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Super Service Excellence 
(การบรกิารช ั*นเยี�ยม) 

 
วทิยากร: อาจารยส์พุจน ์กฤษฎาธาร 

อดตี Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด  
บรษัิท แอบ๊บอต ลาบอแรตอรสี จํากดั จากสหรัฐอเมรกิา   

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

จากประสบการณ์ตรงและจรงิในวงการทีTมากดว้ยคณุภาพมากกวา่ 30 ปี 
 

30 เมษายน 2562 
09.00 – 16.00 น.  

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
*สถานที�จดัอบรมอาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 
หลกัการและเหตผุล 

ในยคุปัจจบุนัการบริการถือเป็นสิ�งที�จําเป็นอย่างมากต่อการสร้างความน่าเชื�อถือและการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลกูค้า 
เนื�องจากในปัจจบุนัลกูค้ามีความต้องการที�หลากหลาย และการแข่งขนัทางธุรกิจที�มีความรุนแรงมากขึ )น สิ�งที�เป็นคําถามอยู่ในใจผู้
ให้บริการ รวมทั )งผู้บริหารคือจะบริการอย่างไรจึงจะเรียกว่า “การบริการชั �นเยียม” เพื�อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ ใช้บริการ 
หลกัสตูรนี )มีคําตอบให้กบัผู้ เข้าอบรมแน่นอน 

หลกัสตูรนี ) จงึได้พัฒนาขึ )นมาเพื�อให้ ได้เรียนรู้เทคนิค...การบริการชั �นเยียม... สร้างความเข้าใจลกูค้าให้มากขึ )น เรียนรู้
การจดัการกบัลกูค้าแตล่ะประเภท ระดมสมองทํากิจกรรมประยกุต์การสร้างบริการอนัโดดเด่นตรงใจลกูค้า รวมถึงการแก้ปัญหาให้
ลกูค้าเมื�อลกูค้าโกรธ เมื�อจบการอบรมผู้ เข้าสมัมนาจะสามารถประยกุต์และต่อยอดความรู้ด้านการบริการทีเรียกว่า..บริการชั �น
เยียม...ได้ด้วยตนเอง  
 
วตัถปุระสงค ์
1. เพื�อให้ผู้ เข้ารับการอบรมได้ทราบหลกัการและเทคนิคด้านบริการให้เป็นการบริการชั �นเยียม  
2. เพื�อให้ผู้ เข้ารับการอบรมสามารถนําความรู้ที�ได้ ไปใช้ ให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่องค์กร  

 
หวัข้อการบรรยายและ Workshop 
Module 1: กุญแจสําคัญของ....การบริการชั �นเยียม 
1. คําว่า....Super Service Excellence 
2. บทบาทหน้าที� และความรับผิดชอบของการบริการ 
3. เรียนรู้และเข้าใจ...พฤตกิรรมของลกูค้าแต่ละประเภท 
4. เทคนิคการรับมือลกูค้าในแต่ละประเภท  
5.  ขั )นตอนการให้บริการ...สูก่ารเป็นนกับริการชั )นเยี�ยมด้วยการบริการแบบ GIDC 
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6. เทคนิคการบริการชั )นเยี�ยม 

• การสงัเกตลกูค้า 

• รู้ความต้องการของลกูค้า 

• วิเคราะห์พฤติกรรมลกูค้า 

• เข้าใจสถานการณ์ของลกูค้า 
7.  กิจกรรม...บริการอย่างไรถึงเรียกว่า...การบริการชั �นเยียม” 

Module 2: บริการทีใช่....ครองใจลูกค้า 
8. เทคนิคการสื�อสารที�มีประสิทธิภาพ...เพื�อการเป็นนักบริการชั �นเยียม 

• การพดู          

• ภาษา 

• นํ )าเสียง 

• การฟัง 
9. สร้างทศันคติที�ดีตอ่งานบริการ... 
10. เรียนรู้มารยาท บคุลกิภาพ และลกัษณะทา่ทาง   
11. การสร้างความประทบัใจให้ลกูค้า 

• ตั )งแต่แรกพบจนลกูค้ากลบัมาใช้บริการอีก 
12. การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเมื�อเจอลกูค้าร้องเรียน 
13. กิจกรรม...บริการทีใช่...ครองใจลูกค้า 
14. Role play...การแก้ไขปัญหา...สร้างความประทบัใจให้ลูกค้า 
(สร้างบทบาทสมมุต ิสถานการณ์ต่าง ๆ ทีเกิดขึ �นจริงในงานบริการ) 

15. กิจกรรม “การประเมินผลและการวเิคราะห์ตนเอง” 
16. สรุป คําถามและคําตอบ 

 
 

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

ชําระภายใน วนัที�  30 เมษายน 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 - - - - - 

พเิศษ! ชําระภายใน 15 เมษายน 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 - - - - - 
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วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันี^ 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ สาขาซอยอาร ีบญัชสีะสมทรัพย ์เลขทีT 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์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   
     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  
 
 
 
บรกิาร, ชัน̂เยีTยม, Super Service Excellenc , ขจัดขอ้รอ้งเรยีน, ทัศนคต,ิ พฤตกิรรม,ประเภทลกูคา้,สมัมนา,หลกัสตูร, อบรม 


