Professional Training Solution
Course

Service M-I-N-D for Business Growth

หลักสูตร “ใจบริ การ”เพือ่ ธุรกิ จเติ บโต
หลักการและเหตุผล:
วัตถุประสงค์ของการบริการคืออะไร โดยหลักการทางธุรกิจก็เพื่อต้ องการให้ วฎั ฎะจักรของการซื ้อซํ ้า ขายเพิ่ม หรื อการบอก
ต่อของลูกค้ าเกิดขึ ้น ซึง่ ทําให้ ธุรกิจเกิดความต่อเนื่องและเติบโต แต่ในความเป็ นจริงกลับพบว่า “ผู้ทําหน้ าที่บริการ”กําลัง “สร้ างหรื อ
ทําลาย (Break or Build)” ธุรกิจกันแน่ เพราะการบริการ คือ “จุดเปราะบาง” ที่เป็ นปราการด่านแรกที่ได้ ลกู ค้ าได้ สมั ผัส ประกอบกับ
พฤติกรรมของลูกค้ าที่มกั ถือ “อารมณ์และความต้ องการ” ของตนเป็ นใหญ่ ดังนัน้ ผู้ที่ทําหน้ าที่ให้ บริการ จึงต้ องรับ “ภารกิจจัดหนัก”
ทังเรื
้ ่ องปั ญหาของผลิตภัณฑ์ และการเร่งรี บจากลูกค้ าผู้มาใช้ บริการด้ วยการแสดงออก ทังสี
้ หน้ า ท่าทาง นํ ้าเสียง คําพูด เหล่านี ้ จึง
เป็ นการยากอยูไ่ ม่น้อย แต่ปัญหาหรื อสถานการณ์ที่เผชิญอยู่ สามารถเรี ยนรู้และบริหารจัดการได้ ด้ วย “การเพาะบ่มใจบริ การ
(Service Mind)”
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรม
 เข้ าใจ “วิธีการสื่อสาร” ในฐานะของผู้ทําหน้ าที่ให้ บริการ-ด่านหน้ าของธุรกิจ
 ปฏิบตั ิตาม “กฎธรรมชาติของลูกค้ า” ทําให้ เข้ าใจ “ลูกค้ าในความคิดเชิงบวก” กับปั ญหา สถานการณ์ตา่ งๆ
และสามารถปรับเปลี่ยน “พฤติกรรม” จนนําไปสู่ “การให้ บริ การ” ที่ประทับใจอย่างถูกต้ องเป็ นเลิศ
 สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ “ภาพลักษณ์องค์กรด้ านบริการ” ให้ เป็ นผู้ตอ่ ยอดธุรกิจที่สร้ างสรรค์ เผชิญหน้ ากับสถานการณ์ หรื อ
ปั ญหาต่าง ๆ ได้ ดี
หัวข้ อการบรรยาย:
 การทํางานบริ การด้ วยมุมมองของลูกค้ า ภายใต้ แนวคิด S-E-R-V-I-C-E M-I-N-D concept
- Sense of Sensitivities ให้ ความสําคัญกับรายละเอียดเล็กๆน้ อยๆกับลูกค้ า เช่น เขียนการ์ ดขอบคุณลูกค้ า
การช่วยทําความสะอาดอุปกรณ์และเก็บให้ เข้ าที่ แสดงความใส่ใจ ลูกค้ าก็จะประทับใจ
- Enthusiasm ความกระตือรื อร้ นให้ การให้ บริการลูกค้ า
- Respect ความเคารพ นับถือผู้อื่น โดยสร้ างพฤติกรรมการแสดงออกใหม่ เช่น การยืนด้ วยท่าทีที่ออ่ นน้ อม
การทักทายลูกค้ าที่ไม่เพียงแต่คําพูด แต่ใช้ ภาษากายประกอบด้ วยทุกครัง้ อีกทังใช้
้ คําว่า “คุณ” ตามด้ วย “ชื่อลูกค้ า”
ในการสนทนา รู้จกั ให้ “คําชม” กับลูกค้ า เพื่อแสดงถึง “เกียรติยศของความเป็ นคนสําคัญ” กับลูกค้ า
- Vigor ความเพียรพยายาม มุ่งมัน่ ในการแสดงพฤติกรรมในการพยายามในการ “ทําตาม” ความต้ องการ หรื อการร้ องขอ
จากลูกค้ าก่อนเสมอทุกครัง้ แทนการ “ตอบปฏิเสธ” หรื อแสดงความ “เชี่ยวชาญ” ว่าสิง่ ที่ลกู ค้ าขอเป็ นเรื่ องไร้ สาระ หรื อ
เรื่ องตลกขําๆ เป็ นต้ น “เพราะลูกค้ าไม่ร้ ู จึงต้ องมาขอความช่วยเหลือจากเรา”
- Intelligence to communicate with others ความชาญฉลาดในการสื่อสารกับลูกค้ า ด้ วยหลัก 10 ประการ ซึง่ เป็ น
