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TRAINING OUTLINE

หลักสูตร ยกระดับการบริการขัน$ สูง
วิทยากร: อาจารย์ สุพจน์ กฤษฎาธาร
PRINCIPLES

ปั จจุบนั นีก@ ารแข่งขันของธุรกิจไม่เพียงแต่การมุ่งทีBสร้ างหรื อผลิตสินค้ าทีBดีมีคณ
ุ ภาพสู่สายตาลูกค้ า
เท่านัน@ อีกสิBงหนึBงทีBองค์กรต่างๆ ให้ ความสําคัญไม่แพ้ กัน คือ การพัฒนาทักษะด้ านการบริ การและการสร้ าง
ความประทับใจของพนักงานให้ เกิดขึ @นในสายตาลูกค้ าหรื อให้ ลกู ค้ ารู้สึกและสัมผัสได้ ในการมาติดต่อแต่ละครัง@
เพราะสิBงนี @ถื อว่าเป็ น เสน่ห์ หรื อความสําคัญต่อการรับรู้ ว่าองค์กรหรื อธุรกิจนัน@ ให้ ความสําคัญแก่ลูกค้ ามาก
น้ อยเพียงใด หลักสูตรนี @ ได้ พฒ
ั นาและออกแบบขึ @นมาเพืBอให้ ผ้ เู ข้ าอบรมได้ เรี ยนรู้และฝึ กทักษะการบริ การ การ
สนทนา การแนะนําสินค้ า การวางตัวของพนักงานเพืBอให้ เกิดความเกิดความเหมาะสมและทีBสําคัญจะต้ องการ
เกิดความ ประทับใจไม่ร้ ูลืม ของลูกค้ า
OBJECTIVES

1. เพืBอให้ ผ้ เู ข้ ารับการอบรมได้ เรี ยนรู้ และฝึ กปฏิบตั ิการสนทนา การวางตัวและเทคนิคการนําเสนออย่าง

เหมาะสมระหว่างการสนทนากับลูกค้ า
2. เพืBอให้ ผ้ เู ข้ าอบรมได้ ตระหนักถึงความเป็ นตัวแทนทีBดีของบริ ษัทในการสร้ างภาพลักษณ์ทีBดีให้ เกิดขึ @นใน
สายตาลูกค้ า
3. เพืBอให้ ผ้ เู ข้ าอบรมสามารถนําความรู้ และทักษะทีBได้ ไปพัฒนาตนเองและเสริ มประสิทธิภาพของตนเอง
ให้ โดเด่นยิBงขึ @น
AREAS OF STUDY

1. กิจกรรม Work shop
• พนักงานในดวงใจลูกค้ าต้ องเป็ นอย่างไร
2. มุมมองพนักงานทีBมีตอ่ ลูกค้ า
3. มุมมองทีBลกู ค้ ามีตอ่ พนักงาน
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4. การบริ การนันสํ
@ าคัญไฉน
5. พฤติกรรมและความคาดหวังของลูกค้ า
6. กิจกรรม บทบาทสมมติสถานการณ์ จาํ ลอง พนักงานกับการบริการมืออาชีพช่ วงที 1
• ฝึ กการปฏิบตั จิ ากทักษะของพนักงานพร้ อมคําแนะนําของผู้เข้ าอบรมและวิทยากร
7. ขันตอนการบริ
@
การอย่างมืออาชีพ
• ก่อนการบริ การ
• ขณะการบริ การ
• หลังการบริ การ
8. การวางตัวในขณะการบริการเพืBอความเหมาะสมกับลูกค้ า
• การทักทาย ต้ อนรับ
• กิริยาท่าทางการวางตัว
• การพูดและการสนทนา
• การสอบถามความเห็นลูกค้ า
9. กิจกรรม บทบาทสมมติสถานการณ์ จาํ ลอง พนักงานกับการบริการมืออาชีพช่ วงที 2
• ฝึ กปฏิบตั ทิ กั ษะพนักงานจากสิBงทีBวิทยากรได้ แนะนําไปพร้ อมการเสนอแนะความคิดเห็นของผู้
เข้ าอบรมและวิทยากรจากการแสดงบทบาทสมมติของผู้เข้ าอบรม
10. บุคลิกภาพภายใน
• ทัศนคติ แนวคิด
• การพัฒนาอีควิ (EQ)
11. กระบวนการสร้ างสรรค์การบริการแบบมืออาชีพ
12. การพัฒนามุมมองความคิดของนักบริ การ
13. การสร้ างเสน่ห์แห่งความจดจําของพนักงานทีBมีตอ่ ลูกค้ า
14. สิBงทีBจะพัฒนาตนเองเพืBอการยกระดับการบริการให้ แก่ลกู ค้ า
15. สรุป คําถาม และ คําตอบ
หมายเหตุ หัวข้ อทีBเสนอสามารถปรับเปลีBยนได้ ตามความต้ องการของลูกค้ าหรื อตามความคิดเห็นของวิทยากร
การติดต่ อ: 02-615-4499, 0-2615-4477-8 hipotraining@hotmail.com, www.hipotraining.co.th
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