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"คุณค่าบริ การอยูท่ ี(ตวั คุณ เพราะลูกค้ารับบริ การจากคุณ"
หลักการ/แนวความคิด








การให้บริ หารลูกค้า เพื(อสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า ทั9งก่อนและหลังการขาย นับว่าเป็ นปัจจัยที(สาํ คัญ
อย่างมากต่อธุรกิจในปัจจุบนั เพราะลูกค้าสามารถเลือกรับบริ การจากใครก็ได้ที(ให้บริ การที(ดีที(สุด เนื(องจาก
การแข่งขันในขณะนี9มีความรุ นแรง และทุกๆองค์กรต่างให้ความสําคัญเรื( องการบริ การเป็ นอย่างมาก
การพัฒนาพนักงานให้มีหวั ใจในการบริ การ เกิดความภาคภูมิใจในงานที(ทาํ อยู่ , มีทศั นคติเชิงบวกต่องานที(
ทําอยู่ และเข้าใจความต้องการที(แท้จริ งของลูกค้า (ทั9งลูกค้าภายใน และ ลูกค้าภายนอก) สามารถจูงใจให้
ลูกค้าคล้อยตาม และเอาชนะข้อโต้แย้งของลูกค้าได้อย่างสร้างสรรค์ ย่อมเกิดผลดีตอ่ องค์กรในระยะยาว
การสร้างให้พนักงานมีมุมมองลูกค้าเป็ นศูนย์กลางนั9น องค์กรต้องปลูกฝังค่านิยมการบริ การลูกค้าด้วยใจ (
Service Mind ) ที(มิใช่ทาํ ได้เพียงชัว( ข้ามคืน ต้องปฏิบตั ิกนั อย่างต่อเนื(อง จนเป็ นนิสัยติดตัวพนักงาน แล้วจะ
ทําให้หล่อหลอมเป็ นวัฒนธรรมองค์กรที(ยง(ั ยืนได้
การให้บริ การที(ดีเลิศนั9น มิใช่เป็ นการให้บริ การที(ดีที(สุดแก่ลูกค้า แต่เป็ นการให้บริ การที(ตรงกับความ
ต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้ าหมาย เพื(อทําให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในการรับบริ การอย่างแท้จริ ง
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วัตถุประสงค์
ประสงค์ของหลักสู ตร






เพื(อพัฒนาให้พนักงานมีความรู ้ ความสามารถในด้านการให้บริ การด้วยหัวใจที(เป็ นเลิศแก่ลูกค้า ส่ งผลให้
เกิดความพึงพอใจสู งสุ ด
เพื(อกําหนดแบบฝึ กฝนสําหรับการพัฒนาตัวเองของเจ้าหน้าที(ให้กลายเป็ นผูใ้ ห้บริ การที(มีคุณภาพ มีความ
เชื(อมัน( ในตัวเองและมีทศั นคติเชิงบวกต่องานบริ การจนกลายเป็ นธรรมชาติในที(สุด
เพื(อสอดแทรกเทคนิคต่างๆ ให้เป็ นแนวคิดของพนักงานในการปรับใช้ให้เหมาะสมกับตัวเอง เช่น การชนะ
มิตร , การจูงใจผูอ้ ื(น , การชนะข้อโต้แย้ง เป็ นต้น

เนือ6 หาหลักสู ตร สร้ างหัวใจบริการที8ดเี ลิศ ... ภายในตัวคุณ
( Service Mind within You )





คุณเป็ นได้ดีกว่าที(คุณคิด ... เชื(อหรื อไม่ ?
 ศักยภาพของคุณ
 ทัศนคติของคุณ
 ชีวต
ิ ของคุณ