“หัวใจ” ของหลักสูตรนี ้ ดังนี ้
1. ชื่นชมตัวตน/ศักดิ์ศรี ของลูกค้ า เพราะคนที่เป็ นลูกค้ าล้ วนรู้และตระหนักในฐานะ “ความเป็ นลูกค้ า” หรื อผู้จ่ายเงิน
นันเอง
้ จึงเป็ นเรื่ องปกติที่เราเป็ นผู้ให้ บริการต้ องยกย่องให้ เกียรติกนั หน่อย
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2. เป็ นผู้รับฟั งลูกค้ าเสมอ ถึงแม้ สงิ่ ที่ลกู ค้ าพูดอาจจะดูไม่เข้ าท่า หรื อในทางเทคนิคนันเป็
้ นไปไม่ได้ ก็ตาม
3. เปิ ดพื ้นที่ให้ ลกู ค้ าได้ เสนอแนะ/แสดงความคิดเห็น เพราะโดยทัว่ ไปคนเรามักชอบแสดงความคิดเห็น
4. สื่อสารทางบวก แทนการพูดแง่ลบ เช่น “ลูกค้ าส่วนใหญ่มกั ใช้ งานอย่างเดียว ไม่คิดเรื่ องดูแล พอมีปัญหา
ก็มาเร่งเอาจากเรา” เปลี่ยนเป็ น “ลูกค้ าส่วนใหญ่มกั ไม่มีเวลา งานรัดตัวกัน พอเครื่ องเสีย จึงเร่งให้ เรารี บซ่อม
เพราะห่วงงานที่รับผิดชอบอยู่ เราจะรี บทําให้ นะครับ”
5. ขอความร่วมมือ/ช่วยเหลือ แทนการสัง่ /ชี ้นํา เช่น “ผมบอกคุณแล้ วไง ว่าให้ ทําตามคูม่ ือ” เปลี่ยนเป็ น
“ลูกค้ าส่วนใหญ่ มักไม่พบปั ญหานี ้อีกเลย หลังจากทําตามคูม่ ือ ซึง่ ผมก็มนั่ ใจว่า คุณก็จะพอใจเหมือนลูกค้ าทุกคน
ทันทีที่ลองทําตามคูม่ ือที่ผมมอบให้ โชคดีครับ”
6. ใช้ ภาษาสื่อสาร เพื่อมุง่ ที่วิธีการแก้ ปัญหา แทนการตอกยํ ้าที่สาเหตุ หรื อหาคนทําผิด เช่น
“ก็คณ
ุ ใช้ ผิดวิธี เครื่ องมันเลยมีปัญหา” ก็คงจะเปลี่ยนการพูดเป็ น “ตอนนี ้ มี 2 ทางในการช่วยกันแก้ ปัญหา
เครื่ องเสียขัดข้ อง คือ 1 ผมจะเร่งซ่อมเครื่ องให้ โดยเร็ว และ 2 ขอเวลาคุณมาซักซ้ อมวิธีการใช้ เครื่ องที่ช่วยให้ คณ
ุ รู้จกั
เครื่ องรุ่นนี ้ให้ ชินมากขึ ้น ก็จะใช้ มนั อย่างสบายใจ” เป็ นต้ น
7. ไม่พดู ถึงอดีต แต่ให้ มองถึงหาทางออกในอนาคต เช่น “ผมจําได้ นี่เป็ นครัง้ ที่ 3 แล้ วที่คณ
ุ กลับมาหาผมในปั ญหา
เดิมๆ” เปลี่ยนเป็ น “เราคงต้ องหาวิธีที่จะช่วยคุณแก้ ปัญหาซํ ้าซากนี ้ให้ ไม่มารบกวนคุณอีกเลย” เป็ นต้ น
8. ไม่พดู ท้ าทายลูกค้ า เช่น “คุณแน่จริง ก็ทําดูได้ เลย” เปลี่ยนเป็ น “การทดลองทําดู ก็น่าจะเป็ นวิธีที่น่าสนใจนะครับ”
9. ไม่ห้ามลูกค้ า แต่ใช้ วลี ที่วา่ “ที่ดี/ที่ควร/ที่เหมาะสม” แทนการห้ ามลูกค้ า
10. การนิ่งเฉย ไม่แยแส ไม่คอ่ ยตอบคําถาม หรื อให้ คําอธิบายแก่ลกู ค้ า ซึง่ ช่างเทคนิคมักมีพฤติกรรมการสื่อสารใน
ลักษณะนี ้ จึงควรมีพฤติกรรมที่ให้ ความใส่ใจในการพูดคุย ตอบคําถามลูกค้ า และอธิบายให้ ลกู ค้ าทราบถึงเหตุผลใน
การซ่อม หรื อความคุ้มค่า/ผลดีของการซ่อม
- Courtesy ความสุภาพของพนักงานบริการ คือ “ปราการ” หนึง่ ที่จะสร้ างความประทับใจให้ กบั ลูกค้ าผู้มาใช้ บริ การ
เพราะลูกค้ าส่วนใหญ่คาดหวังอยากจะได้ สมั ผัส “พนักงานที่สภุ าพ” มาเป็ นผู้ให้ บริการ
- Empathy ความเข้ าอกเข้ าใจลูกค้ า เป็ นสิง่ ที่บง่ บอกถึงการแสดงออกซึง่ ความเอื ้ออาทรในการรับรู้ความรู้สกึ ของลูกค้ า
ที่เป็ นการบริ การแบบใจถึงใจ เป็ นสิง่ ที่บง่ บอกว่า “ลูกค้ าคือคนสําคัญ”
