
 

 
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  

Professional Help Desk 
 

วทิยากร: อาจารยส์พุจน ์กฤษฎาธาร 
อดตี Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด  
บรษัิท แอบ๊บอต ลาบอแรตอรสี จํากดั จากสหรัฐอเมรกิา   

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

จากประสบการณ์ตรงและจรงิในวงการทีTมากดว้ยคณุภาพมากกวา่ 30 ปี 
 
 

9 เมษายน 2561 
09.00 – 16.00 น. 

*** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
*สถานทีTจัดอบรมอาจเปลีTยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 
หลกัการและเหตผุล 
 
 ในยุคแห่งการบรกิารเชน่นี] “การบรกิารอยา่งมอือาชพี” เป็นสิTงทีTจําเป็นอยา่งมากตอ่การสรา้งความน่าเชืTอถอืและ
การสรา้งความพงึพอใจใหแ้กลู่กคา้ ไมว่า่จะเป็นลูกคา้ภายในหรอืลกูคา้ภายนอกองคก์รเนืTองจาก ปัญหาตา่งๆ มคีวาม
ซบัซอ้นขึ]น และ ลกูคา้มคีวามตอ้งการมากขึ]น โดยเฉพาะอย่างยิTงการบรกิารของ Help Desk ดังนั]น สิTงทีTจะเป็นอาวุธสรา้ง
ความเป็นเลศิใหแ้ก ่Help Desk คอื การบรกิารอย่างมอือาชพี สิTงทีTเป็นคําถามอยูใ่นใจผูใ้หบ้รกิารทีT Help Desk รวมทั ]ง
ผูบ้รหิารคอื จะบรกิารอย่างไรจงึจะเรยีกวา่ “การบรกิารอยา่งมอือาชพี” หลักสตูรนี]มคํีาตอบใหก้ับผูเ้ขา้อบรมแน่นอน 
 

 หลักสตูรนี] จงึไดพั้ฒนาขึ]นมาเพืTอใหท้มีผูใ้หบ้รกิาร ไดเ้รยีนรูเ้ทคนคิในการเขา้ใจลกูคา้ใหม้ากขึ]น ระดมสมองทํา
กจิกรรมประยุกตก์ารสรา้งบรกิารอันโดดเดน่ตรงใจลกูคา้ รวมถงึการแกปั้ญหาใหล้กูคา้ เมืTอจบการอบรม ผูเ้ขา้สมัมนาจะ
สามารถประยุกตแ์ละต่อยอดความรูด้า้นการใหบ้รกิารอย่างเป็นเลศิไดด้ว้ยตนเอง  
 

วตัถปุระสงค ์
 
1. เพืTอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดท้ราบหลักการยุทธวธิแีละเทคนคิดา้นการใหบ้รกิารอยา่งมอือาชพี  
2. เพืTอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถนําความรูท้ีTได ้ไปใช ้ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุแกอ่งคก์ร  

 
หวัขอ้การบรรยายและ Workshop 
 
1. บรกิารของ Help Desk นั]นสําคัญไฉน?  
2. พฤตกิรรม ความตอ้งการของลกูคา้ในยคุปัจจุบนั- เนน้ลกูคา้ Help Desk  

(เนน้ใหเ้ห็นชอ่งวา่ง-GAP ระหว่างมมุมองและความเขา้ใจระหวา่ง Help Desk กบัลกูคา้) 
3. ลักษณะพเิศษของการบรกิารทีT Help Desk ทีTจําเป็นตอ้งรู ้
(เพิTมเตมิ 8 วธิสีดุยอดเทคนคิการจัดการมนุษย ์เพืTอสรา้งพลังใจอันแข็งแกร่งในการใหบ้รกิาร) 

4. สดุยอดบรกิารใหโ้ดนใจ/ประทบัใจลกูคา้ –รวมถงึทกัษะการฟัง เนน้ในเรืTองการฟังลูกคา้จบ และใหเ้ขา้ใจกอ่นตอบ
ไมท่กึทกัคําถามและตอบไปแบบผดิๆ 

5. กจิกรรม Role Play  “บรกิารอยา่งเขา้อกเขา้ใจลูกคา้”- ทางโทรศัพท ์
(ปฏบิตั ิพรอ้มใหเ้ทคนคิ / ความเห็นเพิTมเตมิจากวทิยากร เนน้การเรยีนรูล้กูคา้ และทําความเขา้ใจลกูคา้เพืTอให ้
สามารถบรกิารไดอ้ย่างดเีลศิ) 
• สิTงทีT Help Desk จะตอ้งทําทั ]งกอ่นใหบ้รกิาร ขณะใหบ้รกิาร และ หลังใหบ้รกิาร 

6. ****หัวขอ้พเิศษ วเิคราะหล์กูคา้ เพืTอใหบ้รกิารอยา่งเขา้อกเขา้ใจ 
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 วเิคราะห ์ทําความเขา้ใจประเภทลูกคา้ และ การรับมอืกบัลกูคา้แตล่ะประเภท   
7. ตัวอย่างคําพูดทีTควรใชใ้นการใหบ้รกิารลูกคา้ทีT Help Desk  
8. มารยาทในการใชโ้ทรศัพท ์
(การรับสายโทรศัพท ์การวางสาย การโอนสาย การบนัทกึขอ้ความ และ อืTนๆทีTจําเป็นในการใชโ้ทรศพัทใ์หด้เีลศิ) 

9. คณุสมบตั ิทศันคต ิบคุลกิภาพ และ EQ ของผูใ้หบ้รกิาร 
10. เทคนคิการแกปั้ญหาของ Help Desk -เทคนคิการเจรจาตอ่รอง การประนปีระนอม การทําใหล้กูคา้สงบลง 
11. กจิกรรม “แกปั้ญหาใหล้กูคา้” เนน้การปฏบัิตอิยา่งเขา้ใจปัญหาและใหคํ้าตอบทีTลกูคา้พงึพอใจ  
 (ปฏบิตั ิพรอ้มใหเ้ทคนคิ / ความเห็นเพิTมเตมิจากวทิยากร เพืTอใหส้ามารถแกปั้ญหาได)้ 

12. กจิกรรม “สิTงทีTจะทําต่อไปใหอ้งคก์รหลังจากอบรม”- Action Plan 
13. กจิกรรม การประเมนิและวเิคราะหต์นเอง 
14. สรุป คําถามและคําตอบ- เทคนคิเพิTมเตมิตามทีTผูเ้ขา้อบรมตอ้งการเรยีนรู ้

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

ชําระภายใน 9 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 24 มนีาคม 2561 (โอนเงนิหรอืแฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 

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 ี  เลขทีT 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บญัชอีอมทรพัย ์สาขา พหลโยธนิ เลขทีT 014-2-63503-8 

          ชืTอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิTง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีT จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีT 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืTอบรษัิทของท่าน และชืTอหลักสตูร 
2.  ชําระดว้ยเช็คบรษัิท สัTงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิTง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีT จํากดั 
3.  หัก ณ ทีTจา่ย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขทีT 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีTไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิTง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีT จํากดั 
โทรศพัท ์02-615-4499, 02-615-4477-8    
โทรสาร  02-615-4479 
เว็บไซท ์www.hipotraining.com,www.hipotraining.co.th 
อเีมล ์hipotraining@gmail.com  
เฟสบุค๊ www.facebook.com/HIPOtraining  
 
 
 
อบรม, สมัมนา, งานบรกิาร, Professional Help Desk, บรกิารใหล้กูคา้ประทับใจ, หลกัการและเทคนคิดา้นการบรกิาร, พนักงาน Help Desk, 
โทรศพัท ์


