ท ักษะการบริการก ับลูกค้าหลากหลายรูปแบบ
(Service with Dynamic Customers)

วิทยากร: อาจารย์สพ
ุ จน์ กฤษฎาธาร

อดีต Business Unit Manager ฝ่ ายขายและฝ่ ายการตลาด
บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จํากัด จากสหรัฐอเมริกา
ี คอร์ปอเรชน
ั9 จํากัด (มหาชน)
Senior Manager ฝ่ ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชย
และ ฝ่ ายขายและฝ่ ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จํากัด จากเยอรมนี
จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการทีม
9 ากด ้วยคุณภาพกว่า 30 ปี

22 มีนาคม 2564
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คด
ิ กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
*สถานทีจ
9 ัดอบรมอาจเปลีย
9 นแปลงได ้ตามความเหมาะสม

หล ักการและเหตุผล
งานบริการนั น
H จะประทับใจหรือไม่ เหตุผลหลักเกิดจาก การวิเคราะห์ความต ้องการของ
ลูก ค ้าและบริก ารให ้ตรงจุด วิธ ีก ารบริก าร เทคนิค การใช คํ้ า พู ด ไหวพริบ ปฏิภ าณในการแก ้ไข
สถานการณ์ โดยเฉพาะพนั กงานทีจ
9 ะต ้องการบริการลูกค ้าหลากหลายรูปแบบ ไม่วา่ จะเป็ นลูกค ้า
ใหม่ ลูกค ้าเจ ้าอารมณ์ ลูกค ้าเจ ้ายศเจ ้าอย่าง ลูกค ้าลูกทุง่ รวมไปถึงจะต ้องมีวธิ ก
ี ารบริหารอารมณ์
ของตนเองให ้อยูใ่ นภาวะปกติตลอดเวลา ฉะนั น
H ทักษะเหล่านีHจงึ เป็ นทักษะทีจ
9 ํ าเป็ นเป็ นอย่างมาก
ในการบริการลูกค ้าแต่ละประเภท
หลักสูตรนีH จึงได ้พัฒนาขึน
H มาเพือ
9 ให ้พนั กงานบริการ ได ้เรียนรู ้เทคนิคในการวิเคราะห์ลก
ู ค ้า
้
อย่า งเข ้าใจ วิธก
ี ารรั บมือ กับ ลูกค ้าแต่ล ะประเภท การแก ้ปั ญหา แก ้ไขสถานการณ์ การใชคํ าพูด
และการบริหารอารมณ์ของตัวเอง ผ่าน กิจกรรม Workshop และ Role Play เมือ
9 จบการอบรม ผู ้เข ้า
ั มนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู ้ด ้านการบริการได ้ด ้วยตนเอง
สม
ว ัตถุประสงค์
ี
1. เพือ
9 ให ้ผู ้เข ้าอบรมเข ้าใจบทบาทหน ้าทีข
9 องนักบริการมืออาชพ
2. เพือ
9 ให ้ผู ้เข ้าอบรมสามารถวิเคราะห์ประเภทของลูกค ้าและบริการได ้อย่างตรงจุด
ี
3. เพือ
9 ให ้ผู ้เข ้าอบรมสามารถบริการลูกค ้าแต่ละประเภทได ้มืออาชพ
4. เพือ
9 ให ้ผู ้เข ้าอบรมรู ้วิธก
ี ารบริการอารมณ์ตนเองได ้
้ ้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่องค์กร
5. เพือ
9 ให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมสามารถนํ าความรู ้ทีไ9 ด ้ ไปใชให
ห ัวข้อการบรรยายและ Workshop
ิ ลูกค้าแต่ละประเภท
Module 1. รูแ
้ ละเข้าใจลูกค้า.....เพือ
F พิชต
1. บทบาท และ หน ้าทีข
9 องนักบริการ – สร ้างความเข ้าใจและให ้ตระหนั กถึงหน ้าทีท
9 ต
ี9 ้องทํา
2. การเตรียมตัวเพือ
9 การบริการอย่างเหมาะเจาะกับกลุม
่ ลูกค ้า
ิ ลูกค ้า
3. ประเภทและการบริการลูกค ้าทีห
9 ลากหลาย (เรียนรู ้ลูกค ้าอย่างเข ้าใจพร ้อมวิธก
ี ารพิชต
ในแต่ละรูปแบบ)
4. การวิเคราะห์ประเภทลูกค ้าทีห
9 ลากหลาย (เพือ
9 การบริการกับลูกค ้าแต่ละประเภท)
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• ลูกค ้าพรหมจรรย์
• ลูกค ้าเจ ้าอารมณ์
• ลูกค ้าเจ ้ายศเจ ้าอย่าง