- Mental Flexibility มีจิตใจที่ยืดหยุน่ ไม่ยดึ ติดกับกฎเกณฑ์จนเกินไป มีทกั ษะของความฉลาดทางอารมณ์ในการพูดคุยกับลูกค้ า
4 ประเภท ฝึ กทักษะ“ฟั งด้ วยใจ เข้ าใจด้ วยความรู้สกึ ” เช่น จับ Message of Feeling ลูกค้ าเป็ น หากลูกค้ ามีความจําเป็ น ขณะที่เราก็มี
ข้ อจํากัด จะจัดการกับสถานการณ์เช่นนี ้ ได้ ด้วย การยืดหยุน่ 4R (Recovery, Result, Reason & Relationship)
- Inspire yourself to Work ฝึ กการสร้ าง “แรงบันดาลใจ” ในการทํางาน โดยทําความเข้ าใจใน “ธรรมชาติของงานบริการ-H-I- VI-P Concept” ดังนี ้
1. Heterogeneous ต้ องเข้ าใจว่า “งานบริการ” เป็ นงานที่จดั มาตรฐานของงานยาก เพราะมีปัจจัยแทรกซ้ อนมาก เช่น ความ
คาดหวังจากลูกค้ า การปรับกลยุทธ์ของคูแ่ ข่ง สถานการณ์หรื ออารมณ์ของผู้มาใช้ บริการ
2. Intangible “งานบริการ” เป็ นงานที่ “ยากต่อการสัมผัส” เพราะ “บริการดี” ในการรับรู้ของลูกค้ าแต่ละคนอาจไม่เหมือนกัน เช่น
ลูกค้ าบางคน ชอบให้ ชวนคุย บางคนก็ไม่ชอบ ต้ องการให้ ช่าง “รี บ ๆ ซ่อมให้ เสร็ จ” ก็โอเค
3. Variable “งานบริการ” โดยทัว่ ไปมีความหลากหลาย เพราะมีรายละเอียด “จุกจิก” เยอะ มีความวุน่ วายระหว่าง “คุณภาพ” กับ
“ความรวดเร็ว” จึงต้ องอาศัยทักษะ+จิตใจ ผสมผสานในการทํางานอย่างมาก แต่ฝึกฝนเรี ยนรู้กนั ได้
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4. Inseparable “งานบริการ” เป็ นงานที่ลกู ค้ า “ไม่แยกแยะ” ระหว่าง “ผู้ให้ บริการเป็ นคนคน” แต่ มัก “เหมารวม” เพียงเพราะ ใคร
บางคนที่บริ การไม่ดี ลูกค้ าก็จะ “ตัดสิน” ว่า ศูนย์บริการนี ้ไม่ดี ดังนัน้ ผู้ให้ บริ การจึงต้ อง “ระมัดระวัง” พฤติกรรมในการให้ บริการแก่ผ้ ู
มาใช้ บริการ
5. Perishable “งานบริการ” เป็ นงานที่ต้อง “พร้ อมรองรับ” กับ “ช่วงเวลาแห่งความจริง (Moment of Truth)” ซึง่ ไม่แน่นอน บาง
วัน มีผ้ ใู ช้ บริการซ่อมน้ อย แต่บางวัน ผู้ทําหน้ าที่ให้ บริการ แทบไม่มีเวลาหายใจ ดังนัน้ คนทํางานบริการ จึงต้ องปรับตัว ปรับทัศนคติใน
การทํางานบริการ
- Never say “NO” to do something for customer จิตวิทยาการบริการที่สามารถ “มัดใจ” ลูกค้ า ก็คือ “ไม่เอ่ยปาก ด้ วยคําว่าไม่” หากแต่จะพยายาม “หาทางแก้ ปัญหา” ให้ ลกู ค้ าก่อน จนลูกค้ า “ประจักษ์ สายตา” และเป็ นฝ่ าย “เอ่ยปาก”บอกเราว่า “ไม่เป็ นไร”
ถ้ ามันทําไม่ได้ เสียเอง
- Dedication การทุม่ เท อุทิศตน ให้ กบั งาน เช่น แม้ วา่ จะต้ อง “ล่วงเลยเวลา” บ้ าง แต่ต้องไม่ “ทิ ้งงาน” ทําให้ จนเสร็จ
- ขั้นตอนการรับมือกับลูกค้าที่ไม่พึงพอใจ โกรธ ตําหนิ ร้องบ่น ต่อว่า และร้องเรียนจากลูกค้า (Take HEAT by H-E-A-R-T
ดับไฟโกรธลูกค้าด้วยใจ) - (Roleplay)
- หลัก 4R : แนวทางปฏิบตั ิในการลดปั ญหาข้อร้องเรียนลูกค้าในสถานการณ์ต่างๆ จากหนักกลายเป็ นเบา และจากเบาไป
เป็ นไม่มีปัญหา
- การเขียนบทสนทนากับลูกค้าในสถานการณ์ต่างๆ – จากข้อมูล/ปั ญหาจริงของผูเ้ รียน (Workshop)

