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Customer Service Excellence
หลักสูตร 1 วัน
โดย อาจารย์ เปี่ ยมศักดิ์ อุไรพันธุ์
ความเป็ นมาของหลักสู ตร
เพราะเราเชื่อว่า “ลูกค้า” คือคนสาคัญในทุกธุ รกิจของคุณ การเอาใจใส่ ดูแลและให้บริ การเพื่อให้
ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสู งสุ ดเป็ นเป้ าหมายที่สาคัญอย่างยิง่ พนักงานหรื อแผนกที่ตอ้ งติดต่อกับลูกค้าจึง
จาเป็ นต้องมีทกั ษะการให้บริ การที่ดีเลิศ เพราะงานบริ การเป็ นทั้งศาสตร์ และศิลป์ พนักงานที่ให้บริ การลูกค้าจึง
จาเป็ นต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์ รวมถึงทักษะการสื่ อสารเพื่อสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า และเมื่อ
พนักงานมีความชานิชานาญก็จะสามารถดัดแปลงให้เข้ากับลูกค้าที่มีความต้องการที่แตกต่างกันได้แล้วแต่
สถานการณ์
โดยหลักสู ตรนี้ได้นาแนวความคิดว่าการให้บริ การระดับมืออาชีพ ในงานบริ การ โดยเฉพาะอย่างยิง่
พนักงานที่ตอ้ งให้บริ การแก่ลูกค้าโดยตรงหรื อพนักงานที่ตอ้ งออกไปหน้างานเพื่อพบปะลูกค้านั้นเป็ น
ส่ วนประกอบหลักในการสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าเมื่อเข้ามารับการบริ การ เพราะเราเชื่อว่าคุณค่าของงาน
บริ การจะมากน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยูก่ บั “ผูใ้ ห้บริ การ” ฉะนั้นเมื่อผูเ้ ข้าอบรมได้เรี ยนรู ้แนวความคิด ผ่านการ
อบรมที่หลากหลายและได้ฝึกปฏิบตั ิจริ งในชั้นเรี ยน ผูผ้ า่ นการอบรมจะกลายเป็ นทรัพยากรที่สาคัญที่สามารถ
สร้างความแตกต่างให้แก่ธุรกิจได้ยากที่จะเลียนแบบได้

หลักสู ตรและแนวคิด
ด้วยหลักสู ตร‚สุ ดยอดเทคนิคงานบริ การเหนือระดับ ‛ นี้จะปลูกฝังจิตสานึกให้ผเู ้ ข้าอบรมเล็งเห็น
ความสาคัญของงานบริ การ สามัญสานึกรักการบริ การ ผูบ้ ริ การต้องเข้าใจความต้องการของลูกค้าโดยใช้สามัญ
สานึกในการบริ การ,การเลือกวิธีบริ การโดยผ่านมุมมองของลูกค้าเพื่อเข้าถึงความต้องการที่แท้จริ งและในบาง
สถานการณ์ผบู ้ ริ การก็จาเป็ นต้องใช้สามัญสานึกมาตัดสิ นใจในการเลือกให้บริ การมากกว่ากฎเกณฑ์หรื อ
ข้อบังคับเพื่อสร้างประสบการณ์ ที่น่าประทับใจแก่ลูกค้า
นอกจากนี้ หลักสู ตรนี้ยงั ให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อตัวเองและลูกค้ามากขึ้น โดยที่ผบู้ ริ การต้อง
มีความรับผิดชอบในงานที่ดูแลโดยให้ความสาคัญแก่งานที่ได้รับมอบหมายอย่างสุ ดความสามารถ รวมไปถึงมี
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ความรับผิดชอบเอาใจใส่ ลูกค้าเพื่อให้เกิดความพึงพอใจสู งสุ ดจากการได้รับบริ การในแต่ละครั้ง ความไว้เนื้อเชื่อ
ใจ, สัญญาว่าจะติดตามดูแลจนกว่าจะจบ ผูใ้ ห้บริ การจะต้องทาให้ลูกค้าเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจกับทั้งตัวผู ้
ให้บริ การและองค์กร เพราะ ‘คาสัญญา’ แม้เพียงเล็กน้อยสามารถสร้างความรู ้สึกที่ยงิ่ ใหญ่ให้แก่ลูกค้าได้ และ
เมื่อใดก็ตามที่ลูกค้ามีความเชื่อมัน่ ในผูใ้ ห้บริ การ เมื่อนั้น ลูกค้าจะเกิดความรู ้สึกผูกพันกับองค์กรขึ้นมา
พนักงานที่ให้บริ การจาเป็ นต้องมีความเชี่ยวชาญและให้คาปรึ กษาได้ ผูใ้ ห้บริ การต้องมีความรู้ความ
เข้าใจในงานหรื อสิ นค้าที่ให้บริ การได้อย่างครบถ้วนเพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการหลากหลาย
สามารถแนะนาสิ นค้าและบริ การที่เหมาะสมกับลูกค้าได้ และเมื่อลูกค้ามีขอ้ สงสัยก็สามารถซักถามและได้รับ
คาตอบอย่างเข้าใจง่ายและรวดเร็ ว กล่าวโดยสรุ ป เนื้อหาดังกล่าวสามารถทาให้ผเู ้ ข้าอบรมมีความเข้าใจใน
เทคนิคการให้บริ การแก่ลูกค้าและยกระดับคุณภาพงานบริ การขององค์กรผ่านคานิยาม

