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หลกัการและเหตุผล 

การบรกิารม ี3 ระดับ คอื ระดับพงึพอใจ ระดับประทับใจ และระดับภาคภมูใิจ ซึง่หากองคก์รใดตอ้งการให ้
ผูรั้บบรกิารกลับมาใชบ้รกิารซ ้า อยา่งนอ้ยทีส่ดุก็ตอ้งสง่มอบบรกิารในระดับประทับใจ ซึง่จะเกดิขึน้ไดโ้ดย
การทีก่ารสง่เสรมิใหผู้ป้ฏบิัตงิานเขา้ไปมสีว่นรว่มในการสง่มอบสิง่อ านวยความสะดวกและหนา้ทีค่วาม
รับผดิชอบตอ่ผูรั้บบรกิาร  

 หลักสูตรนีจ้ึงเป็นค าตอบท่ีดีของการใช้เคร่ืองมือในการแก้ไขปัญหาการท างานได้อย่างเป็นระบบและเหน็
ผลได้อย่างแน่นอน เป็นการรวบรวมเคร่ืองมือที่ใช้แก้ไขปัญหากับพนักงานในระดับปฏิบัตกิารและฝึกการ
รวมกลุ่มท ากิจกรรมเพื่อช่วยกันระดมสมอง ในการแก้ไขปัญหาประจ าวันได้เป็นอย่างดีอีกด้วย 

วตัถปุระสงค ์

 เพือ่ปรับเปลีย่นทัศนคต ิ(Attitude) เชงิบวกตอ่การสง่มอบบรกิารทีป่ระทับใจ 
 เพือ่พัฒนาทักษะและพฤตกิรรม (Behavior) การบรกิารใหเ้ป็นไปในแนวทางปฏบิัตมิาตรฐานเดยีวกัน

อยา่งมอือาชพี อาทเิชน่ 
o ทักษะการตอ้นรับและบรกิาร 
o ทัศนคตปิรับเปลีย่นพฤตกิรรม 
o การสือ่สารทีม่ปีระสทิธภิาพ 

 เพือ่สรา้งความเชือ่มั่น (Confidence) น าสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูไ้ป ปรับปรงุ เปลีย่นแปลง ปฏบิัต ิและสามารถ
ตรวจตดิตามประเมนิผลอยา่งเป็นรปูธรรม 

  

 
 
 
 
 
 

หลกัสตูร   

การบรกิารอยา่งมอือาชพี 
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หวัขอ้ (Topics) ประเด็นส าคญัในการเรยีนรู ้(Key Points)    
1) ทกัษะการตอ้นรบัและบรกิาร 

 การยนื การเดนิ และ การวางมอื ทีส่งา่งาม (Prompt to Service)§  การพัฒนารอยยิม้ทีจ่รงิใจ (Smile) 

 การสบตาเพือ่สรา้งความประทับใจ (Eye Contact) 

 การทักทายผูรั้บบรกิารเพือ่แสดงความเป็นมติร (Greeting) 

 การไหว ้และ ระดับการโคง้ศรีษะในวาระตา่งๆ (Wai) 

 การใชภ้าษามอืเพือ่ความเอาใจใส ่(Hand Gesture) 

 การผายมอืบอกทศิทาง การน าเสนอขอ้มลู (Hand Direction) 

 การสง่ของ รับของ การสง่ปากกา และ สิง่ของ (Hand Presentation) 

 การเรยีนเชญิใหรั้บบรกิาร (Inviting) 

 การน าสง่ผูรั้บบรกิารไปยังสถานทีต่า่งๆ (Escorting) 

2)       ทศันคตปิรบัเปลีย่นพฤตกิรรม 
 วตัถปุระสงคแ์ละความส าคัญของการบรกิาร§  สาเหตทุีผู่รั้บบรกิารไมพ่งึพอใจ 

 ความแตกตา่งระหวา่ง “การใหบ้รกิารกับการบรกิาร” 

 ฝึกปฏบิัตเิปลีย่นจากความพอใจของผูรั้บบรกิารใหเ้ป็นความประทับใจ 

 ฝึกปฏบิัตติอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบรกิารอยา่งสมบรูณ์แบบ 

 คณุสมบัตขิองนักบรกิารมอือาชพี 7 ประการ 

 บทบาทหนา้ทีนั่กบรกิารมอือาชพี 

3)       การสือ่สารอยา่งมปีระสทิธภิาพ§  ความหมายของการสือ่สาร§  องคป์ระกอบการสือ่สารอยา่ง
มปีระสทิธภิาพ 
 การปรับเปลีย่นขอ้ความท่ัวไปใหเ้ป็นขอ้ความทีไ่พเราะ 

