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  Onsite / Online By  Zoom/Onsite พร้อมรับใบวุฒิบัตรฟรี 

ทกัษะการพดูกบัการบริการลกูคา้ใหป้ระทบัใจ 
Customer Service Excellent 

วันพุธที่  29  มีนาคม  2566  เวลา  09.00-16.00  น. 

  สถานท่ี โรงแรมโนโวเทล ซอยสุขุมวิท 20  ใกล้ BTS อโศก  กรุงเทพ **สถานีอาจมีการเปลี่ยนแปลง 

หรืออบรม Online by Zoom  เพยีงท่านละ  2,500 บาท 
 

วิทยากร  ดร.พพิฒัน์พล  เพ็ชรเท่ียง 

พเิศษสมัคร 2 ท่านลดเพิม่  500.- 
หรือสมัคร  3 ท่าน เข้าฟรี + 1 ท่านทันที !!! 

 

  
วตัถปุระสงค ์
1. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมเรยีนรูเ้ทคนิคและวธิกีารพดูในการใหบ้รกิารต่อหน้าลูกคา้ และทางโทรศพัทใ์น

สถานการณ์ต่างๆ  ทีผู่ใ้หบ้รกิารตอ้งตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ย่างเหมาะสม และประทบัใจ
สงูสุดของลูกคา้ 

2. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมเรยีนรูจ้ากการฝึกปฏบิตัจิากกรณีศกึษาทีเ่กดิขึน้จรงิจากวทิยากรทีม่ี
ประสบการณ์ตรง 

3. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมรูจ้กัการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เพือ่สรา้งความประทบัใจสงูสุดใหก้บัลูกคา้ทุกๆ 
ช่องทางการใหบ้รกิาร (บรกิารผ่านทางโทรศพัท์ , พนกังานประจ าสาขา) 

หวัข้อการอบรม 
1. หลกัการส าคญัการให้บริการลูกค้าท่ีประทบัใจกบัความต้องการของลูกค้า 

➢ ความตอ้งการสว่นตวั (Personal Needs) 
➢ ความตอ้งการต่อการปฏบิตั ิ(Practical Needs) 

2. การวิเคราะห์พฤติกรรมและการจบัสญัญาณการความต้องการของลูกค้าแต่ละประเภท 
➢ ประเภทลูกค้าฟัง เช่น ลูกคา้อยากเลอืกใชบ้รกิาร แต่มคีวามกลา้ๆกลวัๆ ไม่มัน่ใจ เพราะอะไร? 
➢ ประเภทลูกค้าใช้บริการแล้ว เช่น ลูกคา้ทีใ่ชบ้รกิารหรอืตกลงรบับรกิารแลว้ แต่ขอยกเลกิกลาง

อากาศเพราะอะไร  
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➢ ประเภทลูกค้าพดู เช่น ท าไมลูกคา้มกัจะบ่นตโิน่นตนิี่ หลายๆอย่างกบัเจา้หน้าที ่ แลว้บางครัง้
พนกังานบรษิทักท็ าเงยีบเฉยดเูหมอืนไม่สนใจลูกคา้ ควรแกไ้ขพนกังานอย่างไร 

➢ ประเภทลูกค้าเดิน เช่น ลูกคา้ Walk In มาขอใชบ้รกิารในการบรกิารของคุณเอง เหตุทีม่าทีไ่ปของ
การเขา้มาใชบ้รกิารอยู่ตรงไหน แลว้สามารถปิดการขายดว้ยความประทบัใจสงูสุดไดอ้ย่างไร 

3. การพฒันาบุคลิกภาพความสามารถของพนักงานให้เกิดความประทบัใจของลูกค้า 7 ประการ 
▪ การสือ่สารกบัลูกคา้ (Communication) 
▪ การใหค้วามรูเ้กีย่วกบัสนิคา้ (Product Knowledge) 
▪ การสรา้งความกระตอืรอืรน้ (Enthusiasm) 
▪ การสรา้งมติรภาพกบัลูกคา้ (Friendliness) 
▪ การสรา้งความมัน่ใจใหก้บัลูกคา้ (Confidence) 
▪ วธิกีารขาย (Selling Skill) 
▪ การหว่านลอ้มและโน้มน้าวลูกคา้ (Persuasiveness) 
▪ ท าแบบทดสอบความสามารถ 7 ลกัษณะ จ านวน 30 ขอ้ และการวเิคราะหผ์ล 
➢ WORKSHOP : การฝึกปฏิบติัความพร้อมการแสดงออกการทกัทาย การย้ิม การใช้ค าพดูท่ี

