การบริการทีเ่ ป็ นเลิศ (Service Plus)

Course outline
หลักสู ตร การบริการทีเ่ ป็ นเลิศ
(Service Plus)
(หลักสู ตร 1 วัน)
โดย

อาจารย์ ดร.พัชรี แช่ มช้ อย
วิทยากรอิสระ
อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

หลักการและเหตุผล
โดยปกติในสถานการณ์ปัจจุบนั จะเห็นว่ามีผหู ้ นั มาให้ความสนใจงานทางด้านงานบริ การเป็ นส่ วนมาก
และพยายามที่จะพัฒนาการบริ การของตนให้เป็ นเลิศ เพราะงานบริ การเป็ นปัจจัยหลักที่ลูกค้าหรื อผูร้ ับบริ การ
สามารถรับรู ้และสัมผัสได้ดว้ ยใจ สมดังคากล่าวของท่านผูร้ ู ้ที่ได้กล่าวไว้วา่ “ได้ใจชื่อว่าได้ทุกอย่าง” ดังนั้นหาก
หน่วยงานหรื อองค์กรใดต้องการประสบความสาเร็ จ จาเป็ นต้องผ่านด่านใจของลูกค้ามีการจัดการด้านบริ การให้
เป็ นเลิศเพื่อดึงดูดใจลูกค้าให้ได้กลับมาใช้บริ การอีกนัน่ เอง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่ งเสริมความรู ้และเตรี ยมความพร้อมให้กบั ผูเ้ ข้ารับการอบรมเกี่ยวกับงานด้านบริ การได้อย่าง
ถูกต้อง ตรงตามมาตรฐาน
2. เพื่อสร้ างสรรค์ ให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมได้ตระหนักถึงคุณค่าที่แท้จริ งของการเป็ นนักบริ การที่ดีและ
สามารถฝึ กฝน พัฒนาตนเองด้านการบริ การจนบรรลุวตั ถุประสงค์ตรงตามเป้าหมายขององค์กร
3. เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมสามารถนาความรู ้ที่ได้รับไปปรับประยุกต์ใช้ในงานและในชีวิตประจาวัน
ได้อย่างเหมาะสม
4. เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี และมีความก้าวหน้าในส่ งมอบการบริ การที่ดีให้กบั ลูกค้าทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร
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5. เพื่อเป็ นการสนับสนุนพันธกิจหลักขององค์กร ตลอดจนเป็ นการเพิม่ ชื่ อเสี ยงให้กบั องค์กร ให้เป็ น
ที่รู้จกั แพร่ หลายและได้ผลกาไรสู งสุ ดจากการประกอบธุ รกิจ

หัวข้ อการอบรม (Course Outline)
 การปรับและสร้างพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับการบริ การ
 งานบริ การกับพันธกิจและค่านิ ยมหลักขององค์กร

ั งานบริ การ
 ปั จจัยที่มีอิทธิ ผลและสัมพันธ์กบ
 7 หัวใจหลัก ที่ควรตระหนักในงานบริ การ

ั เส้นทางสู่ การบริ การที่เป็ นเลิศ
 ทัศนคติกบ
ั ลูกค้า
 การสร้างประสบการณ์ที่ประทับใจให้กบ
 เทคนิคการต้อนรับ/การต้อนรับการกลับมาอีกครั้ง
 เทคนิคการบริ การเพื่อสร้างความชื่นชมยินดีตลอดไป

ระยะเวลา: หลักสู ตร 1 วัน (6 ชัว่ โมง)

วิธีการ (ทฤษฏี 20% เชิงปฏิบัตกิ าร 80%)
- การบรรยาย-สาธิ ต
- ระดมสมอง – เกมประกอบหลักสู ตร - กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
- การแสดงบทบาทสมมติ
คุณสมบัติผ้ เู ข้ ารั บการอบรม: พนักงานที่เกี่ยวข้ องในองค์ กร

วิธีการประเมินผล
จากแบบสอบถามและการสังเกต
- จากการสุ่ มตัวอย่างทดสอบและทบทวนกลับ
- จากข้อมูลที่ได้รับและการติดตาม วิเคราะห์ประเมินผลจากนามธรรมสู่ รูปธรรมจนเกิดประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด
-
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กาหนดการฝึ กอบรมเชิ งปฏิบัติการหลักสู ตร “ การบริการทีเ่ ป็ นเลิศ (Service Plus)”
เวลา
หัวข้ อการฝึ กอบรม
9:00 - 10:30 น.

10:30 – 10: 45 น.
10:45 – 12:00 น.

12:00 – 13: 00 น.
13:00 - 15:45 น.

15:45 – 16:00 น.

Workshop 1 : การระดมสมอง ความเข้ าใจพืน
้ ฐานงานบริการ

ส่ วนที่ 1 การปรับและสร้ างพื้นฐานความเข้ าใจเกีย่ วกับการบริการ
 ความเข้าใจพื้นฐานด้านการบริ การ
 ประสบการณ์การบริ การที่หลากหลาย
 การบริ การแบบ “ครอบจักรวาล” สู่ การบริ การแบบ “เฉพาะเจาะจง”
ส่ วนที่ 2 งานบริการกับพันธกิจและค่ านิยมหลักขององค์ กร
 ทบทวนพันธกิจและค่านิ ยมหลักขององค์กร
 งานบริ การกับพันธกิจและค่านิ ยมหลักขององค์กร
 วงจรงานบริ การ
พักเบรกดื่มชา/กาแฟและทานอาหารว่าง
Workshop 2 : เกม - กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ด้านการบริ การ
ส่ วนที่ 3 : ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลและสัมพันธ์ กบั งานบริการ
 ภาพที่เห็นได้ดว้ ยตา
 ข้อน่าพึงประสงค์และข้อควรคานึ งของบุคลากรด้านการบริ การ
ส่ วนที่ 4 : 7 หัวใจหลัก ทีค่ วรตระหนักในงานบริการ
 ความเข้าใจ ภูมิใจ เปิ ดใจ ได้ใจ ใส่ ใจ ร่ วมใจ และสุ ขใจ
ส่ วนที่ 5 : ทัศนคติกบั เส้ นทางสู่ การบริการทีเ่ ป็ นเลิศ
 การพัฒนาทุกอย่างเริ่ มที่ตนเอง
 การรับรู ้และพัฒนาคุณสมบัติที่สาคัญ
 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการบริ การ
พักรับประทานอาหารกลางวัน
Workshop 3 : การระดมสมอง
ส่ วนที่ 6 การสร้ างประสบการณ์ ทปี่ ระทับใจให้ กบั ลูกค้ า
 หลักมนุษยสัมพันธ์ในการบริ การ
 สาเหตุที่ลูกค้าหายไปและศิลปะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
ส่ วนที่ 7 เทคนิคการต้ อนรับ/การต้ อนรับการกลับมากอีกครั้ง
ส่ วนที่ 8 เทคนิคการสร้ างความชื่ นชมยินดีตลอดไป
Workshop 4 : การแสดงบทบาทสมมติ
 แบ่งกลุ่มการแสดงบทบาทสมมติ
 ตัวแทนแสดงบทบาทสมมติ
 วิทยากรให้คาแนะนา
ทบทวน-ถามตอบและปิ ดการฝึ กอบรม
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