 เทคนคิการใชบ้ันไดเสยีง 5 ระดับเพือ่เหนีย่วน าอารมณ์ขณะสนทนา 

 เทคนคิการรับฟังอยา่งตัง้ใจ (Attentive Listening) 

 เทคนคิการขอความรว่มมอืแบบใหเ้กยีรต ิ

 มาตรฐานการสนทนาทางโทรศัพทส์ าหรับองคก์ร เชน่ 

 การรับสาย 

 โอนสาย 

 การพักสาย 

 การสอบถามชือ่ 

 การขอทราบขอ้มลู 

 การรับเรือ่งแทนผูท้ีต่อ้งการเรยีนสาย 

 สรรพนามในการเรยีกขานผูรั้บบรกิารอยา่งสภุาพ 

 ประโยคส าคัญเพือ่ภาพลกัษณ์องคก์ร อาทเิชน่ 

 การขอความรว่มมอื 

 การขอทราบขอ้มลูสว่นตัว 

 การขอใหเ้ดนิทางไปยังสถานทีอ่กีแหง่ 

 การกลา่วค าขออภัย 

 การตอบรับและการตอบปฏเิสธ 

 ประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดร้บั 
1. เจา้หนา้ทีม่ทีศันคตเิชงิบวกตอ่การบรกิารและสรา้งความประทับใจใหก้บัผูรั้บบรกิาร เนือ่งจากเขา้ใจความตอ้งการ

ของผูรั้บบรกิาร สามารถตอบสนองการบรกิารไดอ้ยา่งเป็นรปูธรรมสมบรูณ์ 
2. มคีวามรูแ้ละเขา้ใจในหลักปฏบิตัเิกีย่วกบัการบรกิาร การสือ่สาร ทักษะการตอ้นรับและบรกิาร ตลอดจนขัน้ตอนการ

บรกิารอยา่งสมบรูณ์แบบถกูตอ้ง 
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3. สามารถและมคีวามเชือ่มัน่ตอ่การน าหลักปฏบิตั ิ(Standard Operations Procedures: SOP) ไปประยกุตใ์ช ้เกดิ
การปรับปรงุเปลีย่นแปลง น าไปสูก่ารปฏบิตั ิ

4. สง่เสรมิภาพลักษณ์การบรกิารขององคก์รใหม้คีวามโดดเดน่ชดัเจนเป็นไปตามทีแ่ผนและนโยบาย สรา้งความ
แตกตา่ง โดดเดน่ เป็นเอกลกัษณ์ รองรับกบัระบบคณุภาพขององคก์ร 

5. ผูรั้บบรกิารรูส้กึไดว้า่บรกิารทีไ่ดรั้บนัน้มคีวามประทับใจเป็นการประชาสมัพันธแ์ละเผยแพรเ่กยีรตคิณุขององคก์รให ้
เป็นทีรู่จ้ักในดา้นทีด่ ี

   
 กลุม่เป้าหมายและจ านวนผูเ้ขา้อบรม 

พนักงานทีป่ฏบิัตงิานสว่นหนา้ (Front Line Staff) และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกับการตอ้นรับและบรกิาร 

จ านวน 30 คน/รุน่ 

 

รปูแบบการฝึกอบรม 
          ฝึกอบรมภายใตบ้รรยากาศของความสนุกสนานดว้ยแบบฝึกหดัและเกมสท์างจติวทิยาทีเ่รยีกวา่ “สนุทรยีะ
สนทนา” เนน้การอยูร่ว่มกนัอยา่งเป็นกนัเองและผอ่นคลายพรอ้มทัง้ใหเ้ห็นคณุคา่ของความสขุ แตไ่ดม้ปีระสบการณ์
ตรง (Learning by game) ซึง่เป็นการเรยีนรูท้ีม่ปีระสทิธภิาพมากกวา่การฟังบรรยายเพยีงอยา่งเดยีว ซึง่กอ่ใหเ้กดิ
ประสทิธผิลตามทีอ่งคก์รตาดหวังไว ้อกีทัง้ผูรั้บการฝึกอบรมจะไดม้โีอกาสส ารวจพฤตกิรรมของตนเองทีม่ตีอ่ผูอ้ ืน่ และ
ความรูส้กึของตนเองทีม่ตีอ่ผูอ้ ืน่ภายใตก้ารเอือ้อ านวยจากทมีวทิยากร เพือ่จะไดน้ าการเรยีนรูไ้ปประยกุตใ์ชไ้ดจ้รงิใน
การท างาน 

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

 
ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบคุคลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง 

(พระราชกฤษฎีกาฉบบัท่ี 437 ใช้ 19 ตลุาคม พ .ศ . 2548 เป็นต้นไป) 
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