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“บริหารภาพลักษณ์ ขององค์กรอย่ างมีทักษะ”
หลักการ/แนวความคิด
 สาหรับผูท้ ี่กาลังจะก้าวขึ้นมาเป็ นหัวหน้างาน เทคนิคและทักษะหลายประการของผูท้ ี่กาลังจะก้าว
ขึ้นมาเป็ นหัวหน้างานนี้ จาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องเรี ยนรู ้วธิ ี คิดสาหรับการเป็ นหัวหน้างาน เรี ยนรู ้หลัก
ในการครองใจคน เรี ยนรู ้หลักในการบริ หารงานในส่ วนต่างๆ รวมไปถึงการบริ หารคนและเวลา มี
เทคนิคและทักษะที่สาคัญที่หวั หน้างานจะละเลยไม่ได้นนั่ ก็คือ การบริ หารความคิดและอารมณ์
เพราะนี่คือหัวใจ สาคัญที่จะนาพาไปสู่ การเป็ นผูน้ าที่มีความสามารถได้อย่างแท้จริ งได้ และสามารถ
ต่อยอดทักษะการบริ หารงานในระดับที่สูงขึ้นในลาดับต่อไป
 ในการติดต่อสื่ อสารและการประสานงาน เป็ นศาสตร์ สาคัญของผูท้ ี่จะมาเป็ นหัวหน้างานต้องมี เพราะ
งานจะสาเร็ จได้ ไม่ได้มีเราแค่คนเดียว ทีมง านและบุคคลที่เกี่ยวข้องรอบข้างนั้นมีความสาคัญที่
หัวหน้างานจะต้องใช้ทกั ษะในการบริ หารจัดการให้เกิดเป็ นผลสัมฤทธิ์ ข้ ึนมา
 ศูนย์บริ การลูกค้าสัมพันธ์ Call Center Service มีบทบาทสาคัญเป็ นอย่างยิง่ ต่อการให้บริ การกับลูกค้า
ที่ติดต่อเข้ามาผ่านทางโทรศัพท์ ศูนย์บริ การลูกค้าสัมพันธ์เปรี ยบเสมือนส่ วนกลางที่คอยรับเรื่ อง
ร้องเรี ยนต่างๆ การแก้ไขปั ญหาในรู ปแบบต่างๆ การให้ขอ้ มูลต่างๆแก่ลูกค้า การรองรับอารมณ์ของ
ลูกค้า จึงเป็ นเรื่ องจาเป็ นอย่างยิง่ ที่ ผูเ้ ข้ารับการอบรม บริ การต้องมีทกั ษะและเทคนิคต่อการแก้ปัญหา
ในหลากหลายรู ปแ บบที่เกิดขึ้นจากลูกค้า พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพของ ผูเ้ ข้ารับการอบรม บริ การให้
เป็ นมืออาชีพ เพื่อเปลี่ยนทุกปั ญหาให้เป็ นโอกาสที่แปรเปลี่ยนเป็ นความพึงพอใจสู งสุ ดให้แก่ลูกค้า
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 ศูนย์บริ การลูกค้าสัมพันธ์ที่มีการบริ การระดับมืออาชีพจะช่วยให้องค์กรได้เปรี ยบคู่แข่งเป็ นอย่างมาก
ทั้งยังมัดใจลูกค้าให้ใช้สินค้าและบริ การต่อไป และยังช่วยบอกต่อไปยังบุคคลใกล้ชิดถึงคุณภาพของ
การให้บริ การจากศูนย์บริ การลูกค้าสัมพันธ์อีกด้วย
 ดังนั้นพนักงานจึงจาเป็ นต้องเรี ยนรู้และเข้าใจเทคนิค ทักษะ ในการ เป็ นหัวหน้างานเพื่อการบริ หาร
ทีมงานให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
“บริ หารภาพลักษณ์ขององค์กรอย่างมีทกั ษะ”

วัตถุประสงค์





เพื่อให้ผเู้ ข้ารับการอบรมได้มีเทคนิคและทักษะของการเป็ นหัวหน้างาน
เพื่อให้ผเู้ ข้ารับการอบรมได้ปรับเปลี่ยนแนวคิดและทัศนคติสาหรับการเป็ นหัวหน้างาน
เพื่อให้ผเู้ ข้ารับการอบรมได้เข้าใจถึงแก่นแท้ในการให้บริ การและคุณภาพระดับมืออาชีพ
เพื่อให้ผเู้ ข้ารับการอบรมมีทกั ษะในการบริ หารทีมงานและยกระดับความเป็ นมืออาชีพ

