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บริษัท ฟิฟตี้ ไนน์ คลับ ผู้ให้บริการชั้นนำาในวงการ
ธุรกิจการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการและการฝึกอบรม 
ในเอเชีย สหราชอาณาจักร ยุโรป ตะวันออกกลาง แอฟริกา และ 
สหรัฐอเมริกา

โดยมีบริการด้านการทำาแบบสำารวจความพึงพอใจของลูกค้า ประเมิน
ประสิทธิภาพการให้บริการผ่านลูกค้าปริศนาและการฝึกอบรม
พนักงาน บริษัท ฟิฟตี้ไนน์ คลับ ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นผู้นำาในการ
เสนอแนวทางการพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืนให้แก่ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจ
สันทนาการ ธุรกิจสปา ธุรกิจอีเว้นท์ ธุรกิจภัตตาคาร และธุรกิจกอล์ฟ

บริษัท ฟิฟตี้ไนน์ คลับ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 2007 ในสหราชอาณาจักร 
สำานักงานสาขาเอเชียของบริษัท ฟิฟตี้ไนน์ คลับ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 
ค.ศ. 2018 โดยตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เมืองหลวงของประเทศไทย 
เพื่อขยายการให้บริการที่ครอบคลุมให้แก่ลูกค้าในทวีปเอเชีย

วัตถุประสงค์ของเรา
บริษัท ฟิฟตี้ไนน์ คลับ เอเชีย เป็นบริษัทชั้นนำาระดับโลกที่ให้บริการ
ด้านการวิเคราะห์การให้บริการลูกค้า การขาย และการฝึกอบรม
โปรแกรมชั้นนำาของตลาดและเกณฑ์การประเมินของเรานำามาซึ่งการ
พัฒนาและการรักษามาตรฐานการขายและการบริการ ผลลัพธ์ที่
ได้จากการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการผ่านลูกค้าปริศนาและ
การทำาแบบสำารวจความพึงพอใจของลูกค้าของเราสามารถนำามาใช้
เพื่อจัดทำาแผนการฝึกอบรมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการ
ของพนักงาน อันจะทำาให้ท่านมั่นใจได้ว่าพนักงานจะสามารถปฏิบัติ
งานตามมาตรฐานความเป็นเลิศด้านการบริการอย่างต่อเนื่องเป็น
ประจำาทุกวันและส่งต่อการบริการที่ดีเยี่ยมให้กับลูกค้าต่อไป

เป้าหมายของเราคือการสร้างความมั่นใจว่าพนักงานทุกคนจะมี
ความมุ่งมั่นในการให้บริการอย่างสุดความสามารถเพื่อให้ลูกค้าได้
รับประสบการณ์อันดีเยี่ยมในระหว่างการเข้าพัก สิ่งนี้จะเป็นปัจจัย
ในการเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า รวมทั้งเพิ่มอัตราการใช้จ่าย
ระหว่างการเข้าพักของลูกค้า ซึ่งนำาไปสู่รายได้และผลกำาไรที่เพิ่มขึ้น
ในที่สุด



ผลิตภัณฑ์สำาหรับโรงแรมของบริษัท ฟิฟตี้ไนน์ คลับ เอเชีย

บริษัท ฟิฟตี้ไนน์ คลับ เอเชีย รับหน้าที่ในการจัดเตรียมลูกค้าปริศนาของเราที่ได้ผ่านการฝึกอบรม
มาแล้วเป็นอย่างดี และจัดส่งไปดำาเนินการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลการ
ประเมินประสิทธิภาพที่มีความละเอียด ครอบคลุม มีความเป็นรูปธรรมโดยไม่มีความคิดเห็นส่วนตัว
ของลูกค้าปริศนาเข้ามาเกี่ยวข้องในการให้คะแนน และปราศจากอคติ อันนำาไปสู่คะแนนที่แม่นยำาและ
ชัดเจนตามความเป็นจริง ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบได้ว่าพนักงงานของท่านปฏิบัติต่อลูกค้าเช่นใด 
และประเมินประสบการณ์ที่ลูกค้าได้รับขณะที่พัก ณ โรงแรมของท่าน

ท่านสามารถใช้ผลการประเมินประสิทธิภาพน้ีในการวางแผนการอบรมพนักงานและกำาหนดตัวชี้
วัดผลการปฏิบัติงานหลัก (KPI’s) ให้แก่พนักงานแต่ละคนและแผนก อันนำามาซึ่งการพัฒนาปรับปรุง
ทางทัศนคติ ขั้นตอนการทำางาน การบริการ และมารยาทในการขายของพนักงาน อีกทั้งยังกระตุ้นให้
ลูกค้ากลับมาใช้บริการเพิ่มมากยิ่งขึ้นและเพิ่มรายได้ให้แก่ธุรกิจต่อไป

