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High Performance Series in 21 Century
โครงการอบรม/สัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและเพิ่มพลังการทํางานยุคใหม่

หลักสูตร การบริ การที่เป็ นเลิศและการบริหารประสบการณ์ ท่ ดี ีแก่ ลูกค้ า
(Service Excellence & Customer Experience Management)
โดยใช้ เกมการบริ หารสลับการบรรยาย (Management Game)
ระยะเวลาอบรมสัมมนา 1-2 วัน

หลักการและเหตุผล
ปั จจัยที่สําคัญและจําเป็ นอย่างยิ่งในมุมของของลูกค้ าในปั จจุบนั คือคุณภาพการบริการ
(Service
Quality) ที่ผ้ ใู ห้ บริ การส่งมอบความประทับใจของการบริการที่เป็ นเลิศแก่ลกู ค้ า เพื่อสร้ างผลลัพธ์จากการส่ง
มอบบริการที่ดีให้ ลกู ค้ าให้ ได้ รับความพึงพอใจ (Customer Sastisfaction) และก่อให้ เกิดสัมพันธภาพที่ดีแก่
ลูกค้ า (Customer Relationship) รวมทังเพื
้ ่อกระตุ้นให้ ลกู ค้ าเหล่านี ้กลับมาใช้ บริ การอย่างต่อเนื่อง (Customer
Retention) ตลอดจนการสร้ างฐานให้ ลกู ค้ ามีความสัมพันธ์ในระยะยาว และก่อให้ เกิดความจงรักภักดีกบั
บริการของเราตลอดไป (Customer Loyalty)
การบริ หารประสบการณ์ลกู ค้ า (Custmer Experience Management :CEM) เป็ นการเปลี่ยนมุมมอง
การตลาดจากที่เน้ นตัวสินค้ าและบริ การไปสู่การเน้ นให้ ลกู ค้ าเป็ นหัวใจของการตลาดด้ วยการศึกษาว่าลูกค้ า
ต้ องการมีประสบการณ์อย่างไรในการใช้ สินค้ าหรื อบริ การของเรา แล้ วออกแบบสินค้ า ระบบบริ การ การมี
ปฏิสมั พันธ์กบั ลูกค้ า ตลอดจนแสวงหาสิ่งใหม่ๆ ที่จะตอบสนองและสร้ างประสบการณ์ที่ดีให้ แก่ลกู ค้ าเพื่อให้
ทราบข้ อมูลความต้ องการของลูกค้ า (Customer Insight) และการกําหนดจุดยืนทางการตลาด (Positioning)
ที่สะท้ อนถึงการสนองตอบต่อประสบการณ์ที่ลกู ค้ าพึงปรารถนา เพราะงานวิจยั พบว่าลูกค้ าเลิกใช้ สินค้ าและ
บริการเหล่านันเนื
้ ่องจากประสบการณ์ตอ่ การบริการที่ยอดแย่ ไม่วา่ จะเป็ นเหตุมาจากการบริการของพนักงาน
(People-ware) ระบบงาน (Soft-ware) และวัสดุอปุ กรณ์เครื่ องไม้ เครื่ องมือที่ใช้ ในกิจกรรมการบริการ (Hardware)
และหากหน่วยงานปรารถนาที่จะขจัดปั ญหาที่กล่าวมาทังหมดให้
้
หมดไปโปรแกรมการเพิ่ม
ประสบการณ์ที่ดีแก่ลกู ค้ าคือสิ่งที่องค์กรต้ องมี

เป้าหมายของการเรี ยนรู้

1. เพื่อให้ ผ้ ูเข้ าอบรมเข้ าใจเกี่ ยวกับความต้ องการและความคาดหวังของลูกค้ า อันจะนําไปสู่การ
ปรับเปลี่ยนวิธีคดิ มุมมอง ทัศนคติ และวิธีการให้ บริการที่มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรมมีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับศิลปะการประสานงาน และเทคนิคการ