• ลูกค ้าลูกทุง
่
9 เติม
5. การจัดการกับลูกค ้าในแต่ละประเภท พร ้อมเทคนิคเพิม

6. กิจกรรม Workshop : การบริการก ับลูกค้าหลากหลายรูปแบบ

Module 2. วิธบ
ี ริการก ับลูกค้าหลากหลายรูปแบบ
ั H เยีย
7. สุดยอดขัน
H ตอนการบริการ...เพือ
9 สร ้างความประทับใจชน
9 ม – สร ้างให ้นั กบริการ บริการ
ี
อย่างมืออาชพ
(ทุกขัน
H ตอน จะเน ้นเทคนิคอย่างรายละเอียด พร ้อมตัวอย่างจริงในการปฏิบต
ั )ิ
• การทักทายต ้อนรับเพือ
9 สร ้างบรรยายกาศเป็ นกันเองกับลูกค ้า (ทักทายอย่างคุ ้นเคย)
• การสอบถามหาความต ้องการของลูกค ้า (ค ้นหาความคาดหวัง)
• การจับประเด็นการฟั งเพือ
9 สนองความตรงการของลูกค ้า (ฟั งอย่างเข ้าใจ)
• ลงมือดําเนินการทําให ้กับลูกค ้าอย่าง เต็มใจ และตังH ใจ
• ทบทวนสรุปเพือ
9 สร ้างความเข ้าใจทีต
9 รงกันระหว่างลูกค ้ากับพนักงาน
8. การใชคํ้ าพูดเพือ
9 สร ้างบริการอย่างประทับ
ี
9. กิจกรรม Role Play การบริการลูกค้าหลากหลายรูปแบบอย่างมืออาชพ
• สวมบทบาทบริการลูกค ้า เจ ้าอารมณ์
• สวมบทบาทบริการลูกค ้า พรหมจรรย์
• สวมบทบาทบริการลูกค ้า เจ ้ายศเจ ้าอย่าง
• สวมบทบาทบริการลูกค ้า ลูกทุง่
10. การรับมือกับลูกค ้าเมือ
9 ลูกค ้าร ้องเรียนหรือไม่พอใจ
11. วิธบ
ี ริหารจัดการอารมณ์ตัวเอง (EQ)
ื9 มั9 น ให ้กับ ลูก ค ้า (ส งิ9 ทีน
12. ข ้อควรปฏิบัต ใิ นขณะบริก ารเพื9อ สร ้างความเช อ
9 ั ก บริก ารต ้องทํ า
ี )
เพือ
9 ให ้เป็ นนักบริการมืออาชพ
13. สรุป คําถามและคําตอบทีน
9 ั กบริการต ้องการรู ้- ทักษะจําเป็ นสําหรับพนักงานขาย

ประกาศนียบ ัตร : บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิงF แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซ ีF จําก ัด
อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ราคาค่าอบรม / หล ักสูตร / ท่าน
จํานวนผูเ้ ข้าอบรม
1

ั
ค่าสมมนา
3,900.00

VAT 7%
273.00

ห ัก ณ ทีจ
F า
่ ย3%
117.00

รวมจ่ายสุทธิ
4,056.00

กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
F า
่ ย
4,173.00

F ั !!!
พิเศษ...ราคาโปรโมชน
จํานวนผูเ้ ข้าอบรม
2
3

ั
ค่าสมมนา
3,500.00
2,900.00

VAT 7%
245.00
203.00

ห ัก ณ ทีจ
F า
่ ย3%
105.00
87.00

รวมจ่ายสุทธิ
3,640.00
3,016.00

กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
F า
่ ย
3,745.00
3,103.00

วิธก
ี ารชําระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนีH
1.1 ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี เลขที9 127-4-66322-6
1.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที9 014-2-63503-8
9 บัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิง9 แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซี9 จํากัด
ชือ
และแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ ้ามี) ที9 0-2615-4479
ื9 บริษัท เบอร์ตด
9 หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
ิ ต่อของท่าน และชือ
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2. ชําระด ้วยเช็คบริษัท สัง9 จ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิง9 แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซี9 จํากัด
3. หัก ณ ทีจ
9 ่าย 3% เลขประจําตัวผู ้เสียภาษี 0-1055-48105-59-0
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิงF แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซีF จําก ัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉย
ั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คน
ื เงินทีไ9 ด ้ชําระมาแล ้ว
รายละเอียดเพิม
F เติม กรุณาติดต่อ:
บริษัท ไฮโพ เทรนนิง9 แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซี9 จํากัด
Telephone: 02-615-4499, 02-615-4477-8
Fax: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2
Website: www.hipotraining.co.th
E-mail: hipotraining@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/HIPOtraining

ั มนา , เทรนนิง9 , การบริการ , ลูกค ้าหลายประเภท , พนั กงานบริหาร , งานบริการ , วิเคราะห์
อบรม , สม
พฤติกรรมลูกค ้า, บริการให ้ประทับใจ , บริการลูกค ้าหลากหลายประเภท
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