การประเมินประสิทธิภาพผ่านลูกค้าปริศนาเป็นการตรวจสอบจากบุคคลภายนอก โดยผู้ที่ได้รับการ
ฝึกอบรมด้านการประเมินประสิทธิภาพมาอย่างดีจากบริษัท ฟิฟตี้ไนน์ คลับ เอเชีย เราจะดำาเนินการ
จัดหาและประสานงานกับลูกค้าปริศนาท่ีได้รับการฝึกอบรมมาอย่างดีเพื่อการดำาเนินการท่ีตรงตาม
ความต้องการของท่าน นอกจากน้ีเรายังมีการตรวจสอบการดำาเนินการและประสานงานกับลูกค้าปริศนา
ระหว่างการปฏิบัติงาน เพ่ือนำามาซ่ึงการส่งมอบรายงานท่ีละเอียดครอบคลุมและปราศจากอคติ อันเป็น
เคร่ืองมือในการพัฒนาและการบริหารจัดการธุรกิจของท่าน

ผลการประเมินประสิทธิภาพแสดงให้เห็นข้อมูลทางด้านสถิติของประสิทธิภาพการให้บริการของพนักงาน
ในแต่ละด้านตามเกณฑ์การประเมิน ท่านยังสามารถเลือกเปรียบเทียบผลการประเมินของท่านกับคู่แข่ง
ที่อยู่ในฐานข้อมูลของ ฟิฟตี้ไนน์ คลับ เอเชีย จากทั่วโลกเพื่อสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาอีกด้วย

ประสบการณ์และการปฏิบัติงาน
• การจองที่พักหรือสถานที่
• การเดินทางมาถึง
• อาหารและเครื่องดื่ม
• การเดินทางจากไป

สถานที่
• พื้นที่สาธารณะ
• สระว่ายน้ำาและห้องออกกำาลังกาย
• สิ่งอำานวยความสะดวก
• ห้องพัก

การบริการ
• ความสามารถในการขาย
    ของพนักงาน
• ทัศนคติของพนักงาน
• การปฏิบัติงานของพนักงาน

ประโยชน์ของการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการ
•ได้รับข้อมูลเชิงลึกอย่างละเอียดในเรื่องมาตรฐานการให้บริการและความสามารถในการขายของ
พนักงานแก่ลูกค้าที่เข้าพักในทุกวัน รวมถึงมาตรฐานของสิ่งอำานวยความสะดวกที่จัดไว้ให้บริการแก่
ลูกค้าภายในโรงแรม  
•ผลลัพธ์ที่เป็นกลาง (เนื่องจากการประเมินประสิทธิภาพเกิดขึ้นในขณะที่พนักงานไม่ทราบว่ากำาลังได้รับ
การประเมินอยู่) ผลการประเมินของเราเป็นรูปธรรม 100% โดยปราศจากความรู้สึกส่วนตัว
•การประเมินประสิทธิภาพอย่างไร้อคติ ในด้านการให้บริการและการขายของพนักงานโรงแรม
•ติดตามพัฒนาการทางด้านประสิทธิภาพการให้บริการของพนักงานในทีมได้แบบรายบุคคล
•ระบุจุดแข็งและจุดอ่อนของการให้บริการและการขาย เพื่อก่อให้เกิดโอกาสในการพัฒนา
•สามารถใช้ผลลัพธ์จากการประเมิน เพื่อกำาหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก (KPI’s)  และออกแบบ
การฝึกอบรมพนักงานในแต่ละแผนก
•ประเมินโอกาสในการเพิ่มยอดขายของพนักงาน โดยเปรียบเทียบกับโอกาสที่สูญเสียไปตามระดับความ
สามารถในการขายของพนักงาน
•ผลักดันให้พนักงานทุกคนพยายามทำาหน้าที่ให้ดีที่สุด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้



บริการการฝึกอบรม 
โปรแกรมการฝึกอบรมของเราได้รับการพัฒนาขึ้นมาจากผลลัพธ์ของการประเมินประสิทธิภาพและ
ความต้องการของลูกค้า ซึ่งได้รับการสั่งสมมาตลอดระยะเวลามากกว่า 10 ปี ที่เราประสบความ
สำาเร็จเป็นอย่างสูงในการช่วยเหลือธุรกิจทั่วโลกเพิ่มยอดขายและยกระดับการให้บริการ

