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  Course: 
  Customer Service Attitude Training 
ทกัษะและแนวคดิในการใหบ้ริการลูกคา้อยา่งมืออาชีพ 

 

Duration: 1 Day (9:00 – 16:00) 
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หลักการและเหตุผล:   

บริการอย่างไรใหป้ระสบผลสาํเร็จ องคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกับงานบริการทัง้ภาครฐัและเอกชน และองคก์รธุรกิจการบรกิารโดยตรง

จาํนวนมาก มกัจะประสบปัญหาเร่ืองของบุคลากรท่ีขาดคุณภาพ และส่วนใหญ่ก็จะมองการแกปั้ญหาคลา้ยๆกันว่าจะหาบุคลากรท่ีมี

คณุภาพไดจ้ากท่ีไหน จะตอ้งมีวิธีรบัสมคัรหรือทดสอบคณุภาพกนัอย่างไร จึงจะไดบ้คุลากรท่ีเหมาะสม และท่ีสาํคญัคือจะเอาคนเกา่ท่ี

มีอยู่แลว้ไปไวท่ี้ไหน หากจะหาวิธีพฒันาคนเก่าท่ีมีอยู่แลว้ใหท้าํงานบรกิารไดด้ียิ่งขึน้ เท่าท่ีผ่านมาทุกองคก์รก็ไดพ้ยายามอบรมพฒันา

กนัอย่างเต็มท่ีอยู่แลว้ แต่ดเูหมือนจะไม่ไดผ้ลเท่าท่ีควร... 

การแกปั้ญหาเร่ืองการบรกิาร จะไม่ใช่ส่ิงท่ียุ่งยากอีกต่อไป หากเราเปล่ียนมมุมองดา้นการพฒันาบคุลากรดา้นการบรกิาร     

เสียใหม่ โดยเปล่ียนมาปรบัแนวคิด และวิธีการคิดใหม่จากภายในสู่ภายนอก ปรบัวิธีคิดก่อนวิธีการ จากท่ีเหล่าบุคลากรผูใ้หบ้ริการเคย

รูส้ึกเหน็ดเหน่ือยอดทนกันสารพัดเพ่ือหวงัใหล้กูคา้เกิดความประทบัใจและมีความสขุ แต่ขณะเดียวกันกลบันาํมาซึ่งความเบ่ือหน่าย

ใหก้บัตวัผูใ้หบ้รกิารและหมดความอดทนต่อสภาพต่างๆ ท่ีคิดว่าทาํไมตนเองตอ้งคอยรบัใชบ้คุคลอ่ืนอยู่ตลอดเวลา 

เพื่อแก้ปัญหาเหล่านี.้..ถึงเวลาแล้วท่ีจะตอ้งปรบัเปล่ียนแนวคิดและทศันคติในการพฒันาบคุลากรดา้นการบรกิารจากการท่ี

เคยมุ่งเนน้แต่วิธีการทาํงาน เพ่ือลกูคา้โดยลืมคาํนึงถึงหัวใจของตัวผู้ให้บริการเองจาํเป็นตอ้งเปล่ียนแนวคิด มุมมองจากการมุ่ง

ความสขุของลกูคา้แต่เพียงฝ่ายเดียว มาเป็นปรบัแนวคิดและวิธีการท่ีถกูตอ้งเพ่ือเริ่มสรา้งความสขุใหก้บัตวัผูใ้หบ้รกิารเอง ซึ่งการอบรม

หลกัสตูรนี ้ก็จะเป็นหลกัสตูรท่ีสามารถช่วยปรบัมมุมองแนวคิดและวิธีการบริการดว้ยใจสู่ใจใหก้ับผูใ้หบ้ริการ ใหม้ีทกัษะ เทคนิคการ

บรกิารดว้ยหวัใจแห่งการบรกิารอย่างแทจ้รงิ เรียกว่าสขุใจทัง้ผูใ้หแ้ละประทบัใจผูร้บันัน้เอง 

 

วัตถุประสงคก์ารอบรม: 

• เพ่ือมุ่งเนน้ในการปรบัแนวคิด และทศันคติ ทางดา้นการบรกิารแบบมืออาชีพยคุใหมท่ี่สามารถสรา้งความสขุและความประทบัใจ

