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บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 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  

ทกัษะการสื�อสารและการใหบ้รกิารที�ประทบัใจของ Call 
Center 

 
 

วทิยากร: อาจารยพ์รเทพ ฉันทนาว ี
ผูอํ้านวยการฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา กลุ่มบรษัิท TCC Capital Group 
ผูจั้ดการฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา กลุ่มบรษัิทเทเลคอมเอเชยี คอรป์อเรชัSน 

ผูจั้ดการสว่นสรรหาและฝึกอบรม เครอืบรษัิทโอสถสภา 
ผูจั้ดการฝ่ายฝึกอบรมดา้นขาย-ตลาด บรษัิทในเครอืโอสถสภา 
ผูจั้ดการฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา กลุ่มบรษัิทในเครอืยูคอม 

 
13 พฤศจกิายน 2562 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ แบงค็อก (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

                    *สถานที�จดัอบรมอาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 
หลกัการและเหตผุล 
          ทกุวันนีWโทรศัพท ์นอกจากเป็นเครืSองมอืสําคัญของผูใ้หบ้รกิารทางธรุกจิแลว้ ยังพัฒนาไปสูก่ารเป็นเครืSองมอื
ทางการตลาดอกีรูปแบบหนึSง ซึSงการใหบ้รกิารแกล่กูคา้ในธรุกจิบรกิารทีSมจํีานวนลูกคา้เพิSมมากขึWน และการบรกิารมี
ความหลากหลาย เจา้หนา้ทีS Call Center/พนง.สว่นงานบรกิารลกูคา้ ก็ยิSงทวคีวามสําคัญมากขึWนเทา่นัWน เพราะ Call 
Center เป็นชอ่งทางหนึSงทีSจะเขา้ถงึลกูคา้ไดง้า่ยทีSสดุและสะดวกทีSสดุเมืSอเปรยีบเทยีบกับชอ่งทางอืSนๆ พนักงาน 
 Call Center/พนง.สว่นงานบรกิารลกูคา้ จําเป็นตอ้งไดรั้บการพัฒนาใหท้นักับการเปลีSยนแปลงตา่งๆ และรักษาระดับ
การแขง่ขันโดยเฉพาะอย่างยิSง การทีSตอ้งเป็นเครืSองมอืของฝ่ายการตลาด ซึSงเราตอ้งพัฒนาบคุลากร Call Center/
พนง.สว่นงานบรกิารลกูคา้ ใหเ้ป็นเจา้หนา้ทีSแบบเชงิใหค้ําปรกึษาในเบืWองตน้แกผู่ท้ีSตดิต่อเขา้มาไดอ้ยา่งมอือาชพี 
 
วตัถปุระสงค ์
     1. เพืSอใหเ้กดิมาตรฐานในการใชโ้ทรศัพทไ์ดอ้ย่างถูกตอ้ง 
     2. เพืSอใหเ้กดิความเขา้ใจและรูเ้ทคนคิการสืSอสารและการใหบ้รกิารทางโทรศพัทอ์ยา่งถูกตอ้งซึSงสามารถ
ดําเนนิการแกไ้ขปัญหาตา่งๆ ใหลู้กคา้ไดอ้ยา่งมอือาชพี 
    3. เพืSอใหส้ามารถนําความรูไ้ปประยุกตใ์ชใ้นกรณีตา่งๆ ใหลู้กคา้เกดิความพงึพอใจและความประทับใจ 
    4. เพืSอเป็นการพัฒนาเจา้หนา้ทีS Call Center / พนง.สว่นงานบรกิารลกูคา้ ใหล้กูคา้เกดิความเชืSอมัSนในการบ 
    5. เพืSอเป็นการเสรมิภาพลักษณ์ทีSดใีหก้ับองคก์ร 
 
หวัขอ้การบรรยายและ Workshop 
    1. เทคนคิ/ทกัษะ การใชนํ้WาเสยีงเพืSอการสืSอสาร การจับประเด็น และการเจรจา 
    2. วธิกีารใชนํ้WาเสยีงทีSแตกตา่งกันในงานบรกิาร 
    3. วลแีละพฤตกิรรมทีSควรหลกีเลีSยงขณะใชโ้ทรศัพทใ์นการตดิตอ่ธรุกจิ 
    4. มาตรฐานการใชโ้ทรศพัทส์ูค่วามประทบัใจ 
    5. วธิกีารเขา้ถงึจติใจลกูคา้โดยวธิคีดิเชงิบวก Positive Thinking 
    6. “ทกัษะการฟัง” อกีหนึSงทกัษะทีSสาํคัญอย่างยิSง 
    7. เทคนคิการบรกิารลูกคา้ผ่าน Call Center ใหเ้กดิความประทบัใจ 
    8. เทคนคิการจัดการ การระงับอารมณ์ กับภาวะความกดดัน/ความเครยีด ทีSเกดิขึWน ระหวา่งการใชโ้ทรศัพทก์บั
ลกูคา้ 
    9. กลยทุธแ์ละทฤษฎกีารโนม้นา้วจติใจ 
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  10. การใชโ้ทรศพัทเ์พืSอการตดิตอ่ประสานงาน และการตดิตามงาน 
  11. วธิกีารจัดการกับคําตําหน ิและคํารอ้งเรยีนของลกูคา้ 
  12. สรุปแนวทางปฏบัิตใินการใชโ้ทรศพัท ์และการแกไ้ขปัญหาอย่างมปีระสทิธภิาพ 
 
 

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

ชําระภายใน 13 พฤศจกิายน 2562 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลทัSวไป 3,900.00 273.00 117.00 4,056.00 4,173.00 

สมาชกิ HIPO - - - - - 

พเิศษ! ชําระภายใน 30 ตลุาคม 2562 (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 - - - - - 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันีW 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ บญัชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขทีS 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขทีS 014-2-63503-8 

          ชืSอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิSง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีS จํากดั   
          และแฟ็กซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีS 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืSอบรษัิทของทา่น และชืSอหลักสตูร 
2.  ชาํระดว้ยเชค็บรษัิท สัSงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิSง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีS จํากดั 
3.  หัก ณ ทีSจา่ย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขทีS 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีSไดช้าํระมาแลว้   
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิSง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีS จํากดั 
โทรศพัท ์02-615-4499, 02-615-4477-78    
โทรสาร  02-615-4479 
เว็บไซท ์www.hipotraining.co.th 
อเีมล ์hipotraining@gmail.com  
เฟสบุค๊ www.facebook.com/HIPOtraining  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อบรม, สมัมนา, ทักษะ,การสืSอสาร,การใหบ้รกิาร,ประทับใจ, Call Center 