เนือ้ หาหลักสู ตร
วันทีห่ นึ่ง
 วิเคราะห์การเป็ นผูน้ าของตนเอง
 วิเคราะห์การมองผูอ้ ื่นในแง่มุมต่างๆ
 เรี ยนรู ้บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน
 องค์ประกอบของการเป็ นหัวหน้างาน
 บริ หารงาน
 บริ หารคน
 บริ หารตนเอง
 บริ หารความคิดและอารมณ์
 คุณลักษณะสาคัญที่หวั หน้างานต้องมี
 จิตวิทยาการสื่ อสารสาหรับหัวหน้างาน
 จิตวิทยาการวิเคราะห์คนสาหรับหัวหน้างาน
 จิตวิทยาการประสานงานสาหรับหัวหน้างาน
 การบริ หารเวลาและงานประจาวันสาหรับหัวหน้างาน
 การบริ หารทีมงานสาหรับหัวหน้างาน
 การพัฒนาตนเองให้ดียงิ่ ขึ้นสาหรับหัวหน้างาน
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 การรู ้จกั ตรวจสอบตนเอง
 การปรับเปลี่ยนนิสัยการทางาน
 การปรับทัศนคติเชิงบวก
 การปรับปรุ งผลงานแบบไม่รู้จบ
 การสร้างแนวคิดและมุมมองใหม่ๆ
 การสร้างแรงบันดาลใจ
 การสร้างบรรยากาศแห่งความสุ ข
 การติดตามและประเมินผลงาน
 กรณี ศึกษาจากประสบการณ์ตรงของวิทยากร
 Workshop แบ่งกลุ่มฝึ กปฏิบตั ิ
 สรุ ปเนื้อหาแลกเปลี่ยนการเรี ยนรู ้ดว้ ยการวิเคราะห์จากผูเ้ ข้ารับการอบรม
 ข้อคิดฝากให้กบั ผูเ้ ข้ารับการอบรม เพื่อนากลับไปฝึ กปฏิบตั ิให้เกิดการพัฒนาที่ดียงิ่ ขึ้น

วันทีส่ อง
 เข้าใจบทบาทหน้าที่หลักของศูนย์บริ การลูกค้าสัมพันธ์ Call Center Service
 หลักการควบคุมคุณภาพในการให้บริ การของผูเ้ ข้ารับการอบรมบริ การ
 กลยุทธ์สร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั ผูเ้ ข้ารับการอบรมบริ การ และยกระดับขีดความสามารถของผูเ้ ข้ารับการ










อบรมบริ การ
เรี ยนรู้พฤติกรรมความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า
สาเหตุที่ทาให้ลูกค้าไม่พอใจ
สาเหตุที่ทาให้ลูกค้าเกิดข้อร้องเรี ยน
ขั้นตอนการวางโครงสร้างระบบเพื่อจัดการข้อร้องเรี ยนของลูกค้า
การวิเคราะห์ขอ้ ร้องเรี ยนเพื่อหาเหตุแห่งความไม่พอใจ
การคัดแยกข้อร้องเรี ยนที่มีผลกระทบรุ นแรงมากสุ ด ไปจนถึงข้อร้องเรี ยนที่มีผลกระทบรุ นแรงน้อยสุ ด
เทคนิคการบริ หารจัดการ ข้อร้องเรี ยน ความไม่พอใจ คาบ่น คาตาหนิจากลูกค้า
การบริ หารทีมงานบริ การลูกค้าสัมพันธ์ Call Center Service Team ระดับมืออาชีพ
กรณี ศึกษาจากประสบการณ์ตรงของวิทยากร

 Workshop แบ่งกลุ่มฝึ กปฏิบตั ิ
 สรุ ปเนื้อหาแลกเปลี่ยนการเรี ยนรู ้ดว้ ยการวิเคราะห์จากผูเ้ ข้ารับการอบรม
 ข้อคิดฝากให้กบั ผูเ้ ข้ารับการอบรม เพื่อนากลับไปฝึ กปฏิบตั ิให้เกิดการพัฒนาที่ดียงิ่ ขึ้น
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วิธีการ (ทฤษฎี 30% ปฏิบัติ 70%)
 การบรรยาย – สาธิต – ประสบการณ์
 เน้นให้มีส่วนร่ วมคิดวิเคราะห์ เพื่อดึงศักยภาพของผูเ้ ข้ารับการอบรมออกมา
 ระดมสมอง – กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ – เกมส์สอดแทรก – การแสดงบทบาทสมมติ

สไตล์การสอนของวิทยากร
 Psychology for motivated thinking (การใช้จิตวิทยาเพื่อกระตุน้ ความคิด)
 Training interactive for leverage the real performance (การฝึ กอบรมเชิงโต้ตอบสาหรับการใช้
ประโยชน์จากการปฏิบตั ิจริ ง)
 Psychology (จิตวิทยา) และ Interactive (เชิงโต้ตอบ)
คือการนาจิตวิทยามาใช้ร่วมในการฝึ กอบรม และกระตุน้ ความคิดของผูเ้ รี ยนอยูต่ ลอดในเชิงโต้ตอบ
แบบอินเตอร์แอคทีฟ

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสู ตรนี้
 ผูจ้ ดั การ
 หัวหน้างาน

