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 โปรแกรมฝึกอบรมหลกัสูตร :  การพฒันาบุคลิกภาพ และ มารยาททางสงัคม  

    Business Manner & Cross Culture  

 ระยะเวลาในการฝึกอบรม    :  1 วนั เวลา 09.00-16.00 น. 

 วิทยากร :  ดร.วสนัต ์ ฤทธ์ิมนตรี 

 

หลักการและเหตุผล 

 ความพึงพอใจของลูกค้า เป็นค าพูดศักดิ์สทิธิ์ที่นักการตลาด นักขายพูดถึงกันอยู่เสมอเพราะพ้ืนฐานส าคัญ ในการ

ท างานคือการท าให้ลูกค้าพอใจ ลูกค้าที่พอใจอยู่แล้วกต้็องท าให้พอใจมากข้ึน หรือพอใจในสนิค้าและบริการของเรามากกว่า

ของคู่แข่ง แต่ปัญหากค็ือ องค์กรจะรู้ ได้อย่างไรว่าลูกค้าเราพอใจแล้วหรือยัง พอใจแค่ไหน มากหรือน้อยกว่าของคู่แข่ง หลาย

องค์กรจึงพยายามหาเคร่ืองมือ และเทคนิควิธกีารมาเพ่ือวัดความพึงพอใจของลูกค้า ซ่ึงสิ่งที่จะสร้างความพึงพอใจ หรือสร้าง

ความไม่พึงพอใจให้ลูกค้าได้กต้็องมาจากงานบริการ อันถือเป็นสิ่งส าคัญของการแข่งขันทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรใดก็

ตาม มักไม่พ้นงานบริการไปได้ องค์กรแห่งการบริการใดที่มีระบบการบริการที่เข้มแขง็ และเข้าถึงใจลูกค้าได้ ย่อมที่จะได้รับ

การตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี และเน่ืองจากการแข่งขันทางธุรกิจสูงน่ีเอง ท าให้ทุกองค์กรต้องพัฒนาด้านงานบริการ 

เรียนรู้พฤติกรรมการบริการที่มีคุณภาพเพ่ือให้มีความเป็นมืออาชีพ และตอบสนองความต้องการของลูกค้า หรือผู้ใช้บริการ 

 

วตัถุประสงค/์ประโยชนที์จ่ะไดร้บั 

 ส่งเสริมให้บุคลากรเพ่ืองานบริการมีบุคลิกภาพที่ด ี 

 ส่งเสริมให้ บุคลากรเกดิความมั่นใจและมีทกัษะที่ดีต่อการปฏบิัติหน้าที่  

 สร้างเสริมให้เกดิความคิดเชิงบวกส าหรับงานบริการ และบุคลากรเกดิจิตส านึกที่ดใีนงานบริการ  

 เพ่ือให้ ผู้เข้าฝึกอบรมสมัมนาเรียนรู้แนวทางการพัฒนาการสื่อสาร ให้มีประสทิธภิาพ และลดปัญหาอนัเนื่องจาก

การสื่อสารที่ผิดพลาด  

 เพ่ือให้ผู้เข้าฝึกอบรมสมัมนาเพ่ิมประสทิธภิาพการท างาน และเพ่ิมความประทบัใจแก่คู่สนทนา ทั้งที่เป็นลูกค้า

ภายในและภายนอกองค์กร  

 บุคลากรเป็นทูตแห่งการบริการขององค์กร เพ่ือสร้างการบริการที่ดีให้เกดิภายในองค์กรต่อไป  

 

 

เนื้ อหาในการอบรม  

 ทศันคติของนักบริการที่ดี การสร้างนิสยัของนักบริการมืออาชีพ  

 การบริการคืออะไร  

 หลักของการให้บริการ และ การให้บริการแก่ลกูค้า  

 สาเหตุที่ลูกค้าไม่กลับมาใช้บริการ และ อทิธพิลของความพึงพอใจ  

 การสร้างงานบริการให้เกดิความแตกต่าง (เหนือกว่ามาตรฐาน)  

