โปรแกรมฝึ กอบรมหลักสูตร : การพัฒนาบุคลิกภาพ และ มารยาททางสังคม

Business Manner & Cross Culture
ระยะเวลาในการฝึ กอบรม : 1 วัน เวลา 09.00-16.00 น.
วิทยากร : ดร.วสันต์ ฤทธิ์มนตรี
หลักการและเหตุผล
ความพึงพอใจของลูกค้ า เป็ นคาพูดศักดิ์สทิ ธิ์ท่นี ักการตลาด นักขายพูดถึงกันอยู่เสมอเพราะพื้นฐานสาคัญ ในการ
ทางานคือการทาให้ ลูกค้ าพอใจ ลูกค้ าที่พอใจอยู่แล้ วก็ต้องทาให้ พอใจมากขึ้น หรือพอใจในสินค้ าและบริการของเรามากกว่า
ของคู่แข่ง แต่ปัญหาก็คือ องค์กรจะรู้ได้ อย่างไรว่าลูกค้ าเราพอใจแล้ วหรือยัง พอใจแค่ไหน มากหรือน้ อยกว่าของคู่แข่ง หลาย
องค์กรจึงพยายามหาเครื่องมือ และเทคนิควิธกี ารมาเพื่อวัดความพึงพอใจของลูกค้ า ซึ่งสิ่งที่จะสร้ างความพึงพอใจ หรือสร้ าง
ความไม่พึงพอใจให้ ลูกค้ าได้ กต็ ้ องมาจากงานบริการ อันถือเป็ นสิ่งสาคัญของการแข่งขันทางธุรกิจ ไม่ ว่าจะเป็ นองค์กรใดก็
ตาม มักไม่พ้นงานบริการไปได้ องค์กรแห่ งการบริการใดที่มีระบบการบริการที่เข้ มแข็ง และเข้ าถึงใจลูกค้ าได้ ย่อมที่จะได้ รับ
การตอบรั บจากลูกค้ าเป็ นอย่ างดี และเนื่องจากการแข่ งขันทางธุรกิจสูงนี่เอง ทาให้ ทุกองค์กรต้ องพัฒนาด้ านงานบริ การ
เรียนรู้พฤติกรรมการบริการที่มีคุณภาพเพื่อให้ มีความเป็ นมืออาชีพ และตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า หรือผู้ใช้ บริการ

วัตถุประสงค์/ประโยชน์ทีจ่ ะได้รบั





ส่งเสริมให้ บุคลากรเพื่องานบริการมีบุคลิกภาพที่ดี
ส่งเสริมให้ บุคลากรเกิดความมั่นใจและมีทกั ษะที่ดีต่อการปฏิบัติหน้ าที่
สร้ างเสริมให้ เกิดความคิดเชิงบวกสาหรับงานบริการ และบุคลากรเกิดจิตสานึกที่ดใี นงานบริการ
เพื่อให้ ผู้เข้ าฝึ กอบรมสัมมนาเรียนรู้แนวทางการพัฒนาการสื่อสาร ให้ มีประสิทธิภาพ และลดปัญหาอันเนื่องจาก
การสื่อสารที่ผิดพลาด
 เพื่อให้ ผ้ ูเข้ าฝึ กอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน และเพิ่มความประทับใจแก่คู่สนทนา ทั้งที่เป็ นลูกค้ า
ภายในและภายนอกองค์กร
 บุคลากรเป็ นทูตแห่ งการบริการขององค์กร เพื่อสร้ างการบริการที่ดีให้ เกิดภายในองค์กรต่อไป

เนื้ อหาในการอบรม









ทัศนคติของนักบริการที่ดี การสร้ างนิสยั ของนักบริการมืออาชีพ
การบริการคืออะไร
หลักของการให้ บริการ และ การให้ บริการแก่ลกู ค้ า
สาเหตุท่ลี ูกค้ าไม่กลับมาใช้ บริการ และ อิทธิพลของความพึงพอใจ
การสร้ างงานบริการให้ เกิดความแตกต่าง (เหนือกว่ามาตรฐาน)
การกล่าวทักทายลูกค้ า (นา้ เสียง - ภาษากาย) (พร้ อม ฝึ กปฏิบัติ Workshop)
ภาษาของการบริการ อิทธิพลหลักของการสื่อสาร (พร้ อม ฝึ กปฏิบัติ Workshop)
เคล็ดลับการสื่อสาร เพื่อสร้ างความประทับใจ (ยิ้มแย้ มแจ่มใส, เข้ าหา-ทักทาย, สอบถาม) (พร้ อม ฝึ กปฏิบัติ
Workshop)
 การขจัดข้ อโต้ แย้ ง และ การตอบข้ อซักถามของลูกค้ า พฤติกรรมการสื่อสารที่สร้ างความไม่พอใจ
สถาบันฝึ กอบรม เทรนนิง่ เซ็ นเตอร์ เซอร์วิส
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 การพัฒนาบุคลิกภาพในงานบริการ และ เทคนิคการสร้ างเสริมบุคลิกภาพในงานบริการอย่างมืออาชีพ
 บทสรุปของการพัฒนาบุคลิกภาพ และ มารยาททางสังคม
 อุปนิสยั แห่ งความสาเร็จในงานบริการของนักบริการมืออาชีพ

