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คู่มอืงานบริการระดบัมอือาชีพ
สร้างความเช่ือมั่น  เตรียมตัว เทคนิค และการสร้างมาตรฐาน 

อาจารย์สุณชิชา  ชอบชัย
วทิยากร ทีป่รึกษา 

และโค้ชพฒันาศักยภาพ
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การรวบรวมขอ้มูลเร่ืองงานบริการระดบัมืออาชีพฉบบัน้ี
เกิดข้ึนจากการท่ีไดพ้ดูคุยกบัผูเ้รียนในคลาสอบรมหวัขอ้เก่ียวกบั
การบริการ (Service) บ่อยคร้ัง กบัค าถามมากมาย เช่น จะท าอยา่งไร
ใหเ้ราบริการไดดี้ , เราตั้งใจมากกบัการท างานบริการแต่กเ็กิดขอ้
ร้องเรียน จึงศึกษาจากช่องทางต่างๆน ามาร้อยเรียงกบัประสบการณ์

ส่วนตวัดิฉนัเช่ือวา่ (จากการไดส้ัมผสัวถีิชีวิตของนอ้งๆ ) ทุก
คนเลือกมีชีวติในอาชีพงานบริการนั้น พื้นฐานเป็นคนจิตใจดี และมี
ความพร้อมในการเป็นผูใ้หบ้ริการจากหวัใจ และศกัยภาพสูงมาก
พอในการใหบ้ริการลกูคา้  เพียงอาจพบเหตุการณ์ สภาพแวดลอ้ม
ในภาวะกดดนับ่อยคร้ัง จนขาดความมัน่ใจสะสมกลายเป็นความเช่ือ
อนัจ ากดั (Limiting Believe)  ท่ีส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรม ค าพดู 
และอารมณ์ดา้นลบ (ชัว่คราว)  ส่วนลึกในจิตใจนั้น ทุกคนตอ้งการ
พฒันาตวัเองใหเ้ป็นพนกังานบริการมืออาชีพขององคก์ร

จุดประสงค์ในการรวบรวมเอกสารฉบับนี้
 เพื่อเป็นแนวทางส าหรับพนกังานหรือทีมงานบริการ 
 เพื่อกระตุน้ใหมี้การสร้างคู่มือสไตลต์วัเองกนัมากข้ึน
 เพื่อสร้างเคร่ืองมือการพฒันาตวัเองอยา่งต่อเน่ือง
                                                      

ทีม่าของคู่มอืงานบริการแบบมืออาชีพ
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มาตรฐานงานบริการแบบมืออาชีพ
Professional Service Standard
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คุณภาพงานบริการ…เราเลือกได้
เพราะเราเป็นได้ดีกว่าท่ีเราคิด
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คู่มอืงานบริการแบบมืออาชีพ
o  จิตวทิยาการบริการ 
       (Service Psychology)
o  กรอบความคดินักบริการมืออาชีพ
       (Service Mindset)
o  เรียนรู้พฤตกิรรมลูกค้า (Yes/No)
o  ทกัษะส าคญัในการท างานบริการ
o  เทคนิคการสร้างความพงึพอใจ
o  การรับมือกบัข้อร้องเรียน(เชิงรุก)
o  การเพิม่ยอดขาย (Up-selling)
o  เส้นทางพนักงานบริการมืออาชีพ
o  สร้างมาตรฐานงานบริการ
o  กรณศึีกษา แบบฝึก และการบ้าน

อาจารยสุ์ณิชชา  ชอบชยั
วิทยากร ท่ีปรึกษา และโคช้พฒันาศกัยภาพ

รวบรวมประสบการณ์การท างานและมุมมองลูกคา้
4
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หัวใจส าคญัของงานบริการ

ก่อนเร่ิมอ่านจริงจัง มาก าหนดเป้าหมายกนัก่อนนะคะ
• คุณมเีป้าหมายอะไรจากการอ่านคร้ังนี?้
• คุณต้องการพฒันางานบริการในเร่ืองอะไรบ้าง?
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องค์ประกอบส าคญัการบริการ
                          ที่เป็นเลศิมีกรอบความคดิ 
(Mindset) ทีดใีน
การท างานบริการ ให้ความส าคญัลูกค้า

ทุกคน อย่างเข้าใจ
ในความเป็นเขาให้บริการทีคุ่ณค่า

ทีลู่กค้าต้องการ
อย่างแท้จริง

ใช้หัวใจในการ
ให้บริการ และ
ใช้สมองในการ
บริหารงานสร้างวฒันธรรม

บริการร่วมกบัทีมงาน
อย่างสร้างสรรค์ พฒันาทกัษะการฟัง

-ถาม-ป้อนกลบัข้อมูล 
แบบมืออาชีพ
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“การเป็นผู้มจีิตบริการ  
เป็นผูท่ี้ใหค้วามช่วยเหลือ

ลูกคา้และมุ่งสร้างความประทบัใจใหลู้กคา้ 
ได้มคีวามทรงจ าทีด่ ีอมยิม้ ช่ืนใจ ทุกคร้ัง

เมือ่นึกถึงการบริการจากเรา  
เราควรปฏิบติัจากหวัใจท่ีเขม้แขง็ 
มิใช่เพียงแค่ปฏิบติัหนา้ท่ีบริการ”