ไพเราะ ช้า ชดั คม สุภาพ นุ่มนวล และเนียน การวางกิริยา ท่าทางน ้าเสียงต่อลูกค้าทาง
โทรศพัท์ 

4. ทกัษะการพดูกบัการให้บริการของพนักงานผ่านช่องทางการให้บริการทางโทรศพัท์ และ
พนักงานให้บริการประจ าสาขา 
▪ การเปิดการสนทนากบัลูกคา้ใหป้ระทบัใจ 
▪ การรบัมอืกบัลูกคา้ทีป่ฏเิสธทนัท ีหลงัจากการเปิดการสนทนา 
▪ การวเิคราะหค์วามตอ้งการของลูกคา้ทีแ่ทจ้รงิ และตอบสนองอย่างตรงจุด 
▪ การควบคุมอารมณ์ บรหิารขอ้โตแ้ยง้ของลูกคา้ 
▪ การปิดการสนทนาทีป่ระทบัใจลูกคา้ 
▪ WORKSHOP : ฝึกทกัษะการพดู และเตรียมความพร้อมการรบัมือกบัลูกค้าแบบต่างๆ เพื่อ

ประเมินความสามารถของพนักงานประจ าสาขา รวมถึงการวิเคราะห์จดุดีและจดุอ่อน ทัง้ 2 
ช่องทางการให้บริการ ฝึกปฏิบติัทางโทรศพัท์ (Telephone Practice) ของพนักงาน และฝึก
ปฏิบติัต่อหน้าลูกค้าส าหรบัพนักงานประจ าสาขา (Face to Face Practice)  

5. มาตรฐานการสนทนากบัลูกค้าให้เกิดความประทบัใจ 
6. มาตรฐานการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการดบัไฟลูกค้า (HEAT) และการตอบข้อสงสยัลูกค้าเพื่อ

ความประทบัใจ  
WORKSHOP : ฝึกปฏบิตักิบัลูกคา้แบบสถานการณ์แบบปกตทิัว่ไป และลูกคา้ไม่ปกต ิ พรอ้มการ
ประเมนิความสามารถพนกังานทีใ่หบ้รกิารประจ าสาขา  และการวเิคราะหจุ์ดดแีละจุดอ่อนของแต่ละช่อง
ทางการใหบ้รกิาร 
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วิธีการฝึกอบรม – สมัมนา 
เป็นการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร (Dynamic & Workshop) เน้นการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง และแลกเปลีย่น

ประสบการณ์ร่วมกนั (Learning by Doing and Participating with Experiences) ซึง่ประกอบดว้ย 
 การบรรยาย    กจิกรรม และเกม      การแสดงออก 
 กลุ่มสมัพนัธ์  การแสดงความคดิ ถาม – ตอบ  

วิทยากรน าการสมัมนา 

ดร.พิพฒัน์พล  เพช็รเท่ียง (อ.ปีเตอร/์ดร.ป๊ืด) 
▪ Managing Director : PLAN AND  WORK CENTER 
▪ ทีป่รกึษาพฒันาทรพัยากรมนุษยแ์ละองคก์ร : DE WISDOM Training Institute 
▪ ทีป่รกึษาอสิระพฒันาพนกังานขายและพนกังานสมัพนัธ์ลูกคา้ดว้ยกระบวนการ 

Sales Consultant, Customer Service and Call Center Assessment or Development Center 
▪ ผูเ้ชีย่วชาญการออกแบบหลกัสตูร และเครื่องมอืส าหรบัการพฒันาบุคลากรมากกว่า 10 ปี 

