
 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จาํกดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             
โทร:0-2615-4499, 0-2615-4477-8 โทรสาร:0-2615-4479 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.com  

การบรกิารลกูคา้สมัพนัธท์ี�เป็นเลศิ 
Customer Service Excellence  

 
วทิยากร: อาจารยส์กุจิ  ตรยีทุธวฒันา 

 
ปรญิญาโท การจดัการ (ภาครฐั และ เอกชน) มหาวทิยาลยัครสิเตยีน 

ปรญิญาตร ีรฐัศาสตร ์มหาวทิยาลยัรามคําแหง 
ประสบการณด์า้นการขายและการตลาด ดา้นบรกิารลกูคา้ 
ดา้นการบรหิารและพฒันาทรพัยากรมนุษยก์วา่ 20 ปี 

 
 

31 กรกฎาคม 2561 
09.00 – 16.00 น. 

*** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
*สถานทีCจัดอบรมอาจเปลีCยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 
หลกัการและเหตผุล 
 
 ในโลกแหง่ธรุกจิ กลยุทธก์ารแขง่ขนัเพืCอสรา้งความแตกต่างสําหรับสนิคา้ประเภทเดยีวกนัหรอืบางครัMงอาจจะวาง
ยทุธศาสตรไ์ปไกลถงึขนาดทีCตอ้งการเป็นผูนํ้าทางการตลาด  ไมว่า่จะเป็นกลยทุธท์างดา้นราคา  คณุภาพของผลติภณัฑ ์
และทางดา้นการสง่เสรมิดา้นการขายและการตลาด พยายามสรา้งพฤตกิรรมการซืMอจากลกูคา้ใหมแ่ละซืMอซํMาจากลกูคา้เดมิ
ใหม้ากขึMน แตใ่นความเป็นจรงิแลว้กลยทุธใ์นการสรา้งความแตกตา่งนัMนนอกจากความแตกตา่งดา้นสนิคา้แลว้ เราควรจะ
คํานงึถงึกลยทุธค์วามแตกตา่งในดา้นมาตรฐานการใหบ้รกิาร สรา้งความสมัพันธ ์ทีCบรกิารอยา่งไรใหเ้ป็นเลศิ ใหล้กูคา้พงึ
พอใจสงูสดุ เพืCอใหไ้ดใ้จลกูคา้ไม่วา่จะเป็นลูกคา้ภายนอก และภายใน  โดยเฉพาะอยา่งยิCง บรกิารดว้ยใจ (Service mind) 
หรอืทีCเราเรยีกกนัโดยรวมวา่ การบรกิารลกูคา้สมัพันธ ์ทีCนอกจากจะตอ้งปลกูฝังเป็นจติสํานกึของแต่ละบคุคลแลว้ ยัง
จะตอ้งสามารถสรา้งมาตรฐานการใหบ้รกิารอย่างมอือาชพีดว้ย เพืCอความไดเ้ปรยีบและรักษาลกูคา้ สามารถครองใจใหอ้ยู่
กบัเราตลอดเวลา มคีวามจงรักภกัดตีอ่ตราสนิคา้แลตราองคก์ร ทําใหอ้งคก์รมคีวามกา้วหนา้ เตบิโต แข็งแรง และยัCงยนืได ้
อย่างรวดเร็วและมปีระสทิธภิาพไดใ้นทีCสดุ 
 
วตัถปุระสงค ์
 
1. สามารถสรา้งมาตรฐานการใหบ้รกิารทีCเป็นเลศิดว้ย Service mind  
2. สรา้งทศันคตทิีCดใีนงานใหบ้รกิารลกูคา้ และการสรา้งความสมัพันธท์ั Mงกบัลกูคา้ภายในและภายนอกไดอ้ยา่งมี

ประสทิธภิาพ 
3. เทคนคิ และกระบวนการตา่งๆ ในการสรา้งความประทบัใจใหล้กูคา้ 
4. เทคนคิการบรกิารดว้ยใจ เพืCอครองใจ และสรา้งความประทบัใจในการจงรักภกัดตีอ่ตราสนิคา้และองคก์รจาก

