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Organization Development Series

หลักสูตร “สร้ างบริการ สร้ างความประทับใจ : มารยาทและวิธีการใช้ โทรศัพท์ ”
โดยใช้ เกมการบริ หารสลับการบรรยาย (Management Games and Short Lecture)

ระยะเวลาฝึ กอบรม/สัมมนา 1 วัน
หลักการและเหตุผล
การติดต่อกันทางโทรศัพท์เป็ นเสมือนการสื่อสารซึง่ หน้ า (Interposed Communication) เพราะ
สามารถพูดโต้ ตอบทําความเข้ าใจกันได้ ทนั ทีทนั ใด สามารถให้ การสื่อสารโดยส่งสารไปและรับการสื่อสาร
กลับ (Feedback) ได้ ในขณะเดียวกัน เพียงแต่ไม่สามารถรับสารทางอากัปกริยาหรื อการแสดงออกทางสี
หน้ าแววตาท่าทางเท่านัน้ แต่สามารถรับการสื่อสารทางเสียง ภาษา และนํ ้าเสียง ซึง่ อาจจินตนาการถึง
บุคลิกภาพ หน้ าตา กริ ยา ท่าทาง มารยาท อารมณ์ ความรู้สกึ และสติปัญญาจากการฟั งเสียง ภาษาหรื อ
ถ้ อยคําที่ใช้ ดังนันนํ
้ ้าเสียง จังหวะ ลีลาในการพูด ภาษาหรื อถ้ อยคําที่ใช้ จงึ เป็ นภาพลักษณ์ของผู้พดู โทรศัพท์
และของหน่วยงาน เพราะผู้ที่ตดิ ต่อด้ วยจะถือว่าเป็ นเสมือนตัวแทนของหน่วยงาน ความคาดหวังของผู้ตดิ ต่อ
ทางโทรศัพท์คือความรวดเร็ วในการสื่อสาร ได้ รับการติดต่อที่ทนั ท่วงที ไม่ต้องรอการยกหูรับนาน จากนันก็
้
คาดหวังการขานรับที่เหมาะสม และพูดสื่อสารกันรู้เรื่ อง ส่วนมารยาทการรับโทรศัพท์ก็เป็ นสิ่งที่ได้ รับการ
คาดหวังเช่นกัน
วัตถุประสงค์ ของการฝึ กอบรม
1. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรมเกิดความรู้ความเข้ าใจในมารยาทและวิธีการใช้ โทรศัพท์ในงานบริการ
ตลอดจนมีทศั นคติที่ดีตอ่ การให้ บริการลูกค้ าทางโทรศัพท์
2. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรมได้ พฒ
ั นาและปรับปรุงทักษะที่จําเป็ นบางอย่างในการใช้ โทรศัพท์ เช่น
ภาษา นํ ้าเสียง สํานวนพื ้นฐาน การวางสาย และมารยาทที่พงึ ประสงค์ในการใช้ โทรศัพท์ทาง
ธุรกิจ
รายละเอียดหลักสูตรเนือ้ หาวิชา
1. แนวคิดและหลักการที่สําคัญในการให้ บริการ
2. ลักษณะและความสําคัญของการติดต่อทางโทรศัพท์
3. มารยาทและวิธีการใช้ โทรศัพท์ในงานบริ การ
4. การติดต่อทางโทรศัพท์ที่ดี
5. ปั ญหาและแนวทางการปรับปรุงแก้ ไขในการติดต่อทางโทรศัพท์
6. แนวทางประพฤติปฏิบตั ทิ ี่พงึ ประสงค์ในการใช้ โทรศัพท์
6.1 การรับโทศัพท์
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6.2 การต่อสายโทรศัพท์
6.3 การพูดโทรศัพท์
6. มารยาทในการใช้ โทรศัพท์เพื่องานบริ การ : ช่วยรักษาลูกค้ าเดิม เพิ่มลูกค้ าใหม่
รู ปแบบและวิธีการฝึ กอบรม
1. เกมการฝึ กอบรมสลับการบรรยาย
2. กิจกรรมระดมสมองกลุม่ ปฏิบตั กิ าร
3. อภิปรายซักถามจากรณีศกึ ษา