ผูเ้ ข้าอบรม
พนักงาน หัวหน้ างาน ฝ่ ายต้ อนรับ ฝ่ ายขาย เลขานุการ ผู้ท่ตี ้ องปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการติดต่อสื่อสาร ผู้ท่ี
สนใจพัฒนาทักษะของตนเอง

รูปแบบของหลักสูตร
การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) / การบรรยาย (Lecture) / กิจกรรมฝึ กปฏิบัติ (Practice) / วิเคราะห์
บุคลิกลักษณะเป็ นรายบุคคลพร้ อมข้ อแนะนาเพื่อการพัฒนา

จานวนผูเ้ ข้าสัมมนา

30 คน / รุ่น

วิทยากร ดร. วสันต์ ฤทธิ์มนตรี
กรรมการผู้จดั การ บริษัท มีดี สกอล่าร์ เทรนนิ่ง แอนด์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด

การศึกษา
 ครุศาสตร์บัณฑิต สถาบันราชภัฏจันทร์เกษม สาขาบริหารการศึกษา
 รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สาขาการบริหารจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
 ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

อดีต













ฝ่ ายประชาสัมพันธ์ ห้ างสรรพสินค้ าแฟรี่ พลาซ่า จ.ขอนแก่น
ฝ่ ายโฆษณา ห้ างสรรพสินค้ าแฟรี่ พลาซ่า จ. ขอนแก่น
MAKE-UP ARSTIST ให้ กบั เครื่องสาอาง REVLON
เจ้ าหน้ าที่อบรมการแต่งหน้ าให้ กบั ผู้เข้ าประกวดนางสาวไทย ปี พ. ศ.2532-2538 และให้ แนวคิด, สีสนั การ
แต่งหน้ าสาหรับผู้เข้ าประกวดนางสาวไทย ปี 2537
MAKE-UP ARTIST ให้ กบั ฝ่ ายการตลาด เครื่องสาอาง 4 Brand ได้ แก่ เฟสก้ า , ปิ แอร์ การ์แดงส์ , โมเมนต้ า
และ เดอ มาเบรนด์ ของ บ.แพนคอสเมติกส์
MAKE-UP ARTIST ให้ กบั เครื่องสาอางเอสเต้ ลอเดอร์
ฝ่ ายแฟชั่น (สไตลิสต์) นิตยสารเปรียว
วิทยากรพิเศษเกี่ยวกับเรื่องการดูแลและรักษาผิวพรรณ เติมสีสนั ให้ กบั บุคลิกของสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ
จอห์นโรเบิร์ต เพาเวอร์ส และ บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)
TRAINING OPERATIONS (ฝึ กอบรมพิเศษ) ผลิตภัณฑ์ NICOLE COSMETICS สินค้ าบริษัทในกลุ่ม เซ็นทรัล
มาร์เก็ตติ้งกรุ๊ป
ผู้ชานาญการฝึ กอบรม (TRAINNIN SPECIALIST)สังกัดแผนกพัฒนาบุคลากร ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
บริษัทเซ็นทรัลเทรดดิ้ง จากัด บริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลมาร์เก็ตติ้งกรุ๊ป
สถาบันฝึ กอบรม เทรนนิง่ เซ็ นเตอร์ เซอร์วิส

เลขที่ 52/174 ถนนกรุงเทพกรีฑา ซอย 15 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพ 10250 โทร 02 736 0408 แฟกซ์ 02 7360050
www.trainingservice.co.th

 ผู้ชานาญการอาวุโส (SENIOR SPECIALIST) สังกัดแผนกพัฒนาบุคลากร ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล บริษัทเซ็นทรัล
เทรดดิ้ง จากัด บริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลมาร์เก็ตติ้งกรุ๊ป