ให้ บริการลูกค้ าแบบเกินความคาดหวัง
3. เรี ยนรู้แนวคิด ทฤษฎี หลักการ และเครื่ องมือ CRM และ CEM ที่ใช้ ได้ ผลเลิศในการรักษาฐานลูกค้ า
และสร้ างความพึงพอใจสูงสุด ณ จุดสัมผัสบริการ (Contact Points)
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4. นําความรู้และประสบการณ์ที่ได้ รับจากการฝึ กอบรมไปพัฒนากิจกรรมการบริ การลูกค้ าเพื่อสร้ าง
ประสบการณ์ที่ดีแก่ลกู ค้ าในทุกๆ ด้ าน อันได้ แก่ พนักงาน (People-ware) ระบบงาน (Soft-ware) และเครื่ อง
ไม้ เครื่ องมือที่ใช้ ในกิจกรรมการบริ การ (Hard-ware)

รายละเอียดหลักสูตรเนือ้ หาวิชา
ตอนที่ 1 : กลยุทธ์การมุง่ เน้ นที่ลกู ค้ าเป็ นสําคัญ (Service Excellence by Customer Centric Strategy)
1. ความหมาย ความสําคัญ และความจําเป็ นของการบริ การ “คุณภาพบริการนําการขาย”
1.1 ความสําคัญและความจําเป็ นของการมีคณ
ุ ภาพการให้ บริการที่ดี
1.2 จะเกิดอะไรขึ ้นเมื่อลูกค้ าจะไม่พอใจสินค้ าและบริ การ
1.3 วงจรแห่งชัยชนะเพราะมีบริการที่ดี
1.4 คุณสมบัติ 10 ประการขององค์กรที่จดั ว่ามีบริ การที่เป็ นเลิศเหนือคูแ่ ข่ง
2. แนวทางทัว่ ๆ ไปเกี่ยวกับการต้ อนรับและการ ให้ บริการ ณ พื ้นที่บริการ (Contact Point)
2.1 ภาพลักษณ์ (Image) ของธุรกิจต้ องดี
2.2 ความรู้เกี่ยวกับตัวสินค้ า กริยามารยาทและการวางตัวของพนักงานบริการ
2.3 เทคนิคและวิธีการให้ บริ การ
3. องค์ประกอบแห่งความสําเร็ จในการให้ บริ การที่เป็ นเลิศ
3.1 Hard – Ware (วัตถุ อุปกรณ์ เครื่ องไม้ เครื่ องมือที่ใช้ ในการให้ บริการ)
3.2 Soft – Ware (ระบบ ระเบียบ เงื่อนไข และนโยบายในการให้ บริการ)
3.3 People – Ware (พนักงานที่ทําหน้ าที่ให้ บริการ)
4. กลยุทธ์การให้ บริ การลูกค้ าแบบเกินความคาดหวัง
4.1 บันได 5 ขันสู
้ ก่ ารบริ การที่เป็ นเลิศ
4.2 การกําหนดคุณค่าร่วมขององค์กร และสร้ างปรัชญาคุณภาพการบริการ
4.3 มาตรฐานการบริ การลูกค้ าด้ วยใจ
4.4 การพัฒนาทัศนคติที่ถกู ต้ องต่อลูกค้ า และการเข้ าใจธรรมชาติของลูกค้ า
4.5 การออกแบบบริ การ (Honda Service Design)
ตอนที่ 2 : การบริ หารประสบการณ์ที่ดีแก่ลกู ค้ า (CEM)
2.1 แนวคิดการตลาด CEM (Customer Experience Management)
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2.2 คุณค่าที่ลกู ค้ าต้ องการ (Customer Values)
• คุณค่าด้ านหน้ าที่ (Functional Approach)
• คุณค่าด้ านความรู้สกึ (Emotional Approach)
2.3 ขันตอนการจั
้
ดทํา CEM
ขันที