จิตวิทยาการบริการ
(Service Psychology)

**จิตวิทยาการบริการของคณุคอือะไร?
……………………………………………..
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มาส ารวจตัวเองกนัก่อน
ว่ามีลกัษณะของนักบริการที่ดีเพยีงใด?
 มีความสามารถในการส่ือสารท่ีดี
 มีความเขา้ใจผูอ่ื้นอยา่งแทจ้ริง
 เป็นผูฟั้งท่ีดี และสามารถเลือกฟังดา้นดีได้
 มีใจรักในการใหบ้ริการลูกคา้
 มีความสุขท่ีท าใหลู้กคา้มีความสุข
 สนุกกบัการท างานภายใตภ้าวะกดดนั
 ชอบคิดสร้างสรรค ์หาทางออกใหม่ๆ เสมอ
 สามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ไดดี้
 ช่างสังเกต และมีความละเอียดในการเจรจา
 เป็นคนประนีประนอม (ผสานประโยชน์ร่วมกนั)
 ท างานเป็นทีมและร่วมกนัเตรียมแผนป้องกนั
 มีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) 

**คณุมีเพยีง 1-2 ข้อ กส็ามารถพฒันาต่อได้ดเีช่นกนั
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 คุณรู้สึกอยา่งไรกบัการท างานบริการ?
 คุณรักงานบริการมากเพียงใด?
 การท างานบริการคุณไดป้ระโยชน์อะไร?
 คุณมีเป้าหมายอยา่งไรกบัการท างานบริการ?

ชวนคุย ชวนคดิ 
สร้างกรอบความคดิ (Service Mindset)

ในการท างานการบริการ

 มีความสุขในการท างาน
 รักมากกบังานท่ีทา้ทาย
 พบเหตุการณ์ใหม่ๆทุกวนั
 เติบโตไปพร้อมกบัองคก์รและลูกคา้

ตัวอย่างค าตอบ

 ……………………………..
 ……………………………..
 ……………………………..
 ……………………………..

ค าตอบของคุณ
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พฤตกิรรมลูกค้า
ตามการพูด-ฟัง และใช้-ไม่ใช้ ตามลกัษณะบุคลกิภาพ

1. ชอบฟัง และซ้ือ
2. ชอบฟัง แต่ไม่ซ้ือ
3. ชอบพดู และซ้ือ
4. ชอบพดู แต่ไม่ซ้ือ
5. ชอบใหย้อ แลว้ซ้ือ
6. ชอบใหย้อ แต่ไม่ซ้ือ
7. สนใจอยากรู้ และซ้ือ
8. สนใจอยากรู้ แต่ไม่ซ้ือ

1. ภกัดีต่อแบรนด์
2. มีเหตุผล
3. เนน้ประหยดั
4. สนใจรูปลกัษณ์
5. อ่อนไหวง่าย
6. ชอบใชอ้ภิสิทธ์ิ
7. ชอบช่วยเหลือ(ข้ีสงสาร)
8. จ าเป็น(ไม่สนถกูแพง)

ตามการรับบริการ

1. กลุ่มลกูคา้ปัจจุบนั เป็นลูกคา้อยูแ่ลว้ และซ้ือซ ้ าโดยไม่ตอ้งตดัสินใจ
2. กลุ่มมีโอกาสเป็นลูกคา้ เช่น มีความตอ้งการยงัไม่มีโอกาสใชบ้ริการ
3. กลุ่มท่ีไม่มีโอกาสเป็นลูกคา้ เช่นไม่มีอ านาจในการใช ้หรือไม่มีความ

ตอ้งการใชบ้ริการ

**ลกูค้าคณุเป็นแบบไหนกนับ้าง?
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 ทุกคนอยากเป็นบุคคลส าคญั
 ทุกคนชอบไดฟั้งค าช่ืนชม
 คนหลายคนตอ้งการยอมรับ
 ไม่มีใครอยากใหผู้อ่ื้นบอกวา่เขาผดิ
 คนทุกคนอยากเปล่ียนแปลงตวัเองดว้ยตวัเอง

ธรรมชาตขิองมนุษย์ (ช่ือลูกค้า)

คุณมวีธีิรับมือกบัลูกค้าแบบไหนและอย่างไร?

ก าแพงแห่งความหวาดระแวงทีลู่กค้าอาจสร้างขึน้เอง

หลกัการทางวทิยาศาสตร์คอื
Action = Reaction

**เทคนิคส าคญัคือต้องก้าวข้ามก าแพง(แห่งอคติ)
ไปอยู่ข้างเดียวกบัลกูค้า ด้วยความจริงใจ ตรงไปตรงมา
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  แนวทาง 
การสร้างความพงึพอใจให้กบัลูกค้า
หมั่นตรวจสอบความคาดหวงั
และพงึพอใจสม ่าเสมอ

ก าหนดเป้าหมาย/กลยุทธ์งานบริการ
ให้ชัดเจนและสอดคล้องนโยบาย

พฒันาคุณภาพงานบริการ
และความสัมพนัธ์ระหว่างทมีงาน

ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 
และประเมินผล (อย่างต่อเน่ือง)

1

2

3

4

หมายเหตุ : ระดบัความพงึพอใจจะถูกบอกต่อแน่นอนและ
จากสถิติลูกค้าที่ไม่พงึพอใจ จะบอกเล่าประสบการณ์ทีพ่บเจอเป็น 
2 เท่าของลูกค้าทีพ่งึพอใจ  และคนฟังกจ็ะบอกต่อไปเร่ือยๆ
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เทคนิคการสร้างความพงึพอใจ

คุณท าเร่ืองไหนได้ดีทีสุ่ด?
คุณอยากพฒันาเร่ืองไหนให้โดดเด่นขึน้อกีบ้าง?

