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การพฒันาความคดิเชงิบวกกบัการบรกิาร 
 
 
 

วทิยากร: ดร.พพิฒันพ์ล  เพ็ชรเทีย่ง 
ปรญิญาเอก การศกึษาเพือ่พัฒนาทรัพยากรมนุษย ์มหาวทิยาลัยรามค าแหง, 
ปรญิญาโท การศกึษาเพือ่พัฒนาทรัพยากรมนุษย ์มหาวทิยาลัยรามค าแหง, 

                       ประสบการณ์ท างาน ทีป่รกึษาอาวโุสดา้นการพัฒนาบคุลากร/วทิยากร 
                     บรษัิท คงิ เพาเวอร ์ดวิตี ้ฟร ีจ ากดั (พฒันาบคุลากรมากกวา่ 3,500 คน) 
                    - ผูจั้ดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบคุคล / นักวเิคราะหว์างแผนระบบการฝึกอบรม 
                และการพฒันาบคุลากร กลุม่บรษิทั คงิ เพาเวอร ์อนิเตอรเ์นช ัน่แนล กรุป๊ จ ากดั 

 
 

14 มถิุนายน 2564 

09.00 – 16.00 น. 

10 มกราคม 2565 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
                                                                                                  *สถานทีจั่ดสัมมนาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 
 

หลกัการและเหตผุล 
 
 ปัจจัยทีจ่ะท าใหผู้ใ้หบ้รกิารสามารถใหบ้รกิารทีเ่ป็นเลศิไดนั้น้ขึน้อยูก่ับปัจจัยทีส่ าคัญ 3 ประการ คอื (1) ความ

เต็มใจ ความตัง้ใจทีอ่ยากจะใหบ้รกิารทีด่ดีว้ยความรูส้กึทีเ่ป็นสขุ และมคีวามสนุกทีจ่ะให ้บรกิารแก่บุคคลอืน่ๆ (2) 
ความเขา้ใจในพฤตกิรรมของคน ทัง้เรือ่งการเกดิพฤตกิรรม, ความแตกต่างของคน และความตอ้งการของคน การที่
ผูใ้หบ้รกิารเขา้ใจหลักการทัง้หมดนี้จะท าใหผู้ใ้หบ้รกิารเขา้ใจในพฤตกิรรม ต่างๆของลูกคา้ทีม่คีวามหลากหลายได ้

อยา่งถอ่งแท ้สามารถปรับพฤตกิรรมของตนไดอ้ยา่งถกูตอ้ง ไมเ่กดิความทอ้แทห้ากถกูต าหน ิรวมทัง้สามารถเอาใจใส่

ลกูคา้ไดเ้หมาะสม กับลกูคา้ทีม่พีฤตกิรรมหลากหลายได ้และ (3) คอืเรือ่งของ"เทคนิคการใหบ้รกิาร"ทีจ่ะให ้ลูกคา้
พอใจและประทับใจ การใหบ้รกิารเป็นทัง้ศาสตรแ์ละศลิป์ทีต่อ้งใชเ้ทคนิคมาปรับ ใชใ้หถู้กตอ้ง มคี ากล่าวว่าหากผูท้ี่

ท าหนา้ทีใ่หบ้รกิารมคีณุสมบัต ิมคีวามรู ้มคีวามเขา้ใจทัง้ 3 เรือ่งดังกลา่ว ขา้งตน้แลว้จะพบวา่ "คนทีเ่อาใจยากนั้นไม่
ม"ี  
 หลักสตูรนี ้ตัง้ใจทีจ่ะใหผู้เ้ขา้รับการอบรมเกดิความปรารถนาจากภายในใจของตนเอง และความคดิเชงิบวกที่

จะท างาน ในหนา้ทีใ่หด้ทีีส่ดุเพือ่ตนเองทีจ่ะไดรั้บผลตอบแทนดทีีส่ดุมากทีส่ดุ(แตไ่มใ่ชต่ัวเงนิ) และท าใหผู้เ้ขา้รับ
การอบรมมคีวามมั่นใจวา่สามารถท าใหล้กูคา้ทกุคนมคีวามพอใจได ้เพราะทกุคนเขา้ใจเรือ่ง พฤตกิรรมของมนุษยเ์ป็น
อยา่งด ีประกอบการมเีทคนคิในการใหบ้รกิารแกล่กูคา้  ในทกุสภาวะทัง้การสรา้งความประทับใจครัง้แรก การแกค้วาม

