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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   

กลยทุธพ์ชิติใจลกูคา้ในงานบรกิาร 
(Service Mind) 

 
 
 

วทิยากร: วรรณรยี ์ บ ี2สมบรูณ ์
ปรญิญาโท   บรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ  (MBA)  มหาวทิยาลยัรามคําแหง 

Internal Audit ISO ทีS บรษัิท กรงุเทพคลงัเอกสารจํากัด 
หัวหนา้ฝ่ายบรกิารลูกคา้ (Customer Service Section Head) ดแูลสว่นงานบรกิารลกูคา้  

และมปีระสบการณ์ในการการจัดเก็บเอกสารดว้ยระบบมาตรฐานสากล  
           มากกวา่ 18   ปี 

 
 

12 พฤษภาคม 2564 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานทีSจัดอบรมอาจเปลีSยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 

 
หลกัการและเหตผุล 

บางคนอาจคดิว่า  การบรกิารไม่จําเป็น เพราะสนิคา้ของเราดมีมีาตรฐาน  แต่อยากบอกว่า ปัจจุบันคู่แขง่ขันใน
ธุรกจิมีมากมาย  การบรกิารลูกคา้จงึเป็นเรืSองสําคัญทีSมอิาจมองขา้มได ้ เพราะบางครัbงสนิคา้ของเราทีSสามารถทํา
รายไดนั้bน  หากบรกิารทีSไม่ประทับใจ  บุคลกิภาพของพนักงาน     การควบคุมอารมณ์ในการบรกิารลูกคา้   การใช ้
คําพูด  การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ หรือเมืSอลูกคา้รอ้งเรียน   อาจเป็นปัจจัยทีSไม่สามารถพิชติใจลูกคา้ได ้ การ
ตัดสนิใจในการตกลงซืbอของลูกคา้    บางครัbงมาจากความพอใจในสิSงแวดลอ้มอย่างอืSนมากกวา่ตัวสนิคา้       สนิคา้
จรงิ ๆ ทีSผลติก็ตอ้งไดต้ามมาตรฐานอยู่แลว้    การบรกิารทีSจะใหลู้กคา้ประทับใจทีSจะทําใหไ้ดม้าตรฐานอย่างไร  เพืSอ
ลูกคา้ไม่รอ้งเรียน  และยังใชบ้รกิารกับเรา สามารถเพิSมฐานลูกคา้จากการบอกต่อไดโ้ดยไม่ตอ้งโฆษณา ลูกคา้จะ
โฆษณาใหเ้ราเอง 

 หัวใจของงานบรกิาร (Service Mind) จะเกดิกับบคุคลทีSมอีาชพีบรกิาร หรอืทกุคนในองคก์ร เพืSอให ้
บรรลเุป้าหมายของธรุกจินัbน เราตอ้งสรา้งหลายดา้นประกอบกัน รวมถงึแนวทางของการมทีัศนคตใินการคดิด ีคดิบวก 
บางคนใชห้ลักการคดิบวกในการดําเนินชวีติ ในการทํางาน อันทีSจริงงานบริการจะเป็นเลิศไดนั้bน เราตอ้งพัฒนา
บคุลากรดา้นการคดิบวก คดิเชงิสรา้งสรรคใ์หเ้กดิขึbน และความมจีติบรกิาร (Service mind)  
 
วตัถปุระสงค ์
1. เพืSอการสรา้งบคุลกิภาพในงานบรกิารใหล้กูคา้ประทบัใจและความสําคัญของงานบรกิารในองคก์ร 
2. เพืSอเพืSอเขา้ใจการบรกิารลกูคา้  มารยาททีSควรปฏบิตั ิและไม่ควรปฏบิตัใินการบรกิารลกูคา้ 
(Do & Don’t) สามารถไปประยุกตใิชใ้นงานบรกิารได ้