-

การระดมสมองภาษาดอกไม้กบั การระงับอารมณ์และความไม่พอใจในงานบริการ

ตัวอย่างและแนวคําพูดที่ฟังรื่นหูลกู ค้า
วิทยากร
อาจารย์ พรเทพ ฉันทนาวี
วิธีการฝึ กอบรม:
 ใช้ กิจกรรมเป็ นหลักในการเรี ยนรู้ ประกอบด้ วย การฝึ กปฏิบตั ิ การวิพากษ์ VDO Clip และการสรุ ปประเด็นร่วมกัน
เหมาะสําหรั บ:
 ผู้ทําหน้ าที่บริ การ พนักงานบริ การ และผู้สนใจด้ านการบริการลูกค้ า

จํานวน

30

คน

ระยะเวลาการจัดอบรม 1 วัน (09.00 – 16.00 น.)

อัตราค่าลงทะเบียน
(รวมค่าวิทยากร ค่าเอกสารประกอบการบรรยาย /ค่าเดินทางและวุฒบ
ิ ัตร)
ราคาก่อน
ภาษีห ัก ณ ทีจ
่ า่ ย
ค่าอบรม

VAT
ค่าอบรม/ 1 ว ัน

33,000

VAT 7%
2,310

ราคาสุทธิ

3%
(990)

34,320

รายละเอียดเพิม
่ เติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา 086-8929330
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Tel 02-1753330, 086-6183752
Fax. 02-9030080 ext.9330
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อีเมล์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com
้ า
้ า
ค่าฝึ กอบรม สามารถห ักค่าใชจ
่ ยทางภาษีได้ 200% ของค่าใชจ
่ ยจริง
(พระราชกฤษฎีกาฉบ ับที่ 437 ใช ้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป)
วิธก
ี ารชําระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชธี นาคาร ดังนี้
ิ รไทย บัญชส
ี ะสมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่ 732-2-458238
1.1 ธนาคารกสก
ื่ บัญช ี หจก.โปรเฟสชน
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่
ชอ
ื รับรองหัก ณ ทีจา่ ย (ถ ้ามี) ที่ 0-29030080 ext.9330
และแฟ็ กซใ์ บ Pay-in และหนังสอ
ื่ บริษัทของท่าน และชอ
ื่ หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
็ บริษัท สงั่ จ่าย หจก.โปรเฟสชน
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่ (Professional Training
2. ชาํ ระด ้วยเชค
Solution Ltd, Partnership)
ี ภาษี 0103553030100
3. หัก ณ ทีจ่ า่ ย 3% ทะเบียนนิตบ
ิ ค
ุ คลเลขที่ เลขประจําตัวผู ้เสย
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูขั่น
หจก.โปรเฟสชน
เลขที่ 89/161 หมูบ
่ ้านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสุเรนทร์ 21 แยก
ั เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
แขวงบางชน
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