อดีตท่ีท างาน  
▪ ทีป่รกึษาอาวุโสดา้นพฒันาบุคลากร Adecco Consulting Limited (Thailand)  
▪ ผูช้่วยผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาบุคลาการ Thailand Duty Free Shop Co., Ltd. (ททท.) 
▪ ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาทรพัยากรบุคคล King Power Duty Free Co., Ltd. (เอกชน) 
▪ ผูจ้ดัการฝ่ายบรกิารสว่นหน้า และผูจ้ดัการฝ่ายฝึกอบรม Bangkapi Royal Rose Hotel 

          Kasikorn Thai Bank, Ambassador Hotel Bangkok 
การศึกษา 

  - ปรญิญาเอก สาขาพฒันาทรพัยากรมนุษย ์ 
  (HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT )  มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

   ช่ือเร่ืองดษุฎีนิพนธ ์การพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมการสอนงานของหวัหน้างานในโรงงานอเิลก็ทรอนิกสไ์ทย 

   A Development of the Coaching Training Curriculum for Supervisor in Thai Electronic Industries. 
- ปรญิญาโท สาขาการศกึษาเพือ่พฒันาทรพัยากรมนุษย ์ 
  (HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT )  มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

  - ปรญิญาตร ีสาขาภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร (ENGLISH COMMUNICATION ART) 
    มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ 

  ศิษยเ์ก่าดีเด่นปี พ.ศ. 2539 รางวลันพรตัน์เชดิชเูกยีรต ิประเภทผูใ้หบ้รกิารสงัคม 
  Certificated to Mini Master of Management (MMM) NIDA 
  Certificated to Service Plus as Service Training for Trainer 

    DDI-Development Dimensions International (Thailand) 
    Certified to DJ Professional Training KPN MUSIC ACADEMY  
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ค่าใชจ้่ายในการอบรมท่ีโรงแรม 

รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม คา่อาหารว่าง 2 ม้ือ อาหารกลางวันและใบรบัรองวุฒิบตัร 

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาพเิศษท่านละ 3,900 273 117 4,056 

สมัคร 2 ท่านลดเพิม่ 500.- 7,300 511 219 7,592 

สมัคร 3 เข้าฟรีเพิม่ + 1 ท่าน 11,700 819 351 12,168 
 
 

 

ค่าใชจ้่ายในการอบรม Online Program Zoom  

จะท าการส่งเอกสารการบรรยาย ไฟล์ PDF ทางอีเมล์ก่อนอบรม  2-3 วัน  พรอ้มรบัใบรบัรองวุฒิบตัรทางไปรษณีย ์

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาพเิศษท่านละ 2,500 175 75 2,600 

สมัคร 2 ท่านลดเพิม่ 500.- 4,500 315 135 4,680 

สมัคร 3 เข้าฟรีเพิม่ + 1 ท่าน 7,500 525 225 7,800 

 
รายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ  เพิม่เติมได้ท่ีนี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/ 

 

ส ารองที่นั่ง  ติดต่อเพิม่เตมิได้ที่     คุณธนนันท์     090 645 0992 , 089 606 0444, Line :  hrdzenter  www.facebook.com/hrdzenter,   
IG : hrd_zenter  www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzentertraining@gmail.com , jiw473@gmail.com 

รายละเอียดการช าระเงนิ 

 การชำระเงิน โอนเข้าบัญชี ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกดั   

  บัญชอีอมทรัพย์  เลขท่ีบัญชี 206-237-174-0 
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 กรณีชำระเงินแล้ว กรณุา Scan  หรือถา่ยรูป  สลิป Pay in มาที่  Line  : hrdzenter    
 หรือ mail  : hrdzentertraining@gmail.com, jiw473@gmail.com 

กรุณาหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ จำกดั  เลขท่ีผูเ้สียภาษี 0105555113021 
เลขท่ี 171/162  ซอยพุทธบูชา 39  แยก 1-1  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 (สำนักงานใหญ่)   
เลขท่ีผู้เสียภาษี 0105555113021 
 
 
 

                                      

 

 Scan  QR Code   กรอกใบสมัคร Online 

การแจ้งยกเลิก:  

1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  2. 

กรณีทีท่่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวนังาน  1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมคัร    
3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามท่ีส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งส้ิน   
หรือหากท่านยังไม่ช าระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเก็บค่าธุรการจ านวน  30 %  ทันที    
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