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 โปรแกรมฝึกอบรมหลกัสูตร :  การสรา้งภาพลกัษณท่ี์ดีของบุคลากรเพือ่งานบริการ  

 ระยะเวลาในการฝึกอบรม    :  1 วนั เวลา 09.00-16.00 น. 

 วิทยากร :  ดร.วสนัต ์ ฤทธ์ิมนตรี 

 

หลกัการและเหตุผล 

           ในภาวะที่สภาพแวดล้อมทางธุรกิจมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเรว็ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองภาวะเศรษกิจสงัคม แรงงาน 

การเมือง และเทคโนโลย่ี ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว อันเป็นสาเหตุที่ท  าให้ธุรกิจจ าเป็นต้องปรับตัวให้ทันต่อการ

เปล่ียนแปลง เพ่ือพร้อมเผชิญกับปัญหาด้านการแข่งขัน ธุรกิจต้องเปล่ียนกลยุทธ์จากการเพ่ิมประสิทธิภาพ เป็นการเพ่ิม

คุณภาพ และกลยุทธ์ที่ส  าคัญประการหน่ึงกค็ือ การพัฒนาพนักงาน ทั้งน้ีเพราะหากต้องการให้องค์กรมีประสิทธิภาพและมี

คุณภาพ ย่อมต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้  ความสามารถ รวมทั้งมีทศันคติที่ถูกต้องในการปฏิบัติงานเสยีก่อน  จึงถือว่าเป็น

สิ่งจ าเป็นอย่างย่ิง ที่จะต้องมีการพัฒนาบุคลิกภาพ ศักยภาพของการให้บริการ เพ่ือให้บุคลากรในองค์กรมีการพัฒนาตนเอง

สู่การปรับเปล่ียนให้เป็นบุคลากรที่มีประสทิธภิาพสงูในองค์กรน้ันๆ ในยุคการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงเช่นน้ี “บริการให้โดน

และได้ใจลูกค้า” เป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างมากต่อการช่วงชิงและรักษาลูกค้าไว้ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการให้บริการหรือธุรกิจขาย

สนิค้า ลูกค้าในยุคน้ีมีความต้องการและคาดหวังมากข้ึน สนิค้าที่มีในท้องตลาดกไ็ม่แตกต่างกนัมากนัก สิ่งที่เป็นอาวุธส าคัญที่

จะสร้างความเป็นเลิศให้ธุรกิจ คือ การบริการให้โดนและได้ใจลูกค้า       หลักสตูร “เทคนิคการบริการให้โดนและได้ใจ

ลูกค้า  จึงได้พัฒนาข้ึนมาเพ่ือให้ทมีผู้ให้บริการ ได้เรียนรู้ เทคนิคในการเข้าใจลูกค้าให้มากขึ้น เมื่อจบการอบรม ผู้เข้าสมัมนา

จะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ ด้านการให้บริการอย่างเป็นเลิศได้ด้วยตนเอง 

 

หวัขอ้ทีใ่ชอ้บรม 

หลักสตูรน้ีเป็นหลักสตูรที่ช่วยให้องค์กรเพ่ิมคะแนนบวกในสายตาลูกค้าโดยที่พนักงานไม่ต้องลงทุนเพ่ิมเพ่ือบุคลิกภาพ

ที่ดีส าหรับพนักงานยุคใหม่น าพาตัวเองสู่ความมั่นใจ 

1. การปรับความคิด การสร้างทศันคติที่ดแีละบุคลิกท่วงท่าที่ดีส าหรับคนยุคใหม่และ อริิยาบถที่น่าประทบัใจในการ

พร้อมให้บริการ 

2. มารยาทสงัคมทางธุรกจิในการต้อนรับผู้มาเยือน (บนพ้ืนฐานความต้องการ ตามธรรมชาติของมนุษย์ เช่น มารยาท

การใช้โทรศัพทต์ิดต่องาน, การดูแลลูกค้าระหว่างรอ) 

3. การไหว้อย่างธุรกจิ ให้งดงามและประทบัใจกบัทุกระดับ 

4. ศิลปะการสื่อสารเพ่ือสร้างความประทบัใจ เทคนิคการพูดที่จ าเป็นส าหรับงานบริการ เช่น  การกล่าวค าทกัทาย 

กล่าวค าต้อนรับ  กล่าวรับรู้ เมื่อมีลูกค้าเข้ามาในพ้ืนที่ให้บริการ วิธถีามความประสงค์ของผู้มาเยือนให้น่าฟังแต่ได้

ข้อมูลครบถ้วนการปฏเิสธให้นุ่มนวล 

5. ภาษาบริการ 

6. มารยาทในการน าลูกค้าไปพบกบัผู้ที่ต้องการติดต่อ 

7. การสร้างความประทบัใจให้ลูกค้าก่อนลากลับและอื่นๆ ที่สามารถน าไปใช้งานได้จริง 

8. ค้นหาจุดเด่นและปรับปรุงจุดด้อยในบุคลิกของแต่ละคน 

 

รูปแบบของการอบรม 

เป็นการเรียนรู้ เชิงปฏบิัติ  Interactive Training บรรยายพร้อมเอกสารประกอบ, Workshop, Role Play, Case Study 

 

จ านวนผูเ้ขา้สมัมนา 30 คน / รุ่น 
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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 

 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   
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 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) 

 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  
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  MAKE-UP ARTIST  อสิระ ท างานให้กบัรายการโทรทศัน์ และบริษัทโฆษณา ต่างๆ 

 วิทยากรบรรยายเร่ืองงานบริการ บุคลิกภาพให้กบัองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน 
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