 การกล่าวทกัทายลูกค้า (น า้เสยีง - ภาษากาย) (พร้อม ฝึกปฏบิัติ Workshop)  

 ภาษาของการบริการ อทิธพิลหลักของการสื่อสาร (พร้อม ฝึกปฏบิัติ Workshop) 

 เคลด็ลับการสื่อสาร เพ่ือสร้างความประทบัใจ (ยิ้มแย้มแจ่มใส, เข้าหา-ทกัทาย, สอบถาม) (พร้อม ฝึกปฏบิัติ 

Workshop)  

 การขจัดข้อโต้แย้ง และ การตอบข้อซักถามของลูกค้า พฤติกรรมการสื่อสารที่สร้างความไม่พอใจ 
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 การพัฒนาบุคลิกภาพในงานบริการ และ เทคนิคการสร้างเสริมบุคลิกภาพในงานบริการอย่างมืออาชีพ  

 บทสรุปของการพัฒนาบุคลิกภาพ และ มารยาททางสงัคม  

 อุปนิสยัแห่งความส าเรจ็ในงานบริการของนักบริการมอือาชีพ  

 

ผูเ้ขา้อบรม 

 พนักงาน หัวหน้างาน ฝ่ายต้อนรับ  ฝ่ายขาย  เลขานุการ ผู้ที่ต้องปฏบิัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกบัการติดต่อสื่อสาร   ผู้ที่

สนใจพัฒนาทกัษะของตนเอง 

 

รูปแบบของหลกัสูตร 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) / การบรรยาย (Lecture) / กิจกรรมฝึกปฏิบัติ (Practice) / วิเคราะห์

บุคลิกลักษณะเป็นรายบุคคลพร้อมข้อแนะน าเพ่ือการพัฒนา  

 

จ านวนผูเ้ขา้สมัมนา 30 คน / รุ่น 

 

วิทยากร ดร. วสนัต ์ ฤทธ์ิมนตรี 

กรรมการผู้จดัการ  บริษัท มีดี สกอล่าร์ เทรนนิ่ง แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท ์จ ากดั 

การศึกษา   

 ครุศาสตร์บัณฑติ สถาบันราชภัฏจันทร์เกษม  สาขาบริหารการศึกษา 

 รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์  

สาขาการบริหารจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 

 ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฏบีัณฑติ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทร์ิน 

อดีต 

 ฝ่ายประชาสมัพันธ ์ห้างสรรพสนิค้าแฟร่ี พลาซ่า จ.ขอนแก่น 

 ฝ่ายโฆษณา ห้างสรรพสนิค้าแฟร่ี พลาซ่า จ. ขอนแก่น 

 MAKE-UP ARSTIST ให้กบัเคร่ืองส าอาง REVLON 

 เจ้าหน้าที่อบรมการแต่งหน้าให้กบัผู้เข้าประกวดนางสาวไทย ปี พ. ศ.2532-2538 และให้แนวคิด, สสีนัการ

แต่งหน้าส าหรับผู้เข้าประกวดนางสาวไทย ปี 2537 

 MAKE-UP ARTIST   ให้กบัฝ่ายการตลาด เคร่ืองส าอาง 4 Brand ได้แก่ เฟสก้า , ปิแอร์ การ์แดงส ์, โมเมนต้า 

และ เดอ มาเบรนด์ ของ บ.แพนคอสเมติกส ์

 MAKE-UP ARTIST ให้กบัเคร่ืองส าอางเอสเต้ ลอเดอร์ 

 ฝ่ายแฟช่ัน (สไตลิสต์) นิตยสารเปรียว 

 วิทยากรพิเศษเกี่ยวกบัเร่ืองการดูแลและรักษาผิวพรรณ เติมสสีนัให้กบับุคลิกของสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ 

 จอห์นโรเบิร์ต เพาเวอร์ส และ บริษัท การบินไทย จ ากดั (มหาชน)       

