
 

 
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.co.th  

บรกิาร 3 ระดบั....มดัใจลกูคา้ใหอ้ยูห่มดั 
 

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

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

จากประสบการณ์ตรงและจรงิในวงการทีTมากดว้ยคณุภาพมากกวา่ 30 ปี 
 

9 ตลุาคม 2563 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานทีTจัดอบรมอาจเปลีTยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  
U 
 
หลกัการและเหตผุล:  
 ปัจจุบันนี]การแขง่ขันของธรุกจิไม่เพยีงแต่การมุ่งทีTสรา้งหรอืผลติสนิคา้ทีTดมีีคุณภาพสูส่ายตาลูกคา้
เทา่นั]น อกีสิTงหนึTงทีTองคก์รตา่งๆ ใหค้วามสําคัญไมแ่พก้ัน คอื การพัฒนาทกัษะดา้นการบรกิารและการสรา้ง
ความประทบัใจของพนักงานใหเ้กดิขึ]นในสายตาลกูคา้หรอืใหลู้กคา้รูส้กึและสมัผัสไดใ้นการมาตดิต่อแต่ละ
ครั]ง เพราะสิTงนี]ถอืว่าเป็น เสน่ห ์หรอืความสําคัญต่อการรับรูว้่าองคก์รหรอืธรุกจินั]นใหค้วามสําคัญแกลู่กคา้
มากนอ้ยเพยีงใด              
          หลักสตูรนี]จงึไดพั้ฒนาขึ]นมาเพืTอให ้พนักงานบรกิาร ไดเ้รยีนรูว้ธิบีรกิารลกูคา้ประเภทต่างๆ โดยเริTม
ตั ]งแต่การบรกิารทีTเป็นพื]นฐาน(ทัTวไป)  การบรกิารลูกคา้ทีTเฉพาะกลุ่ม จนไปถึงการบรกิารลูกคา้เฉพาะ
รายบคุคล  ซึTงนักบรกิารจําเป็นตอ้งม ีความรู ้ความสามารถ ในการบรกิารลูกคา้แต่ละประเภททีTแตกต่างกัน 
อกีทั ]งยังไดร้่วมทํากจิกรรม Workshop และ Role Play เพืTอพัฒนาการบรกิารใหด้ขี ึ]น ทําใหผู้อ้บรมเขา้ใจ
และสามารถประยุกตใ์ชไ้ดด้ว้ยตนเองเมืTอปฏบิัตงิานจรงิ 
 
 
วตัถปุระสงค:์   
1. เพืTอใหผู้เ้ขา้อบรมเขา้ใจหัวใจสําคัญและหลักในการบรกิารลกูคา้ทัTวไปใหป้ระทบัใจ 
2. เพืTอใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถบรกิารลกูคา้แตล่ะประเภทไดอ้ยา่งตรงจุด... ตรงใจ 
3. เพืTอใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถบรกิารลกูคา้เฉพาะรายบคุคล....ใหป้ระดจุดัTงคนสําคัญ 
4. เพืTอใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถนําความรูท้ีTไดไ้ปตอ่ยอดและพัฒนาองคใ์หเ้กดิประโยชนส์งูสดุ 

 
หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา: 
Module 1 การบรกิารลกูคา้ท ั�วไป.....สรา้งความประทบัใจในงานบรกิาร 
1. หัวใจสําคัญของการบรกิารลกูคา้ใหป้ระทบัใจ 
2.  ทศันคตทิี�ด.ี...ของนกับรกิารที�ควรจะเป็น !!!  (จติใจเต็มเปี� ยมดว้ยบรกิาร) 

• เปลีTยนความทอ้แท ้เป็นความทา้ทาย 
3. ความตอ้งการและความคาดหวังของลกูคา้ในยคุปัจจุบนั 
4. กจิกรรม Workshop คน้หาความตอ้งการ...เพื�อบรกิารอย่างประทบัใจ 