ไมพ่อใจในจุดตา่งๆ ตลอดกระบวนการบรกิาร การขจัดค าบน่ การรูจั้กใชภ้าษา ค าพดู การเอาใจใส ่และ"การสรา้ง
มลูคา่เพิม่ในงานบรกิาร" สดุทา้ยก็สามารถสรา้งความเป็นเลศิในงานบรกิารดว้ยการใหบ้รกิารเหนือความคาด หวัง 

(Service + BCE- Beyond Customer Expectation) ดว้ยการมคีวามคดิเชงิบวกในการบรกิารรว่มกัน 
 
 

วตัถุประสงค ์
 

1. เพือ่ใหผู้เ้ขา้ผ่านการอบรมมคีวามคดิเชงิบวกในการท างาน (Positive Thinking) มากขึน้อันจะท าใหต้ระหนัก

ในคณุคา่ของงานทีท่ าทีม่กีับตนเอง เกดิความปรารถนาทีจ่ะท างานในหนา้ทีใ่หด้ทีีส่ดุ และเป็น ความสขุทีจ่ะ
ท าเชน่นัน้ 
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2. เพือ่ใหผู้ผ้่านการอบรมมคีวามรูค้วามเขา้ใจในพฤตกิรรมของบุคคลอย่างลกึซึง้ อันจะท าใหเ้กดิ ความเขา้ใจ 
เกดิความเห็นใจทีลู่กคา้มพีฤตกิรรมอย่างนั้น แลว้น ามาปรับพฤตกิรรมของตนเองเพือ่ใหลู้กคา้มคีวามพอใจได ้

ตามหลักการทีว่า่ "พฤตกิรรมสรา้งพฤตกิรรม" 
3. เพือ่ใหผู้ผ้่านการอบรมมทีักษะการสรา้งมลูคา่เพิม่การใหบ้รกิารของกระบวนการใหส้มกับปรัชญาในงานบรกิาร
ทีว่่าลูกคา้ทุกคนมาซือ้ความพอใจ โดยผ่านกระบวนการสือ่สารทัง้การพูด การฟัง การตอบขอ้ซักถาม ฯลฯ 

รวมทัง้การใชภ้าษาทางกายไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
4. เพือ่ใหเ้กดิ"มาตรฐานทางพฤตกิรรมการบรกิารทีผู่ใ้หบ้รกิารแสดงออกตอ่ลกูคา้ไดเ้หมอืนกัน ไม่ว่าลูกคา้จะมา
พบกับผูใ้หบ้รกิารคนใด การบรกิารทีด่เีกดิจากความคดิเชงิบวกของพนักงานทกุคน  

 
หวัขอ้การบรรยายและ Workshop 

1. การท าความเขา้ใจในเรือ่งพฤตกิรรมของบคุคลกบัการใหบ้รกิาร  

 การสรา้งความเขา้ใจในความแตกตา่งของมนุษย ์
 ธรรมชาตขิองงานบรกิารกับองคป์ระกอบของการใหบ้รกิารทดี ี

 เทคนคิของการสรา้งมลูคา่เพิม่ในการใหบ้รกิาร 
 หลักการใชส้ือ่ในการตดิตอ่ : การพดู การฟัง การตอบขอ้ซกัถาม และการใชภ้าษาทาง 

       กาย การตัง้มาตรฐานทางพฤตกิรรม 
2. ความคาดหวังการใหบ้รกิารผ่านการสรา้งความคดิเชงิบวก 

  คณุภาพงานทีใ่หบ้รกิาร 
  คณุภาพผูใ้หบ้รกิาร   

3. การพัฒนาความคดิเชงิบวกในการท างานดา้นงานบรกิาร 
 การพัฒนาทัศนคตติอ่งานทีท่ ากับลกูคา้ 

 การพัฒนาตนเองดา้นตา่งๆ เพือ่ยกระดับการบรกิาร 
4. หลักการคดิเชงิบวกในการท างานรว่มกันกับการสรา้งความพงึพอใจลกูคา้ 

