Proactive Service for Excellence

Course outline

การบริการเชิงรุกเพื่อความเปนเลิศ
(Proactive Service for Excellence)

(หลักสูตร 1 วัน)

โดย
อ. กิติศักดิ์ วิวัฒนธนวงศ
วิทยากรที่ปรึกษา

หลักการและเหตุผล
บนโลกที่กูรูหลายทาน เรียกวาโลกที่ไหลลื่น (โลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว และตลอดเวลา) หรือกูรูอีก
หลายทานเรียก โลกที่แบนราบ เต็มไปดวยกระแสของการเปลี่ยนแปลง การพัฒนา และแนนอนที่สุดคือการ
ตอสูแขงขันกันในเชิงธุรกิจในรูปแบบแตกตางหลากหลาย คนทํางานทุกทานที่ตองติดตอสื่อสารทําธุรกิจใน
ประเทศ หรื อระดับสากล คงหลีก ไมพนการติ ด ตอ การสื่อสาร การนํา เสนอ และการตอนรับลูก คา เชิงรุก
(Proactive) ดวยใจบริการ (Service Mind) ซึ่งตองมี ทัศนคติ ตองานบริการ บุคลิกภาพ และการสื่อสารที่ดีเปน
องคประกอบสําคัญ เพื่อการพัฒนาตนเองใหมีภาพลักษณที่ดี และยั่งยืน พรอมไปดวยศักยภาพที่จะนําพา
องคกรสูความรุงโรจนในโลกใบใหม
สถาบันฝกอบรม Entraining จึงไดพัฒนาหลักสูตร การบริการเชิงรุกเพื่อความเปนเลิศ
(Proactive Service for Excellence) ในการเสริมสรางทัศนคติที่ดี ในการทํางานดานการบริการ การมีจิตใจ
แหงการบริการที่ดี (Service Mind) มีบุคลิกและทวงทาอิรยิ าบถที่สงางามในการตอนรับลูกคา และการทํางาน
รวมถึงการวางแผนรับมือกับขอรองเรียน ซึ่งมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง รวมทั้งยังเปนภาพลักษณที่ดี
ใหกับองคกรในการติดตอสือ่ สารกับลูกคา หรือองคกรตางๆ แสดงใหเห็นถึงมีจิตใจที่รักงานบริการ มีความ
นาเชื่อถือ อีกทั้งเปนการเพิม่ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคกรธุรกิจของทาน

เนื้อหาของหลักสูตร
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กรณีศึกษาตัวอยางเพื่อใหเห็นวา การมีจิตใจแหงการบริการที่ดี (Service Mind)และการสื่อสารที่ดี
ในงานบริการ คืออะไร เหตุใด ชวยทําใหหลายๆ องคกรประสบความสําเร็จ ร่ํารวย และยิ่งใหญได กรณีศึกษา
องคกรที่ประสบ ความสําเร็จในระดับประเทศ และระดับโลก รวมถึงการคนหารูปแบบการใช บุคลิกภาพ และ
การสื่อสารที่ดีในงานบริการ ใหเหมาะกับบุคลากร และองคกรของทาน เปนสไตลแบบใด
1.

วัตถุประสงคในการบรรยาย:
เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ และเกิดแรงบันดาลใจ ในเรื่องของการพัฒนาการใช บุคลิกภาพ และการ
สื่อสารที่ดี ที่จะชวยใหทุกทาน และองคกรเดินเขาสูเสนทางแหงความสําเร็จในอยางยั่งยืน
เนื้อหาในการบรรยาย:
เปนการยกตัวอยางองคกรที่ประสบความสําเร็จในระดับโลกและระดับประเทศ โดยบุคลากร มี
บุ ค ลิ ก ภาพ และการสื่ อ สารที่ ดี โดยสามารถสร า งการใช บ ริ ก ารหรื อ ซื้ อ ซ้ํ า อย า งต อ เนื่ อ ง ก อ ให เ กิ ด ความ
จงรักภักดี จากลูกคา สงผลถึงความเปนเลิศและยิ่งใหญขององคกร (ชมวีดีโอ) เชน โรงแรมโอเรียนเต็ล, AIS,
Toyota , Apple Inc. ฯลฯ
ลักษณะและองคประกอบของความพึงพอใจในงานบริการ รวมถึงแนวทางเตรียมความพรอมของผู
ใหบริการ การจัดการเรื่องคิว หรือขั้นตอนกระบวนการจัดการระหวางการรอใหบริการของลูกคา
วัตถุประสงคในการบรรยาย:
- เพื่อใหทราบและเขาใจองคประกอบของความพึงพอใจในงานบริการ
- เพื่อใหเขาใจถึงการเตรียมความพรอมของผูใหบริการ แลการจัดการเรื่องคิวการรอคอย
2.