ไดท้ัง้ผูใ้หแ้ละผูร้บั 

• เพ่ือเสรมิสรา้งทศันคติ จิตสาํนึกและอดุมการณท่ี์ถกูตอ้งเก่ียวกบัการบรกิารทัง้ภายในและภายนอก 

• เพ่ือเสรมิสรา้งภาพลกัษณใ์หม่ขององคก์รดา้นการบรกิารท่ีน่าประทบัใจและสามารถใหบ้รกิารไดอ้ย่างมีความสขุ 

• เพ่ือเสรมิสรา้งกลยทุธก์ารบรกิารดว้ยใจสู่ใจ เพ่ือสรา้งความพึงพอใจสงูสดุใหก้บัผูร้บับรกิารและผูเ้ก่ียวขอ้งทกุฝ่าย 

• เพ่ือสรา้งทศันคติท่ีดตี่ออาชีพ มคีวามรกัและภาคภมูิใจต่อองคก์รและสามารถปรบัตวัเพ่ือการทาํงานในดา้นการบรกิารไดอ้ยา่งมี

ความสขุอยา่งแทจ้รงิ 

 

หัวข้อการอบรม: 

• นกับรกิารมืออาชีพควรมีแนวคดิการบรกิารอย่างไร? 

• มมุมองใหม่ Service Mind บรกิารอย่างไรจึงมีความสขุ 

 โลกยคุใหม่ของการบรกิาร 

 ช่วงเวลาแห่งการเผชิญหนา้นาทีทองแห่งความรูส้กึ 

• แนวคดิและทศันคติท่ีดีสาํหรบัมาตรฐานการบรกิารท่ีด ี

 เทคนิคการปรบัแนวคิดดา้นการบรกิาร 

 ทศันคติ 6 ช สาํหรบัการบรกิารอย่างมีความสขุ 

• กลยทุธก์ารบรกิารดว้ยใจสู่ใจ เพ่ือสรา้งความพึงพอใจสงูสดุ 

 พฤติกรรมของลกูคา้ท่ีตอ้งรู ้

 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจสงูสดุของลกูคา้ 
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 6 สถานการณต์อ้งรู ้

• เทคนิคการสรา้งมาตรฐานการบรกิารท่ีสขุทัง้ผูใ้หแ้ละประทบัใจผูร้บั 

 บทบาทหนา้ท่ีและคณุสมบตัิของนกับรกิารท่ีด ี

 ปรบัตวั ปรบัใจ ไดค้วามสขุและสนกุกบังานบรกิาร 

 เทคนิคการสรา้งมาตรฐานการตอ้นรบัสมยัใหม ่

 กฎ กติกา มารยาทสาํหรบัหวัใจนกับรกิาร 

• ทกัษะการนาํเสนอท่ีดเีพ่ือการใหบ้รกิารอย่างมีประสิทธิภาพ 

• ทกัษะการพฒันาบคุลิกภาพและการเสรมิสรา้งเสน่หเ์ฉพาะตวัในการใหบ้รกิาร 

• ทกัษะการพฒันาเทคนิควิธีการพดู/ การสนทนา/ การโนม้นา้วจงูใจในการใหบ้รกิาร 

• ทกัษะการพฒันาเทคนิควิธีการฟังเชงิรุกในการใหบ้รกิาร 

• ทกัษะการวเิคราะหล์กูคา้ขัน้เทพในการใหบ้รกิาร 

• ทกัษะการพฒันากลยทุธก์ารตอบขอ้โตแ้ยง้จากลกูคา้ 

• ทกัษะการพฒันากลยทุธก์ารป้องกนั/ ขจดั/ แกไ้ข ขอ้รอ้งเรียนจากลกูคา้ 

• ทกัษะการสรา้งสรรคบ์รรยากาศท่ีน่าประทบัใจในการใหบ้รกิารลกูคา้ 

• เทคนิคการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้เพ่ือการบรกิารอย่างเหนือชัน้ 

• รว่มคิดรว่มสรา้งกบับทสรุปแห่งความสขุของการบรกิารทัง้ผูใ้หแ้ละผูร้บั 

• WORKSHOP (ควบคู่ตลอดการอบรม) 

 

รูปแบบการอบรม: 