ลูกคา้  
5. เรยีนรูร้ะบบมาตรฐานการบรกิารลกูคา้สมัพน้ธท์ั Mงระบบ 
6. บทบาท หนา้ทีC และประสานงานในการทํางานเป็นทมีร่วมกันในงานบรกิาร 

 
หวัขอ้การบรรยายและ Workshop 
 
1) แนวโนม้ ความสําคัญของธรุกจิการบรกิาร 
2) บรกิารทีCดเีลศิตอ้งบรกิารลกูคา้แบบสรา้งความสมัพันธ ์

Workshop : Customer Service Excellence Problem 
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3) ทศันคต ิและภมูคิุม้กนัการบรกิารยคุใหม(่เหนือกวา่คูแ่ขง่) 
4) ความคาดหวังการบรกิารจากลกูคา้(ตอบสนองไดท้กุระดับ) 
5) จติสํานกึการบรกิารดว้ยใจ Service mind ทีCไดใ้จลูกคา้ 
6) จุดออ่นการบรกิารทีCไมค่วรมองขา้ม 
7) เคล็ดลับการเพิCมคณุภาพการบรกิารทีCเป็นเลศิในระยะยาว 
8) การสรา้งความสม้พันธท์ั Mงกับลูกคา้ภายใน และลูกคา้ภายนอก 
9) บคุลกิภาพทีCดขีองผูใ้หบ้รกิาร(การโตต้อบ การแตง่กาย) 
 

13.00- 16.30 น. 
1. เทคนคิการสรา้งระบบบรกิารลูกคา้สมัพันธ(์มาตรฐานบรกิาร) 
2. ยกระดับการบรกิารลูกคา้สมัพันธจ์ากพืMนฐานถงึระดับสงู 
3. จติวทิยาการอา่นภาษากาย(ความรูส้กึทีCแทจ้รงิของลกูคา้) 
4. เทคนคิการใชโ้ทรศพัทใ์นงานใหบ้รกิาร(รูส้กึถงึความแตกตา่ง) 
5. วธิกีารจัดเก็บขอ้มลูในการตดิตามและดูแล(สรา้งความประทับใจ) 
6. การรับมอืกบัสถานการณท์ีCยากลําบาก : คําตอ่ว่าจากลกูคา้ 
7. ทําไมสรา้งวัฒนธรรมการทํางานเป็นทมีบรกิารไมค่อ่ยไดผ้ล 
8. ขั Mนตอนการสรา้งทมีงานบรกิาร(Team Service Excellence) 
9. จุดออ่นไหวการสง่ตอ่ การประสานงานในทมีงานบรกิาร 

        Workshop : Customer Service Excellence Solution  
        Workshop : Customer Service Excellence Solution  

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

ชําระภายใน 31 กรกฎาคม 2561 

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 4,500.00 315.00 135.00 4,680.00 4,815.00 
สมาชกิ HIPO 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00 

พเิศษ! ชําระภายใน 15 กรกฎาคม 2561 (โอนเงนิหรอืแฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00 
สมาชกิ HIPO 4,000.00 280.00 120.00 4,160.00 4,280.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันีM 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ บญัชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขทีC 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บญัชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขทีC 014-2-63503-8 

          ชืCอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิCง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีC จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีC 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืCอบรษัิทของท่าน และชืCอหลักสตูร 
2.  ชําระดว้ยเช็คบรษัิท สัCงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิCง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีC จํากดั 
3.  หัก ณ ทีCจา่ย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขทีC 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีCไดช้าํระมาแลว้   
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รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิCง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีC จํากดั 
โทรศพัท ์02-615-4499, 02-615-4477-8    
โทรสาร  02-615-4479 
เว็บไซท ์www.hipotraining.com,www.hipotraining.co.th 
อเีมล ์hipotraining@gmail.com  
เฟสบุค๊ www.facebook.com/HIPOtraining  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อบรม, สมัมนา,Customer,Service,Excellent,การบรกิาร,ลกูคา้สมัพันธ,์ทีCเป็นเลศิ,Servicemind,สรา้งความประทับใจใหล้กูคา้ 


