หลักสูตร การให้บริการที่เป็ นเลิ ศ สู่ความประทับใจ
CUSTOMER SERVICE EXCELLENCE
การบริ การ (Service) คือ การให้ ความช่วยเหลือ หรื อการดาเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นการบริการที่ดี
ผู้รับบริ การก็จะได้ รับความประทับใจ และชื่นชมองค์กร ซึง่ เป็ นสิง่ ดีสงิ่ หนึง่ อันเป็ นผลดีกบั องค์กรของเรา เบื ้องหลัง
ความสาเร็จเกือบทุกงาน มักพบว่างานบริ การเป็ นเครื่ องมือสนับสนุนงานด้ านต่าง ๆ เช่น งานประชาสัมพันธ์ งานบริ การ
วิชาการ เป็ นต้ น ดังนัน้ ถ้ าบริ การดี ผู้รับบริ การเกิดความประทับใจ ซึง่ การบริ การถือเป็ นหน้ าเป็ นตาขององค์กร
ภาพลักษณ์ขององค์กรก็จะดีไปด้ วย
การพิชิตใจลูกค้ าคือหัวใจของงานบริ การลูกค้ า งานบริ การลูกค้ า หรื อที่เรี ยกกันติดปากว่า งาน Customer
Service เป็ นงานทีเ่ กี่ยวข้ องกับการสร้ างความประทับใจให้ กบั ลูกค้ า เพื่อให้ ลกู ค้ าอยูก่ บั เราไปนาน ๆ และเลือกที่จะใช้
บริ การกับเราต่อไป เพราะถึงแม้ วา่ ตัว
สินค้ าเองนันจะมี
้ คณ
ุ ภาพมากเพียงใด
แต่หากบริ การระหว่างขาย หรื อแม้ แต่
หลังการขายเองนันไม่
้ มีคณ
ุ ภาพ
ลูกค้ าก็จะไม่ใช้ บริ การกับเราอีกต่อไป
ดังนันการบริ
้
การลูกค้ าจึงเป็ นสิง่
สาคัญ และขาดเสียไม่ได้
เพราะการบริ การลูกค้ าทีด่ ี ถือเป็ น
หัวใจสาคัญของการทาธุรกิจ ไม่เพียง
เป็ นการสร้ างความแตกต่าง และ
ทางเลือกให้ กบั ลูกค้ าเท่านัน้ แต่ยงั เป็ นการสร้ างความได้ เปรี ยบทางการค้ าอีกด้ วย การบริ การลูกค้ าให้ ได้ รับความ
ประทับใจ เป็ นการสร้ างความสัมพันธ์ระยะยาว ให้ ลกู ค้ าเลือกใช้ บริ การเราไปอีกนาน และยังทาให้ สนิ ค้ ามีมลู ค่ามากขึ ้น
อีกด้ วย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็ นการปรับทัศนคติและสร้ างจิตสานึกทีด่ ีตอ่ งานบริ การและหน้ าที่ความรับผิดชอบ
2. เพื่อให้ มคี วามเข้ าใจถึงความต้ องการของลูกค้ า สามารถดูแลและปฏิบตั ิตอ่ ลูกค้ าได้ อย่างมืออาชี พ
3. เพื่อให้ ร้ ูหลักการให้ บริ การที่ดแี ละสร้ างความประทับใจให้ แก่ผ้ มู าใช้ บริ การ
4. เพื่อเป็ นการสร้ างสรรค์งานบริการให้ เกิดประสิทธิภาพและยัง่ ยืน รวมทังสร้
้ างภาพลักษณ์ที่ดีให้ กบั องค์กร
5. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมสามารถนาความรู้ไปปรับประยุกต์ใช้ สาหรับการบริ การในทุกสถานการณ์
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ รับ
1. ผู้เข้ าอบรมได้ ฝึกเทคนิคการให้ บริ การเพื่อสร้ างความประทับใจ
2. ผู้เข้ าอบรมได้ ปรับบุคลิกภาพให้ ชวนมองน่าประทับใจตังแต่
้ แรกพบ
3. ผู้เข้ าอบรมได้ ฝึกการพูด การใช้ คาพูดที่สร้ างบรรยากาศกับลูกค้ าเพื่อสร้ างสัมพันธ์ภาพทีด่ ี
4. ผู้เข้ าอบรมได้ เรียนรู้ เทคนิคการรับมือกับลูกค้ า
5.ผู้เข้ าอบรมได้ ปรับทัศนคติในการให้ บริ การ
หัวข้ อการอบรม
1. ทาความเข้ าใจกับคาว่า การบริ การ (Service)
2. ความคาดหวังของลูกค้ า
3. การปรับทัศนคติเพื่อการบริ การที่เป็ นเลิศ
4. แนวทางการพัฒนาบุคลิกภาพภายนอก และภายใน
5. เทคนิคการสร้ างความประทับใจเมื่อแรกพบ– การสร้ าง
6. บุคลิกภาพที่ดดู ี มีเสน่ห์ จริ งใจ
7. บุคลิกภาพ กิริยา มารยาท เพือ่ สร้ างความประทับใจ
8. การสร้ างเสน่ห์ให้ ตนเองด้ วยการต้ อนรับและการบริ การที่ดเี ยี่ยม
9. เทคนิคการใช้ คาพูดจากความคิดไปสูถ่ ้ อยคา
10. เทคนิคการใช้ น ้าเสียงและภาษากายในการสือ่ สาร
11. การพัฒนาทักษะการสือ่ สารเพื่อสร้ างสัมพันธ์ภาพที่ดกี บั ลูกค้ าเทคนิคการสร้ างหัวใจบริการ สูก่ ารบริ การทีเ่ ป็ นเลิ ศ
12. เทคนิคสร้ างสรรค์งานบริ การดีๆ
13. สัญญาณอันตราย! ตัวชี ้วัดของความไม่มีคณ
ุ ภาพในการบริ การเทคนิคการบริ หารคาตาหนิและข้ อร้ องเรี ยนจากลูกค้ า
กลุ่มเป้ าหมาย
ระดับพนักงาน หัวหน้ างานขึ ้นไป
รูปแบบการสัมมนา
1. การบรรยาย 50 %
2. เกมส์ / กิจกรรมกลุม่ / ฝึ กปฏิบตั ิ Workshop และการนาเสนอผลงานกลุม่ 50%
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