• กิจกรรมกลุ่มสมัพนัธท่ี์แปลกใหม ่สนกุสนาน เป็นกนัเอง 

• รูปแบบการอบรมเป็นลกัษณะ กจิกรรมนาํการบรรยาย โดยวิทยากรมืออาชีพท่ีไดบ้รรยากาศความสนกุสนานเพลิดเพลิน  

• กิจกรรม Work Sheet / Workshop / Role Playing  

• กิจกรรม กรณีศกึษา จาก Clip VCD ต่าง ๆ  

• รว่มสรุปขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะสู่การทาํงานในองคก์รโดยเนน้การใหค้วามสาํคญั กบัประโยชนท่ี์ไดร้บัอย่างแทจ้รงิ   

 

เหมาะสาํหรับ: 

• ผูท่ี้ทาํงานดา้นการบรกิาร พนกังานทกุระดบัในองคก์รท่ีตอ้งการพฒันาทกัษะในการบรกิาร หวัหนา้งาน ผูบ้รหิารระดบัตน้และ

ระดบักลาง หวัหนา้แผนก/ฝ่าย รวมทัง้ผูท่ี้สนใจพฒันาตวัเองในดา้นการบรกิาร 
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วิทยากร: 

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก บริษัท บอสตนัเน็ตเวิรค์ จาํกดั 

การศึกษา: 

• ระดบัปรญิญาเอก ดา้นการพฒันาและการปฏิรูปองคก์าร จาก CEBU DOCTORS’ UNIVERSITY, PHILIPPINES  

และ O.D. INSTITUE OHIO, USA   

 

ประสบการณก์ารทาํงาน 

• วิทยากรมืออาชีพมากประสบการณท่ี์เป็นทัง้นกัคิด นักวิชาการ นกัปฏิบัติ นกัอบรม นกักิจกรรม นกัพูด นกัส่ือสารมวลชน ในคน

เดียวกนั มีประสบการณท์าํงานโดยตรงทัง้ภาครฐัและองคก์รเอกชนขนาดใหญ่ 

• เป็นผูช้าํนาญการในการฝึกอบรมสมัมนาพฒันาบุคลากรทุกระดบั ในหลกัสตูรดา้นต่าง ๆ เช่น ภาวะผูน้าํ การบรหิาร วฒันธรรม

องคก์ร การจดัการ การขาย การบริการ การตลาด การส่ือสาร การปรบัทศันคติและแนวคิด การปลกุพลงัและการสรา้งแรงบนัดาลใจ 

การพฒันาบคุลิกภาพ ศิลปะการพดู Team Building กิจกรรม Walk Rally สมยัใหม่ ฯลฯ  

• เป็นวิทยากรและท่ีปรกึษาในการออกแบบหลกัสตูรการฝึกอบรมสมัมนาใหก้บัหน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชนมากว่า 25 ปี 

• เป็นท่ีปรกึษาและวางแผนในการพฒันาและการปฏิรูปองคก์ร  

 

วัน เวลา สถานที ่และค่าใช้จ่าย ในการเข้าร่วมงานสัมมนา  

วนัท่ี 24 เมษายน 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. โดยสามารถเลือกการเขา้อบรมได ้2 ช่องทาง ดงันี ้

1. เข้าร่วมอบรมทีโ่รงแรมจสัมิน ซติี ้(ซอยสุขุมวทิ 23) หรือโรงแรมทีเ่ทยีบเทา่  

(สถานทีอ่าจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตดิตอ่เจ้าหน้าทีป่ระสานงาน) 

ค่าใชจ้า่ยในการเขา้รว่มงานสมัมนา ราคา 6,500 บาท (ราคานีย้งัไม่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม 7%)  

2. เข้าร่วมอบรมแบบทางไกลโดยการประชุม Distance Learning Instructor-led Virtual Class via Face to Face 

Application   

ค่าใชจ้า่ยในการเขา้รว่มงานสมัมนา ราคา 5,500 บาท (ราคานีย้งัไม่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม 7%)  

 

สาํหรับรายละเอียดเพิ่มเติม  กรุณาตดิตอ่ผู้ประสานงานอบรม โทร: 02 949 0955, 02 318 6891,  

086 337 8266, Email: seminar@bostonnetwork.com และ Line ID: @bostonnetwork 

 
 

ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใชจ้่ายทางภาษีได้ 200%ของค่าใช้จ่ายจริง 

