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การพฒันาความคดิเชงิบวกกบัการบรกิาร 
 
 

วทิยากร: ดร.พพิฒันพ์ล  เพ็ชรเที�ยง 
ปรญิญาเอก การศกึษาเพืGอพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์มหาวทิยาลยัรามคําแหง, 
ปรญิญาโท การศกึษาเพืGอพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์มหาวทิยาลยัรามคําแหง, 

                       ประสบการณ์ทํางาน ทีGปรกึษาอาวโุสดา้นการพัฒนาบคุลากร/วทิยากร 
                     บรษัิท คงิ เพาเวอร ์ดวิตี& ฟร ีจํากดั (พฒันาบคุลากรมากกวา่ 3,500 คน) 
                    - ผูจ้ดัการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบคุคล / นักวเิคราะหว์างแผนระบบการฝึกอบรม 
                และการพฒันาบคุลากร กลุม่บรษิทั คงิ เพาเวอร ์อนิเตอรเ์นช ั�นแนล กรุป๊ จํากดั 

 

 

17 ธนัวาคม 2562 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 
 

*สถานที�จดัสมัมนาอาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 
 

หลกัการและเหตผุล 
 
 ปัจจัยทีGจะทําใหผู้ใ้หบ้รกิารสามารถใหบ้รกิารทีGเป็นเลศิไดนั้SนขึSนอยู่กับปัจจัยทีGสําคัญ 3 ประการ คอื (1) ความ
เต็มใจ ความตั SงใจทีGอยากจะใหบ้รกิารทีGดีดว้ยความรูส้กึทีGเป็นสุข และมีความสนุกทีGจะให ้บรกิารแก่บุคคลอืGนๆ (2) 
ความเขา้ใจในพฤตกิรรมของคน ทั SงเรืGองการเกดิพฤตกิรรม, ความแตกต่างของคน และความตอ้งการของคน การทีG
ผูใ้หบ้รกิารเขา้ใจหลักการทั SงหมดนีSจะทําใหผู้ใ้หบ้รกิารเขา้ใจในพฤตกิรรม ต่างๆของลูกคา้ทีGมคีวามหลากหลายได ้
อย่างถ่องแท ้สามารถปรับพฤตกิรรมของตนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ไม่เกดิความทอ้แทห้ากถูกตําหน ิรวมทั Sงสามารถเอาใจใส่
ลูกคา้ไดเ้หมาะสม กับลูกคา้ทีGมพีฤตกิรรมหลากหลายได ้และ (3) คอืเรืGองของ"เทคนคิการใหบ้รกิาร"ทีGจะให ้ลูกคา้
พอใจและประทับใจ การใหบ้รกิารเป็นทั Sงศาสตรแ์ละศลิป์ทีGตอ้งใชเ้ทคนคิมาปรับ ใชใ้หถู้กตอ้ง มคํีากล่าววา่หากผูท้ีG
ทําหนา้ทีGใหบ้รกิารมคีณุสมบตั ิมคีวามรู ้มคีวามเขา้ใจทั Sง 3 เรืGองดังกล่าว ขา้งตน้แลว้จะพบว่า "คนทีGเอาใจยากนัSนไม่
ม"ี  
 หลักสตูรนีS ตั SงใจทีGจะใหผู้เ้ขา้รับการอบรมเกดิความปรารถนาจากภายในใจของตนเอง และความคดิเชงิบวกทีG
จะทํางาน ในหนา้ทีGใหด้ทีีGสดุเพืGอตนเองทีGจะไดรั้บผลตอบแทนดทีีGสดุมากทีGสดุ(แตไ่มใ่ชต่ัวเงนิ) และทําใหผู้เ้ขา้รับ
การอบรมมคีวามมัGนใจวา่สามารถทําใหลู้กคา้ทกุคนมคีวามพอใจได ้เพราะทกุคนเขา้ใจเรืGอง พฤตกิรรมของมนุษยเ์ป็น
อย่างด ีประกอบการมเีทคนคิในการใหบ้รกิารแกล่กูคา้  ในทกุสภาวะทั Sงการสรา้งความประทบัใจครัSงแรก การแกค้วาม
ไมพ่อใจในจุดตา่งๆ ตลอดกระบวนการบรกิาร การขจัดคําบน่ การรูจั้กใชภ้าษา คําพูด การเอาใจใส ่และ"การสรา้ง
มลูคา่เพิGมในงานบรกิาร" สดุทา้ยก็สามารถสรา้งความเป็นเลศิในงานบรกิารดว้ยการใหบ้รกิารเหนือความคาด หวัง 
(Service + BCE- Beyond Customer Expectation) ดว้ยการมคีวามคดิเชงิบวกในการบรกิารร่วมกนั 
 
วตัถปุระสงค ์
 

1. เพืGอใหผู้เ้ขา้ผ่านการอบรมมคีวามคดิเชงิบวกในการทํางาน (Positive Thinking) มากขึSนอันจะทําให ้
ตระหนักในคุณค่าของงานทีGทําทีGมกีับตนเอง เกดิความปรารถนาทีGจะทํางานในหนา้ทีGใหด้ทีีGสุด และเป็น 
ความสขุทีGจะทําเชน่นัSน 

2. เพืGอใหผู้ผ้่านการอบรมมีความรูค้วามเขา้ใจในพฤตกิรรมของบุคคลอย่างลกึซึSง อันจะทําใหเ้กดิ ความ
เขา้ใจ เกดิความเห็นใจทีGลูกคา้มพีฤตกิรรมอย่างนัSน แลว้นํามาปรับพฤตกิรรมของตนเองเพืGอใหลู้กคา้มี
ความพอใจได ้ตามหลักการทีGวา่ "พฤตกิรรมสรา้งพฤตกิรรม" 
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3. เพืGอใหผู้ผ้า่นการอบรมมทีักษะการสรา้งมูลค่าเพิGมการใหบ้รกิารของกระบวนการใหส้มกับปรัชญาในงาน
บรกิารทีGว่าลูกคา้ทุกคนมาซืSอความพอใจ โดยผ่านกระบวนการสืGอสารทั Sงการพูด การฟัง การตอบขอ้
ซกัถาม ฯลฯ รวมทั Sงการใชภ้าษาทางกายไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

