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Course outline
หลักสู ตร “บันได 7 ขั้นสร้ างความสุ ขให้ ลูกค้ าสู่ ความสาเร็จ”
7 Steps of Customer Satisfaction Creates Business Success
หลักสู ตร 1 วัน
โดย

อาจารย์ เปี่ ยมศักดิ์ อุไรพันธุ์
หลักการและเหตุผล
หลักสู ตรนี้ถูกออกแบบโดยพื้นฐานที่วา่ ความสาเร็ จของทุกธุ รกิจเกิดขึ้นจากลูกค้าที่พึงพอใจในการ
บริ การและกลับมาใช้บริ การซ้ าจนกลายเป็ นลูกค้าประจา ในงานบริ การโดยเฉพาะส่ วนของงานขายนั้นต้อง
อาศัยความรู้ดา้ นจิตวิทยาบริ การ(service psychology) เพื่อสร้างความประทับใจแก่ลูกค้าในทุกขั้นตอนของการ
เข้ารับบริ การเพื่อเพิม่ โอกาสในการขาย คติที่วา่ ลูกค้าคือคนสาคัญนั้นยังใช้ได้อยูท่ ุกยุคทุกสมัย โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ ในปั จจุบนั ที่ทางเลือกของผูบ้ ริ โภคมีมากขึ้นเรื่ อยๆ การใส่ ใจในการให้บริ การโดยเน้นไปที่ลูกค้านั้นเป็ นสิ่ ง
สาคัญในการสร้างความสาเร็ จขององค์กรของคุณ
SUCCESS
SERVICE SELF
SERVICE MIND
CUSTOMER ATTTIUDE
CUSTOMER EXPECTATION
CUSTOMER SATISFACTION
CUSTOMER IS THE KEY

วัตถุประสงค์หลักสู ตร
1. เพื่อให้ผอู ้ บรมสร้างทัศนคติดา้ นบวกเกี่ยวกับงานบริ การ
2. ผูอ้ บรมเล็งเห็นความสาคัญในรายละเอียดของการให้บริ การเพื่อสร้างความประทับใจ
3. ผูเ้ ข้าอบรมจะเข้าใจกระบวนการและพฤติกรรมของลูกค้า
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4. ผูเ้ ข้าอบรมสามารถวิเคราะห์และประเมินความต้องการของลูกค้าได้
5. ผูอ้ บรมสามารถปรับการให้บริ การให้เหมาะสมกับลูกค้าเป็ นรายบุคคล
6. ผูเ้ ข้าอบรมสามารถนาเนื้อหาและเทคนิคที่ได้เรี ยนรู ้ไปปรับใช้ในส่ วนที่รับผิดชอบเพื่อพัฒนางานด้านบริ การ
ให้ดียงิ่ ขึ้นไป

รายละเอียดเนือ้ หาและวิธีการสอน
เวลา

เนื้อหา
กิจกรรม
ทุกอย่างเริ่ มต้นจากลูกค้า
-นิยามความหมายของคาว่า “ลูกค้า”
I. ความหมายและความสาคัญ
-บริ การแบบไหนที่ถูกใจคุณ
II. ประเภทลูกค้า
-ลูกค้าแบบไหนที่เรี ยกว่า‘ง่าย’‘ยาก’
ความพึงพอใจของลูกค้า
-ทาแบบฝึ กหัดเกี่ยวกับความพึงพอใจ
I. ลักษณะและองค์ประกอบ
-อภิปรายกลุ่มเพื่อหา ‘Do’ ‘Don’t’ใน
II. ความไม่พึงพอใจของลูกค้า
การสร้างความพึงพอใจ
ความคาดหวังของลูกค้า
-ทาแบบฝึ กหัด
I. ทฤษฎีความคาดหวังของลูกค้า
-อภิปรายกลุ่ม
II. หลักการและองค์ประกอบ
-สมมติบทบาทเพื่อให้บริ การ
พักรับประทานอาหาร กลางวัน 12:00 – 13:00 น.
การเสริ มสร้างบุคลิกภาพในงานบริ การ
I. พัฒนาบุคลิกภาพภายนอก
-จับคู่เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพภายนอก
II. สร้างทัศนคติดา้ นบวก
-แบบฝึ กหัดทัศนคติบวกต่องานบริ การ
สร้างเสน่ห์การบริ การด้วยมนุษยสัมพันธ์
I. เทคนิคการพูดสนทนา
-หัวข้อและเทคนิคการสื่ อสารเพื่อจูงใจ
II. เทคนิคการฟัง
-เกมสื่ อสารโดยฟังอย่างตั้งใจ
บริ การด้วยใจด้วยบันได7ขั้น คุณก็ทาได้
I. แนวทางการปฎิบตั ิเพื่อสร้าง
-แสดงบทบาทสมมติเพื่อสร้างความ
ความสุ ขแก่ลูกค้า
ประทับใจแก่ลูกค้า
II. สร้างความสาเร็ จด้วยใจบริ การ
-ประเมินการบริ การโดยให้แต่ละกลุ่ม
ประเมินด้วยตนเอง
พักเบรก เวลา 10:30 – 10:45 น. และเวลา 14:30 – 14:45 น.
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สื่ อการสอน
Handouts
PPT
Worksheet
PPT
Worksheet
Handouts

PPT
Worksheet
Games
Brainstorm
Role Play
Performance Evaluation
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