3. การคนหาสิง่ ที่ลูกคา (ภายในองคกร) ตองการ (Customer Insight) เพื่อการตอบสนองใหตรงจุด วามีอะไร

ควรทํา และอะไรไมควรทําในการบริการ เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา
วัตถุประสงคในการบรรยาย:
- เพื่อคนหาขอมูลเชิงลึกของลูกคาเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาใหตรงจุด
และเขาใจถึงวาอะไรควรทํา และอะไรไมควรทําในการบริการ
- เพื่อวิเคราะหหาความตองการของลูกคาที่ยังไมไดรับการตอบสนอง (Unmet need)
กิจกรรม ลูกคาของเรามีวิถีการใชชวี ิตและการทํางานอยางไร
วัตถุประสงคของกิจกรรม:
เพื่อฝกบทบาทสมมติในการเปนลูกคาของตนเอง และใหเพื่อในกลุมทาย วามีบริการอะไรบางของเรา
ที่จะตอบสนองความตองการที่ไมเคยไดรับมากอน (New Services) และจะสามารถพัฒนาปรับปรุงจุดใดได
บางใหดียิ่งขึ้น รวมถึงลูกคาแตละรายตองมาใชบริการของเราประมาณกี่ครั้งตอวัน หรือตอเดือน
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การสรางความประทับใจแรกพบ (1 st Impression ) เพื่อการบริการเชิงรุก มารยาทตางๆ ในสังคม การ
ทักทาย การไหว การเขาพบ และตอนรับอยางประทับใจ ภาษากายที่ดีในการบริการ มารยาท การยืน การเดิน
การใชนามบัตร
วัตถุประสงคในการบรรยาย:
- เพื่อใหเขาใจถึงมารยาทที่สําคัญ และเปนสากลในสังคมพรอมฝกปฏิบัติ เพื่อสรางความประทับใจ
แรกพบ
- เพื่อใหผูเขาอบรมสามารถนํามรรยาท และการใชภาษากายไปประยุกตใชอยางเหมาะสม โดดเดน
ในงาน เพื่อการยอมรับ และชื่นชมจากคนอื่นๆที่ไดพบเห็น
4.

กิจกรรม การตอนรับ การแนะนําสินคา และบริการ ที่นาประทับใจ
วัตถุประสงคของกิจกรรม:
- เพื่อใหสามารถ ไหว ทักทาย การแนะนําตัว การยืน การเดิน รวมถึงมารยาทการเขาพบ และตอนรับ ที่
สงางามและเสนอขอมูลสินคาหรือบริการที่ปฏิบัติอยูในและนอกองคกร เพื่อสรางความประทับใจใหแกผูที่มา
ติดตอพบปะดวย
ขั้นตอนของการบริการแบบเชิงรุก (Proactive Service) และทัศนคติที่ดีในการใชบุคลิกภาพ และการ
สื่อสารอยางมืออาชีพ เพื่อการสรางความสัมพันธกับกลุมลูกคา เพื่อนรวมงาน คูคาหรือกลุมพันธมิตรทางธุรกิจ
เพื่อสรางการวัฒนธรรม (Corporate Culture)และคานิยม (Corporate Value) ในการบริการที่ดี ซึ่งเปนปจจัยที่
สําคัญมากในการที่พัฒนาองคกร ไปสูความเปนเลิศ
วัตถุประสงคในการบรรยาย:
- เพื่อใหมีทัศนคติ และวิธีคิดที่ถูกตองในการสรางความสัมพันธกับลูกคาในทุก ๆ จุดสัมผัสของงาน
บริการ (Touch Point)
- เพื่อใหเกิดการสรางการวัฒนธรรม (Corporate Culture)และคานิยม (Corporate Value)ในการ
บริการที่ดี
5.