4. เพืGอใหเ้กดิ"มาตรฐานทางพฤตกิรรมการบรกิารทีGผูใ้หบ้รกิารแสดงออกตอ่ลกูคา้ไดเ้หมอืนกัน ไม่ว่าลูกคา้
จะมาพบกบัผูใ้หบ้รกิารคนใด การบรกิารทีGดเีกดิจากความคดิเชงิบวกของพนักงานทกุคน  

 
หวัขอ้การบรรยายและ Workshop 
 

1. การทําความเขา้ใจในเรืGองพฤตกิรรมของบคุคลกับการใหบ้รกิาร  
• การสรา้งความเขา้ใจในความแตกต่างของมนุษย ์
• ธรรมชาตขิองงานบรกิารกับองคป์ระกอบของการใหบ้รกิารทดี ี
• เทคนคิของการสรา้งมูลคา่เพิGมในการใหบ้รกิาร 
• หลักการใชส้ืGอในการตดิตอ่ : การพูด การฟัง การตอบขอ้ซกัถาม และการใชภ้าษาทาง 
       กาย การตั Sงมาตรฐานทางพฤตกิรรม 

2. ความคาดหวังการใหบ้รกิารผ่านการสรา้งความคดิเชงิบวก 
•  คณุภาพงานทีGใหบ้รกิาร 
•  คุณภาพผูใ้หบ้รกิาร   

3. การพัฒนาความคดิเชงิบวกในการทํางานดา้นงานบรกิาร 
• การพัฒนาทศันคตติ่องานทีGทํากบัลกูคา้ 
• การพัฒนาตนเองดา้นต่างๆ เพืGอยกระดับการบรกิาร 

4. หลักการคดิเชงิบวกในการทํางานร่วมกนักบัการสรา้งความพงึพอใจลกูคา้ 
5. บอ่เกดิของปัญหาหรอืสาเหตขุองการสืGอสารภายในและภายนอกองคก์ารทีGทําใหง้านไม่สําเร็จตามเป้าหมายทีG
ตอ้งการ  

6. ทกัษะการสืGอสารดว้ยการเจรจาต่อรอง การโนม้นา้วหวา่นลอ้มลกูคา้ใหเ้กดิผลสําเร็จ  
WORKSHOP:  ฝึกทกัษะการสืGอสาร เจรจาตอ่รองของตนเอง และแลกเปลีGยนความคดิเห็นกนัในกลุม่  

7. หลักจติวทิยาการบรหิารการสืGอสารแบบมสีว่นร่วม  เพืGอเพิGมประสทิธภิาพในการทํางาน  
8. การสืGอสารดว้ยภาษาพูด และภาษากายตา่งๆ ในการสืGอสารเพืGอลดความขดัแยง้ในการสืGอสาร  

• ทกัษะการฟังอยา่งเขา้อกเขา้ใจ    
• ทกัษะการใชภ้าษากายทีGดใีนการสืGอสารการปฏบิตังิาน  
• การพูดเพืGอแนะนํา เสนอแนะขอ้มลูแกผู่อ้ืGน และการเสนอความคดิเห็นในสถานการณ์ตา่งๆ 

WORKSHOP:  การพัฒนาทักษะภาษาพูด และเทคนคิการตอบคําถามใหก้ับบคุคลต่างๆ ในสถานการณ์ทีGมี
ความเขา้ใจไม่ตรงกนั หรอืมกีารเปลีGยนแปลงเกดิขึSน ในการสรา้งความเขา้ใจและการยอมรับอยา่งมอือาชพี  

9. การพัฒนาทักษะการจัดการอารมณ์ และการคดิเชงิบวกอย่างสรา้งสรรคส์ําหรับลดความขัดแยง้ใหป้ระสบ
ความความสําเร็จ 
1. สรุปประเด็น/คําถามแลกเปลีGยนประสบการณ์ปัจจัยทีGควรระวังในการสืGอสารเพืGอลดความขดัแยง้ 

 

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 
อัตราหลักสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายในวนัท ี� 17 ธนัวาคม 2562 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 3,900.00 273.00 117.00 4,056.00 4,173.00 
สมาชกิ HIPO - - - - - 

พเิศษ! ชําระภายในวนัที� 2 ธนัวาคม 2562 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 
สมาชกิ HIPO - - - - - 
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วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันีS 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ สาขาซอยอาร ีบญัชสีะสมทรัพย ์เลขทีG 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บญัชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขทีG 014-2-63503-8 

          ชืGอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิGง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีG จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีG 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืGอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชืGอหลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สัGงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิGง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีG จํากดั (สาํนักงานใหญ)่ 
3.  หัก ณ ทีGจา่ย 3% เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีGไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิGง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีG จํากดั 
โทรศพัท:์ 02-615-4499, 02-615-4477-8    
แฟกซ:์ 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
เวปไซด:์ www.hipotraining.co.th  
อเีมล:์ hipotraining@gmail.com  
ไอด ีไลน:์ hipotraining 
เฟสบุค๊: www.facebook.com/HIPOtraining 
 
 
 
 
 
 
อบรม, สมัมนา, บรกิาร, คดิบวก, พัฒนา, กระบวนการ, ภาษากาย, พฤตกิรรม, ทัศนคต,ิ ความคดิ 
 


