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บริการเหนือความคาดหมาย  Service Beyond Expectation 

วันท่ี 24 ตุลาคม 62  เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

Grand Sukhumvit Hotel  ซอยสุขุมวทิ 6  ใกล้ BTS นานา   กทม.  ** สถานท่ีอาจมีการเปลี่ยนแปลง **   

อาจารย์ธนกฤต  ภูษติาอภิวัฒน์ 

สมัคร 4 ท่านลดเหลือท่านละ 2,900 บาท 
 (ราคาปกติท่านละ  3,900 บาท) 

เคยมั๊ย!!!  ท่ีลูกค้าติดอกติดใจใน สินค้า และ ช่ือเสียง บริษัท  แต่ไม่พอใจกบั การให้บริการของพนักงาน 

**แล้วสุดท้ายลูกค้ากจ็ากไป ** 
หลักการและเหตุผล 
 ในยคุท่ีการแข่งขันเช่นปัจจุบัน  การแข่งขันทางด้านการตลาด  ด้านราคา ด้านคุณภาพสินค้า อาจไม่เพียงพอ
เสียแล้ว  การบริการถือเป็นส่วนงานท่ีส าคัญมากส่วนหน่ึง  เพราะการบริการท่ีสร้างความพึงพอใจให้เกิดขึน้กับลูกค้า
ได้ จะช่วยสร้างผลตอบสนองท้ังทางตรงและทางอ้อม  ทางตรงกคื็อลูกค้าจะให้การตอบรับต่อสินค้าและบริการของ
องค์กร  ท้ังยงัช่วยเพ่ิมภาพลักษณ์และยอดขายให้แก่องค์ได้อีก  ส่วนทางอ้อมกคื็อ  ลูกค้าจะน าความประทับใจ
เหล่านั้นไปบอกต่อให้กับบุคคลใกล้ชิดรอบข้าง  รวมไปถึงโลกส่ือสังคมออนไลน์ท่ีสามารถกระจายการรับรู้ของผู้คน
ให้เกิดเป็นความสนใจในสินค้าและบริการท่ีลูกค้าได้รับ 

ความไม่ประทับใจหรือความไม่พึงพอใจในการบริการ เกิดได้จากหลายสาเหตุ  ไม่ว่าจะเป็นการท่ีพนักงาน
ไม่แสดงถึงความกระตือรือร้นในการบริการจนลูกค้าสัมผัสได้ถึงความเฉยชาและไม่ใส่ใจ 

หลักสูตรนี ้จะกระตุ้นให้พนักงานเปลี่ยนทัศนะคติในการท างาน  เติม “ใจบริการ” ในการท างาน  เพ่ือให้
การท างานทุก ๆ ส่วนสนับสนุน ส่งเสริม ซ่ึงกันและกัน  เพ่ือมอบการบริการด้วยใจให้แก่ลูกค้า สร้างความประทับใจ
แก่ลูกค้าและความส าเร็จอย่างยัง่ยืน 
  
วัตถุประสงค์ 
 

1. เพ่ือสร้างทัศนคติเชิงบวกกับงานบริการแก่ผู้เข้าอบรม 
2. เพ่ือเข้าใจความแตกต่างของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง 
3. เพ่ือส่งมอบการบริการและดูแลเอาใจใส่กับลูกค้าแต่ละประเภท 
4. เพ่ือให้ผู้เข้าสัมมนาได้เรียนรู้วิธีการส่ือสารส าหรับงานบริการท่ีมีประสิทธิภาพ 
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หัวข้อการสัมมนา 
 

1. First Impression  “แรกพบ ถ้ามันใช่ อะไรกช็อบ” 
2. ปลูกจิตส านึก และเทคนิคการสร้างทัศนคติท่ีดีต่องานบริการ 
3. รู้จัก, เรียนรู้ธรรมชาติ และพฤติกรรมส่วนใหญ่ของลูกค้าในแบบต่าง ๆ 
4. เทคนิคการตั้งค าถาม “ค าถามท่ีดี จะได้ค าตอบท่ีใช่” 
5. ทักษะการฟังแบบเข้าอกเข้าใจ 
6. เทคนิคการจัดการกับข้อร้องเรียน (Complaint)   ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
7. การบริการเหนือความคาดหวัง 
8. การส่ือสารอย่างมีเสน่ห์ส าหรับงารบริการ 
9. พฤติกรรมท่ีไม่ควรส าหรับงานบริการ 
10. สรุปการเรียนรู้ Q &A 

 

รูปแบบการแนวทางกาเรียนรู้ 

     เรียนรู้โดยยึดผู้ เรียนเป็นศูนย์กลาง  ดังนั้นจึงได้ออกแบบการฝึกอบรมให้มีองค์ประกอบหลากหลายรูปแบบ  ท้ัง

การน าอภิปราย การบรรยาย กรณีศึกษา บทบาทสมมติ การเปิดโอกาสให้ถามค าถาม และตลอดท้ังการฝึกอบรม จะมี

เกมส์ กิจกรรม มาช่วยสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ สร้างการมีส่วนร่วม  ได้ตอบกันอยู่ตลอดเวลา และท่ีส าคัญ

ท่ีสุด คือการให้ก าลังใจ สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความรู้สึกอยากเปลี่ยนแปลงพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ 
 

Workshop ฝึกปฏิบัติจริงเพ่ือให้เกิดทักษะก่อนน าไปประยกุต์ใช้ในการท างานจริง 
 
 

ค่าใชจ้่ายในการอบรม 

รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 ม้ือ อาหารกลางวันและใบรบัรองวุฒิบตัร 

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ราคาสุทธ ิ

ราคาปกติท่านละ 3,900 273 117 4,056 

สมคัร 3 ท่าน ๆ ละ 3,300 231 99 3,432 

สมคัร 4 ท่าน ๆ ละ 2,900 203 87 3,016 

 

 
ส ำรองทีน่ ัง่  ตดิตอ่เพิม่เตมิไดท้ ี ่คณุธนนันท ์    090 645 0992 , 089 606 0444  , Line : hrdzenter   
E-mail :  hrdzenter@gmail.com , www.hrdzenter.com ,www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 
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รายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ  เพิม่เติมได้ท่ีน่ี  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/ 

วิธีการช าระเงิน  
เช็คส่ังจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด 
โอนเงินเข้าบญัชีนาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด  
>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บญัชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740 
(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพือ่ยืนยนัการช าระเงิน และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : 
hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter  

ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด)  
 
 
 
 
 
 
 

การแจ้งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2. กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  
3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งส้ิน   หรือหากท่านยังไม่ช าระค่าสัมมนา  ทาง
บริษัท ต้องขอเก็บค่าธุรการจ านวน  30 %  ทันที    
 

ท่ีอยูใ่นการออกเอกสารหกั ณ ท่ีจา่ย 
ในนามบริษทั  ศนูยส่์งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์จ ากดั   (ส านกังานใหญ่) 
เลขท่ี  171/162  ซอยพุทธบูชา  39 แยก 1-1 

แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี  010 5555 113 021 
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