 TRAINING OPERATIONS (ฝึกอบรมพิเศษ) ผลิตภัณฑ ์NICOLE COSMETICS สนิค้าบริษัทในกลุ่ม เซน็ทรัล

มาร์เกต็ติ้ งกรุ๊ป 

 ผู้ช านาญการฝึกอบรม (TRAINNIN SPECIALIST)สงักดัแผนกพัฒนาบุคลากร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  

 บริษัทเซน็ทรัลเทรดดิ้ ง จ ากดั บริษัทในกลุ่มเซน็ทรัลมาร์เกต็ติ้ งกรุ๊ป 
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 ผู้ช านาญการอาวุโส (SENIOR  SPECIALIST) สงักดัแผนกพัฒนาบุคลากร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  บริษัทเซน็ทรัล

เทรดดิ้ ง จ ากดั บริษัทในกลุ่มเซน็ทรัลมาร์เกต็ติ้ งกรุ๊ป 

 

ประสบการณก์ารท างาน/การบรรยาย 

ปัจจุบนั 

 วิทยากรบรรยายเกี่ยวกบั Men’s Grooming  สถาบันพัฒนาบุคลิกภาพจอห์นโรเบิร์ต เพาเวอร์ส 

 วิทยากรบรรยายให้กบั สถาบันฝึกอบรม เทรนนิ่ง เซน็เตอร์ เซอร์วิส  

 วิทยากรบรรยายเกี่ยวกบัหัวข้อเทคนิคการขาย,การบริการด้วยใจ,การพัฒนาคน,บุคลิกภาพที่ดีส าหรับ 

 นักขายให้กบัพนักงานบริการในกลุ่ม CENTRAL Restaurants Group ( Pizza Hut, Auntie anne’s,  Mister 

Donut, KFC , Baskin Robbins และ Steak Hunter) 

 วิทยากรบรรยายเกี่ยวกบัหัวข้อ “บุคลิกคลิกใจคน”ให้กบันักศึกษาสาขาธุรกจิและอาชีวศึกษา ภาควิชานโยบาย   

 การจัดการและความเป็นผู้น าทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

 วิทยากรบรรยายเกี่ยวกบัหัวข้อ “การบริการด้วยใจ, การพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีส าหรับนักขาย”ให้กบัพนักงานแนะน า 

 ความงามและแนะน าผลิตภัณฑเ์สริมอาหารบริษัทในกลุ่ม NEO Group จ ากดั 

 วิทยากรให้ค าแนะน าเร่ืองบุคลิกภาพและการแต่งกายในรายการของบริษัทยูนิ ลีเวอร์ไทยโฮล์ดิ้ ง จ ากดั  

 หัวข้อ“พลิกหมองเป็นขาวพลิกหาสาวโอโม่” 

 วิทยากรบรรยายเกี่ยวกบัหัวข้อ “งานบริการและการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีส าหรับนักขาย”ให้กบั 

 พนักงานแนะน าความงามบริษัทในกลุ่ม สหเอเชีย Group จ ากดั(เคร่ืองส าอาง ZA) 

 วิทยากรบรรยายเกี่ยวกบัหัวข้อ “การโน้มน้าวและการจูงใจ”ให้กบัพนักงานภาคพ้ืนดิน สายการบิน นกแอร์ 

  วิทยากรบรรยายเกี่ยวกบัหัวข้อ “ก้าวสู่ผู้บริหาร”ให้กบัเจ้าหน้าที่การท่าเรืองแห่งประเทศไทย 

 วิทยากรบรรยายเกี่ยวกบัหัวข้อ “ เทคนิคการบริการให้โดนใจลูกค้าและบุคลิกภาพที่ดีส าหรับนักขาย”  และ หัวข้อ 

“ CALL CENTER มืออาชีพ” ให้กบัพนักงานบริการในกลุ่มเซน็ทรัลพัฒนา 

 วิทยากรบรรยายเกี่ยวกบัหัวข้อ “การพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีส าหรับนักขาย”ให้กบัพนักงานแนะน าสนิค้าบริษัทใน

