สร้างบริการเป็ นเลิศ เริ่มต้นที่ใจคุณ
(Excellent Service Mind)
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หลักการและเหตุผล
❖

ปัจจุบนั ธุรกิจมีการแข่งขันกันมากขึ้น การรักษาส่ วนแบ่งทางการตลาดขององค์กรให้คงอยู่ เราคงปฏิเสธ
ไม่ได้วา่ การบริ การที่ดีสามารถสร้างรายได้จากลูกค้าใหม่ และรักษาฐานลูกค้าเดิมได้ องค์กรสามารถ
ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า นาไปสู่ ความพึงพอใจในการใช้บริ การ ดังนั้นการ
สร้างมาตรฐานและภาพลักษณ์ที่ดีของการให้บริ การควรเป็ นอีกหนึ่ งกลยุทธ์ที่องค์กรควรให้ความสาคัญ

❖

การพัฒนาการให้บริ การที่ดีมีองค์ประกอบที่ควรพิจารณาดังนี้
• ผู้รับบริ การ - ผูใ้ ห้บริ การต้องให้ความสาคัญกับแนวคิดของความต้องการหรื อความคาดหวังของ
ลูกค้าที่มาใช้บริ การ เพื่อนาออกแบบ สร้างมาตรฐาน และเทคนิคการบริ การให้เกิดความพึงพอใจ
อันมีปัจจัยที่ควรคานึงถึงดังนี้
1. ความสะดวกที่ได้รับจากการบริ การ
2. การประสานงานของผูใ้ ห้บริ การ
3. กิริยามารยาทและความเอาใจใส่
•

ผู้ให้ บริการ – ต้องให้ความสาคัญกับการพัฒนาตนเองเพื่อให้การบริ การทุกครั้งเป็ นที่พึงพอใจและ
เกิดความประทับใจ อันมีคุณสมบัติที่ควรพัฒนาดังนี้
1.
2.
3.
4.

•

4. ข้อมูลและข่าวสารในสิ นค้าและบริ การ
5. คุณภาพของการบริ การ
6. ค่าใช้จ่ายในสิ นค้าและบริ การ

ความรักในการให้บริ การ
บุคลิกภาพและการแต่งกาย
มาตรฐานและเทคนิคในการให้บริ การ
ความรู ้ในผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ

5.
6.
7.
8.

ความกระตือรื อร้น
กิริยาวาจาสุ ภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
ความคิดเชิงสร้างสรรค์
ทัศนคติเชิงบวกและความฉลาดทางอารมณ์

สินค้าและบริการ – การให้ความสาคัญกับผลิตภัณฑ์ สินค้า สถานที่ การตกแต่ง ระบบอานวยความ
สะดวกต่าง ๆ (จับต้องได้) เป็ นพื้นฐานทัว่ ไปในการบริ การ เนื่ องจากทุกองค์กรสามารถทาได้ แต่การ
ให้ความสาคัญกับสิ่ งที่จบั ต้องไม่ได้ เช่น การเอาใจใส่ การช่วยแก้ปัญหา การให้ขอ้ มูลที่เป็ น
ประโยชน์ การให้คาปรึ กษา หรื อความสนใจในรายละเอียดปลีกย่อย เป็ นตัวชี้วดั ความสามารถใน
การแข่งขันขององค์กรได้อย่างแท้จริ ง (Key Competitive Indicator)

❖

การบริ การที่เป็ นเลิศสามารถสร้างให้เกิดขึ้นได้ไม่ยาก โดยเริ่ มต้นที่ใจของบุคลากรทุกคน บุคลากรต้อง
เห็นประโยชน์ของการบริ การที่ส่งมอบให้กบั ลูกค้า และต้องตระหนักถึงความสาคัญของการบริ การที่ดี
เลิศ เสมือนหนึ่งว่าเราเป็ นผูร้ ับบริ การนั้นเอง (กฎแห่งความพึงพอใจของลูกค้า)

วัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
❖
❖
❖

เพื่อให้ผเู ้ รี ยนตระหนักถึงความสาคัญของการให้บริ การที่ดีและมีคุณภาพ โดยเรี ยนรู ้จาก “แบบทดสอบ
ความต้องการรับบริ การ”
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจจิตวิทยาบริ การ หลักการความต้องการของลูกค้า และเทคนิคในการให้บริ การ
สมัยใหม่ที่ได้ผล สามารถนาไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับงานบริ การของตนเอง
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจระดับคุณภาพของการให้บริ การด้วยการวิเคราะห์กรณี ศึกษา และสามารถออกแบบ
ระดับคุณภาพการให้บริ การได้ดว้ ยตนเอง
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รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสู ตร










การให้ความสาคัญกับการบริ การที่เป็ นเลิศ
• กิจกรรมปรับคลื่นความถี่ของสมองก่อนการเรี ยนรู ้
• แบบทดสอบความต้องการรับบริ การของคุณ
• ความหมายของจิตวิทยาบริ การ
• แนวคิดสาคัญของ Service 1.0 – 2.0 – 3.0
• องค์ประกอบของการบริ การสมัยใหม่
• Workshop I: การนิยามความหมายขององค์ประกอบการบริ การ
กระบวนการพัฒนาการบริ การที่เป็ นเลิศ
• ความตระหนักถึงความสาคัญของลูกค้า
• คาจากัดความของลูกค้าในมุมมองอื่น ๆ
• กับดักทางความคิดเชิงลบปิ ดกั้นการบริ การที่ดี
• ธรรมชาติของมนุษย์ (ความต้องการ) กับงานบริ การ
• แนวความคิดที่ดีในการเพิ่มศักยภาพในการบริ การ
• Workshop II: พัฒนาศักยภาพการบริ การของตนเอง
มาตรฐานความต้องการและเทคนิคการบริ การ
• วงจรของระบบการสร้างบริ การที่ดี
• ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้า
• มาตรฐานและเทคนิคที่ได้ผลในการบริ การสมัยใหม่
• บุคลิกภาพที่น่าชวนมองและไม่น่าชวนมอง
• ตัวอย่างความเอาใจใส่ ตลอดการรับบริ การ (เช่นระบบ Visual Control)
• Workshop III: การปรับปรุ งระบบบริ การขององค์กร
แนวคิดของความคาดหวัง ความพึงพอใจ และความประทับใจ
• ปัจจัยที่ส่งผลต่อความคาดหวังของลูกค้า
• การให้ความสาคัญกับความพึงพอใจของลูกค้า
• ความคาดหวังกับระดับคุณภาพของการให้บริ การ
• วิวฒ
ั นาการของลูกค้ากับการใช้บริ การ
• วิเคราะห์ กรณีศึกษาร่ วมกัน (Case Study) - ระดับคุณภาพของการให้บริ การ
การพัฒนาตนเองเพื่อเป็ นนักบริ การที่เป็ นเลิศ
• คุณสมบัติของผูใ้ ห้บริ การที่เป็ นเลิศ
• ทัศนคติที่ดีและความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) กับการบริ การ
• แนวคิด “Knowledge is not Understanding”
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