การรับฟงอยางเขาอกเขาใจ
(Empathic
Listening) จะทําใหคุณแสดงออกถึงบุคลิกภาพทั้ง ภายใน และภายนอกที่ ชว ยทํา ใหไ ดรับการ
ยอมรับชื่นชม จากคนอื่น
วัตถุประสงคในการบรรยาย:
- เพื่อใหผูเขาฝกอบรมตระหนักรูความสําคัญของการฟงในการพัฒนาบุคลิกภาพและฝกปฏิบัติ
- เพื่อใหผูเขาฝกอบรมเขาใจและมีทักษะในการรับฟงแบบเขาอกเขาใจ (Empathic Listening)
6.

เทคนิคการฟง

(Listening

Technique) ทักษะการฟงที่ดี โดยเฉพาะ

กิจกรรม ฝกฟงเพื่อใหเขาใจ โดยการรับฟงแบบ เขาอกเขาใจ การฟง 4 ระดับ (Empathic Listening)
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วัตถุประสงคของกิจกรรม:
- เพื่อใหทราบมีทักษะการรับฟงแบบเขาอกเขาใจ (Empathic Listening)
- เพื่อปรับใชทักษะการฟงที่ดี ในการสื่อสาร ติดตอ และการทํางานรวมกัน โดยจะชวยเสริม ภาพลักษณที่
ดี อยางยั่งยืนได
เทคนิคในการสื่อสารกับลูกคาอยางตอเนื่อง ดวย Model 4R (R = Receive รับฟง ,R = Reactive of feeling
สะทอน , R = Restatement ทวนความ , R = Review สรุปความ)การตอบขอโตแยง การรับมือกับปญหา ขอ
รองเรียน และ ขอชื่นชมในงานบริการ เพื่อเปลี่ยนขอรองเรียนเปนโอกาสพัฒนาการบริการใหประทับใจ
รวมถึงฝกการใชน้ําเสียงที่เหมาะสมในการสื่อสาร สําหรับงานบริการ
7.

วัตถุประสงคในการบรรยาย:
- เพื่อใหผูเขาฝกอบรมตระหนักรูความสําคัญของการติดตอสื่อสารเพื่อสรางสัมพันธ อยางตอเนื่องและ
รับมือกับปญหา และขอรองเรียนของลูกคา รวมถึงฝกปฏิบัติ
- เพื่อใหผูเขาฝกอบรมเขาใจ และมีทักษะในการปรับเปลี่ยนขอรองเรียนใหเปนโอกาสที่จะทําใหลูกคา
มั่นใจในสินคาและการบริการ รวมถึงอยากใชบริการตอไปอยางยั่งยืน
กิจกรรม ฝกการสื่อสาร และรับมือกับขอรองเรียน ดวยModel 4R ดวย Model 4R การฟง 4 ระดับโดย
แบงกลุม 2-3 ทาน/กลุม ใหสลับกันในกลุม 1-2 ทานเปนลูกคา มารองเรียนในสถานการณ ใกลเคียงความจริง
ที่สุด และอีก 1-2 ทานใชทักษะที่อบรมมาใชในการสื่อสารเพื่อสรางสัมพันธและรับมือกับขอโตแยง หรือขอ
รองเรียน
วัตถุประสงคของกิจกรรม:
- เพื่อใหทราบวิธีการสื่อสารเพื่อสรางสัมพันธอยางตอเนื่องกับลูกคา เชนการใชโทรศัพท FaceBook
ฯลฯ
- เพื่อปรับใชในการรับขอรองเรียนจากลูกคา
- เพื่อใหเห็นวงจรของงานบริการที่ตองมีการรองเรียนและบริหาร จัดการใหเปนโอกาสที่ดีได

พัฒนาบุคลิกภาพในการพูด และเทคนิคการตอบคําถามใหกับลูกคา ในสถานการณที่มีความเขาใจไม
ตรงกัน หรือมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น เพื่อสรางความเขาใจและการยอมรับอยางมืออาชีพ ดวย Model L E P A
8.

