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Strategy of Service Excellence for Modern Business
(กลยุทธ์การบริการลูกค้าสาหร ับธุรกิจสม ัยใหม่)
คาอธิบายหล ักสูตร
ั เหนือคูแ
ในสภาพการแข่งขันทางธุรกิจทีร่ ุนแรงอย่างต่อเนือ
่ งนัน
้ สิง่ หนึง่ ทีจ
่ ะช่วยให ้การดาเนินธุรกิจมีชย
่ ข่งไปอีกก ้าว คือ การ
ิ ใจลูกค ้าด ้วยตัวสินค ้าทีม
บริการ เนือ
่ งจากการจะพิชต
่ ค
ี ณ
ุ ภาพอย่างเดียวคงไม่เพียงพอ แต่ยังรวมไปถึงศักยภาพบุคลากรขององค์กรในทุก
้ สินค ้า หรือ
ระดับทีเ่ ปรียบเสมือนตัวแทนคนสาคัญขององค์กร ในการดูแล ให ้ความช่วยเหลือและบริการลูกค ้าตัง้ แต่กอ
่ น ระหว่างและหลักซือ
บริการขององค์กร เพือ
่ ทีจ
่ ะสามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกค ้าได ้ เพราะสิง่ เหล่านีจ
้ ะช่วยให ้องค์กรสามารถสร ้างสัมพันธภาพ ความ
ิ ค ้าขององค์กรให ้เกิดชึน
้ ภายในใจของลูกค ้าได ้อย่างยั่งยืน
ไว ้วางใจและการภักดีตอ
่ แบรนด์สน

หลักสูตร กลยุทธ์การบริการลูกค ้าสาหรับธุรกิจสมัยใหม่ (Strategy of Service Excellence for Modern Business) เป็ น
หลักสูตรทีม
่ งุ่ เน ้นให ้ผู ้เข ้ารับการฝึ กอบรมได ้ศึกษา
เรียนรู ้เกีย
่ วกับความสาคัญในการให ้บริการและดูแลลูกค ้าสาหรับธุรกิจสมัยใหม่ทต
ี่ ้อง
่ ถืออย่างมืออาชีพ ฝึ กฝนทักษะ
สร ้างความสัมพันธ์ในระยะยาวกับลูกค ้า โดยผ่านทางการพัฒนาภาพลักษณ์และบุคลิกภาพให ้มีความน่าเชือ
การใช ้ภาษากาย ท่วงท่าอิรย
ิ าบถ การแสดงออกทางสีหน ้าและพฤติกรรมการบริการทีส
่ ร ้างความประทับใจแรกพบ ตลอดจนเรียนรู ้กลยุทธ์
่ สารเพือ
และเทคนิกการสือ
่ จัดการกับลูกค ้าในสถานการณ์ตา่ งๆ อย่างแยบยล
ว ัตถุประสงค์
1.
2.
3.

เพือ
่ พัฒนาความรู ้ของผู ้เข ้ารับการฝึ กอบรมเกีย
่ วกับการบริการลูกค ้าสาหรับธุรกิจสมัยใหม่
เพือ
่ พัฒนาความรู ้ของผู ้เข ้ารับการฝึ กอบรมเกีย
่ วกับการบริการและการรับมือกับลูกค ้า
เพือ
่ ฝึ กทักษะของผู ้เข ้ารับการฝึ กอบรมเกีย
่ วกับทักษะการสร ้างทัศนคติเชิงบวกต่องานบริการ

้ หา
รายละเอียดเนือ
หลักสูตร กลยุทธ์การบริการลูกค ้าสาหรับธุรกิจสมัยใหม่ สามารถแบ่งเนือ
้ หาออกเป็ น 3 ส่วน ได ้แก่
1.

2.

3.

การบริการสาหร ับธุรกิจสม ัยใหม่ (Service in Modern Business)

ความสาคัญและประโยชน์ของทัศนคติเชิงบวกในงานบริการ

ความคาดหวังของลูกค ้าต่อการบริการ สินค ้าและองค์กร
่ มั่นและรักษาสัมพันธภาพกับลูกค ้าในระยะยาว

การสร ้างความเชือ
ภาพล ักษณ์แบบมืออาชีพ (Professional Image)

ความแตกต่างของภาพลักษณ์และบุคลิกภาพ

การสร ้างภาพลักษณ์เพือ
่ การบริการทีป
่ ระทับใจ

การแสดงออกทางบุคลิกภาพอย่างมีไมตรีจต
ิ (ท่วงท่าอิรย
ิ าบถ: การยืน การเดิน การนั่งและการไหว ้
่ สารเพือ
การสือ
่ การบริการลูกค้า (Communication in Customer Service)
่ สารเพือ

ความสาคัญของการสือ
่ การบริการลูกค ้า
่ สารกับลูกค ้าอย่างมีประสิทธิภาพ

รูปแบบและช่องทางในการสือ

ลักษณะและประเภทของลูกค ้าทีจ
่ ัดการได ้ยาก
่ สารกับลูกค ้าในสถานการณ์ตา่ งๆ

กลยุทธ์และเทคนิคการสือ

รูปแบบกิจกรรม
1.
2.
3.

่ เพือ
Visual Story Telling Teaching: การสอนด ้วยการใช ้ภาพเป็ นสือ
่ สร ้างกรอบแนวคิดและความเข ้าใจในเนือ
้ หา เพือ
่ การ
ประยุกต์ใช ้ในการทางานจริง
Demonstration: การสาธิตและนาเสนอตัวอย่าง
Practice Activities: การฝึ กปฏิบัตผ
ิ า่ นกิจกรรม
3.1
Communication Bee
3.2
Empowerment
3.3
Goal Setting
3.4
Imagination Focus (Self-Esteem Treatments Program)
3.5
Posture Practice
3.6
Voice Training
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