รักในงานบริการ

กระตือรือร้น

สนุกเร่ืองท้าทาย

คดิสร้างสรรค์

เรียนรู้ตลอด

รู้รับผดิชอบ

ทัศนคตดิีกบังานบริการ
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การส่ือสารที่มีผลต่อความพงึพอใจ

ตามปกติการส่ือสารหากคดิเป็น 100 % เราจะส่งสาร
และเข้าใจผู้อืน่ผ่านส่ือเหล่านีค้ดิเป็นสัดส่วนดังนี้

น า้เสียง
1.เป็นมิตร
2.กระตือรือร้น
3.อบอุ่นหรือเยน็ชา
4.ห่วงใยหรือไม่ใส่ใจ

ภาษากาย
1.ดวงตา
2.ปาก
3.ท่าทาง/ท่ายนื
4.การแต่งกาย

ค าพูด
1.ขอ้มูลข่าวสาร
2.เลือกเฉพาะท่ีตอ้งการรับรู้
3.ใชก้ลไกการป้องกนัตวัเอง
4.ภาษาท่ีต่างกนั
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เทคนิคการสร้างความพงึพอใจ
ด้วยการบริการดีๆ แบบ GATE

G
A
T
E

Goal : เป้าหมายในการท างานท่ีชดัเจน เช่น ท างาน
ใหดี้ข้ึนทุกวนั, ลูกคา้ไดรั้บการบริการท่ีดีข้ึน
ตลอดเวลา และท าไดส้อดคลอ้งเป้าหมายองคก์ร

Art : ศิลปะในการท างานร่วมกบัทีมงาน  และ
สามารถเลือกส่ือสารขอ้ความดีๆ ดา้นบวก พร้อมทั้ง
กิริยาท่าทาง อารมณ์ ส่งรอยยิม้ อยา่งสร้างสรรค์

Time : เวลาท่ีรวดเร็วในการใหบ้ริการลูกคา้คือ
ความพึงใจ ดงันั้นความทา้ทายในการบริหารเวลา 
เร่ืองส่วนตวัและทีม ส่งผลต่อประสิทธิภาพบริการ

Empathy : ความเขา้อกเขา้ใจในความเดือดร้อนกบั
ปัญหานั้นๆ ซ่ึงมีความต่างกนั จึงควรแสดงออกอยา่ง
เห็นอกเห็นใจอยา่งจริงใจ ใส่ใจ และรีบด าเนินการ



คลิกเพ่ือแกไ้ขลกัษณะช่ือเร่ืองตน้แบบ

คลิกเพ่ือแก้ไขลกัษณะช่ือเร่ืองรองต้นแบบ

19/10/59 16
   อาจารยสุ์ณิชชา ชอบชยั   โทร.081-7555506      www.sunitcha.com

16

   จุดให้บริการ

ผู้ให้บริการ
เช่ียวชาญ
เช่ือมั่น
คดิดี
มคุีณค่า

ผู้รับบริการ
เดอืดร้อน
คาดหวัง
แนวความคดิ
ธรรมชาตมินุษย์

เหตุการณ์
มาตรฐาน
เหมาะสม

ความคาดหวงัของลูกค้าจากผู้ให้บริการ

ลูกค้าคาดหวงัจากผู้ให้บริการ
รอยยิม้ , จริงใจ, ตอ้นรับอบอุ่น, บริการดว้ยไมตรีจิต,เตม็ใจช่วยเหลือ,
พดูจาไพเราะ, เสียงเป้ือนยิม้, ความเขา้ใจ, ความสุข,มาตรฐานเยีย่ม
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ลกัษณะของความพงึพอใจ
เป็นการแสดงออกทางอารมณ์และ
ความรู้สึกในทางบวกของบุคคลต่อเร่ืองนั้น
เกิดจากการประเมินความแตกต่างระหวา่ง
ความคาดหวงักบัส่ิงท่ีไดรั้บจริง
สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามปัจจยัแวดลอ้ม
และสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลา

องค์ประกอบของความพงึพอใจ
ความพงึพอใจ

การรับรู้คุณภาพ
ของสินค้า/บริการ

การรับรู้คุณภาพ
ของการน าเสนอ

คาดหวัง – เกดิขึน้จริง
=ระดบัความพงึพอใจ

คาดหวัง – เกดิขึน้จริง
=ระดบัความพงึพอใจ

*** ระดบั
ความพงึพอใจ
oตรงคาดหวงั
oเกนิคาดหวงั
oต ่ากว่าคาดหวงั
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ทักษะส าคญั
ในการท างานบริการ