5. บอ่เกดิของปัญหาหรอืสาเหตขุองการสือ่สารภายในและภายนอกองคก์ารทีท่ าใหง้านไมส่ าเร็จตามเป้าหมายที่
ตอ้งการ  

6. ทักษะการสือ่สารดว้ยการเจรจาตอ่รอง การโนม้นา้วหวา่นลอ้มลกูคา้ใหเ้กดิผลส าเร็จ  
WORKSHOP:  ฝึกทักษะการสือ่สาร เจรจาตอ่รองของตนเอง และแลกเปลีย่นความคดิเห็นกนัในกลุม่  

7. หลักจติวทิยาการบรหิารการสือ่สารแบบมสีว่นรว่ม  เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการท างาน  

8. การสือ่สารดว้ยภาษาพดู และภาษากายตา่งๆ ในการสือ่สารเพือ่ลดความขัดแยง้ในการสือ่สาร  
 ทักษะการฟังอยา่งเขา้อกเขา้ใจ    

 ทักษะการใชภ้าษากายทีด่ใีนการสือ่สารการปฏบิัตงิาน  
 การพดูเพือ่แนะน า เสนอแนะขอ้มลูแกผู่อ้ ืน่ และการเสนอความคดิเห็นในสถานการณ์ตา่งๆ 

WORKSHOP:  การพัฒนาทักษะภาษาพูด และเทคนิคการตอบค าถามใหก้ับบุคคลต่างๆ ในสถานการณ์ทีม่ี
ความเขา้ใจไมต่รงกัน หรอืมกีารเปลีย่นแปลงเกดิขึน้ ในการสรา้งความเขา้ใจและการยอมรับอยา่งมอือาชพี  

9. การพัฒนาทักษะการจัดการอารมณ์ และการคดิเชงิบวกอย่างสรา้งสรรค์ส าหรับลดความขัดแยง้ใหป้ระสบ

ความความส าเร็จ 
1. สรปุประเด็น/ค าถามแลกเปลีย่นประสบการณ์ปัจจัยทีค่วรระวังในการสือ่สารเพือ่ลดความขัดแยง้ 
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ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จ ากดั 

 
อตัราหลกัสูตร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ราคาคา่อบรมสมัมนา / ทา่น 

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ทีจ่า่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ทีจ่า่ย 

บุคคลท ัว่ไป 4,500.00 315.00 135.00 4,680.00 4,815.00 

สมาชกิ HIPO 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00 

ราคาพเิศษ !!! ช าระคา่อบรมสมัมนา กอ่นวนัอบรม 15 วนั 

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ทีจ่า่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ทีจ่า่ย 

บุคคลท ัว่ไป 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00 

สมาชกิ HIPO 4,000.00 280.00 120.00 4,160.00 4,280.00 

วธิกีารช าระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันี ้

1.1 ธนาคารกรุงเทพ บัญชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขที ่127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขที ่014-2-63503-8 

          ชือ่บัญช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จ ากัด   
          และ Scan ใบ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ที ่hipotraining@gmail.com 
          พรอ้มระบชุือ่บรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของทา่น และชือ่หลักสตูร 
2.  ช าระดว้ยเชค็บรษัิท สั่งจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จ ากัด 
3.  หัก ณ ทีจ่า่ย 3% เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จ ากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีไ่ดช้ าระมาแลว้   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
อบรม, สัมมนา, บรกิาร, คดิบวก, พัฒนา, กระบวนการ, ภาษากาย, พฤตกิรรม, ทัศนคต,ิ ความคดิ 

mailto:hipotraining@gmail.com
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รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: 

 Tel. : 086-318-3152 หรอื 02-615-4477    

 E-mail : hipotraining@gmail.com  

 Website : www.hipotraining.co.th หรอื สแกน QR Code ดา้นลา่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ID Line@ : @761mvknp หรอื สแกน QR Code ดา้นลา่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Facebook Fan page : www.facebook.com/HIPOtraining  หรอื สแกน QR Code ดา้นลา่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รบัชมตวัอยา่งการสอนเพิม่เตมิไดท้ี ่ 

 YouTube : https://www.youtube.com/user/hipotraining/videos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

mailto:hipotraining@gmail.com
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