
 

 
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.com  

พฤตกิรรมการบรกิารที�เป็นเลศิ 
(Excellent Service Behavior) 

 
 

วทิยากร: อาจารยส์พุจน ์ กฤษฎาธาร 
อดตี Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด  
บรษัิท แอบ๊บอต ลาบอแรตอรสี จํากดั จากสหรัฐอเมรกิา   

Senior Manager ฝ่ายขายและบรกิาร บรษัิท เทเลคอมเอเชยี คอรป์อเรชัYน จํากดั (มหาชน)  
และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บรษัิท เบอรงิเกอร ์อนิเกลไฮม ์(ไทย) จํากัด จากเยอรมน ี

จากประสบการณ์ตรงและจรงิในวงการทีYมากดว้ยคณุภาพมากกวา่ 30 ปี 

 
31 มนีาคม 2563 
09.00 – 16.00 น. 

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

 

หลกัการและเหตผุล 
 
 ในปัจจุบนั ทกุองคก์รใหค้วามสาํคัญตอ่การบรกิารเป็นอย่างยิYง  ทั _งการใหบ้รกิารกบัเพืYอนร่วมงาน  หน่วยงาน
ทีYเกีYยวขอ้ง รวมไปถงึบคุคลภายนอกทีYเขา้มาตดิตอ่  ทั _งแบบพบหนา้กัน และพบกันทางโทรศัพท ์  การใหบ้รกิารยัง
เป็นสิYงทีYจําเป็นอย่างมากตอ่การสรา้งความน่าเชืYอถอืและการสรา้งความพงึพอใจใหแ้กผู่ท้ีYเขา้มาตดิตอ่ เนืYองจาก 
บคุคลทีYเกีYยวขอ้งกบัหน่วยงานของเรามคีวามตอ้งการมากขึ_น และเก็บเกีYยวประสบการจากภาพธรุกจิมกีารแขง่ขันกัน
สงูยิYงขึ_นโดยเฉพาะดา้นบรกิาร ความตอ้งการไดรั้บการบรกิารจงึสงูขึ_นตามไปดว้ย   สิYงทีYเป็นคําถามอยูใ่นใจผู ้
ใหบ้รกิาร รวมทั _งผูบ้รหิารคอื พฤตกิรรมการบรกิารทีYเป็นเลศิ เป็นอยา่งไร หลักสตูรนี_มคํีาตอบใหก้ับผูเ้ขา้อบรมแน่นอน 
หลักสตูรนี_ จงึไดพั้ฒนาขึ_นมาเพืYอใหท้มีผูใ้หบ้รกิาร ไดเ้รยีนรูเ้ทคนคิในการเขา้ใจถงึพฤตกิรรมการใหบ้รกิารลูกคา้ให ้
มากขึ_น เรยีนรูก้ารจัดการกบัลกูคา้ รวมถงึการสรา้งทศันคตทิีYถกูตอ้งต่อการเขา้ถงึการเป็นผูใ้หบ้รกิารและผูรั้บบรกิาร 
ระดมสมองทํากจิกรรมประยกุตก์ารสรา้งบรกิารอันโดดเดน่ตรงใจลกูคา้ รวมถงึการแกปั้ญหาใหล้กูคา้เมืYอลูกคา้โกรธ 
เมืYอจบการอบรม ผูเ้ขา้สมัมนาจะสามารถประยกุตแ์ละต่อยอดความรูด้า้นการใหบ้รกิารอย่างเป็นเลศิไดด้ว้ยตนเอง  
 
วตัถปุระสงค ์
 
1.    เพืYอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดส้รา้งความเขา้ใจในจติวทิยาการบรกิาร  
2.    เพืYอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดส้รา้งทศันคตทิีYถกูตอ้งต่อการเป็นผูใ้หบ้รกิารและผูรั้บบรกิาร 
3.    เพืYอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดส้รา้งจติสํานกึแหง่คุณภาพและพฤตกิรรมบรกิารทีYเป็นเลศิ ขจัดพฤตกิรรมขยะ  
4.    เพืYอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถนําความรูท้ีYได ้ไปใชใ้หเ้กดิประโยชนส์งูสดุแกอ่งคก์ร 
 
หวัขอ้การบรรยายและ Workshop 
 
1.  การแสดงออกซึYงความเป็นมติรตอ่ผูรั้บบรกิารเมืYอแรกพบ 
2.  การแสดงออกซึYงความกระตอืรอืรน้ทีYจะใหบ้รกิารเสมอ 
3.  การฉลาดทีYจะสนองความตอ้งการของผูรั้บบรกิารกอ่นการรอ้งขอ 
4.  การแสดงออกซึYงความออ่นนอ้มถ่อมตน และการใหเ้กยีรตผิูรั้บบรกิาร 
5.  การอดทน อดกลั _น ใหอ้ภยั  และการควบคมุอารมณ์ตอ่ผูรั้บบรกิารทีYมปัีญหา 
6.  การแสดงออกซึYงความรับผดิชอบตอ่หนา้ทีYๆ พงึมตีอ่ตนเองและต่อองคก์ร 
7.  การใหบ้รกิารดว้ยจติสาํนกึแหง่คณุภาพ (Quality Conscious) 
8.  การใหบ้รกิารดว้ยพลังแหง่แรงบนัดาลใจในตนเอง  โดยไม่ตอ้งอาศยัสิYงจูงใจใด ๆ 
9.  การสืYอสารสองทางทีYมปีระสทิธภิาพอยา่งแทจ้รงิ 
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10. การมองเห็นคุณค่าแหง่การเป็นมนุษยข์องผูอ้ืYนทีYทดัเทยีมกนักบัตนเอง 
11. การมคีวามสขุความพอใจในการเป็นผูใ้หบ้รกิารผูอ้ืYน 
12. การแสดงออกซึYงการมุง่พัฒนาพฤตกิรรมบรกิารของตนอยูเ่สมอ 
13. สรุปคําถาม-คําตอบ 

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

ชําระภายใน   31 มนีาคม 2563 
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 

พเิศษ! ชําระภายใน 16 มนีาคม 2563 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 
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 ดงันี_ 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ บญัชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขทีY 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขทีY 014-2-63503-8 

          ชืYอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิYง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีY จํากดั   
          และแฟ็กซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีY 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืYอบรษัิทของท่าน และชืYอหลักสตูร 
2.  ชําระดว้ยเช็คบรษัิท สัYงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิYง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีY จํากดั 
3.  หัก ณ ทีYจา่ย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขทีY 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีYไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิYง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีY จํากดั 
โทรศพัท ์02-615-4499, 02-615-4477-78    
โทรสาร  02-615-4479 
เว็บไซท ์www.hipotraining.com,www.hipotraining.co.th 
อเีมล ์hipotraining@gmail.com  
เฟสบุค๊ www.facebook.com/HIPOtraining  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อบรม, สมัมนา, งานบรกิาร, เทคนคิการบรกิารใหโ้ดนใจลกูคา้, การบรกิารอยา่งมอือาชพี, การสรา้งการบรกิารทีYโดนใจลกูคา้ 


