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1 Professional Training Solution

Course 
Service M-I-N-D for Business Growth 

หลกัสูตร “ใจบริการ”เพือ่ธรุกิจเติบโต 

 
หลักการและเหตุผล: 

วตัถปุระสงค์ของการบริการคืออะไร  โดยหลกัการทางธุรกิจก็เพ่ือต้องการให้วฎัฎะจกัรของการซือ้ซํา้ ขายเพิ่ม หรือการบอก
ตอ่ของลกูค้าเกิดขึน้ ซึง่ทําให้ธุรกิจเกิดความตอ่เน่ืองและเติบโต แตใ่นความเป็นจริงกลบัพบวา่ “ผู้ ทําหน้าท่ีบริการ”กําลงั “สร้างหรือ
ทําลาย (Break or Build)” ธุรกิจกนัแน่ เพราะการบริการ คือ “จดุเปราะบาง” ท่ีเป็นปราการดา่นแรกท่ีได้ลกูค้าได้สมัผสั ประกอบกบั
พฤติกรรมของลกูค้าท่ีมกัถือ “อารมณ์และความต้องการ” ของตนเป็นใหญ่ ดงันัน้ ผู้ ท่ีทําหน้าท่ีให้บริการ จงึต้องรับ “ภารกิจจดัหนกั” 
ทัง้เร่ืองปัญหาของผลติภณัฑ์ และการเร่งรีบจากลกูค้าผู้มาใช้บริการด้วยการแสดงออก ทัง้สีหน้า ทา่ทาง นํา้เสียง คําพดู เหลา่นี ้จงึ
เป็นการยากอยูไ่มน้่อย แตปั่ญหาหรือสถานการณ์ท่ีเผชิญอยู ่สามารถเรียนรู้และบริหารจดัการได้ ด้วย “การเพาะบม่ใจบริการ 
(Service Mind)”  
 
วัตถุประสงค์: เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม 

 เข้าใจ “วิธีการส่ือสาร” ในฐานะของผู้ ทําหน้าท่ีให้บริการ-ดา่นหน้าของธุรกิจ 

 ปฏิบติัตาม “กฎธรรมชาติของลกูค้า” ทําให้เข้าใจ “ลกูค้าในความคิดเชิงบวก” กบัปัญหา สถานการณ์ตา่งๆ   
และสามารถปรับเปล่ียน “พฤติกรรม” จนนําไปสู ่“การให้บริการ” ท่ีประทบัใจอยา่งถกูต้องเป็นเลศิ 

 สามารถปฏิบติัหน้าท่ี “ภาพลกัษณ์องค์กรด้านบริการ” ให้เป็นผู้ตอ่ยอดธุรกิจท่ีสร้างสรรค์ เผชิญหน้ากบัสถานการณ์ หรือ 

ปัญหาตา่ง ๆ ได้ดี 

หัวข้อการบรรยาย: 

 การทํางานบริการด้วยมมุมองของลกูค้า ภายใต้แนวคิด S-E-R-V-I-C-E  M-I-N-D concept 

- Sense of Sensitivities ให้ความสําคญักบัรายละเอียดเลก็ๆน้อยๆกบัลกูค้า เช่น เขียนการ์ดขอบคุณลกูค้า 
การช่วยทําความสะอาดอปุกรณ์และเก็บให้เข้าท่ี แสดงความใสใ่จ ลกูค้าก็จะประทบัใจ  

- Enthusiasm ความกระตือรือร้นให้การให้บริการลกูค้า 

- Respect ความเคารพ นบัถือผู้ อ่ืน โดยสร้างพฤติกรรมการแสดงออกใหม ่เช่น การยืนด้วยทา่ทีท่ีออ่นน้อม  
การทกัทายลกูค้าท่ีไมเ่พียงแตคํ่าพดู แตใ่ช้ภาษากายประกอบด้วยทกุครัง้ อีกทัง้ใช้คําวา่ “คณุ” ตามด้วย “ช่ือลกูค้า”  
ในการสนทนา รู้จกัให้ “คําชม” กบัลกูค้า เพ่ือแสดงถงึ “เกียรติยศของความเป็นคนสําคญั” กบัลกูค้า 

- Vigor ความเพียรพยายาม มุ่งมัน่ในการแสดงพฤติกรรมในการพยายามในการ “ทําตาม” ความต้องการ หรือการร้องขอ 
จากลกูค้าก่อนเสมอทกุครัง้ แทนการ “ตอบปฏิเสธ” หรือแสดงความ “เช่ียวชาญ” วา่สิง่ท่ีลกูค้าขอเป็นเร่ืองไร้สาระ หรือ 
เร่ืองตลกขําๆ เป็นต้น “เพราะลกูค้าไมรู้่ จงึต้องมาขอความช่วยเหลือจากเรา” 

