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บริการอย่างเหนื อกว่าด้วย

Service Excellence
วัตถุประสงค์
 เป็ นการเสริมสร้างทักษะการบริการให้เป็ นรูปแบบมาตรฐานทีส่ มั ผัสได้
 เป็ นการสร้างภาพลักษณ์ดา้ นบริการเพือ่ ให้เกิด Brand loyalty
 เป็ นการพัฒนาการส่งต่อด้านการบริการทีต่ อบโจทย์ทกุ จุดสัมผัส
 เป็ นการเสริมสร้างความประทับใจต่อลูกค้าด้วยความเป็ นกันเองและจริงใจ
 เป็ นการพัฒนามุมมองในด้านการบริการทีต่ อบโจทย์ดว้ ยคําว่า Service mind & Service Action
ผู้ที่ควรเข้าร่วมสัมมนา
 เจ้าของกิจการ
 หัวหน้าฝา่ ยขาย
 หัวหน้าฝา่ ยการตลาด
 ฝา่ ยลูกค้าสัมพันธ์
 ฝา่ ยบุคคลทีต่ อ้ งการหาหลักสูตรแนวใหม่เพือ่ พัฒนา
บุคลากรในองค์กร
 เจ้าหน้าในองค์กรทัวไป
่ / ผูส้ นใจทัวไป
่
หัวข้อการฝึ กอบรม
1. รูจ้ กั ธรรมชาติการให้บริการภายในศูนย์ให้บริการ (รูจ้ กั ธรรมชาติของตนเอง)
2. รูจ้ กั ธรรมชาติการเข้าใช้บริการภายในศูนย์ของลูกค้า (รูจ้ กั ธรรมชาติของลูกค้า)
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3. มุมมองลูกค้าต่อจุดสัมผัส (กิจกรรม)
4. ภาพลักษณ์และความน่าเชือ่ ถือต่อผูใ้ ช้บริการ
5. บุคลิกภาพในขณะให้บริการระหว่างวัน (กิจกรรม)
6. จุดสัมผัสทัง้ 7 ของกระบวนการให้บริการ
7. กระบวนการมาตรฐานสร้างฝนั
8. ทีส่ มั ผัสได้ (กิจกรรม)
9. Service mind จิตบริการทีเ่ ลียนแบบไม่ได้
10. Service Action สือ่ ให้รดู้ ว้ ยกายและสัมผัสได้ดว้ ยใจ(กิจกรรม)
11. การเจรจาทีน่ ่ารักและห่วงใย (กิจกรรม)
12. การครอบครองปญั หาและการพิชติ ปญั หา
13. เพิม่ พลัง Teamwork สร้าง Brand ให้แข็งแกร่ง
14. 7 กระบวนการมาตรฐานสร้างบริการให้เป็ นหนึ่ง
 สร้างบรรยากาศ
 ทักทายและเข้าถึง
 ค้นหาความต้องการ
 รับฟงั และพิจารณา
 ให้คาํ ตอบและทางเลือก
 ทิง้ ท้ายด้วยความห่วงใย
 ติดตามผลลัพธ์ ½
15. Service Action จิตบริการทีส่ ามารถแสดงออกให้ลกู ค้าเกิดการรับรูไ้ ด้ในรูปแบบของรูปธรรมมากกว่านามประธรรม
แสดงออกให้เห็นถึงความตัง้ ใจและเต็มใจ หาก Service mind คือ รูส้ กึ Service Action ก็เหมือนสัมผัส
วิ ทยากร

อาจารย์ประเสริ ฐ สุขไพบูลย์กลุ
ประวัติการศึกษา
ระดับปริญญาตรี Bachelor of Science Program (B.Sc.)
ระดับปริญญาโท Master of Business Administration (M.B.A)
ประสบการณ์ ด้านการทางาน
 ประสบการณ์การสอนกว่า 10 ปี ด้านการขาย, การตลาด, การบริการและ Team Building จาก
แบรนด์ยกั ษ์ใหญ่ต่างๆ ทีม่ กี ารว่าจ้างอย่างต่อเนื่อง อาทิ Toyota, Toyota Sure, Lexus,
Nessan, kasikorn bank, Krungthai bank, MBK Center, Paradise Park, Parin Siri, TOT,
WDI ฯลฯ
 วิทยากรและทีป่ รึกษาด้านการขายและการตลาดให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 ผลงานการเขียนหนังสือ: SALES 2 (กลยุทธ์นกั ขายในปจั จุบนั )
สอบถามรายละเอียดเพิ่ มเติ มที่

สถาบันฝึ กอบรม เทรนนิ่ ง เซ็นเตอร์ เซอร์วิส (TCS) (บริ ษทั อาภาฉาย จํากัด)
Tel No. 0-2736-0408

Fax No.02-736-0050
e-mail: admin@trainingservice.co.th
id-line: pisit131918
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