ลูกค้าพงึพอใจ

ป้อนกลบัข้อมูลเชิงบวก

ใช้ค าถามสร้างสรรค์

รับฟังอย่างตั้งใจ

จูงใจให้ลูกค้าคล้อยตาม

•ฟังแยกแยะความรู้สึกกบัข้อมูล
•ฟังทีจุ่ดประสงค์แท้จริง

•ถามความต้องการแท้จริง
•ถามสะท้อนความรู้สึก และความเช่ือ

•จับถูก และป้อนกลบัเชิงบวก
•คดิดกีบัเร่ืองราวและเลอืกมุมมองบวก

•หลกีเลีย่งข้อโต้แย้งทุกกรณี
•ให้ความส าคญัและเคารพความคิดเห็น
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การรับมือกบัข้อร้องเรียนเชิงรุก

**คณุเป็นสนุกกบัเร่ืองไหนกนับ้าง?

1. มีสติอยู่กบัลูกค้า

2. รับฟังอย่างเปิดใจ

3. ใช้โทรศัพท์ส่ือสาร

4. ช่วยเหลอืทันที
/แจ้งกลบัตามนัด

5. เข้าใจลูกค้าจริง
(เข้าข้าง/เป็นพวก)

6. น ามาประชุม
ร่วมหาทางป้องกนั

7. ส ารวจ/ประเมิน
อย่างสม ่าเสมอ
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การเพิม่ยอดขายโดยพนักงานบริการ 
(Up-Selling และ Cross-Selling)

Up-Selling คือการแนะน าใหลู้กคา้ซ้ือสินคา้ท่ีมูลค่ามากข้ึน 
เช่น เพ่ิมขนาดใหใ้หญ่ข้ึน ตวัอยา่ง กาแฟ เพ่ิมขนาดแกว้ หรือ
โรงแรมจากจองหอ้งธรรมดาเป็นหอ้งสวีต  เพิม่เงินอีกเล็กน้อย

Cross-Selling คอืการเสนอขายส่ิงอ่ืนเพ่ิม ท่ีสอดคลอ้งกนัหรือ
“ไปกนัได”้ กบัสินคา้ท่ีลกูคา้สั่ง  กรณีมีประวติัเดิมยอ่มมีโอกาสสูง
เช่น ร้านสปา  ควรเสนอครีมนวดหรือครีมพอก (สูตรเดียวกนัร้าน)
หรือหา้งสรรพสินคา้พนกังานจ าลกูคา้ไดว้า่ชอบสินคา้สีชมพมูาก 
หากวนัน้ีลกูคา้มาซ้ือกระเป๋า อาจเสนอ Cross-Selling เส้ือสีชมพู
แบบใหม่หรือลายใหม่ ใหก้บัลกูคา้ไดท้นัที
กรณีลกูคา้ใหม่ (ไม่มีประวติั) อาจใชก้ารสุ่มสินคา้หรือบริการ  แลว้
ใชเ้ทคนิค Cross-Selling ไดเ้ช่นกนั

หมายเหตุ : พนักงานบริการสามารถสร้างความสนใจให้
ลกูค้าได้แล้ว ควรปิดการขายเลย มิต้องรอส่งต่อไปยงั
พนักงานขาย  สามารถท าการขายได้เลย เพราะว่าทุกคน
เป็นนักขาย มิต้องยึดมัน่เพียงท าหน้าท่ีบริการเท่าน้ัน
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(Up-Selling และ Cross-Selling)

เทคนิคส าคญัให้ผ่านฉลุย หลกัการส าคัญควรยดึมัน่

1. เสนอใหเ้หมาะสม
2. เสนอคร้ังละ 1 รายการ
3. ท าใหบ่้อยกลายเป็นนิสัย
4. ไม่พยายามยดัเยยีด
5. สะสมการถกูปฏิเสธ
6. เกบ็ประวติัลูกคา้

1. เสนอแบบเจาะจง ชดัเจน
2. เสนอเม่ือลกูคา้มีเวลาพอ
3. ฝึกนิสัยช่างสังเกต (ลูกคา้)
4. เรียนรู้สินคา้ใหแ้ม่นข้ึน
5. เสนอคุณค่าท่ีลกูคา้ไดรั้บ
6. อยา่ตดัสินลูกคา้ไปเอง

6 ขั้นตอนส าคญัดงันี้
1.สังเกตความ
พร้อมของลูกค้า

2.น าเสนอด้วย
วาจาสุภาพ

3.มอบประโยชน์
สูงสุดกบัลูกค้า

4. ใช้ค าพูดเร่ง
การตดัสินใจ

5. เตรียมเผชิญ
การถูกปฏิเสธ

6. ขอบคุณและ
จูงใจคร้ังถัดไป
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เคร่ืองมือการตลาดยคุน้ีองคก์ารส่วนใหญ่มกัใชก้ารลดราคา
หรือโปรโมชัน่ต่างๆ เช่น ลด แลก แจก แถม สะสมแตม้  
ในการดึงดูดลูกคา้ เพื่อเพิ่มยอดขาย ซ่ึงมีต้นทุนสูงขึน้มาก 
ไม่วา่จะเป็นค่าโฆษณาหรือส่ือส่ิงพิมพอ่ื์นๆเพื่อเพิ่มยอดขาย
ประมาณ 5-25%   ส่วนการ Up-Selling และ Cross-Selling
ไม่มีตน้ทุนอ่ืนนอกจากการอบรมพนกังานใหมี้เทคนิคการ
น าเสนอแบบแนบเนียน พฒันาใหมี้ความเป็นธรรมชาติไม่
เป็นการรบกวนลูกคา้มากเกินไป และสามารถเพิ่มยอดขาย
ไดป้ระมาณ5-25%  เช่นกนั เม่ือเปรียบเทียบกนัแลว้นบัวา่
เป็นเทคนิคท่ีมีประสิทธิภาพสูงส่วนต้นทุนต า่มาก 