- Intelligence to communicate with others ความชาญฉลาดในการส่ือสารกบัลกูค้า ด้วยหลกั 10 ประการ ซึง่เป็น  
“หวัใจ” ของหลกัสตูรนี ้ดงันี ้

1. ช่ืนชมตวัตน/ศกัด์ิศรีของลกูค้า เพราะคนท่ีเป็นลกูค้าล้วนรู้และตระหนกัในฐานะ “ความเป็นลกูค้า” หรือผู้จ่ายเงิน 
นัน้เอง จงึเป็นเร่ืองปกติท่ีเราเป็นผู้ให้บริการต้องยกยอ่งให้เกียรติกนัหน่อย 
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2. เป็นผู้ รับฟังลกูค้าเสมอ ถงึแม้สิง่ท่ีลกูค้าพดูอาจจะดไูมเ่ข้าทา่ หรือในทางเทคนิคนัน้เป็นไปไม่ได้ก็ตาม 
3. เปิดพืน้ท่ีให้ลกูค้าได้เสนอแนะ/แสดงความคิดเหน็ เพราะโดยทัว่ไปคนเรามกัชอบแสดงความคิดเหน็ 
4. ส่ือสารทางบวก แทนการพดูแง่ลบ เช่น “ลกูค้าสว่นใหญ่มกัใช้งานอยา่งเดียว ไมคิ่ดเร่ืองดแูล พอมีปัญหา 
ก็มาเร่งเอาจากเรา” เปล่ียนเป็น “ลกูค้าสว่นใหญ่มกัไมมี่เวลา งานรัดตวักนั พอเคร่ืองเสีย จงึเร่งให้เรารีบซอ่ม  
เพราะหว่งงานท่ีรับผิดชอบอยู ่เราจะรีบทําให้นะครับ” 
5. ขอความร่วมมือ/ช่วยเหลือ แทนการสัง่/ชีนํ้า เช่น “ผมบอกคณุแล้วไง วา่ให้ทําตามคูมื่อ” เปล่ียนเป็น  
“ลกูค้าสว่นใหญ่ มกัไมพ่บปัญหานีอี้กเลย หลงัจากทําตามคูมื่อ ซึง่ผมก็มัน่ใจวา่ คณุก็จะพอใจเหมือนลกูค้าทกุคน 
ทนัทีท่ีลองทําตามคูมื่อท่ีผมมอบให้ โชคดีครับ”  
6. ใช้ภาษาส่ือสาร เพ่ือมุง่ท่ีวิธีการแก้ปัญหา แทนการตอกยํา้ท่ีสาเหต ุหรือหาคนทําผิด เช่น  
“ก็คณุใช้ผิดวิธี เคร่ืองมนัเลยมีปัญหา” ก็คงจะเปล่ียนการพดูเป็น “ตอนนี ้มี 2 ทางในการช่วยกนัแก้ปัญหา 
เคร่ืองเสียขดัข้อง คือ 1 ผมจะเร่งซอ่มเคร่ืองให้โดยเร็ว และ 2 ขอเวลาคณุมาซกัซ้อมวิธีการใช้เคร่ืองท่ีช่วยให้คณุรู้จกั 
เคร่ืองรุ่นนีใ้ห้ชินมากขึน้ ก็จะใช้มนัอยา่งสบายใจ” เป็นต้น 
7. ไมพ่ดูถงึอดีต แตใ่ห้มองถงึหาทางออกในอนาคต เช่น “ผมจําได้ น่ีเป็นครัง้ท่ี 3 แล้วท่ีคณุกลบัมาหาผมในปัญหา 
เดิมๆ” เปล่ียนเป็น “เราคงต้องหาวิธีท่ีจะช่วยคณุแก้ปัญหาซํา้ซากนีใ้ห้ไมม่ารบกวนคณุอีกเลย” เป็นต้น 
8. ไมพ่ดูท้าทายลกูค้า เช่น “คณุแน่จริง ก็ทําดไูด้เลย” เปล่ียนเป็น “การทดลองทําด ูก็น่าจะเป็นวิธีท่ีน่าสนใจนะครับ” 
9. ไมห้่ามลกูค้า แตใ่ช้วลี ท่ีวา่ “ท่ีดี/ท่ีควร/ท่ีเหมาะสม” แทนการห้ามลกูค้า 
10. การน่ิงเฉย ไมแ่ยแส ไมค่อ่ยตอบคําถาม หรือให้คําอธิบายแก่ลกูค้า ซึง่ช่างเทคนิคมกัมีพฤติกรรมการส่ือสารใน 
ลกัษณะนี ้จงึควรมีพฤติกรรมท่ีให้ความใสใ่จในการพดูคยุ ตอบคําถามลกูค้า และอธิบายให้ลกูค้าทราบถงึเหตผุลใน 
การซอ่ม หรือความคุ้มคา่/ผลดีของการซอ่ม 

