Course:

Customer Service Attitude Training
ทักษะและแนวคิ ดในการให้บริ การลูกค้าอย่างมื ออาชี พ
Duration:

1 Day (9:00 – 16:00)

หลักการและเหตุผล:
บริ การอย่างไรให้ ประสบผลสาเร็ จ องค์กรที่เกี่ยวข้ องกับงานบริ การทังภาครั
้
ฐและเอกชน และองค์กรธุรกิจการบริ การโดยตรง
จานวนมาก มักจะประสบปั ญหาเรื่ องของบุคลากรที่ขาดคุณภาพ และส่วนใหญ่ก็จะมองการแก้ ปัญหาคล้ ายๆกันว่าจะหาบุคลากรที่มี
คุณภาพได้ จากที่ไหน จะต้ องมีวิธีรับสมัครหรื อทดสอบคุณภาพกันอย่างไร จึงจะได้ บคุ ลากรที่เหมาะสม และที่สาคัญคือจะเอาคนเก่าที่
มีอยูแ่ ล้ วไปไว้ ที่ไหน หากจะหาวิธีพฒ
ั นาคนเก่าที่มีอยูแ่ ล้ วให้ ทางานบริ การได้ ดียิ่งขึ ้น เท่าที่ผา่ นมาทุกองค์กรก็ได้ พยายามอบรมพัฒนา
กันอย่างเต็มที่อยูแ่ ล้ ว แต่ดเู หมือนจะไม่ได้ ผลเท่าที่ควร...
การแก้ ปัญหาเรื่ องการบริ การ จะไม่ใช่สงิ่ ที่ยงุ่ ยากอีกต่อไป หากเราเปลีย่ นมุมมองด้ านการพัฒนาบุคลากรด้ านการบริ การ
เสียใหม่ โดยเปลีย่ นมาปรับแนวคิด และวิธีการคิดใหม่จากภายในสูภ่ ายนอก ปรับวิธีคิดก่อนวิธีการ จากที่เหล่าบุคลากรผู้ให้ บริ การเคย
รู้สึกเหน็ดเหนื่อยอดทนกันสารพัดเพื่อหวังให้ ลกู ค้ าเกิดความประทับใจและมีความสุข แต่ขณะเดียวกันกลับนามาซึ่งความเบื่อหน่าย
ให้ กบั ตัวผู้ให้ บริ การและหมดความอดทนต่อสภาพต่างๆ ที่คิดว่าทาไมตนเองต้ องคอยรับใช้ บคุ คลอื่นอยูต่ ลอดเวลา
เพื่อแก้ ปัญหาเหล่ านี.้ ..ถึงเวลาแล้ วที่จะต้ องปรับเปลี่ยนแนวคิดและทัศนคติในการพัฒนาบุคลากรด้ านการบริ การจากการที่
เคยมุ่งเน้ นแต่วิธีการทางาน เพื่อลูกค้ าโดยลืมคานึ งถึงหัวใจของตั วผู้ให้ บริ การเองจาเป็ นต้ องเปลี่ยนแนวคิด มุมมองจากการมุ่ง
ความสุขของลูกค้ าแต่เพียงฝ่ ายเดียว มาเป็ นปรับแนวคิดและวิธีการที่ถกู ต้ องเพื่อเริ่ มสร้ างความสุขให้ กบั ตัวผู้ให้ บริ การเอง ซึง่ การอบรม
หลักสูตรนี ้ ก็จะเป็ นหลักสูตรที่สามารถช่วยปรับมุมมองแนวคิดและวิธีการบริ การด้ วยใจสูใ่ จให้ กบั ผู้ให้ บริ การ ให้ มีทกั ษะ เทคนิคการ
บริ การด้ วยหัวใจแห่งการบริ การอย่างแท้ จริ ง เรี ยกว่าสุขใจทังผู
้ ้ ให้ และประทับใจผู้รับนันเอง
้
วัตถุประสงค์ การอบรม:
 เพื่อมุง่ เน้ นในการปรับแนวคิด และทัศนคติ ทางด้ านการบริการแบบมืออาชีพยุคใหม่ที่สามารถสร้ างความสุขและความประทับใจ
ได้ ทงผู
ั ้ ้ ให้ และผู้รับ
 เพื่อเสริ มสร้ างทัศนคติ จิตสานึกและอุดมการณ์ที่ถกู ต้ องเกี่ยวกับการบริ การทังภายในและภายนอก
้
 เพื่อเสริ มสร้ างภาพลักษณ์ใหม่ขององค์กรด้ านการบริ การที่นา่ ประทับใจและสามารถให้ บริ การได้ อย่างมีความสุข
