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กลยทุธ์พชิิตใจลกูค้าในงานบริการ  (Service Mind) 
วันที ่ 4  กรกฎาคม  2561  เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

 ณ โรงแรม Arize  ซอยสุขุมวิท 26  ใกล้ BTS สถานีพร้อมพงษ์  กรุงเทพฯ *สถานท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลง* 

อาจารย์วรรณรีย์  บี้สมบูรณ์ 
 

สมคัร 4 ท่าน ลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านัน้ 

 

 

 หลักการและเหตุผล 
 บางคนอาจคิดว่า  การบริการไม่จ าเป็น เพราะสินค้าของเราดีมีมาตรฐาน  แต่อยากบอกว่า ปัจจุบันคู่แข่งขนั

ในธุรกิจมีมากมาย  การบริการลูกค้าจึงเป็นเร่ืองส าคัญท่ีมิอาจมองข้ามได้  เพราะบางคร้ังสินค้าของเราท่ีสามารถท า
รายได้นั้น  หากบริการท่ีไม่ประทับใจ  บุคลิกภาพของพนักงาน     การควบคุมอารมณ์ในการบริการลูกค้า   การใช้
ค าพูด  การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า หรือเม่ือลูกค้าร้องเรียน   อาจเป็นปัจจัยท่ีไม่สามารถพิชิตใจลูกค้าได้  การ
ตัดสินใจในการตกลงซ้ือของลูกค้า    บางคร้ังมาจากความพอใจในส่ิงแวดล้อมอย่างอ่ืนมากกว่าตัวสินค้า       สินค้า
จริง ๆ ท่ีผลิตกต้็องได้ตามมาตรฐานอยู่แล้ว    การบริการท่ีจะให้ลูกค้าประทับใจท่ีจะท าให้ได้มาตรฐานอย่างไร  เพ่ือ
ลูกค้าไม่ร้องเรียน  และยงัใช้บริการกับเรา สามารถเพ่ิมฐานลูกค้าจากการบอกต่อได้โดยไม่ต้องโฆษณา ลูกค้าจะ
โฆษณาให้เราเอง 
 หัวใจงานบริการ (Service Mind) จะเกิดกับบุคคลท่ีมีอาชีพบริการ หรือทุกคนในองค์กร เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายของธุรกิจนั้น เราต้องสร้างหลายด้านประกอบกัน รวมถึงแนวทางของการมีทัศนคติในการคิดดี คิดบวก บาง
คนใช้หลักการคิดบวกในการด าเนินชีวิต ในการท างาน อันท่ีจริงงานบริการจะเป็นเลิศได้นั้น เราต้องพัฒนาบุคลากร
ด้านการคิดบวก คิดเชิงสร้างสรรค์ให้เกิดขึน้ และความมีจิตบริการ (Service mind)  
 
วัตถุประสงค์ : 

1. เพ่ือการสร้างบุคลิกภาพในงานบริการให้ลูกค้าประทับใจและความส าคัญของงานบริการในองค์กร 
2. เพ่ือการก าจัดอารมณ์ท่ีไม่ปรารถนา และสามารถควบคุมอารมณ์ในการบริการลูกค้า 
3. เพ่ือรู้จักการใช้ค าพูด  ภาษากาย  การส่ือสารในงานบริการ ท้ังในส่วนของการพบลูกค้า การใช้ค าพูดกับ

บุคคลท่ีมาติดต่อในองค์กร 
4. เพ่ือสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้และการให้ค าแนะน ากับบุคคลท่ีมาติดต่องานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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หัวข้อการอบรม 
1. เรียนรู้ความส าคัญ และความหมายของงานบริการ และจิตบริการ (Service Mind) 
2. เรียนรู้ความส าคัญของการท่ีเราบริการเพ่ือองค์กร “ท าไมเราต้องสร้างงานบริการให้องค์กร” 
3. เรียนรู้ปัจจัยสู่ความส าเร็จในงานบริการท่ีเป็นเลิศโดยท่ีทุกส่วนงานเป็นส่วนส าคัญในองค์กร 
4. เรียนรู้แนวคิดในการมีจิตบริการ (Service Mind) และการเป็นมืออาชีพในงานบริการ 
5. เรียนรู้ความคาดหวงัของลูกค้าท่ีมาติดต่อท้ังลูกค้าภายใน และภายนอก 
6. เรียนรู้ทัศนคติเชิงบวกในงานบริการ หลักการของ 4 ป.(เปิด ปรับ เปล่ียน ปล่อยวาง) และการส่ือสารท่ีดีใน

