โครงการฝึ กอบรมสัมมนาหลักสูตร

การสร้ างความพึงพอใจให้ ลูกค้ า

นําเสนอโดย

สถาบันฝึ กอบรม เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ เซอร์วิส

โทร 0 2736 0408, 0 2038 3121, 0 2736 1035 แฟกซ์ 0 2736 0050

Training Center Service 52/174 Krungthep-Kreetha Rd., Sapansung Bangkok 10250 Tel: 0 2736 0408, 0 2736 1035, 0 2038 3121 Fax: 0 2736 0050 www.trainingservice.co.th

1

High Performance Series
หลักสูตร “การสร้ างความพึงพอใจให้ ลูกค้ า”

โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างนวัตกรรมการบริการลูกค้าแบบเกินความคาดหวัง
(Innovation Exceeding Customer’s Expectation Training Program : Workshop)
โดยใช้ เกมการบริ หารสลับการบรรยาย (Management Games and Short Lecture)

ระยะเวลาฝึ กอบรม/สัมมนา 1 วัน
หลักการและเหตุผล
สินค้ า การขาย และการบริ การ คือ สามเสาหลักที่มิอาจแยกจากกันได้ ธุรกิจที่ดีต้องมีความเอื ้ออาทรต่อ
ลูกค้ า และความเอื ้ออาทรนันแสดงออกตรงที
้
่การให้ บริ การ ซึง่ ธุรกิจที่ดีต้องมีสินค้ าที่ดีและเหนืออื่นใดต้ องมีบริ การที่
ดีด้วย เพราะด้ วยบริ การที่ดีนี่เองธุรกิจจึงจะสามารถพัฒนาให้ มีศกั ยภาพถึงจุดสูงสุดได้ สมดัง่ แนวคิดที่วา่ “ คุณภาพ
บริ การนําการขาย ” จะช่วยให้ ธุรกิจและองค์กร อยู่รอด อย่างรุ่ งเรื อง และยัง่ ยืน โดยเฉพาะในยุคโลกาภิวฒ
ั น์และ
ธุรกิจไร้ พรมแดน ธุรกิจที่มีคณ
ุ ภาพบริ การเป็ นเลิศเท่านันที
้ ่จะอยู่ได้ และเจริ ญก้ าวหน้ าอย่างมัน่ คง หลักสูตรฝึ กอบรม
นี ้จึงมุง่ เน้ นการให้ แนวคิด หลักการ วิธีการ และความตระหนักในการให้ บริ การเพื่อช่วงชิงความได้ เปรี ยบในการ
แข่งขัน
การบริ การเป็ นสิ่งสําคัญยิ่งในงานด้ านต่างๆ เพราะบริ การคือการให้ ความช่วยเหลือหรื อการดําเนินการที่
เป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้อื่น ไม่มีการดําเนินการใดๆ ที่ปราศจากการบริ การทังในภาคราชการและธุ
้
รกิจเอกชน การขาย
สินค้ าหรื อผลิตภัณฑ์ใดๆ ก็ต้องมีบริ การรวมอยู่ด้วยเสมอ ยิ่งเป็ นธุรกิจบริ การตัวบริ การนัน่ เองคือสินค้ า การขายจะ
ประสบความสําเร็ จได้ ต้องมีบริ การที่ดี ธุรกิจการค้ าจะอยูไ่ ด้ ต้องทําให้ เกิดการซื ้อซํ ้า คือ ต้ องรักษาลูกค้ าเดิม เพิ่ม
ลูกค้ าใหม่ ซึง่ การบริ การที่ดีนี ้จะช่วยรักษาลูกค้ าเก่าไว้ ได้ ทําให้ เกิดการขายซํ ้าแล้ วซํ ้าอีก และชักนําให้ มีลกู ค้ าใหม่ๆ
ตามมา ผู้บริ หารจะต้ องตระหนักและเข้ าใจถึงความต้ องการ (Needs) และความคาดหวัง (Expectation) ของลูกค้ า
ที่หวังจะได้ รับคือ สินค้ าหรื อบริ การที่มีคณ
ุ ภาพสูง ดังปรัชญาขององค์กรที่ชนะในการแข่งขันด้ วยคุณภาพบริ การ คือ
“การบริ การที ม่ ี คณ
ุ ภาพจะต้องเกิ ดจากผูท้ ี ม่ ี คณ
ุ ภาพให้บริ การ”
วัตถุประสงค์ ของการฝึ กอบรม
1. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรมมีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับศิลปะการติดต่อประสานงาน และเทคนิคการ
ให้ บริ การที่ดีที่สดุ แก่ลกู ค้ าอันจะนํามาซึง่ ความประทับใจ กลับมาใช้ บริ การอีก และบอกต่อบุคคลอื่น

2. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรมมีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับความคาดหวังและความต้ อง การของลูกค้ า
และองค์กรในอันจะช่วยปรับเปลี่ยนทัศนคติ วิธีการทํางานให้ ประสิทธิภาพ

3. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรมมีความรู้ความเข้ าใจ ตลอดจนมีจิตสํานึกที่ดีเกี่ยวกับบทบาท หน้ าที่ และ
ความรับผิดชอบของพนักงานที่ทําหน้ าที่ต้อนรับและให้ บริ การ
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เป้าหมายของโครงการ
ผู้ที่ผ่านการฝึ กอบรม/สัมมนา หลักสูตร “การให้ บริ การลูกค้ าแบบเกินความคาดหวัง” สามารถเรี ยนรู้ และ
เข้ าใจเกี่ยวกับบทบาท หน้ าที่ ความรับผิดชอบของตนเองถูกต้ องชัดเจนมากยิ่งขึ ้น มีความรู้ ทักษะ บุคลิกภาพ และ
ทัศนคติที่จําเป็ นสําหรับพนักงานที่ทําหน้ าที่ให้ บริ การ ปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานด้ านการให้ บริ การให้ ได้ มาตรฐาน
แบบมืออาชีพ
รายละเอียดหลักสูตรเนือ้ หาวิชา
1. ความหมาย ความสําคัญ และความจําเป็ นของการบริ การ “คุณภาพบริ การนําการขาย”
• ความสําคัญและความจําเป็ นของการมีคณ
ุ ภาพการให้ บริ การที่ดี
• จะเกิดอะไรขึ ้นเมื่อลูกค้ าจะไม่พอใจ
• วงจรแห่งชัยชนะเพราะมีบริ การที่ดี
• คุณสมบัติ 10 ประการขององค์กรที่จดั ว่ามีบริ การที่เป็ นเลิศเหนือคูแ่ ข่ง
2. การพัฒนาตนเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการต้ อนรับและการบริ การ
• การเสริ มสร้ างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล
• ทัศนคติ ความรู้ ทักษะ และบุคลิกภาพที่ต้องพัฒนาสําหรับผู้ทําหน้ าที่บริ การ
• การสร้ างและพัฒนาทีมงานบริ การ
• การสื่อสารเพื่อบริ การอย่างมีประสิทธิภาพ
• เทคนิคการประสานงานเพื่อเพิ่มคุณภาพการบริ การ
• ขันตอนการบริ
้
การเพื่อเสริ มสร้ างความประทับใจ (Service Steps)
3. ศิลปะในการต้ อนรับและให้ บริ การเพื่อให้ ธุรกิจเป็ นเลิศ
• กุญแจสําคัญในการให้ บริ การที่เป็ นเลิศเหนือคูแ่ ข่งภายใต้ สภาวะการแข่งขัน
- สามเหลี่ยมแห่งคุณภาพการบริ การ (Service Triangle)
- นํ ้าตกสามหลัน่ แห่งความสําเร็ จด้ านบริ การ
- สามเหลี่ยมแห่งการบริ การภายใน
- การตรวจและติดตามคุณภาพงานบริ การ (S Q A)
• วิธีปฏิบตั ิในการบริ การที่ประสบความสําเร็ จ
- แผน 15 ขันตอนในการพั
้
ฒนาคุณภาพบริ การ
- กิจกรรม 5 G กับการปรับปรุ งคุณภาพการบริ การ
- หลักการ 3 E (The Triple Es) เพื่อคุณภาพบริ การ
• การจัดทําขันตอนการไหลของงานบริ
้
การลูกค้ า (Work Flow) แบบง่าย

4. มารยาทและเทคนิคการใช้ โทรศัพท์ในงานบริ การ

• ภาษา นํ ้าเสียง และความรู้ สกึ ที่แปลความหมายได้ จากการโทรศัพท์
• มารยาทและซึง่ ควรปฏิบตั ิในการใช้ โทรศัพท์
• เทคนิคการโทรออก รับเข้ า และโอนสายโทรศัพท์
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5. มาตรการในการปรับปรุ งและพัฒนาคุณภาพบริ การโดยยึดหลัก 4E
6. มาตรฐานในการต้ อนรับและให้ บริ การด้ วยเกณฑ์วดั มาตรฐานพฤติกรรมที่พงึ ประพฤติ
ปฏิบตั ิ 8 ประการ
7. เกณฑ์วดั พฤติกรรมที่พงึ ประพฤติปฏิบตั ิตามมาตรฐานการต้ อนรับและให้ บริ การ
8. กิจกรรมระดมสมองเพื่อสร้ างวัฒนธรรม (Culture) / คุณค่า (Value) และมาตรฐานการ
ประพฤติปฏิบตั ทิ ี่พงึ ประสงค์ในงานบริ การ (Conduct Code)

ระยะเวลา / สถานที่ฝึกอบรม/สัมมนา
ระยะเวลาการอบรม 1 วัน ภายในบริษัท หรื อนอกสถานที่

วิทยากรผู้นําสัมมนา 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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