- Courtesy ความสภุาพของพนกังานบริการ คือ “ปราการ” หนึง่ท่ีจะสร้างความประทบัใจให้กบัลกูค้าผู้มาใช้บริการ 
เพราะลกูค้าสว่นใหญ่คาดหวงัอยากจะได้สมัผสั “พนกังานท่ีสภุาพ” มาเป็นผู้ให้บริการ 

- Empathy ความเข้าอกเข้าใจลกูค้า เป็นสิง่ท่ีบง่บอกถงึการแสดงออกซึง่ความเอือ้อาทรในการรับรู้ความรู้สกึของลกูค้า 
ท่ีเป็นการบริการแบบใจถงึใจ เป็นสิง่ท่ีบง่บอกวา่ “ลกูค้าคือคนสําคญั”  

- Mental Flexibility มีจิตใจท่ียืดหยุน่ ไม่ยดึติดกบักฎเกณฑ์จนเกินไป มีทกัษะของความฉลาดทางอารมณ์ในการพดูคยุกบัลกูค้า 
4 ประเภท ฝึกทกัษะ“ฟังด้วยใจ เข้าใจด้วยความรู้สกึ” เช่น จบั Message of Feeling ลกูค้าเป็น หากลกูค้ามีความจําเป็น ขณะท่ีเราก็มี
ข้อจํากดั จะจดัการกบัสถานการณ์เช่นนี ้ได้ด้วย การยืดหยุน่ 4R (Recovery, Result, Reason & Relationship)  

- Inspire yourself to Work ฝึกการสร้าง “แรงบนัดาลใจ” ในการทํางาน โดยทําความเข้าใจใน “ธรรมชาติของงานบริการ-H-I- V-
I-P Concept” ดงันี ้ 

1. Heterogeneous ต้องเข้าใจวา่ “งานบริการ” เป็นงานท่ีจดัมาตรฐานของงานยาก เพราะมีปัจจยัแทรกซ้อนมาก เช่น ความ
คาดหวงัจากลกูค้า การปรับกลยทุธ์ของคูแ่ข่ง สถานการณ์หรืออารมณ์ของผู้มาใช้บริการ 

2. Intangible “งานบริการ” เป็นงานท่ี “ยากตอ่การสมัผสั” เพราะ “บริการดี” ในการรับรู้ของลกูค้าแตล่ะคนอาจไมเ่หมือนกนั เช่น 
ลกูค้าบางคน ชอบให้ชวนคยุ บางคนก็ไมช่อบ ต้องการให้ช่าง “รีบ ๆ ซอ่มให้เสร็จ” ก็โอเค 

3. Variable “งานบริการ” โดยทัว่ไปมีความหลากหลาย เพราะมีรายละเอียด “จกุจิก” เยอะ มีความวุน่วายระหวา่ง “คณุภาพ” กบั 
“ความรวดเร็ว” จงึต้องอาศยัทกัษะ+จิตใจ ผสมผสานในการทํางานอยา่งมาก แตฝึ่กฝนเรียนรู้กนัได้ 
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4. Inseparable “งานบริการ” เป็นงานท่ีลกูค้า “ไมแ่ยกแยะ” ระหวา่ง “ผู้ให้บริการเป็นคนคน” แต ่มกั “เหมารวม” เพียงเพราะ ใคร
บางคนท่ีบริการไมดี่ ลกูค้าก็จะ “ตดัสนิ” วา่ ศนูย์บริการนีไ้มดี่ ดงันัน้ ผู้ให้บริการจงึต้อง “ระมดัระวงั” พฤติกรรมในการให้บริการแก่ผู้
มาใช้บริการ 

