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หลักการ/แนวความคิด
 การสรางทีมงานที่มุงเนนการใหบริการลูกคา เพื่อสรางความพึ่งพอใจสูงสุด ตองใหความสําคัญทั้งลูกคา
ภายในและลูกคาภายนอก โดยที่หวั หนาตองเปนตัวอยางที่ดีในเรื่องของ “ การเอาใจใส ” ทั้งกับลูกคาและ
ทีมงานดวยกันเอง
 หัวหนางานทีม่ ุงเนนการพัฒนาทีมงานควรพัฒนาภาวะความเปนผูนําในตัวเอง ใหเกิดความเชื่อมั่นและความ
ไววางใจจากทีมงาน ตลอดจนลูกคาภายนอก และสามารถจูงใจใหผูอื่นคลอยตามแนวความคิดของตัวเองได
 การสรางทีมงานใหมหี ัวใจในการบริการในสายตาลูกคาภายนอก ตองจูงใจและพัฒนาผูใตบังคับบัญชาใน
ฐานะโคช คือ ดึงศักยภาพทีม่ ีอยูในตัวทีมงานออกมาใชใหมากที่สุด และทําใหทีมงานของตัวเองเกิดเปนทีม
เวิรคขึ้น ตามมาตรฐานที่องคกรกําหนดไว

วัตถุประสงคของหลักสูตร


เพื่อพัฒนาหัวหนางานใหเขาใจ ความหมายของคําวา “ Customer Service” อยางแทจริงของนโยบายองคกร



เพื่อใหหัวหนาเปลี่ยนแปลงความคิดเปนเชิงบวกในเรื่องของการใหบริการลูกคาทั้งภายในและภายนอก



เพื่อพัฒนาภาวะความเปนผูนาํ ใหกับหัวหนางาน



เพื่อใหเทคนิคการจูงใจใหหวั หนางานนําไปใชในการพัฒนาทีมงาน
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รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร










สํารวจแนวความคิด เรื่อง การเอาใจใสลูกคา
 เปาหมายของ “ Customer Service”
 หลุมพรางทางความคิดเรื่องการใหบริการ
 เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางดวยตัวเอง
 สรางความพึงพอใจใหลูกคา
สรางภาวะความเปนผูนําในตัวเอง
 ําหรือไม ?
 คุณอยากเปนผูน
คุณสมบัติแหงการเปนผูนํา

 การเปนผูนํา 360 องศา
่ วกับผูนํา
 ความเชื่อเกีย
เปลี่ยนความคิด...ชีวิตเปลี่ยนแปลง
 ธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง
 สรางทัศนคติเชิงบวกกับบุคลรอบทิศทาง
 อุปสรรคของการเปลี่ยนแปลง
 กลาฝน.....กลาทํา
การสรางทีมงานใหมหี ัวใจในงานบริการ
 เทคนิคการจูงใจผูใตบังคับบัญชา
เรียนรูความตองการของมนุษย

 ผูนําใหฐานะโคช
 สรางทีมเวิรค...ทีมในฝน
การบาน “ การพัฒนาทีมงาน ” สําหรับการฝกฝน
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ตัวอยาง Work Shop / กรณีศึกษา

 ตัวอยางWork Shop หัวขอ “ การชื่นชมตัวเอง ”
 วิธีปฏิบัติ
 ลองชมตัวเองใหเพื่อนๆฟงในดานตางๆเหลานี้
- จุดเดน
- ความสามารถพิเศษ
- สิ่งที่ภูมิใจ
 ผลที่ไดรับจาก Work Shop หัวขอ “ การชื่นชมตัวเอง ”
: การชมตัวเองจะทําใหเกิดความมั่นใจในตัวเองเพิ่มขึ้น คนสวนใหญใหนิยาม การรัก ตัวเองการชมตัวเอง
แบบผิดๆ เชน เดี๋ยวจะหลงตัวเอง , ทําใหเห็นแกตวั เปนตน ซี่งการชมตัวเองแบบสรางสรรคนั้น จะทําใหเรามี
เปาหมายในตัวเองเพิ่มขึ้นเพราะเราเห็นคุณคาของตัวเองแลว

 การนําไปฝกฝนตอไป
: ลองฝกชมตัวเองตอหนากระจกบอยๆ เพือ่ ใหกําลังใจตัวเองในการเอาชนะอุปสรรคตางๆ ที่กําลังเจอหรือ
แกอาการทอถอยได ยิ่งชมตัวเองมากหรือบอยแคไหนจะทําใหเรามีพลัง
ในการทํางานมากขึ้นเทานัน้
 สาเหตุที่ทําใหเราเปลี่ยนตัวเองได
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: คนทุกคนตองการ คําชม แตสวนใหญจะรอจากผูอื่น เมือ่ ไมคอยไดก็จะรูสึกทอถอยหรือ
หมดแรง
ในการทํางาน แตถาเราชมตัวเองได เราก็จะรูสึกดี เพราะความรูสึกของเราไมรู
หรอกวาใครชมขอใหเปน
คําชม ก็พอ