(Up-Selling และ Cross-Selling)
ต่างจาก การลดราคาหรือโปรโมช่ัน

คณุคดิว่าแบบไหนเหมาะกบัองค์กรของคณุ?
ตอบ :………………………………………
…………………………………………….



คลิกเพ่ือแกไ้ขลกัษณะช่ือเร่ืองตน้แบบ

คลิกเพ่ือแก้ไขลกัษณะช่ือเร่ืองรองต้นแบบ

19/10/59 23
   อาจารยสุ์ณิชชา ชอบชยั   โทร.081-7555506      www.sunitcha.com

23

เส้นทางพนักงานบริการมืออาชีพ

มาพฒันา KSA งานบริการกนัเถอะ

**เป้าหมายอาชีพงานบริการของคณุคอือะไร?

สมรรถนะ

ความรู้ ทกัษะ

คุณลกัษณะ
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5 รู้ ส าคญั

รู้องค์กร

รู้สินค้า

รู้ลูกค้ารู้คู่แข่ง

รู้ตวัเอง

เส้นทางพนักงานบริการมืออาชีพ (ต่อ2)

เขียนสคริป(Script)
ประเด็นส าคญัในการพูดคุย
ค าถาม-ค าตอบพบบ่อย
ประโยคเด็ด พชิิตใจลูกค้า

วสัิยทัศน์,จุดเด่น,
นโยบาย,กระบวนการ

คุณสมบัต,ิ ประโยชน์, 
คุณค่า, จุดเด่น

ความต้องการ, 
พฤติกรรม, กลุ่มคน

จุดเด่น, จุดด้อย,
กลยุทธ์

เสน่ห์, เช่ียวชาญ,
คุณค่าที่ลูกค้าคาดหวงั
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เส้นทางพนักงานบริการมืออาชีพ (ต่อ3)

ฝึกฝนและลงสนามบ่อยๆ

มาตรฐานการใหบ้ริการ
ขั้นตอนการบริการ
บุคลิกภาพและการแต่งกาย 
พฤติกรรมในการใหบ้ริการ
การควบคุมอารมณ์กบัสถานการณ์ต่างๆ
ส่งมอบประสบการณ์ดา้นดีทุกคร้ัง 

ซอ้มบทบาทสมมติ สปัดาห์ละคร้ัง (Role Play)
เตรียมค าตอบส าหรับค าถามท่ีพบบ่อยๆ
เตรียมค าถามส าหรับเปิดใจ และผสานใจลูกคา้
เตรียมบทพดูการเจรจาต่อรองอยา่งสร้างสรรค์
บนัทึกความส าเร็จ (Success Pattern) กรณีทา้ทาย
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เส้นทางพนักงานบริการมืออาชีพ (ต่อ4)

ประสบการณ์ใหม่สามารถ
เปลีย่นความเช่ือเก่าได้ชัวร์

ค าพูด และการกระท า
ความเช่ือ
ค่านิยม
ประสบการณ์

E + R = O
E = Event        แปลวา่ เหตุการณ์
R = Response  แปลวา่ การตอบสนอง
O = Outcome  แปลวา่ ผลลพัธ์

ทฤษฎชีีวิตเพือ่การเปลีย่นแปลง

วงจรพฤตกิรรมของมนุษย์
ความเช่ือ > ความคดิ > ความรู้สึก > การกระท า

รวมหลกัการทางจิตวิทยากบัการปรับคณุลักษณะของพนักงานบริการ
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เส้นทางพนักงานบริการมืออาชีพ (ต่อ5)

 มีทศันคติเชิงบวกกบังานบริการ
 มีนิสยัรักการเรียนรู้  
 มีใจรักงานบริการ
 มีความกระตือรือร้น
 มีความรับผิดชอบ
 กลา้ตดัสินใจ
 รู้จกัแกปั้ญหา
 มีความอดทน อดกลั้น 
 มีความสุขในการท างาน
 สนุกกบัเร่ืองท่ียากและทา้ทาย

10 คุณสมบตัสิ าคญัของนักบริการมอือาชีพ

•จดุเด่นของคณุคืออะไร? เล่าเร่ืองน่าภูมิใจ(สอดคล้อง)
•ให้คะแนนตัวเองข้อละกีค่ะแนน ? (คะแนนเต็ม10)
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เส้นทางพนักงานบริการมืออาชีพ (ต่อ6)

 ท าปัจจุบนัใหดี้ท่ีสุดและต่อเน่ือง
 ท้ิงอดีตไวเ้บ้ืองหลงั
 อยา่ท าใหต้วัคุณตกต ่า
 รู้จกัจุดแขง็ของตวัคุณเอง
 ทางเลือกเป็นของคุณ

ความเช่ือมั่นสร้างได้ (ด้วยตวัคุณ)

 งานบริการใหป้ระโยชน์อะไรกบัคุณบา้ง ?
 คุณรู้สึกอยา่งไรกบัลูกคา้ในดา้นดีๆ ?
 คุณจะปฏิบติัตวัอยา่งไรเพื่อเป็นนกับริการมืออาชีพ ?
 หากคุณเป็นนกับริการมืออาชีพ คุณค่าอะไรท่ีคุณจะไดรั้บ?