้ ่ 1 : ระบุจดุ สัมผัสทัว่ ทังองค์
้ กร (Touch Points Identification)
ขันที
้ ่ 2 : ประเมินประสบการณ์ลกู ค้ าในแต่ละจุดสัมผัสบริการ (Experience
Assessment)
ขันที
้ ่ 3 : ออกแบบประสบการณ์ที่เป็ นเอกลักษณ์ (Branded Experience Design)
ขันที
้ ่ 4 : การดําเนินการและวัดผล (Implementation&Evaluation)
ขันที
้ ่ 5 : แต่งเติมประสบการณ์สคู่ วามทรงจําที่งดงาม (Experience Enrichment)
2.4 กลยุทธ์การบริ หารประสบการณ์ลกู ค้ า 5 ขันตอน
้
• การจําแนกประสบการณ์ลกู ค้ า (Analyzing the Experiential world of the Customer)
• การสร้ างรูปแบบประสบการณ์
• การออกแบบตราสินค้ าของประสบการณ์
• การติดต่อสื่อสารกับลูกค้ า
• การสร้ างนวัตกรรมด้ านประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง
• ส่วนประกอบ 5 ประการของประสบการณ์ลกู ค้ าและเทคนิคการปรับปรุงการสัมผัส
บริ การของลูกค้ า
ตอนที่ 3 : การบริ หารจัดการข้ อมูลลูกค้ า หรื อกลยุทธ์การบริหารสัมพันธภาพกับลูกค้ า (CRM)
3.1 ยุทธศาสตร์ การเพิ่มผลผลิตให้ กบั องค์กร
3.1.1 Farmer Strategy (กลยุทธ์การรักษาลูกค้ าเดิม)
3.1.2 Hunter Strategy (กลยุทธ์การเพิ่มลูกค้ าใหม่)
3.2 จุดเริ่ มต้ นความแข็งแกร่งของลูกค้ าสัมพันธ์
3.2.1 มิตทิ งสามของการแข่
ั้
งขัน
• ลักษณะการแข่งขัน
• ความได้ เปรี ยบทางการแข่งขัน
3.2.2 วิถีทาง 9Es แห่งลูกค้ าสัมพันธ์
• พลังมนุษย์
• พลังทางเศรษฐกิจ
• พลังแบรนด์
3.3 คุณค่าของลูกค้ าสัมพันธ์
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3.3.1 ความรู้เบื ้องต้ นเกี่ยวกับลูกค้ าสัมพันธ์
3.3.2 คําจํากัดความของคุณค่าลูกค้ าสัมพันธ์
3.3.3 การประเมินค่าความเข้ มแข็งของลูกค้ าสัมพันธ์
3.3.4 การพัฒนาลูกค้ าสัมพันธ์
3.3.5 กลยุทธ์ลกู ค้ าสัมพันธ์
3.3.6 ตัวแบบการบริ หารลูกค้ าสัมพันธ์
3.4 การบริ หารลูกค้ าสัมพันธ์
3.4.1 การพัฒนาวิสยั ทัศน์ของลูกค้ าสัมพันธ์
3.4.2 องค์กรที่ใส่ใจในลูกค้ าสัมพันธ์
3.5 ความท้ าทายในอนาคตของการพัฒนาลูกค้ าสัมพันธ์
3.5.1 ทําไมโครงการบริ หารลูกค้ าสัมพันธ์จงึ ล้ มเหลว
3.5.2 การพัฒนากลวิธีลกู ค้ าสัมพันธ์
3.5.3 แนวโน้ มลูกค้ าสัมพันธ์ในอนาคต
3.5.4 องค์กรที่มีระบบการบริหารจัดการบัญชีลกู ค้ าที่ดีเยี่ยม
3.6 เครื่ องวัดคุณภาพบริ การ
3.6.1 ตัวชี ้วัดคุณภาพบริ การ (SERVQUAL) ตามมาตรฐานตัวชี ้วัด 5 ด้ าน 17 ประการ
(RATER Service Checing)
3.6.2 การวัดความพึงพอใจของลูกค้ า (การหาค่า CSI : Customer Sastisfaction Index)
3.6.3 เครื่ องมือวัดระดับการเป็ นผู้สนับสนุนองค์กร (Net Promoter Score : NPS)