ผูที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 หัวหนางาน

ผูจัดการ

แนวทางในการพัฒนาตามโปรแกรม
การฝกอบรมในรูปแบบของการเรียนรูแบบผูใหญ ( Adult Learning ) ทําใหผูเรียนรูสามารถนําสิ่งที่ได
เรียนรูไปปรับใชในการปฏิบัติงานไดทันที เพราะไดดําเนินการคิดรวมกันระหวางการฝกอบรมแลว



การฝกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อใหเกิดความสนุกสนานและเขาใจงาย
- การบรรยาย : เนนเนื้อหาทีใ่ กลตัว เพื่อใหงายตอการเรียนรู
- Work Shop : กระตุนใหเกิดการแลกเปลีย่ นซึ่งกันและกัน
- การนําเสนอ : เกิดการฝกฝนการแสดงออกและทํางานเปนทีม
- การตอบคําถาม : จูงใจใหผูฝก อบรมไดคิด และแสดงความคิดเห็น

กําหนดแนวทางใหผูเขาฝกอบรม ไดนําความรูที่ไดรับไปปรับเปลี่ยนตัวเองทั้งดานความคิด ความรูสึกและ
การกระทํา โดยการพัฒนาตัวเอง ดวยการฝกฝนจนกลายเปนธรรมชาติ



การบานที่เปนเปาหมาย สามารถนําไปจัดทําเปนโครงการในแงสว นบุคคล และ/หรือ ทีม ที่เหมาะสมตามที่
ตัวเองเลือก



รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารยใชในการดําเนินการฝกอบรม
(รูปแบบการฝกอบรมโดยรวม)
 การละลายพฤติกรรม ( Ice Breaking )

ปรับจูนแนวความคิดเบื้องตนของผูเขาฝกอบรมกับเนื้อหาตามหลักสูตร
o แนะนําตัวเอง
o คําสําคัญ ( Key Words )
o คําถามสรางแนวความคิด
 การสํารวจตัวเอง , การมองเห็นตัวเองและการยอมรับตัวเอง

การทําใหผูเขาฝกอบรม มองเห็นตัวเอง จะนําไปสูการอยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง
o คนหาหลุมพรางทางความคิดในเรื่องตางๆ
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o
o

สํารวจพฤติกรรมของตัวเองในดานตางๆ
เรียนรูธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง

 กําหนดเปาหมายที่จะเปลี่ยนแปลงของตัวเอง

กระตุนใหผูเขาฝกอบรม ทดสอบกระบวนการเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบงายๆ
o เลือกเรื่องที่จะลองเปลี่ยนแปลง
o เปลี่ยนความคิดในเรื่องตางๆ ดวยตัวเอง
o กําหนดแนวทางของตัวเองใหม
 กําหนดคุณสมบัติที่จะนําไปพัฒนาตัวเองเพิ่มเติม

เลือกวิธี ( How to ) ที่เหมาะสมกับ Style ของตัวเอง เพือ่ การพัฒนาตัวเอง
o การเตรียมความพรอมของตัวเอง
o วางแผนการพัฒนาตัวเองอยางมีขั้นตอน
o เลือกกระบวนการเปลี่ยนแปลงของตัวเอง
o ปรับเปลี่ยนสภาพแวดลอมใหม
 สรางความคาดหวังกอนการฝกอบรม

เทคนิคการทใหผูเขาฝกอบรมเขียนความคาดหวังและดูผลลัพธเมื่อสิ้นสุดการอบรม
o ทําใหผูเรียนจดจอตอการเรียนรู เพราะอยากเรียนของตัวเอง
o นําเรื่องที่ใหเรียนรูไปใชไดจริง


Workshop ประเด็นสําคัญทีส
่ ามารถไปฝกฝนได

ดําเนินการ Workshop ในเรือ่ งที่สําคัญเพื่อใหเขาใจและนําไปฝกฝนไดจริง
o กระตุนให คิด  เขียน  พูด
o การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันใน Class
o การนําเสนอกลุมจากการระดมความคิดเห็น
o การนําไปใชฝก
 ฝนกับตัวอง
 การบานเพื่อนําไปฝกฝนเพิ่มเติม

เรื่องที่ผูเขาฝกอบรมยืนยันกับตัวเองวาจะนําไปปฏิบัติเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
o เรื่องที่ไดรับจากการอบรม
o เรื่องที่ชอบ
o เรื่องที่จะนําไปปฏิบัติเปนเรื่องแรก
o การบานของตังเอง
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 กิจกรรมเสริมการเรียนรูใหเกิดความสนุกสนาน

จัดกิจกรรมใหเหมาะสมในแตละกลุมที่เขาฝกอบรมและสอดคลองกับเนื้อหา
o เกม / การละเลน
o Role Playing
o นิทานใหแนวความคิด
o

