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Course: 
Excellent Service Mind 
ทกัษะการบริการเพือ่ครองใจลูกคา้ 

 

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

งานบรกิารท่ีเป็นเลิศสรา้งความประทบัใจแก่ผูท่ี้มาใชบ้รกิาร เป็นเคร่ืองมือท่ีสาํคญัท่ีดีระหว่างลกูคา้และองคก์ร การส่งเสรมิให้

พนกังานบรกิารมีทศันคติ ความรูแ้ละทกัษะในงานบรกิาร จงึมีความจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีจะชว่ยใหพ้นกังานส่วนหนา้ (Frontline staff) 

สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมืออาชีพ 

ขอ้มลูจากการศกึษาใน Harvard Business Review พบวา่ ในปัจจบุนั พฤติกรรมของผูท่ี้มาใชบ้รกิารมีการเปล่ียนแปลงไปมาก 

กล่าวคอืมีความอ่อนไหวงา่ยและใหค้วามสาํคญักบัการใหบ้รกิารเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอยา่งยิง่การดแูลเอาใจใส่ของพนกังาน

เมื่อลกูคา้เกิดปัญหา (Empathy) และการตอบสนองอยา่งรวดเรว็ของพนกังาน นอกจากนี ้รอ้ยละ 89 ของผูท่ี้มาใชบ้รกิารมกัจะเล่า

ประสบการณท่ี์ไม่ดีใหค้นอ่ืนฟัง โดยเฉพาะอย่างยิง่ผ่านช่องทาง Social Media ต่างๆ อีกทัง้การส่ือสารกบัผูท่ี้มาใชบ้รกิารก็ไม่ควร

เป็นรูปแบบตายตวั หากแต่พนกังานควรสามารถปรบัเปล่ียนรูปแบบและภาษาท่ีใชใ้นการส่ือสารใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณท่ี์

แตกตา่งกนัออกไปได ้

ในหลกัสตูรนีจ้ะเป็นการผสมผสานการใหบ้รกิารเชิงประยกุตร์ะหวา่งทฤษฎีและการปฏิบตัิ อีกทัง้ยงัช่วยเสรมิสรา้งทศันคติท่ีดีต่อ

งานบรกิารของพนกังาน ตลอดจนถึงความรูแ้ละทกัษะในงานบรกิาร เพ่ือใหพ้นกังานสามารถปฏิบตัิงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพจน

เกิดผลลพัธท่ี์เกินความคาดหวงัของผูท่ี้มาใชบ้รกิารและองคก์ร จนเกิดเป็นความผกูพนัของผูท่ี้มาใชบ้รกิารและพนกังาน อนัจะ

นาํไปสู่ผลประกอบการท่ีมั่นคงขององคก์รต่อไป 

 
ประโยชนท์ีไ่ด้รับ: 

• กระตุน้พนกังานใหม้ี Service Mind เพ่ือสามารถบรกิารลกูคา้ใหม้ปีระสิทธิภาพอย่างสงูสดุ     

• พฒันาบคุลิกภาพของพนกังานบรกิารใหล้กูคา้เกิดความประทบัใจตัง้แต่แรกเห็น (First Impression)  เพ่ือสรา้งภาพลกัษณ์

ท่ีดีขององคก์ร 

• สรา้งทกัษะการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้เพ่ือใหพ้นกังานสามารถแกไ้ขสถานการณข์องลกูคา้ไดท้นัที  (Situation Solving) 

• พฒันากระบวนการคิดอยา่งเป็นระบบ (Systems Thinking) เพ่ือใหพ้นกังานสามารถตดัสินใจไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
 

หัวข้อการบรรยาย: 

• ความหมายและความสาํคัญของ Service Mind 

 ความสาํคญัของ Service Mind 

 Workshop: การใหค้วามสาํคญัของคณุคา่ในแต่ละคน  

 ความสาํคญัของ Empathy ในงานบรกิาร 

 วิวฒันาการและพฤตกิรรมของลกูคา้ 

 

• การสื่อสารเชิงรุกของผู้ให้บริการ 

 First Impression มารยาทไทยครองใจลกูคา้ (การยืน เดิน นั่ง ไหว ้การรบั-ส่งของ การผายมือ และอ่ืนๆ) 

 กิจกรรม: ฝึกการยืน เดิน นั่ง ไหว ้

 ทกัษะท่ีสาํคญัของผูใ้หบ้รกิาร (การสงัเกต การพดู การฟัง การตัง้คาํถาม ) 
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 กิจกรรม: ฝึกทกัษะการส่ือสาร 

• ประเภทของลูกค้าและวิธกีารสื่อสาร 

 ทฤษฎีสตัว ์4 ทิศกบัลกูคา้ 4 แบบ  

 เทคนิคการส่ือสารกบัลกูคา้ทัง้ 4 แบบ 

• เทคนิคการจัดการข้อร้องเรียนในงานบริการ 

 การประเมินความรุนแรงของปัญหาและขอ้รอ้งเรียน 

 จดัการขอ้รอ้งเรียนดว้ย LEARN Model 

 กิจกรรม: ฝึกปฏิบตัิการแกปั้ญหาให ้LEARN Model 

• Workshop: Service Excellence (Coaching Game: Points of You) 

• Q&A 
 
เหมาะสาํหรับ: 

• ผูท่ี้ทาํงานดา้นการบรกิาร พนกังานทกุระดบัในองคก์รท่ีตอ้งการพฒันาทกัษะในการบรกิาร หวัหนา้งาน ผูบ้รหิารระดบัตน้และ

ระดบักลาง หวัหนา้แผนก/ฝ่าย รวมทัง้ผูท่ี้สนใจพฒันาตวัเองในดา้นการบรกิาร 

 
วิทยากร: 

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก บริษัท บอสตนัเน็ตเวิรค์ จาํกดั 

 

วัน เวลา สถานที ่และค่าใช้จ่าย ในการเข้าร่วมงานสัมมนา  

วนัท่ี 6 กมุภาพนัธ ์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 กรุณาติดต่อผู้ประสานงานอบรม โทร: 02 949 0955, 02 318 6891,  

086 337 8266, Email: seminar@bostonnetwork.com และ Line ID: @bostonnetwork 
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ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใชจ้่ายทางภาษีได้ 200%ของค่าใช้จ่ายจริง 

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

 
 

สร้างสรรคห์ลักสูตรสัมมนาคุณภาพเย่ียมโดย 
 

 

 

แผนที ่โรงแรมจสัมิน ซิตี ้(ซอยสขุมุวิท 23) (สถานทีอ่าจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีป่ระสานงาน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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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