 เพื่อเสริ มสร้ างกลยุทธ์การบริ การด้ วยใจสูใ่ จ เพื่อสร้ างความพึงพอใจสูงสุดให้ กบั ผู้รับบริ การและผู้เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย
 เพื่อสร้ างทัศนคติที่ดตี อ่ อาชีพ มีความรักและภาคภูมิใจต่อองค์กรและสามารถปรับตัวเพื่อการทางานในด้ านการบริ การได้ อย่างมี
ความสุขอย่างแท้ จริง
หัวข้ อการอบรม:
 นักบริ การมืออาชีพควรมีแนวคิดการบริ การอย่างไร?
 มุมมองใหม่ Service Mind บริ การอย่างไรจึงมีความสุข
 โลกยุคใหม่ของการบริ การ
 ช่วงเวลาแห่งการเผชิญหน้ านาทีทองแห่งความรู้ สกึ
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 แนวคิดและทัศนคติทดี่ ีสาหรับมาตรฐานการบริ การที่ดี
 เทคนิคการปรับแนวคิดด้ านการบริ การ
 ทัศนคติ 6 ช สาหรับการบริ การอย่างมีความสุข
 กลยุทธ์การบริ การด้ วยใจสูใ่ จ เพือ่ สร้ างความพึงพอใจสูงสุด
 พฤติกรรมของลูกค้ าที่ต้องรู้
 ปั จจัยที่สง่ ผลต่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้ า
 6 สถานการณ์ต้องรู้
 เทคนิคการสร้ างมาตรฐานการบริการที่สขุ ทังผู
้ ้ ให้ และประทับใจผู้รับ
 บทบาทหน้ าที่และคุณสมบัติของนักบริ การที่ดี
 ปรับตัว ปรับใจ ได้ ความสุขและสนุกกับงานบริ การ
 เทคนิคการสร้ างมาตรฐานการต้ อนรับสมัยใหม่
 กฎ กติกา มารยาทสาหรับหัวใจนักบริ การ
 ทักษะการนาเสนอที่ดีเพื่อการให้ บริ การอย่างมีประสิทธิภาพ
 ทักษะการพัฒนาบุคลิกภาพและการเสริ มสร้ างเสน่ห์เฉพาะตัวในการให้ บริ การ
 ทักษะการพัฒนาเทคนิควิธีการพูด/ การสนทนา/ การโน้ มน้ าวจูงใจในการให้ บริ การ
 ทักษะการพัฒนาเทคนิควิธีการฟังเชิงรุกในการให้ บริ การ
 ทักษะการวิเคราะห์ลกู ค้ าขันเทพในการให้
้
บริ การ
 ทักษะการพัฒนากลยุทธ์ การตอบข้ อโต้ แย้ งจากลูกค้ า
 ทักษะการพัฒนากลยุทธ์ การป้องกัน/ ขจัด/ แก้ ไข ข้ อร้ องเรี ยนจากลูกค้ า
 ทักษะการสร้ างสรรค์บรรยากาศที่นา่ ประทับใจในการให้ บริ การลูกค้ า
 เทคนิคการแก้ ไขปั ญหาเฉพาะหน้ าเพื่อการบริ การอย่างเหนือชัน้
 ร่วมคิดร่วมสร้ างกับบทสรุปแห่งความสุขของการบริ การทังผู
้ ้ ให้ และผู้รับ
 WORK SHOP (ควบคูต่ ลอดการอบรม)
รูปแบบการอบรม:
 กิจกรรมกลุม่ สัมพันธ์ที่สง่ เสริ มการแสดงออก เกี่ยวข้ องกับการบริ การแบบสนุกสนานเป็ นกันเอง
 การอบรมเป็ นลักษณะมีกิจกรรมสลับการบรรยาย โดยวิทยากรมืออาชีพได้ บรรยากาศที่หลากหลายเพลิดเพลินตลอดการอบรม
 กรณีตวั อย่างการบริ การ
 กิจกรรมฝึ กปฏิบตั ใิ นแต่ละขันตอนตลอดการอบรม
้
 WORK SHEET/ WORK SHOP/ ROLE PLAYING
 ร่วมสรุปข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะสูก่ ารทางานด้ านการบริ การอย่างมีความสุข
เหมาะสาหรับ:
