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TRAINING OUTLINE

หลักสูตร มุ่งสู่ความเป็ นเลิศในงานบริการระดับอาชีพ
(Services to Customer Heart and Service Mind)

วิทยากร: อาจารย์ สุพจน์ กฤษฎาธาร
PRINCIPLES

ในยุคการแข่งขันทีAทวีความรุนแรงเช่นนี C การบริ การต้ องสร้ างความประทับใจให้ กบั ลูกค้ า เครืA องมืออย่าง
หนึงA ในการตอบสนองลูกค้ าอย่างถูกอกถูกใจอย่างหนึงA คือ “จริต” พนักงานขายและผู้ให้ บริการทุกคนไม่วา่ จะเป็ น
หญิงหรื อชาย อยูใ่ นตําแหน่งหัวหน้ าหรื อลูกน้ องก็ตาม จะต้ องมีจริตในการให้ บริการลูกค้ า จริตจะช่วยให้ การ
บริการทีAดีอยูแ่ ล้ วถูกใจลูกค้ ามากขึ Cน หรื อ กรณีตรงข้ าม ในภาวะวิกฤติทีAลกู ค้ าเกิดความไม่พอใจ พนักงานผู้
ให้ บริการลูกค้ า จะต้ องหยิบจริตขึ Cนมาใช้ ทนั ที เพืAอสยบอารมณ์โกรธของลูกค้ าทันที แต่ “จริตคืออะไร ใช้ อย่างไร
ทําอย่างไร” หลักสูตรนี Cมีคําตอบ
หลักสูตร “ก้ าวสู่ความเป็ นเลิศของการบริการด้ วยการใช้ จริต” จึงได้ พฒ
ั นาขึ CนมาเพืAอให้ ทีมผู้ให้
บริการ ทีมนักขาย และผู้เข้ าอบรม ได้ เรี ยนรู้เทคนิคในการใช้ จริตทีAมีอยูใ่ นตัวเราทุกคนในการบริการให้ ลกู ค้ า
ประทับใจ ระดมสมองทํากิจกรรมประยุกต์การสร้ างบริการด้ วยจริ ตให้ โดดเด่นตรงใจลูกค้ า เมืAอจบการอบรม ผู้เข้ า
สัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ด้านการให้ บริการอย่างเป็ นเลิศได้ ด้วยตนเอง
OBJECTIVES

1. เพืAอให้ ผ้ เู ข้ ารับการอบรมได้ ทราบหลักการและเทคนิคด้ านการบริ การให้ โดนใจโดยใช้ จริต
2. เพืAอให้ ผ้ เู ข้ ารับการอบรมสามารถนําความรู้ทีAได้ ไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์สงู สุดในการทํางานต่อไป
AREAS OF STUDY

1.
2.
3.
4.
5.

ลักษณะพิเศษของงานบริ การทีAคณ
ุ ต้ องรู้?
จริต คือ อะไร?
ทําไมต้ องใช้ จริ ตในการบริ การ? - ความสําคัญ และ เสน่ห์ ของจริต
วัตถุประสงค์ของการใช้ จริ ต
พฤติกรรม และ ความต้ องการลูกค้ า
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6.
7.
8.
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การใช้ จริตตอบสนองพฤติกรรม และ ความต้ องการลูกค้ า
สุดยอดบริการให้ โดนใจลูกค้ าโดยอาศัยจริ ต
กิจกรรม “สุดยอดบริการให้ โดนใจลูกค้ าโดยอาศัยจริ ต”
วิธีและเทคนิคในการใช้ จริต
• คําพูด
• บุคลิกภาพ และ กริยาอาการ

• การแสดงออก (Actions)
10. สถานการณ์ทีAต้องใช้ จริต
11. กรณีศกึ ษา “บริการอย่างไร้ จริต”
12. กิจกรรม เปลีAยนคําพูดให้ เป็ นจริต
13. กิจกรรม “แสดงจริตในสถานการณ์ตา่ งๆ”- กรณีลกู ค้ าอารมณ์ดี และ ลูกค้ าโกรธ
14. ปั จจัยทีAมีผลต่อการใช้ จริตในการบริ การ
15. สรุป คําถามและคําตอบ- สิAงทีAคณ
ุ อยากรู้ ต้ องการถาม
หมายเหตุ หัวข้ อทีAเสนอสามารถปรับเปลีAยนได้ ตามความต้ องการของลูกค้ าหรื อตามความคิดเห็นของวิทยากร
การติดต่ อ: 02-615-4499, 0-2615-4477-8 hipotraining@hotmail.com, www.hipotraining.co.th
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