ระยะเวลา / สถานที่ฝึกอบรม/สัมมนา
ระยะเวลาการอบรม 1 วัน ภายในบริษัท หรื อนอกสถานที่

วิทยากรผู้นําสัมมนา อาจารย์ภวู ส์ มิง กองเกิด และทีมงาน
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการสร้างวัฒนธรรมและคุณค่าองค์กร การบริหารการเปลีย่ นแปลง
การพัฒนาผูน้ ําองค์กรยุคใหม่ การผ่าตัดองค์กรด้วย DNA และการทํางานเป็ นทีม
• ประธานกรรมการบริหารอุทยานการเรียนรูเ้ กษตรศาสตร์ (KU Learning Resort)
• ประธานกรรมการบริหารบริษทั โรงแรมเดอะกรีนแลนด์ รีสอร์ท จํากัด
• ประธานกรรมการบริหารกลุม่ บริษทั ในเครือวิชนกรุ
ั ่ ๊ป (VisionGroup)
• กรรมการและผูอ้ าํ นวยการ HRD Designer (Thailand) Institute
• ประธานทีป่ รึกษาโรงแรมวังสวนสุนนั ทา แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนนั ทา
• อาจารย์พเิ ศษสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
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อาจารย์ ภูวส์ มิ ง กองเกิ ด
การศึกษา






ผู้เชี่ยวชาญการฝึ กอบรมแนวพฤติ กรรมศาสตร์ และเกมการบริ หารสลับการบรรยาย
ปริ ญญาโท สาขาจิตวิทยาชุมชน มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
ปริ ญญาโท สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
กําลังศึกษาปริ ญญาเอก สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ประวัติการทํางาน
• หัวหน้าฝา่ ยฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากร บริษท
ั โซโก้ (ประเทศไทย) จํากัด
• ผูจ
้ ดั การศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บริษทั อิตลั ไทยอุตสาหกรรม จํากัด
• ผูจ
้ ดั การฝา่ ยบุคคลและบริหาร บริษทั สยามเพรสแมเนจเม้นท์ จํากัด
• บริษท
ั ในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
• สร้างหลักสูตรและบรรยายในโครงการแปรสภาพรัฐวิสาหกิจการบริหารการเปลีย
่ นแปลง และการออกจาก
ระบบราชการให้กบั องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย องค์การเภสัชกรรม ธนาคารแห่งประเทศไทย การ
เคหะแห่งชาติ กรมทีด่ นิ และจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
ปัจจุบนั
• วิทยากร และทีป
่ รึกษา บริษทั เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ เซอร์วสิ จํากัด
• กรรมการผูจ
้ ดั การ Hi Print and Modern Graphics Co., Ltd.
• ผูอ
้ าํ นวยการศูนย์สง่ เสริมภาพพจน์องค์การ Pro image Promotion Center
• กรรมการบริหาร Digital Zone Production Co., Ltd.
• อาจารย์พเิ ศษสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และเอกชนหลายแห่ง เช่น มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็ นต้น
• ทีป
่ รึกษาด้านการออกแบบและวางแผนทรัพยากรมนุษย์ และการออกแบบระบบการบริการให้กบั หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนมากกว่า 21 หน่วยงาน
• วิทยากรผูม
้ ชี อ่ื เสียงบรรยายให้กบั หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมากมายหลายแห่ง
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ลูกค้าที่ เคยใช้บริ การบางส่วน
หน่ วยงานราชการ / รัฐวิ สาหกิ จ
การไฟฟ้าฝา่ ยผลิตแห่งประเทศไทย
องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
โรงพยาบาลศิรริ าช
โรงพยาบาลอนันทมหิดล
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรมทีด่ นิ กระทรวงมหาดไทย
สํานักงานเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
การเคหะแห่งชาติ
บริษทั อสมท. จํากัด (มหาชน)
สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
กรมสรรพากร
ธนาคาร / สถาบันการเงิ น
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารเอเชีย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารออมสิน
ธนาคารธนชาติ จํากัด (มหาชน)
บริษทั เงินทุนธนชาติ จํากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จํากัด
บริษทั จีอี แคปปิ ตอล (ประเทศไทย) จํากัด
สมาคมประกันวินาศภัย
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)
โรงพยาบาล
โรงพยาบาลกรุงเทพ
โรงพยาบาลสมิตเวช
โรงพยาบาลปิ ยะเวท
โรงพยาบาลเปาโล (ทุกเครือ)
โรงพยาบาลไทยนครินทร์
ภาคเอกชน
บริษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด
บริษทั สยามโตโยต้า อุตสาหกรรม จํากัด
บริษทั ปูนซีเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
บริษทั ยูนิลเี วอร์ ไทย โฮลดิง้ ส์ จํากัด

