หลักสูตร เทคนิคการบริ หารทีมเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า

Course outline
หลักสู ตร เทคนิคการบริหารทีมเพือ่ ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้ า
(หลักสู ตร 1 วัน)
โดย
อาจารย์ประเสริ ฐ สุ ขไพบูลย์กลุ

วัตถุประสงค์
- ผูเ้ ข้าอบรมสามารถเข้าใจถึงวิธีการสร้างแรงจูงใจในการบริ การให้เกิดความตื่นตัวผ่านแนวคิดการสร้าง
ทีมเวิร์ค
- ผูเ้ ข้าอบรมสามารถเข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ของตนเองต่อการทางานเป็ นทีมเพื่อส่ งมอบบริ การอันดี
- ผูเ้ ข้าอบรมสามารถสร้างทัศนคติเชิงบวกผ่านแนวคิดที่สามารถนาไปใช้ต่อยอดเพื่อการบริ การที่ดีใน
ชีวติ จริ งได้
- ผูเ้ ข้าอบรมสามารถเพิม่ พูนทักษะและมารยาทในการส่ งต่อการบริ การได้อย่างดีเยีย่ ม
- ผูเ้ ข้าอบรมสามารถเข้าใจถึงการพัฒนาด้านบุคลิกภาพเพื่อต่อยอดการบริ การได้เป็ นอย่างดี

หลักการและเหตุผล
ปั จจุบนั มีการแข่งขันทางธุ รกิจอย่างรุ นแรงและสภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย การทางานเป็ นทีมจึงนับเป็ น
เครื่ องมือที่พิสูจน์ความสาเร็ จในหลายๆ องค์กร. โดยเฉพาะการพัฒนาทีมให้มีความโดดเด่นทั้งบุคลิกภาพ ทักษะ
การบริ การและทางานเป็ นทีมในทิศทางเดียวกัน หากจะกล่าวว่าการทางานที่เพียบพร้อมด้วยแนวทางเดียวกันเป็ น
กุญแจสู่ การสร้างความยัง่ ยืนในความรู ้สึกของลูกค้าก็ไม่ผดิ นัก การทางานแบบทีมจะช่วยรักษาระดับความรู ้สึกใน
การทางานให้เข้มข้นอยูต่ ลอดเวลา หากปราศจากการทางานไปในทิศทางเดียวกัน จะก่อให้เกิดความรู ้สึกแตกแยก
อันเป็ นที่มาของความรู ้สึกท้อแท้ หมดกาลังใจและเดินออกจากเส้นทางการให้บริ การ
ดังนั้นหลักสู ตร เทคนิคการบริ หารทีมเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า จึงเปรี ยบเสมือน เข็มทิศที่ช้ ี
ทางออกซึ่ งจะทาให้พนักงานบริ การได้เรี ยนรู ้ท้ งั เทคนิคการทางานเป็ นทีม การเสริ มสร้างบุคลิกภาพในการ
ให้บริ การอีกทั้งการปลุกกาลังใจต่อการบริ การเพื่อให้ประสบความสาเร็ จ
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หัวข้ อการอบรม
8:30 – 9:00
9:00 – 9:15
9:15 – 10:30

ลงทะเบียน
Ice break
ทีมเวิร์ค การทางานด้วยการประสานงานที่เป็ นเลิศ
- เป้ าหมายของทีมเวิร์คเพื่อความสาเร็ จที่ยงั่ ยืน
- หัวใจของคาว่า ทีมเวิร์คที่ยอดเยีย่ ม (บททดสอบการประสานงานในยุคปัจจุบนั )
- Workshop การประสานงานด้วยคาว่า จุดเริ่ มต้นของทีมเวิร์ค
10:30 – 10:45 เบรค
10:45 – 12:00 สร้ างทีมเวิร์คให้ แข็งแกร่ งเพือ่ บรรลุเป้าหมายในการสร้ างความพึงพอใจให้ กบั ลูกค้ า ด้ วย
การบริการแบบ QCD
- กลบหลุมพรางทีม เพื่อสร้างโอกาสและการประสานงานชั้นเลิศ
- การเปลี่ยนแปลงเริ่ มได้ที่ตวั คุณ
- สร้างความเปลี่ยนแปลงในทีมงานด้วยการเป็ นศูนย์กลางทีม
- Workshop ทดสอบจุดประสานงานเพื่อการส่ งต่อการบริ การที่เป็ นทีม
12:00 – 13:00 พักกลางวัน
13:00 – 14:30 องค์ ประกอบทีส่ าคัญของทีมเวิร์ค
- การให้ความสาคัญกับทีมงานและเพื่อนร่ วมงาน
- การสื่ อสารและปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนในทีม
- การใส่ ใจซึ่ งกันและกันเพื่อการประสานงานอันดี
- Workshop การค้นหาปั ญหาที่เกิดขึ้นในงานบริ การ
14:30 – 14:45 เบรก
14:45 – 16:00 การประสานงานบริการด้ วยหัวใจแห่ งทีม
- กฎการบริ การที่ใช้หลักของทีม
- หลักการคิดถึงเป้ าหมายด้วย 4Cs
- Q&A
อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมกิจกรรมตามความเหมาะสมเพื่อให้เหมาะกับผูเ้ ข้าอบรม
รู ปแบบการอบรม
บรรยาย 50 % ปฏิบตั ิ 50 %
หลักสู ตรใช้เวลาเรี ยน
1 วัน ต่อ 1 รุ่ น
จานวนผูเ้ ข้าอบรม
ไม่เกิน 30
ควรเน้นที่ Qualityของสิ นค้าและงานที่รับผิดชอบ Communication ภายในหน่วยงาน และหน่วยงานอื่น
ที่ตอ้ งรับงานไปทาต่อ หรื อต้องรับผลจากการทางานของหน่วยงานอื่น การส่ งมอบงานทั้งส่ งให้ลูกค้าทันกาหนด
และส่ งงานตามกาหนดเวลาภายในองค์กร ของแต่ละหน่วยงาน
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