ระยะเวลา / สถานที่ ฝึกอบรม/สัมมนา
ระยะเวลาการอบรม 1-2 วัน เวลา 09.00-16.00 น. ฝึกอบรมภายในบริ ษัท หรื อนอกสถานที่
วิ ทยากรผู้นําสัมมนา อาจารย์ภวู ส์ มิง กองเกิด และทีมงาน
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการสร้างวัฒนธรรมและคุณค่าองค์กร การบริหารการเปลีย่ นแปลง
การพัฒนาผูน้ ําองค์กรยุคใหม่ การผ่าตัดองค์กรด้วย DNA และการทํางานเป็ นทีม
• ประธานกรรมการบริหารอุทยานการเรียนรูเ้ กษตรศาสตร์ (KU Learning Resort)
• ประธานกรรมการบริหารบริษทั โรงแรมเดอะกรีนแลนด์ รีสอร์ท จํากัด
• ประธานกรรมการบริหารกลุม่ บริษทั ในเครือวิชนกรุ
ั ่ ๊ป (VisionGroup)
• กรรมการและผูอ้ าํ นวยการ HRD Designer (Thailand) Institute
• ประธานทีป่ รึกษาโรงแรมวังสวนสุนนั ทา แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนนั ทา
• อาจารย์พเิ ศษสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
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อาจารย์ ภูวส์ มิ ง กองเกิ ด
การศึกษา






ผู้เชี่ยวชาญการฝึ กอบรมแนวพฤติ กรรมศาสตร์ และเกมการบริ หารสลับการบรรยาย
ปริ ญญาโท สาขาจิตวิทยาชุมชน มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
ปริ ญญาโท สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
กําลังศึกษาปริ ญญาเอก สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ประวัติการทํางาน
• หัวหน้าฝา่ ยฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากร บริษท
ั โซโก้ (ประเทศไทย) จํากัด
• ผูจ
้ ดั การศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บริษทั อิตลั ไทยอุตสาหกรรม จํากัด
• ผูจ
้ ดั การฝา่ ยบุคคลและบริหาร บริษทั สยามเพรสแมเนจเม้นท์ จํากัด
• บริษท
ั ในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
• สร้างหลักสูตรและบรรยายในโครงการแปรสภาพรัฐวิสาหกิจการบริหารการเปลีย
่ นแปลง และการออกจาก
ระบบราชการให้กบั องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย องค์การเภสัชกรรม ธนาคารแห่งประเทศไทย การ
เคหะแห่งชาติ กรมทีด่ นิ และจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
ปัจจุบนั
• วิทยากร และทีป
่ รึกษา บริษทั เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ เซอร์วสิ จํากัด
• กรรมการผูจ
้ ดั การ Hi Print and Modern Graphics Co., Ltd.
• ผูอ
้ าํ นวยการศูนย์สง่ เสริมภาพพจน์องค์การ Pro image Promotion Center
• กรรมการบริหาร Digital Zone Production Co., Ltd.
