พฤติกรรมการบริการทีเ ป็นเลิศ
(Excellent Service Behavior)

วิทยากร: อาจารย์สพ
ุ จน์ กฤษฎาธาร

อดีต Business Unit Manager ฝ่ ายขายและฝ่ ายการตลาด
บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จํากัด จากสหรัฐอเมริกา
Y จํากัด (มหาชน)
Senior Manager ฝ่ ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชัน
และ ฝ่ ายขายและฝ่ ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จํากัด จากเยอรมนี
จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการทีม
Y ากด ้วยคุณภาพมากกว่า 30 ปี

30 มีนาคม 2564
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คด
ิ กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
*สถานทีจY ัดอบรมอาจเปลียY นแปลงได ้ตามความเหมาะสม

หล ักการและเหตุผล
ในปั จจุ บั น ทุ ก องค์ก รให ค
้ วามสํ า คั ญ ต่ อ การบริก ารเป็ นอย่ า งยิY ง ทั ง_ การให ้บริก ารกั บ เพืY อ นร่ ว มงาน
หน่ วยงานทีเY กีย
Y วข ้อง รวมไปถึงบุค คลภายนอกทีเY ข ้ามาติด ต่อ ทัง_ แบบพบหน ้ากัน และพบกันทางโทรศั พ ท์ การ
ืY ถือและการสร ้างความพึงพอใจให ้แก่ผู ้ทีเY ข ้ามาติดต่อ
ให ้บริการยั งเป็ นสงิY ทีจ
Y ํ าเป็ นอย่างมากต่อการสร ้างความน่าเชอ
เนืYอ งจาก บุคคลทีเY กีย
Y วข ้องกับหน่วยงานของเรามีความต ้องการมากขึน
_ และเก็บเกีย
Y วประสบการจากภาพธุรกิจมีการ
แข่งขันกันสูงยิงY ขึน
_ โดยเฉพาะด ้านบริการ ความต ้องการได ้รับการบริการจึงสูงขึน
_ ตามไปด ้วย สงิY ทีเY ป็ นคําถามอยู่ใน
ใจผู ้ให ้บริการ รวมทัง_ ผู ้บริหารคือ พฤติกรรมการบริก ารทีเY ป็ นเลิศ เป็ นอย่างไร หลักสูตรนี_มค
ี ํ าตอบให ้กับผู ้เข ้าอบรม
แน่นอน
หลักสูตรนี_ จึงได ้พัฒนาขึน
_ มาเพือ
Y ให ้ทีมผู ้ให ้บริการ ได ้เรียนรู ้เทคนิคในการเข ้าใจถึงพฤติกรรมการให ้บริการ
ลูกค ้าให ้มากขึน
_ เรีย นรู ้การจั ดการกับลูกค ้า รวมถึงการสร ้างทัศ นคติทถ
ีY ูกต ้องต่อ การเข ้าถึงการเป็ นผู ้ให ้บริการและ
ผู ้รับบริการ ระดมสมองทํากิจกรรมประยุกต์การสร ้างบริการอันโดดเด่นตรงใจลูกค ้า รวมถึงการแก ้ปั ญหาให ้ลูกค ้าเมืYอ
ลูก ค ้าโกรธ เมือ
Y จบการอบรม ผู ้เข ้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู ้ด ้านการให ้บริการอย่างเป็ นเลิศได ้
ด ้วยตนเอง
ว ัตถุประสงค์
1.
2.
3.
4.

เพือ
Y ให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมได ้สร ้างความเข ้าใจในจิตวิทยาการบริการ
เพือ
Y ให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมได ้สร ้างทัศนคติทถ
ีY ก
ู ต ้องต่อการเป็ นผู ้ให ้บริการและผู ้รับบริการ
เพือ
Y ให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมได ้สร ้างจิตสํานึกแห่งคุณภาพและพฤติกรรมบริการทีเY ป็ นเลิศ ขจัดพฤติกรรมขยะ
้ ้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่องค์กร
เพือ
Y ให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมสามารถนํ าความรู ้ทีไY ด ้ ไปใชให

ห ัวข้อการบรรยายและ Workshop
1.
2.
3.
4.
5.