ชุดค าถามสร้างพลงักบัการท างานบริการ

เปลีย่นวธีิคดิ …เพือ่การบริการที่ดีเลศิ

   อนาคต

เปลีย่นแปลง (Change)

   อดตี    ปัจจุบัน
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เพิม่คุณค่าตวัเอง

เติมพลงัทมี

เป็นมืออาชีพ เสริมเสน่ห์บริการ

เสริมพฒันาการ
นักบริการมอือาชีพ

เส้นทางพนักงานบริการ
มืออาชีพ (ต่อ7)
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เส้นทางพนักงานบริการมืออาชีพ (ต่อ8)

**คณุคอืคนไหน และเป้าหมายอยู่ตรงไหนกนั?

พนักงานบริการดเีด่น

หัวหน้าทมีบริการทีด่ี

ผจก.งานบริการมืออาชีพ

ผบห.
ฝ่ายบริการ
ยอดเยีย่ม

เติบโต…ก้าวสู่ผู้น าทมีงานบริการมืออาชีพ 1
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บทบาทส าคญัของ
ระดับหัวหน้าถึงผู้บริหารงานบริการ

เส้นทางพนักงานบริการมืออาชีพ (ต่อ9)

คณุเลอืกใช้เร่ืองใดในการพฒันาทมีงานบริการ?

• สั่งใหท้ าตาม
• มุ่งท่ีผลลพัธ์
•บริหารจดัการ
•บงัคบับญัชา
•ปฏิบติัตามต าแหน่ง

• ถามใหคิ้ดวิธีเอง
• สนใจการเปล่ียนแปลง
• จูงใจกระตุน้ใหป้ฏิบติั
• ท าใหเ้ห็นประโยชน์
• สร้างความสัมพนัธ์ร่วมกนั

โค้ช

ผู้จัดการ

Counseling Coaching

Consulting/Mentoring Training/Teaching/OJT

Ask

SolutionProblem

Tell

TAPS Model (เคร่ืองมือช่วยพฒันาทีม)

เติบโต…ก้าวสู่ผู้น าทมีงานบริการมืออาชีพ 2
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เส้นทางพนักงานบริการมืออาชีพ (ต่อ9)
เติบโต…ก้าวสู่ผู้น าทมีงานบริการมืออาชีพ 3

อยากเก่งต้องกล้าก้าว

คุณเป็นไดดี้กว่า

ท่ีคุณคดิชัวร์

อย่ากลวัทีจ่ะก้าว 
ทั้งส้ันและยาว

ปัญหามาพร้อมกบัทางออก

กระจกสะท้อนผู้น าคอืผู้ตาม

ผู้น าทดีี
ย่อมมีผู้ตามดแีน่นอน

ความส าเร็จทีย่ิง่ใหญ่
มาจากสร้างส าเร็จทุกวนั

สะสมความภูมิใจวันละเร่ือง

คุณภาพลูกค้าที่มี
บ่งบอกถึงคุณค่าของเรา

มาสนุกกบัปัญหาทีย่ากกนั

รักผลดิอกที่ตา
พามาบานเบ่งที่หัวใจ

ขนาดของความกล้า
เท่าขนาดความส าเร็จ

ลกูค้าเปลีย่น เร่ิมทีเ่ราเปลี่ยน

รักแรกพบสบตาผู้คนตราตรึง

คณุพร้อมในการก้าวสู่ต าแหน่งไหน (อย่างไร)?
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เส้นทางพนักงานบริการมืออาชีพ (ต่อ10)
สร้างวฒันธรรมการบริการ…เร่ิมทีท่มีเวร์ิค

-มวีตัถุประสงค์เดยีวกนั
-ยดึกฎ กติกาท างานร่วมกนั

-ก าหนดหน้าที่งานไว้ชัดเจน
-มีความรับผดิชอบร่วมกนั

ทมีเวร์ิคงานบริการ
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CS (Customer Service)  
การบริการลกูคา้ใหเ้กิดความพึงพอใจสูงสุด

CRM (Customer Relationship Management)  
การบริหารความสัมพนัธ์กบัลกูคา้ เพื่อเช่ือมโยงลูกคา้กบัองคก์ร 
โดยการสร้างคุณค่า ผลลพัธ์ดีๆ  เหนือคู่แข่ง (สามารถวดัผลได)้

CEM (Customer Experiential Management)  
การสร้างประสบการณ์ร่วมดา้นดีใหก้บัลกูคา้ มุ่งเนน้กระบวนการ
บริหารประสบการณ์ร่วมแบบองคร์วมจุดสัมผสั (All Touch Point)
สะสมประสบการณ์ดา้นบวกทุกกระบวนการร่วมกนัอยา่งแขง็แกร่ง 