องค์กร 
7. เรียนรู้บุคลิกภาพในงานบริการเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับองค์กร 
8. เรียนรู้การควบคุมอารมณ์และการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดีกับทุกคน 
9. เรียนรู้การส่ือสารอย่างมืออาชีพและการพูดในงานบริการท่ีเหมาะสม 
10. เรียนรู้การสนทนาทางโทรศัพท์ท่ีเหมาะสม 
11. การพูดปฏิเสธอย่างมีศิลปะและการแนะน าเม่ือมีบุคคลมาติดต่องานในองค์กร 
12. เรียนรู้การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในงานบริการและการให้ค าแนะน ากับบุคคลทีมาติดต่ออย่างมีประสิทธิภาพ 
13. เรียนรู้การสร้างมาตรฐานในงานบริการขององค์กร 
14. ถาม-ตอบ และการสร้าง Commitment ท่ีดีในงานบริการ 

 

ประโยชน์ทีอ่งค์กร และ ผู้เข้าอบรมจะได้รับ: 
 

1. ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักในความส าคัญของงานบริการลูกค้าซ่ึงเป็นลูกค้าขององค์กร 

2. ผู้เข้าอบรมเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงานด้านงานบริการให้ได้มาตรฐานขององค์กรและลูกค้าพึงพอใจ 

3. ผู้ เข้าอบรมได้พัฒนาคุณภาพงานบริการให้มีประสิทธิภาพการท างานท่ีดีเพ่ือภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
บุคคลภายในองค์กร  และบุคคลท่ีปฏิบัติหน้าท่ีเก่ียวกับงานบริการ 
 

รูปแบบการสัมมนา 
1. การบรรยายแบบมีส่วนร่วม       40 % 
2. เกม / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการน าเสนอผลงานกลุ่ม 50% 
3. ดูภาพยนตร์        10 % 
4. มอบของรางวลัในการจัดท ากิจกรรม 

 

ระยะเวลา  1 วัน  เวลา  09.00-16.00 น.:   บ ุ
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คลากรด้ปค่าใช้จ่ายในการอบรมหักลดหย่อนภาษไีด้ 200 % 

    ฟรี +++อบรม ค่าอาหารว่าง 2 มือ้ อาหารกลางวนั เอกสารประกอบการอบรม-และใบรับรองวฒิุบัตร 

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษมีูลค่าเพิม่ 7% ภาษหัีก ณ ทีจ่่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาปกติท่านละ   3,900 203 117 4,056 

สมัคร 4 ท่าน ๆ ละ 2,900 231 87 3,016 

รายละเอียดหลักสูตรอ่ืน ๆ  เพิม่เติมได้ทีน่ี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/ 
 

ส ารองทีน่ั่ง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที ่ 
คุณธนนันท์     0906450992 , 0896060444, Line :  hrdzenter 
www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com ,  
www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 
 
วธีิการช าระเงิน  
เช็คส่ังจ่ายในนาม   บริษทั ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย์ จ ากดั 
โอนเงินเข้าบญัชีนาม  บริษทั ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย์ จ ากดั  
>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที ่ 206-237-1740 
(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายงับริษทัเพือ่ยนืยนัการช าระเงิน และใช้เป็นหลกัฐานการสมัครทางอีเมล์  : 
hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter  
(ผู้เข้าอบรมรับผดิชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจงัหวดั)  
 

 
 
 
 
 
 
 
การแจ้งยกเลกิ: 1. ผู้สมัครสามารถทีจ่ะยกเลกิการเข้าอบรมได้ ในกรณีทีท่่านยกเลกิก่อนวนังาน 10 วนั  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
2. กรณีทีท่่านแจ้งยกเลกิก่อนวนัสัมมนาก่อนวนังาน 1-7 วนั บริษทัฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  
3.และในกรณีทีท่่านยกเลกิในวนัสัมมนาหรือไม่มาตามทีส่่งใบสมคัรมาแล้ว   บริษทัฯจะไม่คนืเงินใด ๆ  ทัง้ส้ิน   หรือหากท่านยงัไม่
ช าระค่าสัมมนา  ทางบริษทั ต้องขอเกบ็ค่าธุรการจ านวน  30 %  ทนัท ี   

ท่ีอยูใ่นการออกเอกสารหกั ณ ท่ีจ่าย 
ในนามบริษทั  ศูนยส่์งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์จ ากดั  (ส านกังานใหญ่) 
เลขท่ี  171/162  ซอยพทุธบูชา  39 แยก 1-1 

แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี  010 5555 113 021 
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