การแสดงออกซงึY ความเป็ นมิตรต่อผู ้รับบริการเมือ
Y แรกพบ
การแสดงออกซงึY ความกระตือรือร ้นทีจ
Y ะให ้บริการเสมอ
การฉลาดทีจ
Y ะสนองความต ้องการของผู ้รับบริการก่อนการร ้องขอ
การแสดงออกซงึY ความอ่อนน ้อมถ่อมตน และการให ้เกียรติผู ้รับบริการ
การอดทน อดกลัน
_ ให ้อภัย และการควบคุมอารมณ์ตอ
่ ผู ้รับบริการทีม
Y ป
ี ั ญหา
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อีเมล์: hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.com

6. การแสดงออกซงึY ความรับผิดชอบต่อหน ้าทีๆY พึงมีตอ
่ ตนเองและต่อองค์กร
7. การให ้บริการด ้วยจิตสาํ นึกแห่งคุณภาพ (Quality Conscious)
ั สงิY จูงใจใด ๆ
8. การให ้บริการด ้วยพลังแห่งแรงบันดาลใจในตนเอง โดยไม่ต ้องอาศย
Y สารสองทางทีม
9. การสือ
Y ป
ี ระสิทธิภาพอย่างแท ้จริง
10. การมองเห็นคุณค่าแห่งการเป็ นมนุษย์ของผู ้อืน
Y ทีท
Y ด
ั เทียมกันกับตนเอง
11. การมีความสุขความพอใจในการเป็ นผู ้ให ้บริการผู ้อืน
Y
12. การแสดงออกซงึY การมุง่ พัฒนาพฤติกรรมบริการของตนอยูเ่ สมอ
13. สรุปคําถาม-คําตอบ

ประกาศนียบ ัตร: บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซ ี จําก ัด
อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ราคาค่าอบรม / หล ักสูตร / ท่าน
จํานวนผูเ้ ข้าอบรม
1

ค่าส ัมมนา
3,900.00

VAT 7%
273.00

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
117.00

รวมจ่ายสุทธิ
4,056.00

กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
4,173.00

 ั !!!
พิเศษ...ราคาโปรโมชน
จํานวนผูเ้ ข้าอบรม
2
3

ั
ค่าสมมนา
3,500.00
2,900.00

VAT 7%
245.00
203.00

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
105.00
87.00

รวมจ่ายสุทธิ
3,640.00
3,016.00

กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
3,745.00
3,103.00

วิธก
ี ารชําระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี_
1.1 ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี เลขทีY 127-4-66322-6
1.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขทีY 014-2-63503-8
Y บัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิงY แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีY จํากัด
ชือ
และแฟ็ กซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ ้ามี) ทีY 0-2615-4479
ืY บริษัทของท่าน และชือ
Y หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
2. ชําระด ้วยเช็คบริษัท สังY จ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิงY แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีY จํากัด
3. หัก ณ ทีจ
Y า่ ย 3% ทะเบียนนิตบ
ิ ค
ุ คลเลขทีY 0-1055-48105-59-0
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉ ัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คน
ื เงินทีไY ด ้ชําระมาแล ้ว
รายละเอียดเพิม
 เติม กรุณาติดต่อ:
บริษัท ไฮโพ เทรนนิงY แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีY จํากัด
โทรศัพท์ 02-615-4499, 02-615-4477-78
โทรสาร 02-615-4479
เว็บไซท์ www.hipotraining.com,www.hipotraining.co.th
อีเมล์ hipotraining@gmail.com
เฟสบุค
๊ www.facebook.com/HIPOtraining

อบรม, สัมมนา, งานบริการ, เทคนิคการบริการให ้โดนใจลูกค ้า, การบริการอย่างมืออาชีพ, การสร ้างการบริการทีโY ดนใจลูกค ้า

บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อีเมล์: hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.com

