
 

 
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  

Super Service Excellence 
(การบรกิารช ั*นเยี�ยม) 

 
วทิยากร: ดร.ธธรีธ์ร ธรีขวญัโรจน ์

อดตี General Manager - บรหิารสนิคา้ บรษัิท หา้งสรรพสนิคา้เซน็ทรัล จํากัด 
อดตีผูจ้ดัการและบรหิารการขายอตุสาหกรรมนมไทย(นมตรามะล)ิ 

และผา่นงานดา้นการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group 
รวมประสบการณ์การทํางานดา้นการขาย การตลาดและการบรกิารมากกวา่ 25 ปี 

 
2 พฤศจกิายน 2563 
09.00 – 16.00 น.  

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

 
หลกัการและเหตผุล 

ในยุคปัจจุบันการบรกิารถอืเป็นสิXงทีXจําเป็นอย่างมากต่อการสรา้งความน่าเชืXอถอืและการสรา้งความพงึพอใจ
ใหแ้กล่กูคา้ เนืXองจากในปัจจุบันลูกคา้มคีวามตอ้งการทีXหลากหลาย และการแขง่ขันทางธรุกจิทีXมคีวามรุนแรงมากขึ[น 
สิXงทีXเป็นคําถามอยู่ในใจผูใ้หบ้รกิาร รวมทั [งผูบ้รหิารคอืจะบรกิารอย่างไรจงึจะเรียกว่า “การบรกิารช ั*นเยี�ยม” เพืXอ
สรา้งความพงึพอใจใหก้บัผูใ้ชบ้รกิาร หลักสตูรนี[มคํีาตอบใหก้ับผูเ้ขา้อบรมแน่นอน 

หลักสูตรนี[ จงึไดพั้ฒนาขึ[นมาเพืXอให ้ไดเ้รียนรูเ้ทคนคิ...การบรกิารช ั*นเยี�ยม... สรา้งความเขา้ใจลูกคา้ให ้
มากขึ[น เรียนรูก้ารจัดการกับลูกคา้แต่ละประเภท ระดมสมองทํากจิกรรมประยุกตก์ารสรา้งบรกิารอันโดดเด่นตรงใจ
ลูกคา้ รวมถงึการแกปั้ญหาใหลู้กคา้เมืXอลูกคา้โกรธ เมืXอจบการอบรมผูเ้ขา้สัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอด
ความรูด้า้นการบรกิารที�เรยีกวา่..บรกิารช ั*นเยี�ยม...ไดด้ว้ยตนเอง  
 
วตัถปุระสงค ์

1. เพืXอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดท้ราบหลักการและเทคนคิดา้นบรกิารใหเ้ป็นการบรกิารช ั*นเยี�ยม  
2. เพืXอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถนําความรูท้ีXได ้ไปใช ้ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุแกอ่งคก์ร  

 
หวัขอ้การบรรยายและ Workshop 
Module 1: กญุแจสําคญัของ....การบรกิารช ั*นเยี�ยม 

1. คําวา่....Super Service Excellence 
2. บทบาทหนา้ทีX และความรับผดิชอบของการบรกิาร 
3. เรยีนรูแ้ละเขา้ใจ...พฤตกิรรมของลูกคา้แตล่ะประเภท 
4. เทคนคิการรับมอืลกูคา้ในแตล่ะประเภท  
5.  ขั [นตอนการใหบ้รกิาร...สูก่ารเป็นนักบรกิารชั [นเยีXยมดว้ยการบรกิารแบบ GIDC 
6. เทคนคิการบรกิารชั [นเยีXยม 

• การสงัเกตลกูคา้ 
• รูค้วามตอ้งการของลกูคา้ 
• วเิคราะหพ์ฤตกิรรมลูกคา้ 
• เขา้ใจสถานการณ์ของลกูคา้ 

7.  กจิกรรม...บรกิารอย่างไรถงึเรยีกวา่...การบรกิารช ั*นเยี�ยม” 
Module 2: บรกิารที�ใช.่...ครองใจลกูคา้ 
8. เทคนคิการสืXอสารทีXมปีระสทิธภิาพ...เพืXอการเป็นนกับรกิารช ั*นเยี�ยม 

• การพูด          
• ภาษา 
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• นํ[าเสยีง 
• การฟัง 

9. สรา้งทศันคตทิีXดตีอ่งานบรกิาร... 
10. เรยีนรูม้ารยาท บคุลกิภาพ และลักษณะทา่ทาง   
11. การสรา้งความประทบัใจใหล้กูคา้ 

• ตั [งแต่แรกพบจนลกูคา้กลบัมาใชบ้รกิารอกี 
12. การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้เมืXอเจอลูกคา้รอ้งเรยีน 
13. กจิกรรม...บรกิารที�ใช.่..ครองใจลกูคา้ 
14. Role play...การแกไ้ขปญัหา...สรา้งความประทบัใจใหล้กูคา้ 

(สรา้งบทบาทสมมตุ ิสถานการณ์ตา่ง ๆ ที�เกดิขึ*นจรงิในงานบรกิาร) 
15. กจิกรรม “การประเมนิผลและการวเิคราะหต์นเอง” 
16. สรุป คําถามและคําตอบ 

 
 

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

ชําระภายใน วนัที�  2 พฤศจกิายน 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 19 ตลุาคม 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 ์เลขทีX 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขทีX 014-2-63503-8 

          ชืXอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิXง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีX จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีX 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืXอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชืXอหลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สัXงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิXง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีX จํากดั (สาํนักงานใหญ)่ 
3.  หัก ณ ทีXจา่ย 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 ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีXไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิXง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีX 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, ชั [นเยีXยม, Super Service Excellenc , ขจัดขอ้รอ้งเรยีน, ทัศนคต,ิ พฤตกิรรม,ประเภทลกูคา้,สมัมนา,หลกัสตูร, อบรม 