 ผู้ที่ทางานด้ านการบริ การ พนักงานทุกระดับในองค์กรที่ต้องการพัฒนาทักษะในการบริ การ หัวหน้ างาน ผู้บริ หารระดับต้ นและ
ระดับกลาง หัวหน้ าแผนก/ฝ่ าย รวมทังผู
้ ้ ที่สนใจพัฒนาตัวเองในด้ านการบริ การ
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วิทยากร:
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒจิ าก บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จากัด
การศึกษา:
 ระดับปริ ญญาเอก ด้ านการพัฒนาและการปฏิรูปองค์การ จาก CEBU DOCTORS’ UNIVERSITY, PHILIPPINES
และ O.D. INSTITUE OHIO, USA
ประสบการณ์ การทางาน
 วิทยากรมืออาชีพมากประสบการณ์ ที่ เป็ นทังนั
้ กคิด นักวิชาการ นักปฏิบตั ิ นักอบรม นักกิจกรรม นักพูด นักสื่อสารมวลชน ในคน
เดียวกัน มีประสบการณ์ทางานโดยตรงทังภาครั
้
ฐและองค์กรเอกชนขนาดใหญ่
 เป็ นผู้ชานาญการในการฝึ กอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากรทุกระดับ ในหลักสูตรด้ านต่าง ๆ เช่น ภาวะผู้นา การบริ หาร วัฒนธรรม
องค์กร การจัดการ การขาย การบริ การ การตลาด การสือ่ สาร การปรับทัศนคติและแนวคิด การปลุกพลังและการสร้ างแรงบันดาลใจ
การพัฒนาบุคลิกภาพ ศิลปะการพูด Team Building กิจกรรม Walk Rally สมัยใหม่ ฯลฯ
 เป็ นวิทยากรและที่ปรึกษาในการออกแบบหลักสูตรการฝึ กอบรมสัมมนาให้ กบั หน่วยงานทังภาครั
้
ฐและเอกชนมากว่า 25 ปี
 เป็ นที่ปรึกษาและวางแผนในการพัฒนาและการปฏิรูปองค์กร
วัน เวลา สถานที่ และค่ าใช้ จ่าย ในการเข้ าร่ วมงานสัมมนา
วันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น. โดยสามารถเลือกการเข้ าอบรมได้ 2 ช่องทาง ดังนี ้
1. เข้ าร่ วมอบรมที่โรงแรมจัสมิน ซิตี ้ (ซอยสุขุมวิท 23) หรือโรงแรมที่เทียบเท่ า
(สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ประสานงาน)
ค่าใช้ จา่ ยในการเข้ าร่วมงานสัมมนา ราคา 6,500 บาท (ราคานี ้ยังไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7%)
2. เข้ าร่ วมอบรมแบบทางไกลโดยการประชุม Distance Learning Instructor-led Virtual Class via Face to Face
Application
ค่าใช้ จา่ ยในการเข้ าร่วมงานสัมมนา ราคา 5,500 บาท (ราคานี ้ยังไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7%)
สาหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุ ณาติดต่ อผู้ประสานงานอบรม โทร: 02 949 0955, 02 318 6891,
086 337 8266, Email: seminar@bostonnetwork.com และ Line ID: @bostonnetwork
ค่ าฝึ กอบรม สามารถหักค่ าใช้ จ่ายทางภาษีได้ 200%ของค่ าใช้ จ่ายจริง
(พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็ นต้ นไป)

