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หลกัสตูรบรกิารดว้ยใจในธุรกจิสปา 
(Service Mind Training For Spa Business) 

 

หลักการและเหตผุล 
 ธุรกิจบริการหน่ึงท่ีก าลังเป็นท่ีนิยมและมีช่ือเสียงไปท่ัวโลกคือ ธุรกิจสปาของไทย ซ่ึงสินค้าหลักในการบริการ
คือ "พนักงาน" ผู้ให้บริการในส่วนต่าง ๆ ตัง้แต่พนักงานต้อนรับไปจนถึงส่วนอ่ืน ๆ กับสังคมปัจจุบันท่ีเรียกว่ายุค
ออนไลน์ ใครก็เป็นสื่อสาธารณะได้หากได้รับความไม่พึงพอใจในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง กล้องท่ีถ่ายรูปได้ทันที ตัดแต่ง เสริม
ข้อความให้ดูร้ายแรงได้ แต่ในทางตรงกันข้าม ความช่ืนชม ประทับใจก็ถูกแชร์ไปได้เช่นกัน การสร้างทัศนคติ จิตส านึก
งานบริการนัน้จึงเป็นเร่ืองส าคัญยิ่ง ทัง้ทางตรงและทางอ้อมต่อธุรกิจประเภทนี ้และอย่างยิ่งหากต้องการให้ธุรกิจ
เติบโตยิ่งๆ ข้ึนไปในโอกาสท่ีชาวต่างชาติก าลังเข้ามาในประเทศไทย ให้ได้รับความรู้สึก การบริการด้วยใจแบบไทย ให้มี
มาตราฐาน ระดับสากล จึงควรส่งเสริมอย่างยิ่ง จักรักษาไว้ ซ่ึงความเป็นไทยแท้ ตลอดกาล 
 หลักสูตรอบรมพนักงาน ด้านการบริการท่ีออกแบบมาจ าเพาะส าหรับธุรกิจสปา ไม่ว่าจะขนาดเล็ก หรือใหญ่ 
ภายในหรือภายนอกโรงแรม โดยวิทยากรผู้เช่ียวชาญ ด้านงานบริการมากกว่า 10 ปี 
 

วตัถปุระสงค ์
• เพื่อให้พนักงานมีการพัฒนาตัวเองและปรับทัศนคติท่ีดี 
• ให้พนักงานเข้าใจการบริการด้วยใจและปฏิบัติได้อย่างมืออาชีพ 
• พนักงานสามารถพัฒนาการบริการด้วยใจเพื่อการสร้างยอดขายได้มากข้ึน 
• พนักงานสามารถรักษาลูกค้าเก่าและสร้างลูกค้าใหม่ได้ง่ายข้ึน 
• มีการบริการท่ีเป็นเลิศเหนือคู่แข่ง มีเอกลักษณ์การบริการท่ีแตกต่าง 
• ส่งเสริมเทคนิคการรับมือกับลูกค้า 
• สร้างเทคนิคการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
• ปรับปรุงบุคลิกภาพและศิลปะการสื่อสาร 

 

กลุม่เป้าหมาย 
1. พนักงานส่วนบริการ 
2. พนักงานทุกคนในองค์กร 

 
ระยะเวลาการอบรม 
 1 วัน / 6 ชัว่โมง 9.00 น. – 16.00 น. โดยประมาณ 
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ก าหนดการและหวัขอ้การอบรม* 
 

เวลา หวัขอ้ รายละเอยีดโดยยอ่ 

9.00-9.30 Introduction to Service – 
Service Mind 

บรรยาย เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และเห็นความส าคัญของ
การบริการ 

9.30-10.00 รู้จักความหมายแท้จริงของ 
Service Mind 

สร้างความเข้าใจ ในงานบริการ และให้เห็นประโยชน์ของการ
บริการ 

10.00-11.00 ปรับทัศนคติ Mind Set เพื่อการ
บริการ 

ปรับทัศนคติ ต่องานบริการ และการมีหัวใจบริการ 

11.00-12.00 การพัฒนาตนเองในงานบริการ เทคนิค วิธีการ พัฒนาการบริการท่ีดีข้ึน 
(Work Shop) 

12.00-13.00 พักเท่ียง - 

13.00-14.30 การแบ่ง(รู้) ลูกค้า และเข้าใจ
ประเภทลูกค้า 

การแบ่งลูกค้าแต่ละประเภท เพื่อการรับมือ และการ
ให้บริการท่ีดีท่ีสุด 
(Work Shop) 

14.30-15.00 Handle Guest Complain with 
service mind (การรับมือ
ปัญหา) 

เทคนิคการรับมือ ปัญหา ในงานบริการ Spa 

15.15-15.45 การปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ 
ติดต่อ ติดตาม ติดใจ 

สรุปเทคนิคปลีกย่อยในการบริการ สร้างลูกค้าใหม่ รัก
ลูกค้าเก่า 

15.45-16.00 สรุป Q&A สรุปเนือ้หา ถามตอบ 

*หลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนาอยู่เสมอ และแทรกจังหวะผ่อนคลายสนุกสนานให้ไม่น่าเบื่อ 
*มีพักเบรกตามเหมาะสม ปกต ิ10.30, 14.30 
 

รูปแบบการอบรมสมัมนา 
1. อบรมภายใน In-house Training  
2. สถานท่ีห้องประชุมมีเคร่ืองฉายสไลด์/Projector, ไมโครโฟน, เคร่ืองขยายเสียง 
3. จัดโต๊ะคลาสรูม หรือ เธียร์เตอร์ (Classroom / Theatre) 
4. ไม่ต้องมีเอกสารประกอบ 
5. การบรรยาย  60 % 
6. กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัต ิWorkshop และการน าเสนอผลงานกลุ่ม 40% 
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ประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดร้บั 
• พนักงาน ทีมงาน บุคลากรมีความเข้าใจในการบริการท่ีดีข้ึน  
• พนักงาน ทีมงาน บุคลากร มีทัศนคติท่ีดีต่องานบริการ 
• หยุด / ลด / ปรับปรุง ภาพพจน์ท่ีลบต่อลูกค้าและงานบริการ 
• พัฒนาเสริมสร้าง จิตส านึกการท างาน 
• เพิ่มภาพลักษณ์ท่ีดีต่อองค์กร 
• พัฒนาวัฒนธรรมองค์กรไปในทางท่ีดี 

 

วทิยากร 
 อ.ป่าน – ณภัค ธีร์โภคธนากุล (ดูประวัติ) 

หรือ อ.พัท - พัทธนนัท์   วิศิษฏ์ธรรมศรี (ดูประวัติ) 
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