotraining@gmail.com  
เฟสบุค๊ www.facebook.com/HIPOtraining  
 

 

 

 

 

 

 

 

อบรม, สัมมนา, งานบริการ, ประสิทธิภาพในการสื�อสาร,  และเสน่หแ์ห่งการสนทนากบัลูกคา้, วจิารณ์การสื�อสาร, ความคาดหวงัของลูกคา้ 
 


