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TRAINING OUTLINE

นักบริการ 360 องศายุค 4.0
วิทยากร: ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
PRINCIPLES

ในยุค 4.0 แห่งการบริการเช่นนี C “การบริการอย่างมืออาชีพ” เป็ นสิIงทีIจําเป็ นอย่างมากต่อการสร้ างความ
น่าเชืIอถือและการสร้ างความพึงพอใจให้ แก่ลกู ค้ า เนืIองจาก ลูกค้ ามีความต้ องการมากขึ Cน และธุรกิจมีการแข่งขัน
กันสูงยิIงขึ Cน สิIงทีIเป็ นคําถามอยูใ่ นใจผู้ให้ บริการ รวมทังผู
C ้ บริหารคือ จะบริ การอย่างไรจึงจะเรี ยกว่า “การบริการ
อย่างมืออาชีพ” หลักสูตรนี Cมีคําตอบให้ กบั ผู้เข้ าอบรมแน่นอน
หลักสูตรนี C จึงได้ พฒ
ั นาขึ CนมาเพืIอให้ ได้ เรี ยนรู้เทคนิคในการเข้ าใจลูกค้ าให้ มากขึ Cน เรี ยนรู้การจัดการกับ
ลูกค้ า ระดมสมองทํากิจกรรมประยุกต์การสร้ างบริ การอันโดดเด่นตรงใจลูกค้ า รวมถึงการแก้ ปัญหาให้ ลกู ค้ าเมืIอ
ลูกค้ าโกรธ เมืIอจบการอบรม ผู้เข้ าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ด้านการให้ บริการอย่างเป็ นเลิศ
ได้ ด้วยตนเอง
OBJECTIVES

1. เพืIอให้ ผ้ เู ข้ ารับการอบรมได้ ทราบหลักการยุทธวิธีและเทคนิคด้ านการบริ การอย่างมืออาชีพ
2. เพืIอให้ ผ้ เู ข้ ารับการอบรมสามารถนําความรู้ทีIได้ ไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่องค์กร
AREAS OF STUDY

1. บทบาทและหน้ าทีI ความรับผิดชอบของพนักงานบริการ 360 องศายุค 4.0
2. เรี ยนรู้และเข้ าใจลูกค้ าประเภทต่าง ๆ รวมถึงการรับมือกับลูกค้ าแต่ละประเภทยุค 4.0
3. ขันตอนการให้
C
บริการลูกค้ า –รวมถึงทักษะการฟั ง เน้ นในเรืI องการฟั งลูกค้ าจบ และให้ เข้ าใจก่อนตอบไม่
ทึกทักคําถามและตอบไปแบบผิด ๆ (ทังทางโทรศั
C
พท์และพบตัว)
4. กิจกรรม Role Play “บริการอย่ างมืออาชีพ” แบบยุค 4.0
(ปฏิบัติ พร้ อมให้ เทคนิค / ความเห็นเพิมเติมจากวิทยากร เน้ นการเรี ยนรู้ ลูกค้ า และทําความ
เข้ าใจลูกค้ าเพืIอให้ สามารถบริการได้ อย่างดีเลิศ
5. การใช้ คําพูดทีIเหมาะสมในการให้ บริ การลูกค้ า
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ตัวอย่างคําพูดทีIควรใช้ ในการให้ บริการลูกค้ ายุค 4.0
เทคนิคการแก้ ปัญหาเมืIอลูกค้ าโกรธ (Customer Complaint Handling)
เรี ยนรู้มารยาทและลักษณะท่าทาง บุคลิกภาพ และทัศนคติ
กิจกรรม “แก้ ปัญหาให้ ลูกค้ า”- เน้ นการปฏิบัตอิ ย่ างเข้ าใจปั ญหาและให้ คาํ ตอบทีลูกค้ าพึงพอใจ
(ปฏิบตั ิ พร้ อมให้ เทคนิค / ความเห็นเพิIมเติมจากวิทยากร เพืIอให้ สามารถแก้ ปัญหาได้ )
10. กิจกรรม “สิงทีจะทําต่ อไปให้ องค์ กรหลังจากอบรม”- Action Plan
11. กิจกรรม “การประเมินผลและการวิเคราะห์ ตนเอง”
12. บริการภายใน
13. สรุป คําถามและคําตอบ- เทคนิคเพิIมเติมตามทีIผ้ เู ข้ าอบรมต้ องการเรี ยนรู้

หมายเหตุ หัวข้ อทีIเสนอสามารถปรับเปลีIยนได้ ตามความต้ องการของลูกค้ าหรื อตามความคิดเห็นของวิทยากร
การติดต่ อ: 02-615-4499, 0-2615-4477-8 hipotraining@hotmail.com, www.hipotraining.co.th
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