5. Perishable “งานบริการ” เป็นงานท่ีต้อง “พร้อมรองรับ” กบั “ช่วงเวลาแหง่ความจริง (Moment of Truth)” ซึง่ไมแ่น่นอน บาง
วนั มีผู้ใช้บริการซอ่มน้อย แตบ่างวนั ผู้ ทําหน้าท่ีให้บริการ แทบไม่มีเวลาหายใจ ดงันัน้ คนทํางานบริการ จงึต้องปรับตวั ปรับทศันคติใน
การทํางานบริการ 

- Never say “NO” to do something for customer จิตวิทยาการบริการท่ีสามารถ “มดัใจ” ลกูค้า ก็คือ “ไมเ่อย่ปาก ด้วยคําวา่-
ไม”่ หากแตจ่ะพยายาม “หาทางแก้ปัญหา” ให้ลกูค้าก่อน จนลกูค้า “ประจกัษ์สายตา” และเป็นฝ่าย “เอย่ปาก”บอกเราวา่ “ไมเ่ป็นไร” 
ถ้ามนัทําไมไ่ด้เสียเอง 

- Dedication การทุม่เท อทุิศตน ให้กบังาน เช่น แม้วา่จะต้อง “ลว่งเลยเวลา” บ้าง แตต้่องไม ่“ทิง้งาน” ทําให้จนเสร็จ  
- ขั้นตอนการรบัมือกบัลกูคา้ท่ีไมพึ่งพอใจ โกรธ ตาํหนิ รอ้งบ่น ต่อวา่ และรอ้งเรียนจากลกูคา้  (Take HEAT by H-E-A-R-T 

ดบัไฟโกรธลกูคา้ดว้ยใจ) - (Roleplay) 
- หลกั 4R : แนวทางปฏิบติัในการลดปัญหาขอ้รอ้งเรียนลกูคา้ในสถานการณต่์างๆ จากหนักกลายเป็นเบา และจากเบาไป

เป็นไมมี่ปัญหา 
- การเขียนบทสนทนากบัลกูคา้ในสถานการณต่์างๆ – จากขอ้มลู/ปัญหาจริงของผูเ้รียน (Workshop) 

- การระดมสมองภาษาดอกไมก้บัการระงบัอารมณแ์ละความไมพ่อใจในงานบริการ 
- ตวัอยา่งและแนวคาํพดูท่ีฟังร่ืนหลูกูคา้ 

วทิยากร  อาจารย์พรเทพ ฉันทนาวี 
 
วธีิการฝึกอบรม: 

 ใช้กิจกรรมเป็นหลกัในการเรียนรู้ ประกอบด้วย การฝึกปฏิบติั การวิพากษ์ VDO Clip และการสรุปประเดน็ร่วมกนั 
เหมาะสาํหรับ: 

 ผู้ ทําหน้าท่ีบริการ พนกังานบริการ และผู้สนใจด้านการบริการลกูค้า 

จาํนวน  30  คน 
ระยะเวลาการจดัอบรม  1 วนั (09.00 – 16.00 น.) 

อตัราคา่ลงทะเบยีน 
(รวมคา่วทิยากร คา่เอกสารประกอบการบรรยาย /คา่เดนิทางและวฒุบิตัร) 

คา่อบรม  ราคากอ่น 
VAT VAT 7%

ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  
3% 

ราคาสทุธิ

    คา่อบรม/ 1 วนั 33,000 2,310 (990) 34,320 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรัญญา  086-8929330 
Professional Training Solution 
Tel  02-1753330, 086-6183752  
Fax.  02-9030080 ext.9330 
www.ptstraining.in.th 
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อเีมล ์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com 

 
คา่ฝึกอบรม สามารถหกัคา่ใชจ้า่ยทางภาษไีด ้ 200% ของคา่ใชจ้า่ยจรงิ 
(พระราชกฤษฎกีาฉบบัที ่ 437 ใช ้19 ตลุาคม พ.ศ. 2548 เป็นตน้ไป) 

 
 
วธิกีารชําระเงนิ: 
1. โอนผา่นบญัชธีนาคาร ดงันี ้

1.1  ธนาคารกสกิรไทย บญัชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 
          ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  
          และแฟ็กซใ์บ Pay-in และหนังสอืรับรองหกั ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ที ่0-29030080 ext.9330 
          พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลกัสตูร 
2.  ชาํระดว้ยเชค็บรษัิท สัง่จา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training 
Solution Ltd, Partnership) 
3.  หัก ณ ทีจ่า่ย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขที ่เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี 0103553030100 

หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลขูั่น   
เลขที ่89/161 หมูบ่า้นพฤกษาวลิล ์23 ซ.พระยาสเุรนทร ์21 แยก 3  
แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรงุเทพฯ 10510 

 


