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Course: 

Customer Service Excellence 

สดุยอดของการบริการ 
 
Duration: 1 Day (09.00-16.00) 
 
หลักการและเหตุผล: 
องค์กรสมยัใหม่จะให้ความสําคญัในเร่ืองความพึงพอใจของลกูค้า หากบคุลากรในองค์กรยงัขาดความรู้ความเข้าใจท่ีถกูต้องในงาน
บริการจะทําให้ภาพลักษณ์ในการบริการขององค์กรนัน้  ไม่ได้รับการยอมรับจากลูกค้าและผู้มาติดต่อ  ดังนัน้  การจัดอบรมใน
หลกัสตูรนี ้ จะทําให้บุคลากรในองค์กรมีความรู้ความเข้าใจท่ีถกูต้องในงานบริการ  และสามารถแสดงพฤติกรรมการสื่อสารในงาน
บริการได้อยา่งเหมาะสม 
 

วัตถุประสงค์: 

 เพื่อให้ผู้ เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในงานบริการอย่างถกูต้อง 

 เพื่อให้เข้ารับการอบรมมีทกัษะการสื่อสารในงานบริการ 

 เพื่อให้ผู้ เข้ารับการอบรมมีทศันคติท่ีดีตอ่งานบริการ 
 
ประโยชน์ที่จะได้รับ: 

 ความพงึพอใจของลกูค้าเพิม่ขึน้ 

 ผู้ให้บริการมีทศันคติท่ีดีตอ่งานบริการมากขึน้ 

 ผู้ให้บริการสามารถสง่เสริมยอดขายและสร้าง Brand Image ได้ 

 สมัพนัธภาพของบคุลากรในองค์กรดีขึน้ 
 
หวัข้อการบรรยาย: 

 กิจกรรมสมัพนัธ์เพ่ือพฒันาทีมงานบริการ 

 ความสําคญัของการบริการต่อองค์กร 

 แบบทดสอบวดัความรู้ความเข้าใจในงานบริการ 

 ลกูค้าคือใคร  

 ความต้องการและความคาดหวงัของลกูค้า 

 บคุลกิภาพท่ีดีของผู้ให้บริการ 

 ภาพลกัษณ์ท่ีดี 

 การสร้างความพงึพอใจให้แก่ลกูค้า 

 ศิลปะการสื่อสารในงานบริการ 
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 ฝึกปฏิบติัการให้บริการ 
-  การทกัทาย   
-  การตอบคําถาม   
-  การให้คําแนะนํา 
-  การตอบข้อโต้แย้ง 

 การพฒันาตนเองเพ่ือการให้บริการอยา่งมีคณุภาพ 

 ตอบคําถามและสรุปการสมัมนา 
 
รูปแบบการอบรม: 

 บรรยาย / Lecture 

 Workshop 

 แบบทดสอบ 
 
เหมาะสาํหรับ: 

 เจ้าของกิจการ ผู้บริหารระดบักลางและระดบัสงู ผู้ ท่ีทํางานด้านการบริการ  พนกังานทกุระดบัในองค์กรท่ีต้องการพฒันาทกัษะใน
การบริการ การสื่อสาร เพ่ือการทํางานท่ีมีประสทิธิผลสงูสดุ  
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Why Boston Network? 
 

 World Class Curriculum - our course curriculums incorporate best-in-business thinking and 
practices and are designed for all organizational levels.   

 Renowned Trainers - all our seminars, conferences are led by senior executives, managers, 
authors, educators, consultants, even CEOs. They’re not only skilled speakers, but top business 
practitioners who have been in the trenches 

 Satisfaction Guarantee - we are totally focused on customer satisfaction. Our 100% customer 
satisfaction guarantee is the factor that will distinct us from others.   

 Experienced Training Specialist - with more than five years of experiences, we bring in latest 
business know-how, world-class cutting edge management knowledge, and valuable insights to 
Thai society. We held over 200 seminar events each year with more than 10,000 executive 
participants countrywide.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% Satisfaction Guarantee 
After attending Boston Network seminar or event, if you are not fully satisfied that we 
have delivered everything promised. Simply notify the seminar administrator by the lunch 
break and we will refund the entire registration fee. 