 (พระราชกฤษฎกีาฉบับที ่437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็นตน้ไป) 

 

สร้างสรรคห์ลักสูตรสัมมนาคุณภาพเย่ียมโดย 
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แผนที ่ โรงแรมจสัมิน ซิตี ้(ซอยสขุมุวิท 23) (สถานทีอ่าจมีการเปลีย่นแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีป่ระสานงาน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registration Form 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรทีร่่วมสัมมนา วันสัมมนา

ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย)

(ภาษาองักฤษ) 

บรษัิท (ภาษาไทย)

(ภาษาองักฤษ)

ต าแหน่งงาน: แผนก/ฝ่าย:

เบอรโ์ทรศพัทท์ี่ท  างาน: เบอรโ์ทรศพัทมื์อถือ:

เบอรโ์ทรสาร Fax: E-mail: 

ช่ือผู้ประสานงาน (HR) เบอรโ์ทรศพัท์

ข้อมูลเพือ่ใช้ออกใบก ากับภาษี :โปรดตรวจสอบความชดัเจนครบถว้น เพ่ือความถกูตอ้งของใบเสรจ็/ใบก ากบัภาษีที่ทา่นจะไดร้บั)

ช่ือที่ใหร้ะบใุนใบก ากบัภาษี : ตามช่ือบรษัิทดา้นบน

ที่อยู่ที่ใหร้ะบใุนใบก ากบัภาษี:

การช าระเงนิค่าสัมมนา : สามารถสอบถามรายละเอียดและส ารองที่นั่งไดท้ี่ 02-949-0955, 02-318-6891 ต่อ 104, 105, 108, 109

วิธีการช าระเงนิ

โอนเงินเขา้บญัชี บรษัิท บอสตนัเน็ตเวริค์ จ  ากดั  

ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต  สาขาเอสพละนาด รชัดา  บญัชีออมทรพัยเ์ลขที่ 667-2-01501-0  โอนวนัที่

ธนาคารไทยพาณิชย ์    สาขาสี่แยกศรวีรา            บญัชีออมทรพัยเ์ลขที่ 140-2-63049-9  โอนวนัที่

ถือเช็คจา่ยหนา้งานในนาม บรษัิท บอสตนัเน็ตเวริค์ จ  ากดั

จา่ยเงินสดหนา้งาน 

*โปรดน าหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ทีจ่่ายมายื่นในวันสัมมนา*

1) บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการส ารองที่นั่งใหแ้ก่ผูส้ง่เอกสารลงทะเบียนครบถว้นและช าระเงินแลว้เทา่นัน้

2) เจา้หนา้ที่จะแจง้ยืนยนัการลงทะเบียนของทา่นอีกครัง้หลงัจากไดร้บัเอกสาร

3) ในกรณีที่ทา่นส  ารองที่นั่งไวแ้ลว้แตไ่ม่สามารถเขา้รว่มการสมัมนาได ้  กรุณาแจง้ลว่งหนา้ก่อนวนังานอยา่งนอ้ย 10 วนั

*หากไม่แจ้งตามก าหนด ท่านจะต้องช าระค่าธรรมเนียมเอกสารเป็นจ านวน 50% ของอัตราค่าลงทะเบียน*

ข้อมูลครบถ้วนแล้ว กรุณาส่งกลับมาที ่Email: seminar@bostonnetwork.com หรือ Fax พร้อมส าเนาการโอนเงนิที ่02-949-0991

Registration Form
บรษัิท บอสตนัเน็ตเวริค์ จ  ากดั (ส านกังานใหญ่) 573/140  ซอยรามค าแหง 39  แขวงพลบัพลา

เขตวงัทองหลาง  กรุงเทพมหานคร 10310  Tel: 02-949-0955, 02-318-6891  Fax: 02-949-0991
เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี 0105548037730

Boston Network Co., Ltd. Tel: 02-949-0955, 02-318-6891, 086-337-8266, Fax: 02-949-0991

E-mail: seminar@bostonnetwork.com http://www.bostonnetwork.com

ข้อมูลผู้เข้าร่วมสัมมนา :(โปรดกรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นและชดัเจน, ภาษาไทย: ตัวบรรจง, ภาษาอังกฤษ: ตัวพมิพ)์
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