ประโยชน์ของการฝึกอบรม
โปรแกรมการฝึกอบรมของบริษัท ฟิฟตี้ไนน์ คลับ เอเชีย จะช่วยให้พนักงานมีความเข้าใจในราย
ละเอียดของเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพทางด้านการขายและการบริการของเรา ความเข้าใจ
เหล่านี้จะช่วยให้พนักงานทราบความต้องการของลูกค้าและเสริมสร้างความเข้าใจอันดี ซึ่งจะนำา
มาซึ่งการนำาเสนอการบริการที่เหนือความคาดหมายของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มยอดขายห้อง 
หรือการพัฒนาบริการ ณ ห้องอาหาร เรามีคำาอธิบายที่ครบถ้วนและครอบคลุมที่จะช่วยฝึกอบรม
พนักงานให้รักษาระดับการบริการที่ดีเยี่ยมไว้ตลอดเวลาการปฏิบัติงาน

การฝึกอบรมของเราจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าพนักงานจะได้รับการพัฒนาและได้รับแรงจูงใจอย่างต่อ
เนื่อง นำามาซึ่งการบรรลุเป้าหมาย ในขณะที่คงความเป็นเลิศในการบริการ

บริษัท ฟิฟตี้ไนน์ คลับ เอเชีย มีความเชี่ยวชาญในการระบุจุดแข็ง-จุดอ่อนและการออกแบบการฝึก
อบรมทั่วไป หรือการฝึกอบรมตามผลการวิเคราะห์ทางการตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการ
ตลาด (SWOT) ที่สืบเนื่องมาจากผลการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการผ่านลูกค้าปริศนา ซึ่ง
จะช่วยให้ธุรกิจโรงแรมโดยรวมทั้งแต่ละแผนกและพนักงานแต่ละบุคคลได้พัฒนาสู่ความเป็นเลิศใน
การบริการ

รับข้อเสนอแนะตามจริงแบบทันเหตุการณ์ จากลูกค้า พนักงาน ผู้จัดการ และผู้บริหารภายในโรงแรม
ผ่านโปรแกรมแบบสอบถามอัจฉริยะ เพื่อนำาไปพัฒนามาตรฐานให้ได้ตามเป้าหมายสูงสุด

ใช้โปรแกรมแบบสอบถามอัจฉริยะเพื่อประเมินระดับความพึงพอใจของลูกค้า ในการนำาไปปรับปรุง
รูปแบบการทำางานให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสในการกลับมาใช้บริการของลูกค้า

ตัวเลือกของแบบสอบถามความพึงพอใจของลูกค้า

1. แบบสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าแบบออนไลน์
ผู้จัดการสามารถเลือกต้นแบบในการสร้างแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์แบบ ได้จากหลากหลายตัวเลือกด้านล่างน้ี
• แบบสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าเก่า (เพื่อรักษาความภักดีของลูกค้า)
• แบบสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าใหม่ (เพื่อกระตุ้นการกลับมาใช้บริการซ้ำา)
• แบบสอบถามที่ออกแบบเอง: มีตัวเลือกคำาตอบ / มีการจัดลำาดับความสำาคัญ / ไม่มีคะแนน หรือ 
    แสดงความคิดเห็นเท่านั้น

2. การติดตามผลการให้บริการลูกค้า
ผู้จัดการสามารถติดตามผลความพึงพอใจของลูกค้าโดยรวม ความภักดีต่อแบรนด์ของท่าน และ
การบอกต่อผลิตภัณฑ์และบริการของท่านให้แก่ลูกค้าท่านอื่น

โปรแกรมการเรียนรู้ออนไลน์อัจฉริยะ my59 Mentor
เป็นโปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้แบบเสมือนจริงในโลกออนไลน์ ซึ่งรวมเอาจุดเด่นและเคล็ดลับด้านการ
ขายและการบริการจากทีมผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ของบริษัท ฟิฟตี้ไนน์ คลับ ที่ช่วยในการให้
ความรู้และพัฒนาแนวทางในการทำางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

โปรแกรม my59 Mentor ยังสามารถเป็นศูนย์รวบรวมและเก็บรักษาข้อมูลการสื่อสารภายใน นโยบาย
ต่างๆ รวมถึงโปรแกรมการอบรมเฉพาะของแต่ละองค์กรเพื่อให้พนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้
ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ โปรแกรมนี้ยังมีเทคโนโลยีที่ให้องค์กรสามารถสร้างโปรแกรมการอบรม
พนักงงานออนไลน์ได้เอง รวมถึงการวัดมาตรฐานของการเรียนรู้ และติดตามความรับผิดชอบ



