
 

 
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.co.th  

นกับรกิารมอือาชพี 
 

วทิยากร: ดร. ธธรีธ์ร ธรีขวญัโรจน ์
อดตี General Manager - บรหิารสนิคา้ บรษัิท หา้งสรรพสนิคา้เซ็นทรลั จํากดั 

อดตีผูจ้ดัการและบรหิารการขายอตุสาหกรรมนมไทย(นมตรามะล)ิ 
ประสบการณร์ะดับงานบรหิารและเป็นผูเ้ชีRยวชาญการวางแผนงาน และพัฒนาระบบงาน 

ทีRใคร ๆ ตอ้งถามถงึทั Vงวงการมากกวา่ 25 ปี 
 

24 กนัยายน 2561 
 09.00 – 16.00 น.  

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานทีRจัดอบรมอาจเปลีRยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 
 
หลกัการและเหตผุล 
 

ในยุคแหง่การบรกิารเชน่นีV “การบรกิารอยา่งมอือาชพี” เป็นสิRงทีRจําเป็นอยา่งมากต่อการสรา้งความน่าเชืRอถอื
และการสรา้งความพงึพอใจใหแ้กลู่กคา้ เนืRองจาก ลกูคา้มคีวามตอ้งการมากขึVน และธรุกจิมกีารแขง่ขันกันสงูยิRงขึVน สิRง
ทีRเป็นคําถามอยู่ในใจผูใ้หบ้รกิาร รวมทั Vงผูบ้รหิารคอื จะบรกิารอย่างไรจงึจะเรยีกวา่ “การบรกิารอยา่งมอือาชพี” 
หลักสตูรนีVมคีําตอบใหก้บัผูเ้ขา้อบรมแน่นอน 
 

หลักสตูรนีV จงึไดพั้ฒนาขึVนมาเพืRอให ้ไดเ้รยีนรูเ้ทคนคิในการเขา้ใจลูกคา้ใหม้ากขึVน เรยีนรูก้ารจัดการกบัลูกคา้ 
ระดมสมองทํากจิกรรมประยกุตก์ารสรา้งบรกิารอันโดดเด่นตรงใจลูกคา้ รวมถงึการแกปั้ญหาใหล้กูคา้เมืRอลกูคา้โกรธ 
เมืRอจบการอบรม ผูเ้ขา้สมัมนาจะสามารถประยกุตแ์ละตอ่ยอดความรูด้า้นการใหบ้รกิารอย่างเป็นเลศิไดด้ว้ยตนเอง  
 
วตัถปุระสงค ์
 

1. เพืRอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดท้ราบหลักการยทุธวธิแีละเทคนคิดา้นการบรกิารอย่างมอือาชพี  
2. เพืRอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถนําความรูท้ีRได ้ไปใช ้ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุแกอ่งคก์ร  

 
 

หวัขอ้การบรรยายและ Workshop 
 
1. สดุยอดเทคนคิการจัดการมนุษย ์9 วธิ ี– เรยีนรูว้ธิกีารจัดการใหม้นุษยอ์ยูม่อื 
2. แบบทดสอบตวัเอง:  พฤตกิรรมการใหบ้รกิารของพนกังาน 
3. เรยีนรูแ้ละเขา้ใจลกูคา้ประเภทตา่งๆ รวมถงึการรับมอืกับลกูคา้แตล่ะประเภท   
4. กจิกรรม Role Play  “บรกิารอยา่งมอือาชพี” 

(ปฏบิตั ิพรอ้มใหเ้ทคนคิ / ความเห็นเพิ�มเตมิจากวทิยากร เนน้การเรยีนรูล้กูคา้ และทําความเขา้ใจ
ลกูคา้เพืRอใหส้ามารถบรกิารไดอ้ยา่งดเีลศิ) 

5. การใชจ้รติในการใหบ้รกิาร - ฝึกฝนการสรา้งความประทับใจใหล้กูคา้ดว้ยจรติ 
6. ขั Vนตอนการใหบ้รกิารลูกคา้ –รวมถงึทกัษะการฟัง เนน้ในเรืRองการฟังลกูคา้จบ และใหเ้ขา้ใจกอ่นตอบไม่ทกึทกั
คําถามและตอบไปแบบผดิๆ 

7. ตวัอยา่งคําพูดทีRควรใชใ้นการใหบ้รกิารลกูคา้ – ฝึกฝนคําพูดดว้ยจรติ 
8. เรยีนรูม้ารยาทและลกัษณะทา่ทางในการใหบ้รกิาร (Posture) 
9. เทคนคิการแกปั้ญหาเมืRอลกูคา้โกรธ (Customer Complaint Management) 
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10. กจิกรรม “แกป้ญัหาใหล้กูคา้”- เนน้การปฏบิตัอิยา่งเขา้ใจปัญหาและใหค้าํตอบที�ลกูคา้พงึพอใจ  
 (ปฏบิตั ิพรอ้มใหเ้ทคนคิ / ความเห็นเพิRมเตมิจากวทิยากร เพืRอใหส้ามารถแกปั้ญหาได)้ 

11. กจิกรรม “สิ�งที�จะทําตอ่ไปใหอ้งคก์รหลงัจากอบรม”- Action Plan 
12. สรุป คําถามและคําตอบ- เทคนคิเพิRมเตมิตามทีRผูเ้ขา้อบรมตอ้งการเรยีนรู ้

 

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

ชําระภายใน 24 กนัยายน 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 9 กนัยายน 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. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดงันีV 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ บัญชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขทีR 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขทีR 014-2-63503-8 

          ชืRอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิRง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีR จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ทีR 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืRอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของทา่น และชืRอหลกัสตูร 
2.  ชาํระดว้ยเช็คบรษัิท สัRงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิRง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีR จํากดั 
3.  หัก ณ ทีRจ่าย 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 ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีRไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรุณาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิRง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีR จํากดั 
Telephone: 02-615-4499, 02-615-4477-8    
Fax: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
Website: www.hipotraining.co.th 
E-mail: hipotraining@gmail.com  
Facebook: www.facebook.com/HIPOtraining 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อบรม, สมัมนา, งานบรกิาร, นักบรกิารมอือาชพี, บรกิารอยา่งไรถงึเรยีกวา่การบรกิารมอือาชพี, การเรยีนรูก้ารจัดการกับลกูคา้ 


