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TRAINING OUTLINE

หลักสูตร Effective Communication & Service mind
“สือ สารอย่างประทับใจ คือหัวใจของการบริ การ” – เน้นกิ จกรรม Workshop

วิทยากร: ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
PRINCIPLES

การสื?อสารกับลูกค้ าในการบริ การเป็ นงานที?มีความสําคัญอย่างยิ?งต่อการสร้ างความเข้ าใจอันดีระหว่าง
ลูกค้ ากับองค์กร ยิ?งสื?อสารมีประสิทธิ ภาพเท่าไร่ ก็ยิ?งช่วยเพิ?มความสัมพันธ์ ที?ดีมากขึนM เป็ นลําดับ รวมถึงการ
บริ การที?ดีและการป้องกันปั ญหาที?อาจเกิดขึนM จากการสื?อสารที?ไม่มีประสิทธิ ภาพด้ วย ในปั จจุบนั จึงพบว่า ทุก
องค์กรได้ มุ่งให้ ความสําคัญต่อการสื?อสารด้ านบริ การกับลูกค้ าอย่างมาก ดังนันM พนักงานทุกคน โดยเฉพาะผู้
ให้ บริ การติดต่อกับลูกค้ า ต้ องมีความรู้ความเข้ าใจในงานบริ การลูกค้ ามากยิ?งขึ Mนและสามารถสื?อสารกับลูกค้ าได้
อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะนํามาซึง? การให้ บริการอย่างดีเลิศ
หลักสูตรนี M “การสือสารเพือการบริการทีเป็ นเลิศและ Service Mind” จึงได้ พฒ
ั นาขึ Mนมาเพื?อให้ ทีม
ผู้ให้ บริ การและพนักงานภายในองค์กร ได้ เรี ยนรู้ เทคนิคในการให้ บริ การที?ดีเลิศด้ วยการสื?อสารอย่างเข้ าใจลูกค้ า
มากขึ Mน ได้ สัมผัสแนวทางการสื?อสารอย่างเป็ นระบบ ระดมสมองทํากิจกรรมประยุกต์การสื?อสารด้ านบริ การให้
เหมาะสมตรงกับความต้ องการของลูกค้ า เมื?อจบการอบรม ผู้เข้ าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้
ด้ านนี Mได้ ด้วยตนเอง
OBJECTIVES

1. เพื?อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมได้ รับความรู้และความเข้ าใจเรื? องการสื?อสารเพื?อการบริการที?เป็ นเลิศ
2. เพื?อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมสามารถนําความรู้ที?ได้ ไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่องค์กร
AREAS OF STUDY

1. บริการนันสํ
M าคัญไฉน? ทําไมเราต้ องเน้ นการบริการ
เพิ?มพิเศษ: ลักษณะพิเศษของการบริการที?พนักงานที?ให้ บริการจําเป็ นต้ องรู้
(9 วิธีสดุ ยอดเทคนิคการจัดการมนุษย์ เพื?อสร้ างพลังใจอันแข็งแกร่งในการให้ บริ การ)
2. พฤติกรรม ความต้ องการของลูกค้ าในยุคปั จจุบนั
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ความคาดหวัง ความพอใจลูกค้ า เพื?อตอบสนองใจตรงจุดตรงใจ
คุณภาพบริการสูค่ วามสําเร็จ
องค์ประกอบการบริการ
สุดยอดบริการให้ โดนใจลูกค้ า สร้ างความประทับใจไม่ร้ ูลืม
บริการกระชับมิตร สร้ างความรู้สกึ เพื?อนบริ การเพื?อน
กิจกรรม “เข้ าอกเข้ าใจลูกค้ า”- เน้ นการปฏิบตั อิ ย่างเข้ าใจลูกค้ า
(ปฏิบตั ิ พร้ อมให้ เทคนิค / ความเห็นเพิ?มเติมจากวิทยากร เพื?อให้ สามารถบริ การได้ อย่างดีเลิศ)
คุณสมบัติ บุคลิกภาพ EQ ผู้ให้ บริการ – เรี ยนรู้เพื?อปรับปรุงตนเอง
ปรับตัวผู้ให้ บริการ บริ การด้ วยใจ (“Service Mind”)
กรณีศกึ ษา “บริการอย่างไร้ วิญญาณ” – เรี ยนรู้แล้ วนํามาประยุกต์ป้องกันปั ญหาให้ องค์กร
บริการภายในเสริมสร้ างบริการภายนอก- เน้ นยํ Mาความสําคัญของบริการภายในที?มีตอ่ การบริ กา
• ภายนอก
• การสื?อสาร
• การประสานงาน

• การสร้ างทีมงานให้ แข็งแกร่ง
13. กิจกรรม “สร้ างทีม” – เรี ยนรู้การทํางานของทีม เพื?อมุง่ สู่บริการแห่งความเป็ นเลิศ
14. กิจกรรม “สิ?งที?จะทําต่อไปให้ องค์กรหลังจากอบรม”- Action Plan
15. สรุป คําถามและคําตอบ- เทคนิคเพิ?มเติมตามที?ผ้ เู ข้ าอบรมต้ องการเรี ยนรู้
หมายเหตุ หัวข้ อที?เสนอสามารถปรับเปลี?ยนได้ ตามความต้ องการของลูกค้ าหรื อตามความคิดเห็นของวิทยากร
การติดต่ อ: 02-615-4499, 0-2615-4477-8 hipotraining@hotmail.com, www.hipotraining.co.th
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