สร้ างสรรค์ หลักสูตรสัมมนาคุณภาพเยี่ยมโดย
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แผนที่ โรงแรมจัสมิน ซิตี ้(ซอยสุขมุ วิท 23) (สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ประสานงาน)

Registration Form

Boston Network Co., Ltd. Tel. 02-949-0955, 02-318-6891 Mobile: 086-337-8266, Fax: 02-949-0991
E-mail: seminar@bostonnetwork.com, Web: http://www.bostonnetwork.com

Registration Form
บริ ษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จำกัด (สำนักงำนใหญ่) 573/140 ซอยรำมคำแหง 39 แขวงพลับพลำ
เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310 Tel: 0-2949-0955, 0-2318-6891 Fax: 0-2949-0991
เลขประจำตัวผู้เสียภำษี 0105548037730
* ข้ อมูลผู้เข้ าร่ วมสัมมนา: (โปรดกรอกข้ อมูลให้ ครบถ้ วนและชัดเจน, ภาษาไทย: ตัวบรรจง, ภาษาอังกฤษ: ตัวพิมพ์ )
หลักสูตรที่ร่วมสัมมนา__________________________________________________วันสัมมนา______________________
ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _____________________________________________________________________________
(ภำษำอังกฤษ) ___________________________________________________________________________
บริ ษัท

(ภำษำไทย)______________________________________________________________________________
(ภำษำอังกฤษ)___________________________________________________________________________

ตำแหน่งงำน: _____________________________________แผนก/ฝ่ ำย: __________________________________________
เบอร์ โทรศัพท์ที่ทำงำน: ______________________ต่อ____________เบอร์ โทรศัพท์มือถือ:_____________________________
Fax: _________________________________ E-mail: _________________________________________

_____ ____

ชื่อผู้ประสานงาน (HR)___________________________________เบอร์ โทรศัพท์______________________ต่อ__________
ข้ อมูลเพื่อใช้ ออกใบกากับภาษี: (โปรดตรวจสอบควำมชัดเจนครบถ้ วน เพื่อควำมถูกต้ องของใบเสร็จ/ใบกำกับภำษีที่ท่ำนจะได้ รับ)
ชื่อที่ให้ ระบุในใบกํากับภำษี : _________________________________________________________

ตำมชื่อบริ ษัทด้านบน

ที่อย่ทู ี่ให้ ระบุในใบกํากับภาษี : ____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
การชาระเงินค่ าสัมมนา: สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดและสำรองที่นงั่ ได้ ที่ 0-2949-0955, 0-2318-6891 ต่ อ 104,105,108,109
วิธีการชาระเงิน
โอนเงินเข้ ำบัญชี บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จากัด
ธนำคำรธนชำต
สำขำเอสพละนำด รัชดำ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 260-2-15492-2 โอนวันที่ ___________________
ธนำคำรไทยพำณิชย์ สำขำสีแ่ ยกศรีวรำ
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 140-2-63049-9 โอนวันที่ ___________________
ถือเช็คจ่ำยหน้ ำงำนในนำม บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จากัด
จ่ำยเงินสดหน้ ำงำน
หากข้ อมูลครบถ้ วนแล้ ว กรุ ณาส่ งกลับมาที่ Email: seminar@bostonnetwork.com หรือ
Fax มาพร้ อมกับสาเนาการโอนเงินที่เบอร์ 0-2949-0991
*โปรดนาหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายมายื่นในวันสัมมนา*
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรสำรองที่นงั่ ให้ แก่ผ้ สู ง่ เอกสำรลงทะเบียนครบถ้ วนและชำระเงินแล้ วเท่ำนัน้
 เจ้ ำหน้ ำที่จะแจ้ งยืนยันกำรลงทะเบียนของท่ำนอีกครัง้ หลังจำกได้ รับเอกสำร
 ในกรณีที่ทำ่ นสำรองที่นงั่ ไว้ แล้ วแต่ไม่สำมำรถเข้ ำร่วมกำรสัมมนำได้ กรุณำแจ้ งล่วงหน้ ำก่อนวันงำนอย่ำงน้ อย 10 วัน
หากไม่ แจ้ งตามกาหนด ท่ านจะต้ องชาระค่ าธรรมเนียมเอกสารเป็ นจานวน 50% ของอัตราค่ าลงทะเบียน
Boston Network Co., Ltd. Tel. 02-949-0955, 02-318-6891 Mobile: 086-337-8266, Fax: 02-949-0991
E-mail: seminar@bostonnetwork.com, Web: http://www.bostonnetwork.com