3. เพืSอเขา้ใจการใชคํ้าพูด  ภาษากาย นํbาเสยีง การสืSอสารในงานบรกิาร ทั bงในสว่นของการพบลกูคา้ การใช ้
คําพูดกบับคุคลทีSมาตดิตอ่ในองคก์รไดอ้ยา่งเหมาะสม 

4. เพืSอสามารถนําแนวทางการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ไดแ้ละการใหคํ้าแนะนํากับบคุคลทีSมาตดิตอ่งานไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ 

 
หวัขอ้การบรรยายและ Workshop 
1. เรยีนรูค้วามสําคัญ และความหมายของงานบรกิาร และจติบรกิาร (Service Mind) 
2. เรยีนรูค้วามสําคัญของการทีSเราบรกิารเพืSอองคก์ร “ทําไมเราตอ้งสรา้งงานบรกิารใหล้กูคา้ประทับใจ” 
3. เรยีนรูปั้จจัยสูค่วามสําเร็จในงานบรกิารทีSเป็นเลศิโดยทีSทกุสว่นงานเป็นสว่นสําคัญในองคก์ร 
4. เรยีนรูแ้นวคดิในการมจีติบรกิาร (Service Mind) และการเป็นมอือาชพีในงานบรกิาร 
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5. เรยีนรูค้วามคาดหวังของลูกคา้ทีSมาตดิตอ่ทั bงลกูคา้ภายใน และภายนอก 
6. เรยีนรูท้ศันคตเิชงิบวกในงานบรกิาร หลักการของ 4 ป.(เปิด ปรับ เปลีSยน ปฏบิตั)ิ  
7. เรยีนรูบ้คุลกิภาพในงานบรกิารทีSเหมาะสมเพืSอสรา้งภาพลักษณท์ีSดใีหก้บัองคก์ร 
8. เรยีนรูม้ารยาททีSควรปฏบิัต ิและไมค่วรปฏบิตัใินการบรกิารลกูคา้ 
(Do & Don’t) สามารถไปประยุกตใิชใ้นงานบรกิารได ้

9. เรยีนรูก้ารควบคมุอารมณ์และการสรา้งมนุษยส์มัพันธท์ีSดกีบัทกุคน 
10. เรยีนรูก้ารสืSอสาร  การสนทนาทางโทรศพัทอ์ยา่งมอือาชพีและการพูด  ภาษากาย  นํbาเสยีงในงานบรกิารทีS
เหมาะสม 

11. การพูดปฏเิสธอยา่งมศีลิปะและการแนะนําเมืSอมบีคุคลมาตดิต่องานในองคก์ร 
12. เรยีนรูก้ารแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ในงานบรกิารและการใหค้ําแนะนํากับบคุคลทมีาตดิต่ออยา่งมปีระสทิธภิาพ 
13. สรุป  ถาม-ตอบ และการสรา้ง Commitment ทีSดใีนงานบรกิาร 

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 

อัตราหลักสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ราคาคา่อบรมสมัมนา / ทา่น 
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 

ราคาพเิศษ !!! ชําระคา่อบรมสมัมนา กอ่นวนัอบรม 15 วนั   
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 ดงันีb 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ บญัชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขทีS 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขทีS 014-2-63503-8 

          ชืSอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิSง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีS จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีS 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืSอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน และชืSอหลกัสตูร 
2.  ชําระดว้ยเช็คบรษัิท สัSงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิSง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีS จํากดั 
3.  หัก ณ ทีSจา่ย 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 ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีSไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิSง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีS จํากดั 
Telephone: 02-615-4499, 02-615-4477-8    
Hotline: 086-3183151-2 Fax: 02-615-4479 
Website: www.hipotraining.co.th 
E-mail: hipotraining@gmail.com  
Facebook: www.facebook.com/HIPOtraining 
 
 
 
 
อบรม, สมัมนา, งานบรกิาร, Service Mind , พชิติใจลกูคา้ , บรกิารเป็นเลศิ 