• อาจารย์พเิ ศษสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และเอกชนหลายแห่ง เช่น มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็ นต้น
• ทีป
่ รึกษาด้านการออกแบบและวางแผนทรัพยากรมนุษย์ และการออกแบบระบบการบริการให้กบั หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนมากกว่า 21 หน่วยงาน
• วิทยากรผูม
้ ชี อ่ื เสียงบรรยายให้กบั หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมากมายหลายแห่ง
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ลูกค้าที่ เคยใช้บริ การบางส่วน
หน่ วยงานราชการ / รัฐวิ สาหกิ จ
การไฟฟ้าฝา่ ยผลิตแห่งประเทศไทย
องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
โรงพยาบาลศิรริ าช
โรงพยาบาลอนันทมหิดล
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรมทีด่ นิ กระทรวงมหาดไทย
สํานักงานเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
การเคหะแห่งชาติ
บริษทั อสมท. จํากัด (มหาชน)
สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
กรมสรรพากร
ธนาคาร / สถาบันการเงิ น
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารเอเชีย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารออมสิน
ธนาคารธนชาติ จํากัด (มหาชน)
บริษทั เงินทุนธนชาติ จํากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จํากัด
บริษทั จีอี แคปปิ ตอล (ประเทศไทย) จํากัด
สมาคมประกันวินาศภัย
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)
โรงพยาบาล
โรงพยาบาลกรุงเทพ
โรงพยาบาลสมิตเวช
โรงพยาบาลปิ ยะเวท
โรงพยาบาลเปาโล (ทุกเครือ)
โรงพยาบาลไทยนครินทร์
ภาคเอกชน
บริษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด
บริษทั สยามโตโยต้า อุตสาหกรรม จํากัด
บริษทั ปูนซีเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
บริษทั ยูนิลเี วอร์ ไทย โฮลดิง้ ส์ จํากัด

ภาคเอกชน
บริษทั จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน จํากัด
บริษทั ไพร้ซว์ อเตอร์เฮ้าส์ คูเปอร์ส จํากัด
บริษทั แคดเบอร์ร่ี อดัมส์ (ประเทศไทย) จํากัด
บริษทั กรุงเทพวิทยุและโทรทัศน์ จํากัด (ช่อง7)
บริษทั นํ้าตาลมิตรผล จํากัด
บริษทั ดีทแฮล์ม จํากัด (DKSH Thailand)
บริษทั โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษทั โฟร์โมสท์ ประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
บริษทั โอลิมเปี ยไทย จํากัด
บริษทั รอแยลเฮ้าส์ จํากัด
บริษทั ควอลิตเ้ี ฮ้าส์ จํากัด
บริษทั เอ็นซี เฮ้าส์ซงิ่ จํากัด
บริษทั ดาต้าไอที จํากัด
บริษทั ริชมอนเด้ (บางกอก) จํากัด
บริษทั เพอร์นอต ริคาร์ด ประเทศไทย จํากัด
บริษทั บุญรอด บริวเวอร์ร่ี จํากัด
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ จํากัด (มหาชน)
บริษทั เอ็มเค เรสทัวรองต์ จํากัด
บริษทั เจริญโภคภัณฑ์ จํากัด และบริษทั ในเครือ
บริษทั สหพัฒนาพิบลู ย์ จํากัด และบริษทั ในเครือ
บริษทั พรูเด็นเชีย่ น ทีเอส ไลฟ์ จํากัด
บริษทั โมโตโรล่า ประเทศไทย จํากัด
บริษทั ชไนเดอร์อเิ ล็คทริก จํากัด
บริษทั ทรู คอร์เปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
บริษทั อีส๊ เอเซียติก ประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
บริษทั บางกอกฮิตาชิเอลิเวเตอร์ จํากัด
บริษทั กรุงเทพประกันภัย จํากัด (หาชน)
บริษทั เชลล์แห่งประเทศไทย จํากัด
บริษทั ฟริโต-เลย์ ประเทศไทย จํากัด
บริษทั สยามไวน์เนอร์ร่ี จํากัด
บริษทั แมคโคออฟฟิต จํากัด
บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
บริษทั จอห์นสัน แวกซ์ โปรเฟสชันแนล
่
จํากัด
้
บริษทั ไทยเพรสซิเดนท์ฟูด จํากัด
บริษทั บางจากการปิ โตรเลียม จํากัด (มหาชน)
บริษทั บุญรอดเทรดดิง้ จํากัด
บริษทั ปตท. จํากัด(มหาชน)
บริษทั ล็อกซเล่ย์ เทรดิง้ ส์ จํากัด
บริษทั อาดัมส์ (ประเทศไทย) จํากัด
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