
 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จาํกดั 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  

 Service Attitude & Service Mind 
ทศันคตกิารบรกิารดว้ยหวัใจ 

 

วทิยากร: อาจารยส์พุจน ์กฤษฎาธาร 
อดตี Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด  
บรษัิท แอบ๊บอต ลาบอแรตอรสี จํากัด จากสหรฐัอเมรกิา   

Senior Manager ฝ่ายขายและบรกิาร บรษัิท เทเลคอมเอเชยี คอรป์อเรชัTน จํากดั (มหาชน)  
และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บรษัิท เบอรงิเกอร ์อนิเกลไฮม ์(ไทย) จํากัด จากเยอรมนี 

จากประสบการณต์รงและจรงิในวงการทีTมากดว้ยคณุภาพมากกวา่ 30 ปี 

 

15-16 พฤศจกิายน 2561 
เวลา 09.00 – 16.00 น. 

*โรงแรม โกลดอ์อรค์ดิ วภิาวดฯี-สทุธสิาร กรงุเทพฯ 
 

*สถานทีTจัดอบรมอาจเปลีTยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 
หลกัการและเหตผุล 
 ในยุคการแข่งขันทีTทวคีวามรุนแรงเชน่นี] “บรกิารใหโ้ดนใจลูกคา้” เป็นสิTงทีTจําเป็นมากต่อการแย่งชงิและ
รักษาลูกคา้ไว ้ไม่ว่าจะเป็นธุรกจิใหบ้ริการหรือธุรกจิขายสนิคา้ ลูกคา้ในยุคนี]มีความตอ้งการมากขึ]น สนิคา้ใน
ทอ้งตลาดก็ไม่แตกตา่งกนัมากนัก สิTงทีTจะเป็นอาวธุสรา้งความเป็นเลศิใหธ้รุกจิ คอื การบรกิารใหโ้ดนใจลูกคา้แตก่าร
บรกิารใหโ้ดนใจลูกคา้น ัIน ตอ้งเร ิ�มจากการมทีศันคตทิี�ดใีนการใหบ้รกิารกอ่น คดิด ีพูดด ีทําด ีโดยเฉพาะ
เริ�มตน้จากลกูคา้ภายในองคก์รกอ่น 
 หลกัสตูร “ทศันคตกิารบรกิารดว้ยหวัใจ (Service Attitude & Service Mind)” จงึไดพั้ฒนาขึ]นมา
เพืTอใหท้มี Customer Service ไดต้ระหนักถงึความสาํคญั ของบทบาทและหนา้ทีTของตนเอง มทีัศนคตทิีTดใีนการ
ใหบ้รกิาร ฝึกฝนเรยีนรูเ้ทคนคิในการเขา้ใจลกูคา้ทั ]งภายในและภายนอกใหม้ากขึ]น มกีารสืTอสารประสานงานทีTดทีั ]ง
ภายในและภายนอก ระดมสมองทํากจิกรรมประยุกตก์ารสรา้งบรกิารอันโดดเดน่ตรงใจเพืTอสรา้งความประทบัใจ เมืTอจบ
การอบรม ผูเ้ขา้สมัมนาจะสามารถปรับเปลีTยนทัศนคตแิละประยกุตต์อ่ยอดความรูด้า้นการใหบ้รกิารอย่างเป็นเลศิได ้
ดว้ยตนเอง  
 
วตัถปุระสงค ์
1. เพืTอสรา้งทัศนคตทิีTดตีอ่งานบรกิาร 
2. เพืTอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดท้ราบหลักการยทุธวธิแีละเทคนคิดา้นการบรกิารอย่างมอือาชพีทั ]งลกูคา้ภายใน

และภายนอกองคก์ร 
3. เพืTอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถนําความรูท้ีTได ้ไปใช ้ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุแกอ่งคก์ร  

 
หวัขอ้การบรรยายและ Workshop 
Module 1 Service Attitude พระเอกตวัจรงิ 
1. ยอ้นเวลาหาทีTมาของ... Service Attitude  
2. Service Attitude พระเอกของงานบรกิาร 
3. Service Attitude ทีTพนักงานใหบ้รกิาร...พงึควรม ี

