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  Course: 

  Customer Service Attitude Training 
ทกัษะและแนวคิดในการให้บริการลูกคา้อย่างมืออาชีพ 
 
Duration: 1 Day (9:00 – 16:00) 
 

หลักการและเหตุผล:   
บริการอย่างไรให้ประสบผลส าเร็จ องค์กรที่เก่ียวข้องกับงานบริการทัง้ภาครัฐและเอกชน และองค์กรธุรกิจการบริการโดยตรง

จ านวนมาก มักจะประสบปัญหาเร่ืองของบุคลากรที่ขาดคณุภาพ และส่วนใหญ่ก็จะมองการแก้ปัญหาคล้ายๆกันว่าจะหาบุคลากรที่มี
คณุภาพได้จากที่ไหน จะต้องมีวิธีรับสมคัรหรือทดสอบคุณภาพกนัอย่างไร จงึจะได้บคุลากรที่เหมาะสม และที่ส าคญัคือจะเอาคนเก่าที่
มีอยู่แล้วไปไว้ที่ไหน หากจะหาวิธีพฒันาคนเก่าที่มีอยู่แล้วให้ท างานบริการได้ดีย่ิงขึน้ เท่าที่ผ่านมาทกุองค์กรก็ได้พยายามอบรมพฒันา
กนัอย่างเต็มที่อยู่แล้ว แต่ดเูหมือนจะไม่ได้ผลเท่าที่ควร... 

การแก้ปัญหาเร่ืองการบริการ จะไม่ใช่สิง่ที่ยุ่งยากอีกต่อไป หากเราเปลีย่นมมุมองด้านการพฒันาบคุลากรด้านการบริการ     
เสยีใหม่ โดยเปลีย่นมาปรับแนวคิด และวิธีการคิดใหมจ่ากภายในสู่ภายนอก ปรับวิธีคิดก่อนวิธีการ จากที่เหลา่บคุลากรผู้ ให้บริการเคย
รู้สกึเหน็ดเหนื่อยอดทนกันสารพัดเพื่อหวังให้ลกูค้าเกิดความประทับใจและมีความสขุ แต่ขณะเดียวกันกลบัน ามาซึ่งความเบื่อหน่าย
ให้กบัตวัผู้ให้บริการและหมดความอดทนต่อสภาพต่างๆ ที่คิดว่าท าไมตนเองต้องคอยรับใช้บคุคลอื่นอยู่ตลอดเวลา 

เพื่อแก้ปัญหาเหล่านี.้..ถึงเวลาแล้วที่จะต้องปรับเปลีย่นแนวคิดและทัศนคติในการพฒันาบุคลากรด้านการบริการจากการที่
เคยมุ่งเน้นแต่วิธีการท างาน เพื่อลกูค้าโดยลืมค านึงถึงหัวใจของตัวผู้ให้บริการเองจ าเป็นต้องเปลี่ยนแนวคิด มุมมองจากการมุ่ง
ความสขุของลกูค้าแต่เพียงฝ่ายเดียว มาเป็นปรับแนวคิดและวิธีการที่ถกูต้องเพื่อเร่ิมสร้างความสขุให้กบัตัวผู้ให้บริการเอง ซึง่การอบรม
หลกัสตูรนี ้ก็จะเป็นหลกัสตูรที่สามารถช่วยปรับมุมมองแนวคิดและวิธีการบริการด้วยใจสู่ใจให้กับผู้ ให้บริการ ให้มีทักษะ เทคนิคการ
บริการด้วยหวัใจแห่งการบริการอย่างแท้จริง เรียกว่าสขุใจทัง้ผู้ให้และประทบัใจผู้ รับนัน้เอง 

 

วัตถปุระสงค์การอบรม: 

 เพื่อมุ่งเน้นในการปรับแนวคิด และทศันคติ ทางด้านการบริการแบบมืออาชีพยคุใหม่ที่สามารถสร้างความสขุและความประทบัใจ
ได้ทัง้ผู้ ให้และผู้ รับ 