กรณีศึกษา

แนวทางการดําเนินการเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเองอยางยั่งยืน
“การเปลี่ยนแปลงตัวเอง ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง และมีความสุขที่ไดทํา ”
การสรางกิจกรรมหลังการฝกอบรมนับวาเปนเรื่องที่สําคัญเพราะจะทําใหการพัฒนาตัวเองเกิดความ
ตอเนื่อง และหากสามารถทําใหผูเขารับการฝกอบรมดําเนินการฝกฝนในเรื่องที่เขาอยากเปลี่ยนแปลงไดยาวนานก็
จะทําใหเขาสามารถสรางอุปนิสัยใหมของตัวเองขึ้นมาได เมื่อมีความมั่นใจในการเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งแลว เขาก็จะสามารถสรางกระบวนการเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่องอื่นๆตอไปไดดว ยตัวเอง อีกทั้งยัง
สามารถนําไปใหผูอื่นไดพัฒนาตอไปไดดวย
กิจกรรมที่ชวยใหผูเขาอบรมสามารถพัฒนาตัวเองไดอยางตอเนื่อง สามารถเอาชนะสภาพแวดลอมไดควร
เปนสิ่งที่ใกลเคียงกับสิ่งที่เกิดขึ้นในระหวางการฝกอบรม ทําใหเขานึกถึงบรรยากาศในการฝกอบรมและเขาเลือก
เรื่องที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง เพื่อพัฒนาตัวเองใหดีขึ้น

กิจกรรมที่สามารถดําเนินการไดมีดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

การบานสําหรับการนําไปฝกฝนหลังการอบรม
เอกสารอางอิงสําหรับนําไปประกอบการฝกฝน
เว็บไซดดานการพัฒนาตัวเอง เพื่อศึกษาเรือ่ งตางๆเพิ่มเติมที่ pakornblog.com
จดหมาย Reminder จากอาจารยปกรณแวะมาทักทาย
สมัคร Mailing List รับขาวสารดานการพัฒนา
การติดตามผล (Follow up) โดยทีม HRD ขององคกร
การติดตามผล (Follow up) โดยทีม วิทยากรผูชวย (มีคาใชจาย)
การสรางโครงการรวมกันในองคกรโดย HRD
การดําเนินการ Clinic โดยอาจารยปกรณ (มีคาใชจาย)
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ผลลัพธจากการฝกอบรม ทุกคนจะมีประเด็นสําคัญของตัวเองที่จะนําไปพัฒนา แตจะหยุดการพัฒนา
กลางคันเพราะไมสามารถเอาชนะสภาพแวดลอมได ดังนั้นกิจกรรมเหลานี้จะชวยใหเขาสามารถพัฒนาตัวเอง
ตอไปไดดว ยตัวของเขาเอง

โดยสรุปแนวทางการพัฒนาตัวเองอยางตอเนื่องสามารถทําไดโดย
1. ตัวผูเขาอบรม พัฒนาตนเอง โดยใช
การบานที่ผูเขารับการฝกอบรมจะนําไปทํา ( ถามี )
 เอกสารเพิ่มเติมสําหรับนําไปฝกฝน
 แหลงความรูเตือนความทรงจําในเว็บไซด Pakornblog.com
 Mailing List ความรูสงตรงถึงที่ จาก ทีม วิทยากรผูชวย ถึงผูเขาอบรม
 จดหมาย Reminder (ทักทาย) จากอาจารย ปกรณ 3 ฉบับ ( 3 เดือน )
 การสรางโครงการพัฒนาอยางตอเนื่องโดยผูเขาอบรมเอง หรือ รวมกับ HRD ( ถามี )
ติดตามผลการอบรมโดย HRD ของ บริษัทลูกคา
 HRD ตามการบานที่ผูเขารับการฝกอบรมจะนําไปทํา ( ถามี )
 การสรางโครงการพัฒนา / อํานวยความสะดวก ใหผูเขาอบรม พัฒนาอยางตอเนื่อง
ติดตามผลการอบรม โดย วิทยากรผูชวย ของ อาจารยปกรณ
 ดําเนินการแทน HRD โดยมีรายงานสรุปผล ความเปลี่ยนแปลงให
Clinic โดย อ.ปกรณ
 ดําเนินฝกอบรมเพิ่มเติม โดยใหผูเขาอบรมทําการบาน (งานที่ผูเขาอบรมบอกวาตองการไปพัฒนา)
และ อาจารย มาใหคําแนะนํา


2.

3.

4.

กรณีการติดตามผลแบบมีคาใชจาย หากตองการขอมูลเพิ่มเติม กรุณาติดตอทีมงานเพือ่ ขอรายละเอียด
รูปแบบและการดําเนินการเพื่อนําเสนอเพิม่ เติม

www.entr ain ing .net
www.pak orn blog .com

0-2732-2345 , 0-2374-8638
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