CE (Customer Engagement)  
การสร้างเพื่อนสนิทเป็นฐานสมาชิกของเรา สร้างความไวว้างใจ
ในสินคา้ บริการ รู้สึกมีส่วนร่วมเป็นส่วนหน่ึงของเรา มีการแนะน า
ลกูคา้ใหม่ๆ ใหเ้สมอ …บอกต่อความรู้สึกดีๆกบัสินคา้และบริการ…

ระดับของมาตรฐานงานบริการ 
(Services of Level)

**องค์กรของคณุมีเป้าหมายดแูลลกูค้าระดบัใด?
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สร้างมาตรฐานงานบริการ

o ความพร้อม (Readiness)

o ความมีคุณค่า (Values)

o ความสนใจ(Interest)

o ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)

o ความพึงพอใจ(Satisfaction)

หัวข้อส าคญั
ในการสร้าง
มาตรฐาน
งานบริการ

 มาตรฐานงานบริการท่ีดีของคุณเป็นอยา่งไร?
 หวัขอ้ใดท่ีคุณเลือกวางมาตรฐานบริการ?
 คุณสามารถท าอะไรไดดี้บา้งจากหวัขอ้น้ี?
 คุณรู้สึกอยา่งไรกบัการพฒันาตวัเองคร้ังน้ี?
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สร้างมาตรฐานงานบริการ(ต่อ2)

หลกัการ
บริการ

ขั้นพืน้ฐาน

1. ให้ความส าคญักบัคุณค่าของลูกค้า
2. สร้างความประทบัใจแรกพบเสมอ
3. ตอบตรงความต้องการลูกค้าแท้จริง
4. อ านวยความสะดวกให้ลูกค้ารู้สึกได้
ถึงสบายทีสุ่ด (ทั้งกายใจ)

5. อยู่ในโลกของลูกค้าขณะให้บริการ

แนวทางการให้บริการทีด่ี
เพิม่ความพงึพอใจให้ลูกค้า
ท างานได้รวดเร็ว/ประสิทธิภาพดีขึน้
ความผดิพลาดน้อยลง
พนักงานมีขวญัก าลงัใจเพิม่ขึน้
ธุรกจิบริการน่าเช่ือถือและเติบโต
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แนวทางการปฏิบัตต่ิอ 3 กลุ่มลูกค้า(เป็น 6 แบบ)

ลูกค้าซ้ือ
ลูกค้าไม่ซ้ือ

ปฏิบัติดดีั่งลกูค้า
เพราะอนาคตยงัมี

ลูกค้าง่าย
ลูกค้ายาก

เข้าใจความต่างกนั
ของประสบการณ์

ลูกค้าดี
ลูกค้าเหวีย่ง
ดตีามมาตรฐาน
เพิม่ความใจเยน็

สร้างมาตรฐานงานบริการ(ต่อ3)

ประโยคต้องห้ามของพนักงานบริการ

1. ค าขึน้ต้นด้วย (ไม่ / ไม่ได้ / ไม่สะดวก)
2. การปฏิเสธ (ฉันไม่ทราบค่ะ/ครับ)
3. ให้ลูกค้ารอ (เดี๋ยวมาค่ะ/ครับ /รอแป๊บนึง)
4. ประโยคค าส่ังห้วนๆ (คุณต้อง…..)
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โจทยท่ี์ไดรั้บจากองคก์ร
เป้าหมายท่ีตอ้งการไปใหถึ้ง (ร่วมกนั)

1.ขอบเขตความรับผดิชอบ
2.มาตรฐานท่ีก าหนด (ใหม่)
3.ก าหนดขั้นตอนในการใหบ้ริการ
4.นิยามลูกคา้ใหช้ดัเจน (ตรงกนั)
5.คุณค่าบริการท่ีจะส่งมอบ

แผนงานท่ีใชจุ้ดเด่นของทีมงาน
มาตรฐานท่ีใชว้ดัผล 
แผนการส่ือสารเพื่อใหผู้เ้ก่ียวขอ้งรับทราบ

สร้างมาตรฐานงานบริการ(ต่อ4)

หัวข้อส าคญัในการสร้างมาตรฐานงานบริการ

**ระดมสมองกนัเป็นทมีนั่นคอืค าตอบที่ใช่!
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S
M
A
R
T

วดัผลมาตรฐานงานบริการแบบ SMART

Specific (เฉพาะเจาะจง) การก าหนดมาตรฐานอยา่
กวา้งเกินไป ภาพลกัษณ์ตอ้งชดเจนเจาะจงจดจ าง่าย

Measurable (วดัผลได้) การวดัผลงานบริการ ควร
ก าหนดใหว้ดัผลไดแ้ละเขา้ใจตรงกนั (เป้าหมายหลกั)

Aggressive (ท้าทาย) เป็นเป้าหมายท่ีไม่ง่ายเกินไป
ในความรู้สึกและสอดคลอ้งกบัการเติบโตขององคก์ร

Realistic (เป็นไปได้) เป็นเป้าหมายท่ีไม่ยากเกินไป 
และกระตุน้ใหพ้นกังานสนุกกบัการเปล่ียนแปลง