หลักสู ตรนีเ้ หมาะสมกับ
“ หลักสู ตรนี้เหมาะสาหรับผูท้ ี่ปฏิบตั ิงานที่ตอ้ งติดต่อและให้บริ การลูกค้าโดยตรง

เนือ้ หาหลักสู ตร
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

งานด้านบริ การลูกค้าสาคัญอย่างไรกับองค์กร (ความสาคัญของงานบริ การ)
จุดเริ่ มต้นของงานบริ การเริ่ มที่ตวั เราเอง (ทัศนคติที่ดีต่องานบริ การ)
ศาสตร์และศิลป์ ในงานบริ การ (หลักการให้บริ การที่ถูกต้อง)
พลังของการสื่ อสารมีมากกว่าที่คุณคิด (ความสาคัญของการสื่ อสาร)
วิธีการสื่ อสารเพื่อสร้างความประทับใจ (ทักษะการใช้คาพูดเชิงบวก)
การฟังเพื่อเพิม่ ประสิ ทธิ ภาพในการสื่ อสาร (การฟังเชิงรุ ก)
ทาความเข้าใจกับคาตาหนิหรื อปั ญหาของผูร้ ับบริ การ (ความสาคัญของข้อร้องเรี ยน)
เทคนิคการรับคาตาหนิและข้อร้องเรี ยน (ศิลปะการไกล่เกลี่ยและประนีประนอม)
วิธีการจัดการอารมณ์ในงานบริ การ (การบริ หารความเครี ยด)
ความต่างกันระหว่างมือสมัครเล่นกับมืออาชีพ (บริ การแบบมืออาชีพ)
พัฒนาคุณภาพงานบริ การ (แนวทางการพัฒนาตนเอง)

เมื่อเข้ าเรียนหลักสู ตรนีค้ ุณจะสามารถ
o
o
o
o
o

เข้าใจหลักการและแนวความคิดการให้บริ การระดับมืออาชีพและนาปรับไปใช้ในงานที่รับผิดชอบได้
สร้างทัศนคติที่ดีและความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับงานบริ การ
มีทกั ษะการฟังเชิงรุ กและการสื่ อสารระหว่างบุคคลได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
มีความรักและภาคภูมิใจในตนเองและงานที่ได้รับมอบหมายมากขึ้น
แก้ปัญหาและจัดการกับสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสม
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สื่อและวิธีการเรียนรู้
o ผูเ้ ข้าอบรมจะได้เรี ยนรู้เรื่ องเทคนิคการให้บริ การผ่านการบรรยายประกอบสไลด์
o ระหว่างอบรม ผูเ้ ข้าอบรมจะมีโอกาสได้ฝึกปฏิบตั ิผา่ นบทบาทสมมติ การฝึ ก สนทนากับลูกค้า, การ
แก้ปัญหาในหลากหลายสถานการณ์ เพื่อสร้างความมัน่ ใจในการสื่ อสาร
o ผูเ้ ข้าอบรมจะได้เรี ยนรู้การให้บริ การใช้ภาษาพูดเชิงบวกผ่านการอภิปรายกลุ่ม
o ผูเ้ ข้าอบรมจะได้ฝึกปฏิบตั ิในการแก้ไขปั ญหาตามสถานการณ์ที่ได้รับมอบหมายเพื่อใช้เทคนิคที่ได้
เรี ยนรู้มาปรับใช้
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