ตรวจสอบแนวความคิดของคุณในเรื( องการให้บริ การ
หลักพื9นฐานของการบริ การ
 ความพึงพอใจ (Satisfaction)
 ความคาดหวัง (Expectation)
 ความพร้อม (Readiness)
 ความมีคุณค่า (Values)
 ความสนใจ (Interest)
 ความมีไมตรี จิต (Courtesy)
 ความมีประสิ ทธิ ภาพ (Efficiency)
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ทัศนคติเชิงบวกในการให้บริ การ
 ทัศนคติเป็ นสิ( งที(คุณเลือกได้
 ทัศนคติของคุณบอกการกระทําของคุณ
 หลีกเลี(ยงโจรปล้นความสุ ข
 เลือกมุมมองในแง่ดี
 เป็ นคนดีเพื(อให้ได้ส(ิ งดี
เทคนิคชนะมิตรและจูงใจผูค้ น
 ยิม
9
 ให้ความสําคัญในเรื( องที(เขาสนใจ
 เอาใจเขามาใส่ ใจเรา
 หลีกเลี(ยงข้อโต้แย้ง
คุณเลือกเป็ นผูใ้ ห้บริ การที(ดีเลิศด้วยตัวคุณเอง
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แนวทางในการฝึ กอบรม
การฝึ กอบรมใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้แบบผูใ้ หญ่ (Adult Learning) โดยทําให้ผเู ้ รี ยนได้คิด แลกเปลี(ยน
ประสบการณ์ แสดงความคิดเห็น เพื(อให้เกิดความเข้าใจในเนื9อหาอย่างแท้จริ ง และสามารถนําสิ( งที(
เรี ยนรู ้ไปใช้ได้ในทันที
เนื9อหาของหลักสู ตรถูกถ่ายทอดหลากหลายวิธี เช่น
- การบรรยาย : ทําให้เห็นภาพ และ เข้าใจทฤษฎีอย่างรวดเร็ ว
- Workshop : ลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตัวเอง ทําให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริ ง
- การนําเสนอ : ฝึ กฝนการแสดงออก ทางความคิดเห็นในที(ประชุม
- Role Playing : มองเห็นผลลัพธ์ที(ใกล้เคียงกับความเป็ นจริ งในทันที
ทําให้การเรี ยนรู ้เกิดความสนุกสนาน ไม่น่าเบื(อหน่าย ทุกคนอยากถาม และอยากตอบคําถาม
ทําให้สามารถเข้าใจได้ดว้ ยตัวเองอย่างแท้จริ ง
วิทยากรทําหน้าที(เป็ นผูอ้ าํ นวยความสะดวกในการเรี ยนรู ้ โดยใช้กระบวนการ Group Coaching เพื(อให้ผู ้
เรี ยนรู ้ มองเห็นตัวเอง และอยากเปลี(ยนแปลง พัฒนาตัวเองด้วยตัวเอง สามารถตั9งเป้ าหมายและแผนงาน
ในการพัฒนาตัวเอง จนเกิดเป็ นความรับผิดชอบในเป้ าหมายของตัวเอง
กําหนดแบบฝึ กฝน เพื(อนําไปปฏิบตั ิให้เกิดความเชี(ยวชาญ และกลายเป็ นธรรมชาติในที(สุด

ตัวอย่ าง Work Shop / กรณีศึกษา
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 ตัวอย่างWork Shop หัวข้อ “ การชื8นชมผู้อนื8 (จับถูก) ”
วิธีปฏิบัติ
 ลองนึกถึงใครก็ได้ เช่น หัวหน้า , เพื(อน , ลูกค้า , ลูกน้อง เป็ นต้น คิดถึงจุดเด่นของเขาที(เรา
ประทับใจและอยากปฏิบตั ิตาม เล่าให้เพื(อนๆใน Class เช่น - จุดเด่น - ความสามารถพิเศษ - อุปนิสัยที(ดี
ผลทีจ8 ะได้ รับ
 การชื(นชมอย่างจริ งใจ จะทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับผูน้ 9 นั แน่นแฟ้ นยิง( ขึ9น เพราะคนทุกคน
ชอบคําชม และเมื(อเราชมผูอ้ ื(นมากเท่าไร ผูอ้ ื(นก็จะชมเรามากขึ9นเท่านั9น เท่ากับต่างคนต่างให้กาํ ลังใจซึ(งกันและ
กัน ทําให้ทศั นคติของเราเกี(ยวกับคนเป็ นในเชิงบวกมากขึ9น (อยากขอยํ9าว่าเรื( องที(เราชมนั9นมาจากความรู ้สึกที(
แท้จริ งของเรา ไม่ใช่เสแสร้งน่ะครับ)
การนําไปฝึ กต่ อไป
 ต่อไปนี9ให้บอกกับตัวเองว่า เราจะเริ( มจากการหาข้อดีของผูท้ ี(เราเกี(ยวข้องก่อนโดยการจับถูก ถึงแม้
คนๆนั9นเราจะรู ้สึกไม่ถูกใจก็ตาม เราก็จะพยายามหาข้อดีของเขาให้เจอ (เชื(อแน่วา่ ทุกคนมีขอ้ ดีครับ แต่เราไม่
พยายามหาเท่านั9นเอง) ลองฝึ กตัวเองในระหว่างการประชุม ให้หาจุดเด่นหรื อข้อดีและความสามารถของแต่ละ
คนที(เราประชุมด้วย จะทําให้เรามีความสุ ขกับการประชุมมากขึ9นเลยครับ เมื(อเราเห็นข้อดีของใครแล้ว เราก็จะ
รับฟังมากขึ9นก็จะทําให้เราได้รับความรู ้ใหม่ๆเพิม( ขึ9น เห็นไหมครับมีแต่ขอ้ ดีๆทั9งนั9น
สาเหตุทที8 าํ ให้ เราเปลีย8 นแปลงตัวเองได้
 การสร้างความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื(นที(ดี คือ การให้ความสําคัญกับเขา ซึ(งก็ควรเริ( มจากการจับถูกในตัว
เขาก่อน เมื(อฝึ กฝนบ่อยๆเราจะมีทศั นคติที(ดีข9 ึนเลยครับ

ผู้ที8เหมาะสมกับหลักสู ตรนี6
 เจ้าหน้าที(ฝ่ายบริ การลูกค้า
 พนักงานฝ่ ายขาย
 พนักงานปฏิบตั ิการที(เกี(ยวข้องกับลูกค้า
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