ภาคเอกชน
บริษทั จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน จํากัด
บริษทั ไพร้ซว์ อเตอร์เฮ้าส์ คูเปอร์ส จํากัด
บริษทั แคดเบอร์ร่ี อดัมส์ (ประเทศไทย) จํากัด
บริษทั กรุงเทพวิทยุและโทรทัศน์ จํากัด (ช่อง7)
บริษทั นํ้าตาลมิตรผล จํากัด
บริษทั ดีทแฮล์ม จํากัด (DKSH Thailand)
บริษทั โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษทั โฟร์โมสท์ ประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
บริษทั โอลิมเปี ยไทย จํากัด
บริษทั รอแยลเฮ้าส์ จํากัด
บริษทั ควอลิตเ้ี ฮ้าส์ จํากัด
บริษทั เอ็นซี เฮ้าส์ซงิ่ จํากัด
บริษทั ดาต้าไอที จํากัด
บริษทั ริชมอนเด้ (บางกอก) จํากัด
บริษทั เพอร์นอต ริคาร์ด ประเทศไทย จํากัด
บริษทั บุญรอด บริวเวอร์ร่ี จํากัด
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ จํากัด (มหาชน)
บริษทั เอ็มเค เรสทัวรองต์ จํากัด
บริษทั เจริญโภคภัณฑ์ จํากัด และบริษทั ในเครือ
บริษทั สหพัฒนาพิบลู ย์ จํากัด และบริษทั ในเครือ
บริษทั พรูเด็นเชีย่ น ทีเอส ไลฟ์ จํากัด
บริษทั โมโตโรล่า ประเทศไทย จํากัด
บริษทั ชไนเดอร์อเิ ล็คทริก จํากัด
บริษทั ทรู คอร์เปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
บริษทั อีส๊ เอเซียติก ประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
บริษทั บางกอกฮิตาชิเอลิเวเตอร์ จํากัด
บริษทั กรุงเทพประกันภัย จํากัด (หาชน)
บริษทั เชลล์แห่งประเทศไทย จํากัด
บริษทั ฟริโต-เลย์ ประเทศไทย จํากัด
บริษทั สยามไวน์เนอร์ร่ี จํากัด
บริษทั แมคโคออฟฟิต จํากัด
บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
บริษทั จอห์นสัน แวกซ์ โปรเฟสชันแนล
่
จํากัด
้
บริษทั ไทยเพรสซิเดนท์ฟูด จํากัด
บริษทั บางจากการปิ โตรเลียม จํากัด (มหาชน)
บริษทั บุญรอดเทรดดิง้ จํากัด
บริษทั ปตท. จํากัด(มหาชน)
บริษทั ล็อกซเล่ย์ เทรดิง้ ส์ จํากัด
บริษทั อาดัมส์ (ประเทศไทย) จํากัด
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