ประสบการณ์การทางาน/การบรรยาย
ปัจจุบนั























วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับ Men’s Grooming สถาบันพัฒนาบุคลิกภาพจอห์นโรเบิร์ต เพาเวอร์ส
วิทยากรบรรยายให้ กบั สถาบันฝึ กอบรม เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ เซอร์วิส
วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับหัวข้ อเทคนิคการขาย,การบริการด้ วยใจ,การพัฒนาคน,บุคลิกภาพที่ดีสาหรับ
นักขายให้ กบั พนักงานบริการในกลุ่ม CENTRAL Restaurants Group ( Pizza Hut, Auntie anne’s, Mister
Donut, KFC , Baskin Robbins และ Steak Hunter)
วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับหัวข้ อ “บุคลิกคลิกใจคน”ให้ กบั นักศึกษาสาขาธุรกิจและอาชีวศึกษา ภาควิชานโยบาย
การจัดการและความเป็ นผู้นาทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับหัวข้ อ “การบริการด้ วยใจ, การพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีสาหรับนักขาย”ให้ กบั พนักงานแนะนา
ความงามและแนะนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบริษัทในกลุ่ม NEO Group จากัด
วิทยากรให้ คาแนะนาเรื่องบุคลิกภาพและการแต่งกายในรายการของบริษัทยูนิ ลีเวอร์ไทยโฮล์ด้ งิ จากัด
หัวข้ อ“พลิกหมองเป็ นขาวพลิกหาสาวโอโม่”
วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับหัวข้ อ “งานบริการและการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีสาหรับนักขาย”ให้ กบั
พนักงานแนะนาความงามบริษัทในกลุ่ม สหเอเชีย Group จากัด(เครื่องสาอาง ZA)
วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับหัวข้ อ “การโน้ มน้ าวและการจูงใจ”ให้ กบั พนักงานภาคพื้นดิน สายการบิน นกแอร์
วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับหัวข้ อ “ก้ าวสู่ผ้ ูบริหาร”ให้ กบั เจ้ าหน้ าที่การท่าเรืองแห่ งประเทศไทย
วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับหัวข้ อ “ เทคนิคการบริการให้ โดนใจลูกค้ าและบุคลิกภาพที่ดีสาหรับนักขาย” และ หัวข้ อ
“ CALL CENTER มืออาชีพ” ให้ กบั พนักงานบริการในกลุ่มเซ็นทรัลพัฒนา
วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับหัวข้ อ “การพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีสาหรับนักขาย”ให้ กบั พนักงานแนะนาสินค้ าบริษัทใน
กลุ่ม PRIMA GOLD INTERNATIONALCO.,LTD
วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับหัวข้ อ “บุคลิกภาพที่ดีเพื่อเยาวชน”ให้ กบั ศูนย์เยาวชนวัดโสมนัส
วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับหัวข้ อ “การแต่งหน้ าและการพัฒนาบุคลิกภาพที่ด”ี ให้ กบั เจ้ าหน้ าที่ของเยาวชนที่ศูนย์
เยาวชนเวรุฬาชิน
วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับหัวข้ อ “บุคลิกภาพดูดี ไม่ต้องเดี๋ยว”ให้ กบั ลูกค้ าของบริษัทในกลุ่ม PRIMA GOLD
INTERNATIONALCO.,LTD
วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับหัวข้ อ “การแต่งหน้ าและการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีสาหรับนักขาย”ให้ กบั พนักงานบริษัท
มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จากัด (มหาชน)
วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับหัวข้ อ “เทคนิคการแต่งหน้ าและการดูแลผิวพรรณ” ให้ กบั กลุ่มผู้บริหารกรมส่งเสริมการ
ส่งออก กระทรวงพาณิชย์
วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับหัวข้ อ “การสร้ างภาพลักษณ์ท่ดี ีของบุคลากรเพื่องานบริการ” ให้ กบั ผู้จัดการสาขาและ
เจ้ าหน้ าที่บัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟ ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)

สถาบันฝึ กอบรม เทรนนิง่ เซ็ นเตอร์ เซอร์วิส
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 วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับหัวข้ อ “สร้ างภาพลักษณ์ท่ดี ีสาหรับบุคลากรเพื่องานบริการ” ให้ กบั เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายการเงิน
ระหว่างประเทศและเจ้ าหน้ าที่ call center ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
 วิทยากรบรรยายหัวข้ อ “ เทคนิคการพูดในที่สาธารณะและการพูดในที่ประชุม” ให้ กบั ลูกค้ าและผู้สนใจของสมาคม
หอการค้ าไทย (TCC)
 วิทยากรบรรยายหัวข้ อ “การเสริมบุคลิกภาพสร้ างภาพลักษณ์สาหรับนักบริการมืออาชีพ”ให้ กบั ทีมบริหารพนักงาน
บริษัทไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ ประกันชีวิต (SIAM COMMERCIAL NEW YORK LIFE INSURANCE)
 วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับหัวข้ อ “ภาพลักษณ์ท่ดี ีของบุคลากรเพื่องานบริการ” ให้ กบั เจ้ าหน้ าที่และพนักงานของ
โรงแรมแพนแปซิฟิค กรุงเทพฯ
 วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับหัวข้ อเทคนิคการขาย , การบริการด้ วยใจ , การพัฒนาคน , การทางาน เป็ นทีม
 บุคลิกภาพที่ดีสาหรับนักขายมืออาชีพผู้บรรยายพิเศษเกี่ยวกับบุคลิกภาพ,ศิลปะการแต่งหน้ า,การดูแลและรักษา
ผิวพรรณ
 MAKE-UP ARTIST อิสระ ทางานให้ กบั รายการโทรทัศน์ และบริษัทโฆษณา ต่างๆ
 วิทยากรบรรยายเรื่องงานบริการ บุคลิกภาพให้ กบั องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน
 Image Maker
สอบถามรายละเอียดเพิม่ ที่
นายพิสษิ ฐ์ จิณฤต
Tel No. 02 736 0408 Mobile: 089 898 0400
Fax No.02 736 0050
E-mail: admin@trainingservice.co.th
http://www.trainingservice.co.th
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