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 Customer Delight  
เพื�อการบรกิารลกูคา้อยา่งเหนอืช ั0น 

 

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 

 
9 ธนัวาคม 2563 

เวลา 09.00 น. – 16.00 น. 
** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 

*สถานทีTจัดอบรมอาจเปลีTยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 
 

หลกัการและเหตผุล 
การบรกิารดว้ยสายสัมพันธก์บัลกูคา้โดยเฉพาะ Customer Delight  ไดท้วคีวามสาํคัญมากขึ_นในยุคนี_ไม่วา่

จะเป็นธรุกจิขายสนิคา้หรอืธรุกจิใหบ้รกิาร หากธรุกจิใดไมเ่นน้การบรหิารความสมัพันธก์บัลกูคา้ ธรุกจินั_นยอ่มสญู
หายไปจากโลกของการแข่งขันอยา่งแน่นอน  เนืTองจากความสมัพันธก์บัธรุกจิ เป็นปัจจัยหลักทีTสําคัญปัจจัยหนึTงทีT
ลกูคา้ใชใ้นการเลอืกทีTจะซื_อหรอืไมซ่ื_อสนิคา้ ใชห้รอืไมใ่ชบ้รกิารกับธรุกจิหนึTงๆ  

หลักสตูรนี_จงึพัฒนาขึ_นเพืTอใหผู้เ้ขา้อบรมไดเ้รยีนรู ้เขา้ถงึพฤตกิรรมของ Customer Delight  วธิกีารคน้หา
ความตอ้งการทีTแทจ้รงิ เทคนคิการสรา้ง Customer Delight เพืTอสรา้งความจงรักภักด ีรวมถงึวธิกีารรักษาฐาน 
Customer Delight ผ่านการทํากจิกรรม Role Play และ Workshop เพืTอใหผู้เ้ขา้อบรมไดฝึ้กคดิ ฝึกปฏบิตัจินสามารถ
นําความรูท้ีTไดรั้บไปใชง้านไดจ้รงิ 
 
วตัถปุระสงค ์
1. เพืTอใหผู้เ้ขา้อบรมเขา้ใจถงึความตอ้งการของ Customer Delight อย่างแทจ้รงิ 
2. เพืTอใหผู้เ้ขา้อบรมไดท้ราบถงึวธิกีารสรา้งบรกิารทีTเหนอืวา่ (Customer Delight) เพืTอสรา้งความประทับใจให ้

ลกูคา้สงูสดุ 
3. เพืTอใหผู้เ้ขา้อบรมไดเ้รยีนบรหิารและรักษาฐาน Customer Delight ในจงรักภกัดตีอ่องคก์ร 
4. เพืTอใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถนําความรูท้ีTไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการบรหิารความสมัพันธก์ับลกูคา้ไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพ 
 
หวัขอ้การบรรยายและ Workshop  
Module 1 เขา้ถงึ เขา้ใจ ธรรมชาตขิอง Customer Delight 
1. พฤตกิรรมและความตอ้งการของ  Customer Delight ในยุค....แหง่การแขง่ขนั 
2. กจิกรรม Workshop : คน้หาความตอ้งการ....เพื�อสรา้ง  Customer Delight 
3. ความสาํคญัของ Customer Delight ในยคุแหง่การแขง่ขนั 
4. ทํายงัไงใหเ้ป็น......Customer Delight? 
5. สิ�งสาํคญัที�นกับรกิารตอ้งมใีนการสรา้ง Customer Delight 
6. กจิกรรม Workshop : คน้หาตัวตน....สูก่ารสรา้ง Customer Delight 
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Module 2  สรา้ง Customer Delight สูค่วามประทบัใจไมรู่ล้มื 
7. การสรา้ง Customer Delight เพืTอสรา้งความจงรักภกัดตีอ่องคก์ร 
8. กจิกรรม : การสรา้ง Customer Delight เพื�อใหเ้กดิประสบการณ์ที�ดกีบัลกูคา้ 
9. 5 เทคนคิการสรา้งสมัพนัธส์ู.่...การสรา้ง Customer Delight 

• บรกิารอยา่งรวดเร็ว ทันใจ 
• รับฟังถงึปัญหาและเป็นทีTปรกึษาใหก้บัลกูคา้ 
• วางแผนการตดิตามลูกคา้ไมใ่หบ้อ่ยไป...เพืTอไม่ใหล้กูคา้รูส้กึอดึอัด 
• สรา้งความสมัพันธก์บัลูกคา้เพืTอสรา้งความประทบัใจ 
• สรา้งความยดืหยุน่กบัลูกคา้ 

10. การพจิารณาขอ้ดแีละขอ้พงึระวงั ของ Customer Delight  
11. กจิกรรม Role Play บรกิารอยา่งเหนอืช ั0นสรา้งความประทบัใจไมรู่ล้มื 
12. การบรหิารบรกิารเพืTอรักษาฐาน Customer delight  
13. Customer Delight ทีTขัดตอ่นโยบายขององคก์ร 

• ลกูคา้เรยีกรอ้งมากเกนิไปขดัตอ่นโยบายบรษัิท 
14. กรณีศกึษา วธิแีกไ้ขปัญหาลกูคา้เรยีกรอ้งมากเกนิไปแต่เราไมส่ามารถใหไ้ด ้
15. ถาม – ตอบ 

 

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

ชําระภายใน 9 ธนัวาคม 2563 

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 4,500.00 315.00 135.00 4,680.00 4,815.00 

สมาชกิ HIPO 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00 

พเิศษ! ชําระภายใน  25 มกราคม 2563 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 4,300.00 301.00 129.00 4472.00 4,601.00 

สมาชกิ HIPO 4,000.00 280.00 120.00 4,160.00 4,280.00 

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 
เว็ปไซด:์ www.hipotraining.co.th  
อเีมล:์ hipotraining@gmail.com  
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ไอด ีไลน:์ hipotraining 
เฟสบุค๊: www.facebook.com/HIPOtraining  
 
 
 
อบรม, สมัมนา, ความประทับใจ , บรกิารลกูคา้ , Delight  , Customer Delight , งานบรกิาร , สรา้งความประทับใจ , พนักงานบรกิาร 
 