 
Module 2 สรา้ง DNA สายพนัธุใ์หมใ่นงานบรกิาร 
4. การสรา้ง DNA ของ Service Attitude  ดว้ยการเรยีนรูธ้รรมชาตแิละพฤตกิรรมของลกูคา้ 
5. กจิกรรม การสรา้ง DNA ของ Service Attitude ใหพ้นกังานบรกิาร 
6. กระตกุ กระตุน้ และ ปรับเปลีTยน Service Attitude   
7. สรุป คําถามและคําตอบ- เทคนคิเพิTมเตมิตามทีTผูเ้ขา้อบรมตอ้งการเรยีนรู ้
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วนัที�สอง (9.00-16.00) 
Module 3 บรกิารดว้ยหวัใจ .............ใคร ใครก็รกัคุณ 
8. องคป์ระกอบการบรกิาร 
(เรยีนรูอ้งคป์ระกอบของงานบรกิาร เพืTอสรา้งงานบรกิารใหต้รงใจลูกคา้-ภายในและภายนอก) 

9. สดุยอดบรกิารใหโ้ดนใจลูกคา้-ภายในและภายนอก เพืTอสรา้งความประทบัใจไมรู่ล้มื 
• ตวัตอ่ตวั 
• ทางโทรศัพท ์

10. ขั ]นตอนการใหบ้รกิารลูกคา้ –รวมถงึทกัษะการฟัง เนน้ในเรืTองการฟังลกูคา้จบ และใหเ้ขา้ใจกอ่นตอบ
ไมท่กึทกัคําถามและตอบไปแบบผดิๆ 

11. ตวัอยา่งคาํพูดที�ควรใชใ้นการใหบ้รกิารลกูคา้ภายในและภายนอก – ฝึกฝนคาํพูดดว้ยจรติ 
12. บรกิารกระชบัมติร สรา้งความรูส้กึเพืTอนบรกิารเพืTอน 
13. กจิกรรม “เขา้อกเขา้ใจลกูคา้”- เนน้การปฏบิตัอิยา่งเขา้ใจลูกคา้-ภายในและภายนอก  
 (ปฏบิตั ิพรอ้มใหเ้ทคนคิ / ความเห็นเพิ�มเตมิจากวทิยากร เพื�อใหส้ามารถบรกิารไดอ้ยา่งดเีลศิ) 

Module 4 กา้วสู.่...นกับรกิารมอือาชพี 
14. คณุสมบตั ิบคุลกิภาพ EQ ผูใ้หบ้รกิาร – เรยีนรูเ้พื�อปรบัปรงุตนเอง 
15. เรยีนรูม้ารยาทและลกัษณะทา่ทางในการใหบ้รกิาร (Posture) 
16. ปรบัตวัผูใ้หบ้รกิาร บรกิารดว้ยใจ (“Service Mind”)  

 

ประกาศนยีบตัร: จากบรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 

อตัราหลกัสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายใน 15-26 พฤศจกิายน 2561 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสุทธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 7,900.00 553.00 273.00 8,180.00 8,453.00 
สมาชกิ HIPO 7,700.00 539.00 231.00 8,008.00 8,239.00 

พเิศษ! ชําระภายใน 31 ตลุาคม 2561 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสุทธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 7,700.00 539.00 231.00 8,008.00 8,239.00 
สมาชกิ HIPO 7,400.00 518.00 222.00 7,696.00 7,918.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดงันี] 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ บัญชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขทีT 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขทีT 014-2-63503-8 

          ชืTอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิTง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีT จํากดั   
          และแฟ็กซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ทีT 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืTอบรษัิทของทา่น และชืTอหลกัสตูร 
2.  ชาํระดว้ยเช็คบรษัิท สัTงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิTง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีT จํากดั 
3.  หัก ณ ทีTจ่าย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขทีT 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 กรุณาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิTง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีT จํากดั 
โทรศพัท ์02-615-4499, 02-615-4477-78    
โทรสาร  02-615-4479 
เว็บไซท ์www.hipotraining.co.th 
อเีมล ์hipotraining@gmail.com  
เฟสบุค๊ www.facebook.com/HIPOtraining 
อบรม, สมัมนา, ขาย, ตลาด, เทคนคิการนําเสนอ, Business, Presentation, Techniques, ทักษะการนําเสนอขาย, เทคนคิการใชส้ืTอ 