เราทำางานร่วมกับธุรกิจด้านการบริการหลายร้อยสาขาทั่วโลก

สาขาของบริษัท ฟิฟตี้ ไนน์ คลับ 
บริษัท ฟิฟตี้ ไนน์ คลับ มีสาขาทั่วทั้งเอเชีย สหราชอาณาจักร 
ยุโรป ตะวันออกกลาง แอฟริกา และสหรัฐอเมริกา

บริษัท ฟิฟตี้ไนน์ คลับ ได้ทำาการเปิดสาขาในเอเชีย เมื่อปี 
ค.ศ. 2018 โดสำานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที ่กรุงเทพมหานคร เพื่อ
ขยายการให้บริการของบริษัท ฟิฟตี้ไนน์ คลับ ให้แผ่ขยายไป
ทั่วทั้งทวีปเอเชีย

ด้วยแบบทดสอบถามความพึงพอใจของลูกค้า การประเมิน
ประสิทธิภาพ การให้บริการผ่านลูกค้าปริศนา และบริการการ
ฝึกอบรม โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ บริษัท ฟิฟตี้ไนน์ คลับ เอเชีย 
เพียบพร้อมทั ้งเครื ่องมือและองค์ความรู ้ ที ่จะช่วยพัฒนา
ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจสันทนาการ ธุรกิจสปา ธุรกิจอีเว้นท์ 
ธุรกิจภัตตาคาร และธุรกิจกอล์ฟ ไปสู่ความเป็นเลิศทางการ
บริการ

 



รางวัลความเป็นเลิศทางการบริการโดยบริษัท ฟิฟตี้ ไนน์ คลับ 

ธรุกิจที่เลือกใช้บริการการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการผ่านลูกค้าปริศนาอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี
มีสิทธิ์ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิง ‘รางวัลความเป็นเลิศทางการบริการ’ โดยบริษัท ฟิฟตี้ไนน์ คลับ

ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนามของ ‘รางวัลออสการ์’ แห่งอุตสาหกรรมการบริการ
โดยในการแจกรางวัลประจำาปีมีรางวัลทั้งประเภทบุคคล ทีม ผู้บริหาร องค์กรเดี่ยว และ กลุ่มบริหาร ที่จะมอบให้แก่ผู้ที่มีความเป็นเลิศในแต่ละด้าน

จำานวนครั้งในการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการที่แนะนำาต่อปี

4 ครั้งต่อปี มีสิทธิ์ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิง ‘รางวัลความเป็นเลิศทางการบริการ’ โดยบริษัท ฟิฟตี้ไนน์ คลับ  เพื่อให้เห็นภาพรวมที่แท้จริงของการปฏิบัติงานภายในธุรกิจของท่าน
6 ครั้งต่อปี ซึ่งเป็นตัวเลือกที่เราแนะนำา ท่านจะได้รับรายละเอียดและการเปรียบเทียบข้อมูลเพิ่มขึ้น รวมทั้งติดตาม แนวโน้มในการพัฒนาของมาตรฐานอย่างชัดเจน

8 ครั้งขึ้นไปต่อปี เพื่อตรวจสอบมาตรฐานการให้บริการและการขายอย่างใกล้ชิดผ่านข้อมูลที่ละเอียดถี่ถ้วน



ติดต่อเรา 

คุณอารยา สิงห์สุวรรณ
ผู้อำานวยการฝ่ายปฏิบัติการ

อีเมล: araya@59clubasia.com
โทร: +66 (0) 98 280 4055

ที่อยู่ : 1091/343 ชั้น 4 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน แขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย 

www.59clubasia.com

ลูกค้าและพันธมิตรของเรา

@59clubasia



www.59clubasia.com

ประสบความสำาเร็จในด้านการบริการและความเป็นเลิศทางด้านการขายไปกับบริษัท ฟิฟตี้ ไนน์ คลับ เอเชีย 

ทีมงานของเราพร้อมที่จะสนับสนุนและให้คำาปรึกษาตลอดระยะเวลาในการทำางานรวมกับบริษัท ฟิฟตี้ไนน์ คลับ เอเชีย
เพื่อช่วยพัฒนาธุรกิจของท่านไปสู่ความเป็นเลิศทางการบริการ