A T T (Listen, Empathy, Paraphrase, Ask, Alternative Choice , Time ,Thank)

วัตถุประสงคในการบรรยาย:
- เพื่อใหผูเขาอบรมมีความรู และทักษะใน ภาษาพูด และภาษากาย เพื่อการสื่อสารความคิดหรือ ขอมูล
ใหผูฟง

www.entr ain ing .net
www.pak orn blog .com

0-2732-2345 , 0-2374-8638

Page 4 of 6

Proactive Service for Excellence

เพื่อใหผูเขาอบรมมีทักษะการพูด การถาม และตอบคําถาม การใชน้ําเสียง ดวย Model
รวมถึงสื่อสารผานโทรศัพท
-

T

LEPAAT

กิจกรรม "สื่อสารชัดเจน-บริการประทับใจ"
วัตถุประสงคของกิจกรรม:
- เพื่อใหผูเขาฝกอบรมฝกปฏิบัติการพูดดวย Model L E P A A T T และภาษากายเพื่อการนําเสนอ
ความคิดหรือขอมูลใหกับลูกคาในการบริการ ใหเกิดการยอมรับ
รูปแบบกิจกรรม:
- เปนการ Demo ภาษากาย และการใชสายตาในการพูดใหขอมูล และการตอบคําถาม
ตางๆ โดยใหผูเขาฝกอบรมรวมปฏิบัติทุกทาน
- ฝกปฏิบัติการสื่อสารผานโทรศัพทอยางมืออาชีพ ทั้งคําพูด และน้ําเสียง
9. การพัฒนาทักษะการจัดการอารมณ (EQ) แนวคิดการคิดเชิงบวกเพื่อสรางสรรคการบริการ การทํางาน

เชิงรุก รวมถึงการสรางบัญชีออมใจใหแกลกู คา และผูที่ตอ งติดตองานดวย
วัตถุประสงคของกิจกรรม:
- เพื่อใหทราบการพัฒนาทักษะการจัดการอารมณ (EQ)
- ฝกฝนในการปรับใชแนวคิดสรางบัญชีออมใจใหกับผูที่ตองติดตองานดวย เพื่อใหเกิดการยอมรับและ
ประทับใจ
สรุปการบรรยาย ถาม-ตอบ

ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ผูเขาอบรมมีจิตใจแหงการบริการที่ดี (Service Mind) รวมถึงสามารถพัฒนาใหเหมาะสมกับการบริการเชิงรุก
(Proactive Service)
2. ผูเขาอบรมมีความรู ความเขาใจ และเสริมสรางทักษะในการ พัฒนาทวงทา กริยา ที่สงางามของตน อีกทั้ง
ทราบ มรรยาททางสังคม เพื่อสรางความประทับใจใหกับลูกคา
3. มีความรู ความเขาใจในเรือ่ งภาษาพูด และภาษากาย และการสื่อสารที่ดี เพื่อใชในการบริการเชิงรุก
(Proactive Service)
4. ผูเขาอบรมมีทัศนคติ มีแรงบันดาลใจ และมีเปาหมาย ในการพัฒนาทักษะการสื่อสารใน งานบริการ และ
พัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อความสําเร็จของตน และองคกร
5. มีขั้นตอน และวัฒนธรรมในการสื่อสารเพื่อการบริการที่ดีใหแกกนั ทั้งในและนอกองคกร
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รูปแบบของการฝกอบรม
1. ผูเขาอบรมมีจิตใจแหงการบริการที่ดี (Service Mind) รวมถึงสามารถพัฒนาใหเหมาะสมกับการบริการเชิงรุก
(Proactive Service)
2. ผูเขาอบรมมีความรู ความเขาใจ และเสริมสรางทักษะในการ พัฒนาทวงทา กริยา ที่สงางามของตน อีกทั้ง
ทราบ มรรยาททางสังคม เพื่อสรางความประทับใจใหกับลูกคา
3. มีความรู ความเขาใจในเรือ่ งภาษาพูด และภาษากาย และการสื่อสารที่ดี เพื่อใชในการบริการเชิงรุก
(Proactive Service)
4. ผูเขาอบรมมีทัศนคติ มีแรงบันดาลใจ และมีเปาหมาย ในการพัฒนาทักษะการสื่อสารใน งานบริการ และ
พัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อความสําเร็จของตน และองคกร
5. มีขั้นตอน และวัฒนธรรมในการสื่อสารเพื่อการบริการที่ดีใหแกกนั ทั้งในและนอกองคกร

ระยะเวลาการฝกอบรม
เพื่อใหครอบคลุม ถึงเนื้อหา สาระของเนื้อหาทางวิชาการ และ การปฏิบัติการ (Workshop) ระยะเวลา
ในการอบรม 1 วันเต็ม
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