Timeline (มีกรอบเวลา) การวดัผลงาน ควรมีกรอบ
เวลาชดัเจน เช่น 6 เดือน หรือ 1ปี เพื่อเห็นพฒันาการ
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กรณีศึกษา แบบฝึก และการบ้าน

ลูกคา้มีขอ้ร้องเรียนแลว้ยงัไม่ไดรั้บการแกไ้ข
ลูกคา้ไม่พอใจในการบริการ
ลูกคา้ตอ้งการขอ้มูลเยอะเป็นพิเศษ
ลูกคา้ตอ้งการคุยกบัผูจ้ดัการ 
ลูกคา้มีความรู้และเช่ียวชาญ
ลูกคา้ตอ้งการใชบ้ริการกบัพนกังานคนเดิม
ลูกคา้เงียบ และไม่ตอบค าถามใดๆ

ตัวอย่างกรณีศึกษา 
**เขียนเร่ืองราวจากประสบการณ์คล้ายๆนีว้นัละ 1 เร่ือง

แล้วก าหนดแนวทางในการน าเสนอสไตล์ตัวเอง
….น ามาแลกเปลีย่นกบัเพือ่นหรือ Role Play ร่วมกนั….
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เร่ืองส าคญั 5 รู้ของนักบริการ
„ขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัและสินคา้ท่ีส าคญั
………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

„คุณสมบติัเด่นท่ีเรามีแลว้คู่แข่งขนัไม่มี
………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

„พฤติกรรมของลูกคา้เป้าหมายท่ีคาดหวงั
………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

„คู่แข่งขนัรายส าคญัท่ีเหมาะสม
………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

„ขอ้จ ากดัของคู่แข่งขนัท่ีเรามีเหนือกวา่
………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

„คุณสมบติัเด่นของนกับริการและ Style ของตวัเอง
………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

กรณีศึกษา แบบฝึก และการบ้าน (ต่อ)
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การก าหนดภาพลกัษณ์มาตรฐานงานบริการ

„ก าหนดมาตรฐานงานบริการในฝันเพือ่ใหลู้กคา้พดูถึงรูปแบบใหม่ 
………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

„ภาพลกัษณ์งานบริการท่ีสามารถแสดงออกมาใหเ้ห็นชดัเจนคืออะไร?
………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

„ส่ิงท่ีพนกังานบริการควรปฏิบติัดว้ยมาตรฐานเดียวกนัคืออะไร?
………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

„คุณสมบติัส าคญัของนกับริการมืออาชีพของคุณเป็นอยา่งไร?
………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

„คร้ังต่อไปลูกคา้จะพดูถึง “มาตรฐานงานบริการ” ของคุณวา่อยา่งไร ?
………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

กรณีศึกษา แบบฝึก และการบ้าน (ต่อ)
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ค าตอบส าหรับค าถามของลูกค้าทีพ่บบ่อย

„ค  าถามเก่ียวกบับริษทัและทีมงาน
………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

„ค  าถามเก่ียวกบัสินคา้และบริการ
………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

„ค  าถามเก่ียวกบัเร่ืองราคา
………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

„ค  าถามเก่ียวกบัเง่ือนไขต่างๆ
………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

„ค  าถามเก่ียวกบัประสบการณ์บริการ
………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

กรณีศึกษา แบบฝึก และการบ้าน (ต่อ)
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หลกัสูตรและโปรแกรมส าหรับกลุ่มงาน
บริการ และ Call Center

อบรม
1 คร้ัง /
โปรแกรม

งานที่
ปรึกษา

โค้ชช่ิง
ผบห.

จิตวทิยาการบริการ/บริการสู่ความเป็นเลศิ
CRM/CEM/CSR/VOC
Up-selling และ Cross-selling
อืน่ๆ  (อพัเดทตามสถานการณ์) ฯลฯ

พฒันาทมีงานบริการสู่มืออาชีพ
วางระบบงานบริการ
อืน่ๆ ฯลฯ

ผู้บริหารระดบัต้น ถึง ระดบักลาง
หัวข้อเลอืกตามก าหนด (กลุ่ม-เดี่ยว)
( Leadership ,Coach, Management , SV)
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ขอขอบคุณทุกท่านทีส่นใจ
และสละเวลาอ่านมาถงึตรงนี้

ก่อนจบขอชวนคุยชวนคดิกบัค าถามเหล่านี้

o ไดเ้รียนรู้อะไรบา้งจากการอ่านคร้ังน้ี ?
………………………………………

o เร่ืองท่ีชอบท่ีสุดจากคู่มือน้ีคืออะไร ?
………………………………………

o ส่ิงท่ีท าไดดี้อยูแ่ลว้และน าไปพฒันาต่อเน่ืองคืออะไร?
………………………………………

o ส่ิงท่ีตั้งใจน าไปปรับเปล่ียนตวัเองคืออะไร ?
………………………………………

อยากให้ทุกคนสร้างคู่มืองานบริการสไตล์ตวัเอง
และส่งมอบประสบการณ์ดีๆ กบัรุ่นน้องในอาชีพบริการ

ด้วยความสุข และสนุกกบัการพฒันากนัค่ะ
**ฉบับถดัไปพบกบัเทคนิคการส่ือสารงานบริการ และข้อร้องเรียนอย่างสร้างสรรค์


