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Course: 
The Secret to Build Service beyond Expectation 

เคล็ด(ไม)่ลบักบัแนวคดิและแนวทาง สรา้งบริการเหนอืความคาดหมาย 

 

Duration: 1 Day (09:00 – 16:00) 
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หลักการและเหตุผล: 

ปัจจบุนัของโลกธุรกิจนัน้ นอกจากการแข่งขนัในเร่ืองของคณุภาพ ราคา หรือคณุสมบตัิของตวัสินคา้แต่ละชนิด ซึ่งแทบจะ

ไม่ค่อยต่างกันอย่างมีนยัสาํคญั จึงทาํใหผู้บ้รโิภคไม่ไดใ้ชป้ระเด็นเหล่านีเ้พียงอย่างเดียวในการตดัสินใจเลือกใชห้รือเป็นลกูคา้ แต่

ปัจจยัท่ีเขา้มามีอิทธิพลอย่างมากต่อการตดัสินใจเลือกใชสิ้นคา้ของผูบ้รโิภคนัน้ คือความแตกต่างของการสรา้งการรบัรูข้องสินคา้ 

บรกิาร หรือแมก้ระทั่ง แบรนดสิ์นคา้นัน้ รวมถึงการใหบ้รกิารตัง้แต่ก่อนการขาย ระหว่างขาย จนถึงหลงัการขายของผูข้าย 

 ดงันัน้ หลกัสตูร “เคล็ด(ไม่) ลบักบัแนวคิดและแนวทาง สรา้งบริการเหนือความคาดหมาย” จึงไดร้วบรวมแนวคิด กลยุทธ์

เชิงการตลาดในการสรา้งการรบัรูแ้บรนด ์ตวัสินคา้และบริการของแบรนดช์ัน้นาํทั่วโลกมาใหผู้เ้รียนไดรู้เ้ป็นแนวทาง รวมถึงเรียนรู ้

เคล็ดลับและฝึกใชเ้คร่ืองมือในการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือสรา้งบริการท่ีประทับใจใหก้ับลูกคา้อย่างไดผ้ล และสามารถ

นาํไปปรบัใชไ้ดจ้รงิ ซึ่งนาํไปสู่ความสาํเรจ็ในการดาํเนินธุรกิจต่อไป  

 

วัตถุประสงค:์  

• ผูเ้ขา้รบัการอบรมตระหนกัถึงความสาํคญัของการรบัรูข้องลกูคา้ท่ีมตี่อแบรนด ์สินคา้ หรือบรกิาร ในมมุท่ีต่างจากอดตี  

• ไดเ้รียนรูแ้ละฝึกการใชเ้ทคนิค เคร่ืองมือตา่งๆ ดา้นการส่ือสารท่ีสามารถนาํไปประยกุตใ์ชไ้ดจ้รงิ ในการสรา้งความประทบัใจให้

ลกูคา้ดว้ยการบรกิารท่ีเหมาะสมกบัลกูคา้ประเภทต่างๆ รวมถึงรบัขอ้รอ้งเรียนหรือขอ้โตแ้ยง้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

• สรา้งความมั่นใจ และทศันคติท่ีดตี่องานบรกิารอยา่งยั่งยืน 

 

หัวข้อสัมมนา: 

• เคล็ด(ไม)่ ลบัในการสรา้งการรบัรูแ้ละบรกิารเหนือความคาดหมายของแบรนดช์ัน้นาํตา่งๆ 

 ความทา้ทายของสถานการณปั์จจบุนัท่ีส่งผลใหธุ้รกิจต่างๆ ตอ้งปรบัตวัครัง้ยิ่งใหญ่ 

 ทาํไม ตอ้งปรบัตวัและเปล่ียนแปลง  

 ทาํไม คนส่วนใหญ่ถึงไมย่อมปรบัตวัและเปล่ียนแปลง 

 ทาํความเขา้ใจระดบัความพึงพอใจของลกูคา้ 3 ระดบั 

 เคล็ด(ไม)่ ลบั กบั 3 หวัใจสาํคญั ในการสรา้งบรกิารเหนือความคาดหมาย 

– ทศันคติเชิงบวก 

– เป้าหมายท่ียิง่ใหญ่เพ่ือใหบ้รกิารเหนือความคาดหมาย 

– การใหบ้รกิารท่ีเป็นเลิศผ่านการส่ือสารและแสดงออก 

• เจาะลกึ ฝึกเทคนิคการส่ือสารและการแสดงออกเพ่ือสรา้งบรกิารเหนือความคาดหมาย   

 เขา้ใจธรรมชาติของมนษุย ์

 ผลกระทบท่ีเกิดขึน้หากลกูคา้ไมพ่อใจ 

 ลกัษณะลกูคา้ 4 ประเภทท่ีควรรู ้และแนวทางสรา้งความสบายใจใหล้กูคา้ 

 เคล็ด(ไม)่ ลบั กบั 3 แนวทางการส่ือสารสู่ลกูคา้ เพ่ือสรา้งความประทบัใจ 

– แนวทางสรา้งความประทบัใจแรกท่ีไดพ้บเจอ 

– แนวทางและเทคนิคการส่ือสารอย่างมืออาชีพ เพ่ือสรา้งความเชื่อมั่นใหล้กูคา้ 

– แนวทางการรบัมอืขอ้รอ้งเรียนและขอ้โตแ้ยง้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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วิธีการสัมมนา: 

• แนวทางการเรียนรูจ้ะเป็นลกัษณะบรรยาย, ถาม-ตอบ, เรียนรูผ่้านการทาํกิจกรรมรว่มกนั, Workshop, Role Play และใชส่ื้อ 

VDO Clip ประกอบการสอน 

 

เหมาะสาํหรับ: 

• ผูท่ี้ทาํงานดา้นการบรกิาร, พนกังานทกุระดบัในองคก์รท่ีตอ้งการพฒันาทกัษะในการบรกิาร, หวัหนา้งาน, ผูบ้รหิารระดบัตน้

และระดบักลาง, หวัหนา้แผนก/ฝ่าย, รวมทัง้ผูท่ี้สนใจพฒันาตวัเองในดา้นการบรกิาร 

 

วิทยากร: 

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก บริษัท บอสตนัเน็ตเวิรค์ จาํกดั  

 

วัน เวลา สถานที ่และค่าใช้จ่าย ในการเข้าร่วมงานสัมมนา  

วนัท่ี 5 พฤษภาคม 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 

 

 

ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใชจ้่ายทางภาษีได้ 200%ของค่าใช้จ่ายจริง 

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

 

สร้างสรรคห์ลักสูตรสัมมนาคุณภาพเย่ียมโดย 
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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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