
 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             
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Service beyond Expectation  
 

วทิยากร: ดร. ธธรีธ์ร ธรีขวญัโรจน ์
อดตี General Manager - บรหิารสนิคา้ บรษัิท หา้งสรรพสนิคา้เซน็ทรัล จํากัด 

อดตีผูจ้ดัการและบรหิารการขายอตุสาหกรรมนมไทย(นมตรามะล)ิ 
ประสบการณ์ระดบังานบรหิารและเป็นผูเ้ชีRยวชาญการวางแผนงาน และพัฒนาระบบงาน 

ทีRใคร ๆ ตอ้งถามถงึทั Vงวงการมากกวา่ 25 ปี 
 

21 กมุภาพนัธ ์2562 
09.00 – 16.00 น. 

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

 
หลกัการและเหตผุล 
 ในยุคแห่งการบรกิารเชน่นีV “การบรกิารอยา่งมอือาชพี” เป็นสิRงทีRจําเป็นอยา่งมากตอ่การสรา้งความน่าเชืRอถอื
และการสรา้งความพงึพอใจใหแ้กล่กูคา้ เนืRองจาก ลูกคา้มคีวามตอ้งการมากขึVน และธรุกจิมกีารแขง่ขันกันสงูยิRงขึVน   
สิRงทีRเป็นคําถามอยูใ่นใจผูใ้หบ้รกิาร รวมทั Vงผูบ้รหิารคอื จะบรกิารอยา่งไรจงึจะเรยีกวา่ “บรกิารอยา่งไร..ทีRเกนิความ
คาดหวงั”  
 หลักสตูรนีVมคํีาตอบใหก้ับผูเ้ขา้อบรมแน่นอน หลักสตูรนีV จงึไดพั้ฒนาขึVนมาเพืRอให ้ ไดเ้รยีนรูเ้ทคนคิในการ
เขา้ใจลกูคา้ใหม้ากขึVน เรยีนรูก้ารจัดการกับลกูคา้ ระดมสมองทํากจิกรรมประยกุตก์ารสรา้งบรกิารอนัโดดเดน่ตรงใจ
ลกูคา้ รวมถงึการแกปั้ญหาใหล้กูคา้เมืRอลกูคา้โกรธ เมืRอจบการอบรม ผูเ้ขา้สมัมนาจะสามารถประยกุตแ์ละตอ่ยอด
ความรูด้า้นการใหบ้รกิารอย่างเป็นเลศิไดด้ว้ยตนเอง  
 
วตัถปุระสงค:์   

1. เพืRอใหผู้เ้ขา้อบรมไดเ้รยีนรูจั้กอย่างลกึซึVงถงึความคาดหวงัใหม ่ๆ ของลกูคา้ 
2. เพืRอใหผู้เ้ขา้อบรมมคีวามสามารถเจาะลกึการบรกิารขั Vนสงู 
3.  เพืRอใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถประยกุตค์วามรูท้ีRไดศ้กึษาในหลักสตูรนีV ในขณะปฏบิตังิานจรงิไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพสงูสดุ 

 
หวัขอ้การฝึกอบรม 
Module 1: ลกูคา้..... ในมมุมองใหม่ๆ   
1. เปิดกรุ ความคาดหวังใหม่ๆ.......ของลูกคา้  
2. กจิกรรม: กา้วตอ่ไป ใหเ้กนิความคาดหวงัของลกูคา้ 
3. Customer Voice ต่อ การบรกิารของพนักงาน ในปัจจุบนั 
4. มติขิองการใหบ้รกิารเฉพาะราย (Personalized) 
5. กจิกรรม: บรกิารลกูคา้ แบบ Personalized  
6. ครองใจลกูคา้ดว้ย 8 กฎเหล็กแหง่การบรกิาร  
 

Module 2: เจาะลกึการบรกิารข ั[นสงู 
7. Functional and Emotional Services   
8. กจิกรรม: “บรกิารดว้ย Functional and Emotional Services”   
9. ภาพรวมการบรกิาร Service Process ท ั[งการขาย และ การบรกิาร 

• การนําลกูคา้เขา้สูก่ารสนทนา...อย่างธรรมชาต ิ
• การเป็นนักฟัง นักถาม และ นักวเิคราะห ์
• การร่ายคาถา..... เขา้สูก่ารใหบ้รกิาร การขาย และ การแกปั้ญหา อย่างคมชดั 
• การจบการสนทนา.........ดว้ยไมตรจีติอยา่งตรงึใจ 

10. กจิกรรม: ลงมอืปฏบัิต ิService Process  
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11. Proactive service เพื�อมุง่สู ่Zero Defects 
12. กจิกรรม: วเิคราะหก์ารสนทนาจรงิ 

 
ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 

อัตราหลักสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 
ชําระภายใน 21 กมุภาพนัธ ์2562 

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 6 กมุภาพนัธ ์2562 (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 ดงันีV 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ สาขาซอยอาร ีบญัชสีะสมทรัพย ์เลขทีR 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขทีR 014-2-63503-8 

          ชืRอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิRง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีR จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีR 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืRอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชืRอหลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สัRงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิRง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีR จํากดั (สาํนักงานใหญ)่ 
3.  หัก ณ ทีRจา่ย 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 กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิRง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีR จํากดั 
โทรศพัท:์ 02-615-4499, 02-615-4477-8    
แฟกซ:์ 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
เวปไซด:์ www.hipotraining.co.th  
อเีมล:์ hipotraining@gmail.com  
ไอด ีไลน:์ hipotraining 
เฟสบุค๊: www.facebook.com/HIPOtraining  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อบรม, สมัมนา, ขายตลาด, บรกิาร, คดิทักษะเฉพาะทาง, หวัหนา้งาน, ผูบ้รกิาร, การบรกิาร, ความคาดหวงั, มอือาชพี, Service 