 เพื่อเสริมสร้างทศันคติ จิตส านกึและอดุมการณ์ที่ถกูต้องเก่ียวกบัการบริการทัง้ภายในและภายนอก 

 เพื่อเสริมสร้างภาพลกัษณ์ใหม่ขององค์กรด้านการบริการที่น่าประทบัใจและสามารถให้บริการได้อย่างมีความสขุ 

 เพื่อเสริมสร้างกลยทุธ์การบริการด้วยใจสูใ่จ เพื่อสร้างความพึงพอใจสงูสดุให้กบัผู้ รับบริการและผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่าย 

 เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ มีความรักและภาคภูมิใจต่อองค์กรและสามารถปรับตวัเพื่อการท างานในด้านการบริการได้อย่างมี
ความสขุอย่างแท้จริง 
 

หัวข้อการอบรม: 

 นกับริการมืออาชีพควรมีแนวคิดการบริการอย่างไร? 

 มมุมองใหม่ Service Mind บริการอย่างไรจึงมีความสขุ 
 โลกยุคใหม่ของการบริการ 
 ช่วงเวลาแห่งการเผชิญหน้านาทีทองแห่งความรู้สกึ 

 แนวคิดและทัศนคติที่ดีส าหรับมาตรฐานการบริการที่ดี 
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 เทคนิคการปรับแนวคิดด้านการบริการ 
 ทศันคติ 6 ช ส าหรับการบริการอย่างมีความสขุ 

 กลยทุธ์การบริการด้วยใจสูใ่จ เพื่อสร้างความพงึพอใจสงูสดุ 
 พฤติกรรมของลกูค้าที่ต้องรู้ 
 ปัจจยัที่สง่ผลต่อความพึงพอใจสงูสดุของลกูค้า 
 6 สถานการณ์ต้องรู้ 

 เทคนิคการสร้างมาตรฐานการบริการที่สขุทัง้ผู้ ให้และประทบัใจผู้ รับ 
 บทบาทหน้าที่และคุณสมบติัของนักบริการที่ดี 
 ปรับตวั ปรับใจ ได้ความสขุและสนกุกบังานบริการ 
 เทคนิคการสร้างมาตรฐานการต้อนรับสมยัใหม่ 
 กฎ กติกา มารยาทส าหรับหวัใจนักบริการ 

 ทกัษะการน าเสนอที่ดีเพื่อการให้บริการอย่างมีประสทิธิภาพ 

 ทกัษะการพฒันาบคุลกิภาพและการเสริมสร้างเสน่ห์เฉพาะตวัในการให้บริการ 

 ทกัษะการพฒันาเทคนิควิธีการพดู/ การสนทนา/ การโน้มน้าวจงูใจในการให้บริการ 

 ทกัษะการพฒันาเทคนิควิธีการฟังเชิงรุกในการให้บริการ 

 ทกัษะการวิเคราะห์ลกูค้าขัน้เทพในการให้บริการ 

 ทกัษะการพฒันากลยทุธ์การตอบข้อโต้แย้งจากลกูค้า 

 ทกัษะการพฒันากลยทุธ์การป้องกนั/ ขจดั/ แก้ไข ข้อร้องเรียนจากลกูค้า 

 ทกัษะการสร้างสรรค์บรรยากาศที่น่าประทบัใจในการให้บริการลกูค้า 

 เทคนิคการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อการบริการอย่างเหนือชัน้ 

 ร่วมคิดร่วมสร้างกบับทสรุปแห่งความสขุของการบริการทัง้ผู้ให้และผู้ รับ 

 WORK SHOP (ควบคู่ตลอดการอบรม) 
 

รูปแบบการอบรม: 

 กิจกรรมกลุ่มสมัพนัธ์ที่สง่เสริมการแสดงออก เก่ียวข้องกบัการบริการแบบสนุกสนานเป็นกนัเอง 

 การอบรมเป็นลกัษณะมีกิจกรรมสลบัการบรรยาย โดยวิทยากรมืออาชีพได้บรรยากาศที่หลากหลายเพลิดเพลนิตลอดการอบรม  

