
 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จาํกดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             

โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.com  

ทกัษะการใหบ้รกิารทางโทรศพัท ์
 

วทิยากร: อาจารยส์พุจน ์กฤษฎาธาร 
อดตี Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด  
บรษัิท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรสี จํากัด จากสหรฐัอเมรกิา   

Senior Manager ฝ่ายขายและบรกิาร บรษัิท เทเลคอมเอเชยี คอรป์อเรชัVน จํากดั (มหาชน)  
และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บรษัิท เบอรงิเกอร ์อนิเกลไฮม ์(ไทย) จํากัด จากเยอรมนี 

จากประสบการณต์รงและจรงิในวงการทีVมากดว้ยคณุภาพมากกวา่ 30 ปี 
 

2 สงิหาคม 2561 
09.00 – 16.00 น.  

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

                    *สถานทีVจัดอบรมอาจเปลีVยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 
หลกัการและเหตผุล   
ในยุคการแขง่ขนัทีVทวคีวามรุนแรงเชน่นี ̂ “บรกิารใหล้กูคา้ประทบัใจ” เป็นสิVงทีVจําเป็นมากตอ่การแยง่ชงิและรักษา
ลกูคา้ไว ้การบรกิารใหด้เีลศิจนสามารถสรา้งความพงึพอใจใหก้ับลกูคา้ จงึเป็นอาวุธทีVสาํคญัในการสรา้งความเป็นเลศิ
ใหธ้รุกจิ โดยเฉพาะอยา่งยิVงการบรกิารทางโทรศัพท ์ ลกูคา้จะประทับใจหรอืไม่ประทับใจ เริVมตน้ทีVนีV!!!!! สิVงทีVเป็น
คําถามอยู่ในใจผูใ้หบ้รกิารทางโทรศพัท ์ รวมทัง̂ผูบ้รหิาร คอื จะบรกิารอยา่งไรจงึจะเรยีกวา่ “Service 
Excellence” หลักสตูรนีม̂คีําตอบใหก้บัผูเ้ขา้อบรมแน่นอน 
 
หลักสูตรนี^จึงไดพั้ฒนาขึน̂มาเพืVอตอบสนองใหผู้เ้ขา้อบรม ไดรั้บความรู ้เทคนิคและประสบการณ์จรงิในการเขา้ใจ
ลกูคา้และสรา้งความประทับใจใหด้ิVงลกึมากขึน̂ ระดมสมองทํากจิกรรมประยกุตก์ารสรา้งการบรกิารทีVดเีลศิใหก้ับลกูคา้ 
โดยหนักเนน้ในเรืVองคําพูดและน̂ําเสยีง เมืVอจบการอบรมผูเ้ขา้สมัมนาจะสามารถประยุกตแ์ละต่อยอดความรูด้า้นการ
ใหบ้รกิารอยา่งประทับใจอยา่งสมัฤทธิfผลไดด้ว้ยตนเอง 
 
วตัถปุระสงค ์

1. เพืVอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดท้ราบหลักการและเทคนคิดา้นการบรกิารใหโ้ดนใจลกูคา้ โดยเนน้หนักในเรืVอง
คําพดูและน̂ําเสยีง 

2. เพืVอสรา้งมาตรฐานการบรกิารทางโทรศพัทเ์พืVอสรา้งภาพลักษณ์ใหก้บัองคก์ร 
3. เพืVอใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถนําความรูท้ีVไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการบรหิารลกูคา้ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพจนถกูอก

ถกูใจลูกคา้ 
4. เพืVอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถนําความรูท้ีVได ้ไปใช ้ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุแกอ่งคก์ร  

 
หวัขอ้การบรรยาย 

1. บรกิารของ พนักงานใหบ้รกิารทางโทรศัพท ์นัน̂ สาํคัญไฉน?  
2. เขา้ใจพฤตกิรรมและความตอ้งการของลกูคา้ทีVตดิตอ่ทางโทรศพัท ์ 
3. ลกัษณะพเิศษของการบรกิารทางโทรศพัท ์ทีVจําเป็นตอ้งรู ้

(9 วธิสีดุยอดเทคนคิการจัดการมนุษย ์เพืVอสรา้งพลังใจอันแข็งแกร่งในการใหบ้รกิาร) 
4. สดุยอดบรกิารใหโ้ดนใจ/ประทบัใจลกูคา้ - ทกัษะการฟัง และ น̂ําเสยีง (เนน้ในเรืVองการฟังลกูคา้จบ และให ้

เขา้ใจกอ่นตอบไม ่assume คําถามและตอบไปแบบผดิๆ 
• โทรศพัท ์

5. กจิกรรม Role Play “บรกิารอยา่งเขา้อกเขา้ใจลกูคา้”- ทางโทรศัพท ์
(ปฏบิตั ิพรอ้มใหเ้ทคนคิ / ความเห็นเพิVมเตมิจากวทิยากร เพืVอใหส้ามารถบรกิารไดอ้ยา่งดเีลศิ) 

6. ****หัวขอ้พเิศษ วเิคราะหล์กูคา้ เพืVอใหบ้รกิารอย่างเขา้อกเขา้ใจ เลอืกแคล่กูคา้อารมณ ์ และ เหตผุล ลกูคา้
ภาพใหญ่และรายละเอยีด วเิคราะห ์ทําความเขา้ใจประเภทลูกคา้ และ การรับมอืกบัลกูคา้แตล่ะประเภท   
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7. ****หัวขอ้พเิศษ ตวัอยา่งคําพูดทีVควรใชใ้นการใหบ้รกิารลกูคา้ทางโทรศพัท ์ 
(คําพดูมาตรฐานในการใหบ้รกิารทางโทรศัพท)์ 

8. มารยาทในการใชโ้ทรศัพท ์
(การรับสายโทรศพัท ์การวางสาย การโอนสาย การบนัทกึขอ้ความ และ อืVนๆทีVจําเป็นในการใชโ้ทรศพัทใ์หด้ี
เลศิ) 

9. การแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ 
10. การจัดการขอ้รอ้งเรยีน ความไมพ่อใจ และคําตําหนจิากลูกคา้ - เทคนคิการเจรจาต่อรอง, การประนีประนอม, 

การทําใหล้กูคา้สงบลง 
11. คณุสมบตั ิบคุลกิภาพ EQ ผูใ้หบ้รกิาร - เรยีนรูเ้พืVอปรับปรุงตนเอง 
12. สรุป คําถามและคําตอบ- เทคนคิเพิVมเตมิตามทีVผูเ้ขา้อบรมตอ้งการเรยีนรู ้ 

 

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 
อตัราหลักสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายใน 2 สงิหาคม 2561 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสุทธ ิ 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 18 กรกฏาคม 2561 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสุทธ ิ 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. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดงันี ̂

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

          ชืVอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิVง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีV จํากดั   
          และแฟ็กซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ทีV 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืVอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของทา่น และชืVอหลกัสตูร 
2.  ชาํระดว้ยเชค็บรษัิท สัVงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิVง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีV จํากดั 
3.  หัก ณ ทีVจ่าย 3% เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีVไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรุณาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิVง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีV จํากดั 
Telephone: 02-615-4499, 02-615-4477-8    
Fax: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
Website: www.hipotraining.com,www.hipotraining.co.th 
E-mail: hipotraining@gmail.com  
Facebook: www.facebook.com/HIPOtraining 
 
 
 
 
 
 

อบรม, สมัมนา, งานบริการ, ทกัษะการใหบ้ริการทางโทรศพัท,์ Service Excellence, สร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้, บริการใหลู้กคา้ประทบัใจ, 


