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Super Service Excellence 
(การบรกิารช ัน้เยีย่ม) 

 
 

วทิยากร: พท.ดร.ธธรีธ์ร ธรีขวญัโรจน ์
อดตี General Manager - บรหิารสนิคา้ บรษัิท หา้งสรรพสนิคา้เซ็นทรัล จ ากดั 

อดตีผูจั้ดการและบรหิารการขายอตุสาหกรรมนมไทย(นมตรามะล)ิ 
และผ่านงานดา้นการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group 
รวมประสบการณ์การท างานดา้นการขาย การตลาดและการบรกิารมากกวา่ 25 ปี 

 

 

5 มกราคม 2565 

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

*สถานทีจ่ดัอบรมอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 
หลกัการและเหตผุล 

ในยคุปัจจุบันการบรกิารถอืเป็นสิง่ทีจ่ าเป็นอย่างมากต่อการสรา้งความน่าเชือ่ถอืและการสรา้งความ

พงึพอใจใหแ้ก่ลูกคา้ เนื่องจากในปัจจุบันลูกคา้มคีวามตอ้งการทีห่ลากหลาย และการแข่งขันทางธุรกจิที่มี
ความรุนแรงมากขึน้ ส ิง่ทีเ่ป็นค าถามอยู่ในใจผูใ้หบ้รกิาร รวมทัง้ผูบ้รหิารคือจะบรกิารอย่างไรจึงจะเรยีกว่า 
“การบรกิารช ัน้เย ีย่ม” เพื่อสรา้งความพงึพอใจใหก้ับผูใ้ชบ้รกิาร หลักสตูรนี้มีค าตอบใหก้ับผูเ้ขา้อบรม

แน่นอน 
หลักสตูรนี้ จงึไดพั้ฒนาขึน้มาเพื่อให ้ไดเ้รยีนรูเ้ทคนิค...การบรกิารช ัน้เย ีย่ม... สรา้งความเขา้ใจ

ลกูคา้ใหม้ากขึน้ เรยีนรูก้ารจัดการกับลูกคา้แต่ละประเภท ระดมสมองท ากจิกรรมประยุกตก์ารสรา้งบรกิารอัน

โดดเดน่ตรงใจลูกคา้ รวมถงึการแกปั้ญหาใหลู้กคา้เมือ่ลูกคา้โกรธ เมือ่จบการอบรมผูเ้ขา้สัมมนาจะสามารถ
ประยกุตแ์ละตอ่ยอดความรูด้า้นการบรกิารทีเ่รยีกวา่..บรกิารช ัน้เย ีย่ม...ไดด้ว้ยตนเอง  

 
 
วตัถุประสงค ์

1. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดท้ราบหลักการและเทคนคิดา้นบรกิารใหเ้ป็นการบรกิารช ัน้เย ีย่ม  
2. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถน าความรูท้ีไ่ด ้ไปใช ้ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุแกอ่งคก์ร  

 

 
หวัขอ้การบรรยายและ Workshop 
Module 1: กุญแจส าคญัของ....การบรกิารช ัน้เย ีย่ม 

1. ค าวา่....Super Service Excellence 
2. บทบาทหนา้ที ่และความรับผดิชอบของการบรกิาร 
3. เรยีนรูแ้ละเขา้ใจ...พฤตกิรรมของลกูคา้แตล่ะประเภท 

4. เทคนคิการรับมอืลกูคา้ในแตล่ะประเภท  
5.  ขัน้ตอนการใหบ้รกิาร...สูก่ารเป็นนักบรกิารชัน้เยีย่มดว้ยการบรกิารแบบ GIDC 
6. เทคนคิการบรกิารชัน้เยีย่ม 

 การสงัเกตลกูคา้ 
 รูค้วามตอ้งการของลกูคา้ 

 วเิคราะหพ์ฤตกิรรมลกูคา้ 

 เขา้ใจสถานการณ์ของลกูคา้ 
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7.  กจิกรรม...บรกิารอยา่งไรถงึเรยีกวา่...การบรกิารช ัน้เย ีย่ม” 

Module 2: บรกิารทีใ่ช.่...ครองใจลูกคา้ 
8. เทคนคิการสือ่สารทีม่ปีระสทิธภิาพ...เพือ่การเป็นนกับรกิารช ัน้เย ีย่ม 

 การพดู          
 ภาษา 

 น ้าเสยีง 
 การฟัง 

9. สรา้งทัศนคตทิีด่ตีอ่งานบรกิาร... 
10. เรยีนรูม้ารยาท บคุลกิภาพ และลักษณะทา่ทาง   

11. การสรา้งความประทับใจใหล้กูคา้ 
 ตัง้แตแ่รกพบจนลกูคา้กลบัมาใชบ้รกิารอกี 

12. การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้เมือ่เจอลกูคา้รอ้งเรยีน 
13. กจิกรรม...บรกิารทีใ่ช.่..ครองใจลูกคา้ 
14. Role play...การแกไ้ขปัญหา...สรา้งความประทบัใจใหลู้กคา้ 

(สรา้งบทบาทสมมุต ิสถานการณต์า่ง ๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิในงานบรกิาร) 
15. กจิกรรม “การประเมนิผลและการวเิคราะหต์นเอง” 
16. สรปุ ค าถามและค าตอบ 

 
 

    
 

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จ ากดั 
 

อตัราหลกัสูตร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ราคาคา่อบรมสมัมนา / ทา่น 

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ทีจ่า่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ทีจ่า่ย 

บุคคลท ัว่ไป 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 !!! ช าระคา่อบรมสมัมนา กอ่นวนัอบรม 15 วนั   
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ทีจ่า่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ทีจ่า่ย 

บุคคลท ัว่ไป 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 

วธิกีารช าระเงนิ:  

1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันี ้
1.1 ธนาคารกรุงเทพ บัญชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขที ่127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขที ่014-2-63503-8 

          ชือ่บญัช ีบรษิทั ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จ ากดั   
         (พรอ้มน าสง่หลกัฐานการช าระเงนิใหเ้จา้หนา้ทีผ่า่น E-mail หรอื line)  
2.  ช าระดว้ยเชค็บรษัิท สั่งจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จ ากัด 
3.  หัก ณ ทีจ่า่ย 3% เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จ ากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีไ่ดช้ าระมาแลว้   

 
 
 

บรกิาร, ชัน้เยีย่ม, Super Service Excellenc , ขจัดขอ้รอ้งเรยีน, ทัศนคต,ิ พฤตกิรรม,ประเภทลกูคา้,สัมมนา,หลักสตูร, อบรม 
 
 

mailto:hipotraining@gmail.com
mailto:hipotraining@hotmail.com
mailto:info@hipotraining.com
http://www.hipotraining.co.th/


 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จ ากดั 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  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: 

 Tel. : 086-318-3152  

 E-mail : hipotraining@gmail.com  
 Website : www.hipotraining.co.th หรอื สแกน QR Code ดา้นลา่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ID Line@ : @761mvknp หรอื สแกน QR Code ดา้นลา่ง 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 Facebook Fan page : www.facebook.com/HIPOtraining  หรอื สแกน QR Code ดา้นลา่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รบัชมตวัอยา่งการสอนเพิม่เตมิไดท้ี ่ 

 YouTube : https://www.youtube.com/user/hipotraining/videos 
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