5. ข ัRนตอนการบรกิารอยา่งเป็นระบบ....สรา้งความประทบัใจดว้ย Service Mind 

• เปิดใจดว้ยคําทกัทายทีTเป็นมติร....สรา้งบรรยากาศเป็นกนัเองกบัลกูคา้ (การสรา้งความ
ประทบัใจแรก) 

• การสอบถามความตอ้งการของลกูคา้ (คน้หาความคาดหวัง) 
• จับประเด็นความตอ้งการไดอ้ยา่งถกูตอ้ง การรับฟังในสิTงทีTลูกคา้สืTอ (ฟังอย่างเขา้ใจ) 
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• ลงมอืปฏบิตัติามความตอ้งการลูกคา้อย่างเต็มใจและตั ]งใจ 
• ทบทวนและสรปุสิTงทีTลกูคา้สืTอ...เพืTอสรา้งความเขา้ใจใหต้รงกนัระหวา่งลกูคา้และพนักงาน 

6. กจิกรรม Role Play  “การบรกิารลกูคา้ท ั�วไป.....สรา้งความประทบัใจในงานบรกิาร”  
7. เทคนคิการแกปั้ญหาและรับมอืกบัลกูคา้อยา่งมลีกูลอ่ลกูชน  

Module 2 การบรกิารลกูคา้เฉพาะกลุม่....สรา้งความประทบัใจใหต้รงจดุ 
8. การวเิคราะหก์ลุ่มลกูคา้ทีTหลากหลาย....เพืTอบรกิารทีTเป็นเลศิ  

• ลกูคา้พรหมจรรย ์
• ลกูคา้เจา้อารมณ ์
• ลกูคา้เจา้ยศเจา้อยา่ง 
• ลกูคา้ลกูทุง่ 

9. เทคนคิการบรกิารกบัลกูคา้เฉพาะกลุม่....อยา่งมกี ึ_น 
• หลกัการแยกลกูคา้แตล่ะกลุม่ 
• การวเิคราะหค์วามตอ้งการที�แตกตา่ง 
• การบรกิารใหต้รงใจ 

10. กจิกรรม Role Play  “การบรกิารลกูคา้เฉพาะกลุม่....สรา้งความประทบัใจใหต้รงจดุ”  
Module 3 การบรกิารลกูคา้เฉพาะราย…สรา้งจดุตา่ง บรกิารอยา่ง “ลกูคา้รายสาํคญั” 
11. การวเิคราะหพ์ฤตกิรรมของลกูคา้เพืTอคน้หาลักษณะเฉพาะแตล่ะบคุคล 

• ความตอ้งการ 
• ปัญหาทีTประสบ 
• นสิยั หรอื Lifestyle 

12. กจิกรรม Workshop คน้หาลกัษณะเฉพาะ…สรา้งบรกิาร “ประดจุคนสําคญั” 
13. กจิกรรม Role Play  “การบรกิารลกูคา้เฉพาะราย…สรา้งจดุตา่ง บรกิารอยา่ง “ลกูคา้ราย

สาํคญั” 
14. วธิบีรหิารจัดการอารมณ์ตัวเอง (EQ) เพืTอสรา้งความสขุในงานบรกิาร 
15. สรุปคําถาม – ตอบ 
 

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

ชําระภายใน 9 ตลุาคม 2563 
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 18 กนัยายน 2563 (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. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันี] 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ สาขาซอยอาร ีบญัชสีะสมทรัพย ์เลขทีT 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บญัชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขทีT 014-2-63503-8 

          ชืTอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิTง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีT จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีT 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืTอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชืTอหลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สัTงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิTง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีT จํากดั (สาํนักงานใหญ)่ 
3.  หัก ณ ทีTจา่ย 3% เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
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     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    
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, บรกิาร,เทคนคิ,ลกูคา้,ขั ]นตอนการบรกิาร,ลกูคา้หลากหลาย 