กลุ่ม PRIMA GOLD INTERNATIONALCO.,LTD 

 วิทยากรบรรยายเกี่ยวกบัหัวข้อ “บุคลิกภาพที่ดีเพ่ือเยาวชน”ให้กบั ศูนย์เยาวชนวัดโสมนัส 

 วิทยากรบรรยายเกี่ยวกบัหัวข้อ “การแต่งหน้าและการพัฒนาบุคลิกภาพที่ด”ี ให้กบัเจ้าหน้าที่ของเยาวชนที่ศูนย์

เยาวชนเวรุฬาชิน 

 วิทยากรบรรยายเกี่ยวกบัหัวข้อ “บุคลิกภาพดูดี ไม่ต้องเดี๋ยว”ให้กบัลูกค้าของบริษัทในกลุ่ม PRIMA GOLD 

INTERNATIONALCO.,LTD 

 วิทยากรบรรยายเกี่ยวกบัหัวข้อ “การแต่งหน้าและการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีส าหรับนักขาย”ให้กบัพนักงานบริษัท 

มหพันธไ์ฟเบอร์ซีเมนต์ จ ากดั (มหาชน) 

 วิทยากรบรรยายเกี่ยวกบัหัวข้อ “เทคนิคการแต่งหน้าและการดูแลผิวพรรณ” ให้กบักลุ่มผู้บริหารกรมส่งเสริมการ

ส่งออก กระทรวงพาณชิย์ 

 วิทยากรบรรยายเกี่ยวกบัหัวข้อ “การสร้างภาพลักษณท์ี่ดีของบุคลากรเพ่ืองานบริการ” ให้กบัผู้จัดการสาขาและ

เจ้าหน้าที่บัวหลวงเอก็ซ์คลูซีฟ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
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 วิทยากรบรรยายเกี่ยวกบัหัวข้อ “สร้างภาพลักษณท์ี่ดีส าหรับบุคลากรเพ่ืองานบริการ” ให้กบัเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

ระหว่างประเทศและเจ้าหน้าที่ call center ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

 วิทยากรบรรยายหัวข้อ “ เทคนิคการพูดในที่สาธารณะและการพูดในที่ประชุม” ให้กบัลูกค้าและผู้สนใจของสมาคม

หอการค้าไทย (TCC) 

 วิทยากรบรรยายหัวข้อ “การเสริมบุคลิกภาพสร้างภาพลักษณส์ าหรับนักบริการมืออาชีพ”ให้กบั ทมีบริหารพนักงาน

บริษัทไทยพาณชิย์นิวยอร์คไลฟ์ประกนัชีวิต  (SIAM COMMERCIAL NEW YORK LIFE INSURANCE) 

 วิทยากรบรรยายเกี่ยวกบัหัวข้อ “ภาพลักษณท์ี่ดีของบุคลากรเพ่ืองานบริการ” ให้กบัเจ้าหน้าที่และพนักงานของ 

โรงแรมแพนแปซิฟิค กรุงเทพฯ 

 วิทยากรบรรยายเกี่ยวกบัหัวข้อเทคนิคการขาย , การบริการด้วยใจ , การพัฒนาคน , การท างาน เป็นทมี  

 บุคลิกภาพที่ดีส าหรับนักขายมอือาชีพผู้บรรยายพิเศษเกี่ยวกับบุคลิกภาพ,ศิลปะการแต่งหน้า,การดูแลและรักษา  

ผิวพรรณ 

  MAKE-UP ARTIST  อสิระ ท างานให้กบัรายการโทรทศัน์ และบริษัทโฆษณา ต่างๆ 

 วิทยากรบรรยายเร่ืองงานบริการ บุคลิกภาพให้กบัองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน 

 Image Maker 

 

สอบถามรายละเอียดเพิม่ท่ี  

นายพิสษิฐ์  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 

mailto:admin@trainingservice.co.th
http://www.trainingservice.co.th/