 กรณีตวัอย่างการบริการ 

 กิจกรรมฝึกปฏิบติัในแต่ละขัน้ตอนตลอดการอบรม 

 WORK SHEET/ WORK SHOP/ ROLE PLAYING 

 ร่วมสรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสูก่ารท างานด้านการบริการอย่างมีความสขุ 
 

เหมาะส าหรับ: 

 ผู้ที่ท างานด้านการบริการ พนกังานทุกระดบัในองค์กรที่ต้องการพัฒนาทกัษะในการบริการ หวัหน้างาน ผู้บริหารระดบัต้นและ
ระดบักลาง หวัหน้าแผนก/ฝ่าย รวมทัง้ผู้ที่สนใจพฒันาตัวเองในด้านการบริการ 
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วิทยากร: 
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒจิาก บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จ ากัด 
การศึกษา: 

 ระดบัปริญญาเอก ด้านการพฒันาและการปฏิรูปองค์การ จาก CEBU DOCTORS’ UNIVERSITY, PHILIPPINES  
และ O.D. INSTITUE OHIO, USA   
 

ประสบการณ์การท างาน 

 วิทยากรมืออาชีพมากประสบการณ์ที่เป็นทัง้นักคิด นักวิชาการ นักปฏิบัติ นักอบรม นักกิจกรรม นักพูด นกัสื่อสารมวลชน ในคน
เดียวกนั มีประสบการณ์ท างานโดยตรงทัง้ภาครัฐและองค์กรเอกชนขนาดใหญ่ 

 เป็นผู้ช านาญการในการฝึกอบรมสมัมนาพัฒนาบุคลากรทุกระดับ ในหลกัสตูรด้านต่าง ๆ เช่น ภาวะผู้น า การบริหาร วฒันธรรม
องค์กร การจดัการ การขาย การบริการ การตลาด การสือ่สาร การปรับทศันคติและแนวคิด การปลกุพลงัและการสร้างแรงบนัดาลใจ 
การพฒันาบคุลกิภาพ ศิลปะการพดู Team Building กิจกรรม Walk Rally สมยัใหม่ ฯลฯ  

 เป็นวิทยากรและที่ปรึกษาในการออกแบบหลกัสตูรการฝึกอบรมสมัมนาให้กบัหน่วยงานทัง้ภาครัฐและเอกชนมากว่า 25 ปี 

 เป็นที่ปรึกษาและวางแผนในการพฒันาและการปฏิรูปองค์กร  
 

วัน เวลา สถานที่ และค่าใช้จ่าย ในการเข้าร่วมงานสัมมนา  
 

วนัที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา  09.00 – 16.00 น. โดยสามารถเลอืกการเข้าอบรมได้ 2 ช่องทาง ดงันี ้
1. เข้าร่วมอบรมที่โรงแรมจัสมิน ซิตี ้(ซอยสขุมุวิท 23) หรือโรงแรมที่เทียบเท่า  

(สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ประสานงาน) 
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานสมัมนา ราคา 6,500 บาท (ราคานีย้งัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)  

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

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานสมัมนา ราคา 5,500 บาท (ราคานีย้งัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)  
 

ส าหรับรายละเอียดเพ่ิมเติม  กรุณาติดต่อผู้ประสานงานอบรม โทร: 02 949 0955, 02 318 6891,  
086 337 8266, Email: seminar@bostonnetwork.com และ Line ID: @bostonnetwork 

 
 
 

ค่าฝึกอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200%ของค่าใช้จ่ายจริง 
 (พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป) 

 

สร้างสรรค์หลักสูตรสัมมนาคุณภาพเยี่ยมโดย 
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แผนที่  โรงแรมจสัมิน ซิตี ้(ซอยสขุมุวิท 23) (สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ประสานงาน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Registration Form 
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Registration Form 

บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จ ำกดั (ส ำนกังำนใหญ่) 573/140 ซอยรำมค ำแหง 39 แขวงพลบัพลำ 
เขตวงัทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310 Tel: 0-2949-0955, 0-2318-6891 Fax: 0-2949-0991 

เลขประจ ำตวัผู้ เสยีภำษี 0105548037730 
* ข้อมูลผู้เข้าร่วมสัมมนา: (โปรดกรอกข้อมลูให้ครบถ้วนและชดัเจน, ภาษาไทย: ตัวบรรจง, ภาษาอังกฤษ: ตัวพิมพ์)

ข้อมูลเพื่อใช้ออกใบก ากับภาษี: (โปรดตรวจสอบควำมชดัเจนครบถ้วน เพื่อควำมถกูต้องของใบเสร็จ/ใบก ำกบัภำษีท่ีท่ำนจะได้รับ) 

ช่ือท่ีให้ระบใุนใบกํากบัภำษี: _________________________________________________________        ตำมช่ือบริษัทด้านบน 

ท่ีอย่ท่ีูให้ระบใุนใบกํากบัภาษี:  ____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

การช าระเงนิค่าสัมมนา: สำมำรถสอบถำมรำยละเอยีดและส ำรองที่นัง่ได้ที่ 0-2949-0955, 0-2318-6891 ต่อ 104,105,108,109 

วิธีการช าระเงนิ 

โอนเงินเข้ำบญัชี บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จ ากดั
ธนำคำรธนชำต         สำขำเอสพละนำด รัชดำ บญัชีออมทรัพย์เลขที่ 260-2-15492-2  โอนวนัท่ี ___________________
ธนำคำรไทยพำณิชย์  สำขำสีแ่ยกศรีวรำ          บญัชีออมทรัพย์เลขที่ 140-2-63049-9  โอนวนัท่ี ___________________
ถือเช็คจำ่ยหน้ำงำนในนำม บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จ ากดั
จ่ำยเงินสดหน้ำงำน

หากข้อมูลครบถ้วนแล้ว กรุณาส่งกลับมาที่ Email: seminar@bostonnetwork.com  หรือ 
Fax มาพร้อมกับส าเนาการโอนเงนิที่เบอร์ 0-2949-0991       
*โปรดน าหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายมายื่นในวนัสัมมนา*
 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในกำรส ำรองท่ีนัง่ให้แก่ผู้สง่เอกสำรลงทะเบียนครบถ้วนและช ำระเงินแล้วเทำ่นัน้
 เจ้ำหน้ำที่จะแจ้งยืนยนักำรลงทะเบียนของทำ่นอีกครัง้หลงัจำกได้รับเอกสำร
 ในกรณีที่ทำ่นส ำรองที่นัง่ไว้แล้วแตไ่มส่ำมำรถเข้ำร่วมกำรสมัมนำได้   กรุณำแจ้งลว่งหน้ำก่อนวนังำนอยำ่งน้อย 10 วนั
หากไม่แจ้งตามก าหนด ท่านจะต้องช าระค่าธรรมเนียมเอกสารเป็นจ านวน 50% ของอัตราค่าลงทะเบียน 

หลักสูตรที่ร่วมสัมมนา__________________________________________________วันสัมมนา______________________ 

ช่ือ-นำมสกลุ  (ภำษำไทย) _____________________________________________________________________________ 

(ภำษำองักฤษ) ___________________________________________________________________________ 

บริษัท (ภำษำไทย)______________________________________________________________________________ 

(ภำษำองักฤษ)___________________________________________________________________________ 

ต ำแหนง่งำน: _____________________________________แผนก/ฝ่ำย: __________________________________________ 

 เบอร์โทรศพัท์ที่ท ำงำน: ______________________ตอ่____________เบอร์โทรศพัท์มือถือ:_____________________________ 

Fax: _________________________________  E-mail: _________________________________________        _____  ____ 

ชื่อผู้ประสานงาน (HR)___________________________________เบอร์โทรศพัท์______________________ตอ่__________ 

mailto:seminar@bostonnetwork.com
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