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Training Center Service 
  

โปรแกรมฝึกอบรมหลักสตูร :  การสอนงานคอลเซ็นเตอรท่ี์มีประสิทธิภาพ  

EFFECTIVE CALL CENTER COACHING 

ระยะเวลาในการฝึกอบรม    :  1 วนั เวลา 09.00-16.00 น. 

วิทยากร : อาจารย ์พรเทพ  ฉนัทนาวี 
 
 

1. หลกัการและเหตุผล                                                                                                                   
งานคอลเซน็เตอร์ เป็นงานบริการผ่านสายโทรศัพท ์ซ่ึงดูผิวเผินกค็งคิดว่าเป็นงานที่สบายน่ังอยู่ในห้องแอร์ มีหน้าจอ

คอมพิวเตอร์และ HEADSET แต่ความจริงแล้ว เป็นงานที่ต้องคอยสนองตอบอารมณแ์ละความต้องการของลูกค้าสงูมาก หาก

พนักงานรุ่นใหม่เข้ามาทาํงาน กจ็ะผิดจากความคาดหวัง งานคอลเซน็เตอร์ ที่เหน็น่ังหน้าสวย แต่อกตรม จึงส่งผลให้อัตราการ

ลาออกสงูมาก หรือที่อยู่กท็นอยู่ ยังที่จะส่งผลเสยีต่อตัวพนักงานเองและธุรกิจอีกด้วย เพราะไม่เข้าใจความจริงของงานและไม่

เข้าใจในศาสตร์ของพฤติกรรมลูกค้า ดังน้ัน หากท่านคือหน่ึงในตาํแหน่งหัวหน้างาน (SUPERVISOR OR LEADER OR 

CHIEF) ท่านกค็งเคยประสบกับปัญหาดังกล่าวเหล่าน้ีมาบ้างแล้ว สิ่งที่ท้าทายท่านอยู่ กค็ือ จะเทรนน้องๆ คอลเซน็เตอร์

อย่างไร ให้อยู่อึด อยู่สนุกและอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีด้วยความรักและเข้าใจในธุรกจิน้ี  ดังน้ัน หลักสตูร การสอนงานแบบโค้ชที่มี

ประสทิธภิาพ (EFFECTIVE COACHING)  จึงวางกรอบการพัฒนาทกัษะการสอนงานเพ่ือเสริมสร้างความมั่นใจให้สาํหรับผู้

จะไปเป็นโค้ชสอนโดยเฉพาะ                                                   

 

2. วตัถุประสงค ์เพือ่ใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรม   

 เข้าใจในความหมายและความสาํคัญของการเป็น “โค้ช” สอนงานให้กบัพนักงานคอลเซน็เตอร์                                                                                                                                           

 มีทกัษะต่างๆในการทาํหน้าที่ของการเป็น “โค้ช” ที่มีประสทิธภิาพโดยเฉพาะ 

 

3. หวัขอ้การฝึกอบรม 

 เป้าประสงคข์อง COACH คืออะไร  

1. CONTINUE = กจิกรรมต้องต่อเน่ือง     

2. OBSERVE = การสงัเกตการกระทาํ     

3. AFFIRM POSITIVE PERFORMANCE = การยืนยันจนกว่าผลงานจะดีข้ึน                                                                                                         

4. COMMUNICATION IDEAS FOR IMPROVEMENT = สื่อสารแนวคิด ประสบการณเ์พ่ือพัฒนาการ  

5. HELP TILL THEM SATISFIED = การช่วยเหลือจนเกดิความก้าวหน้าที่เขาพอใจ                                                           

 IDP CONCEPT แนวทางการสอนงานคอลเซ็นเตอร ์3 ลกัษณะ 

1. IMMEDIATELY เป็นสถานการณท์ี่ปัจจุบันทนัด่วน ปล่อยให้ผ่านไปเฉยๆไม่ได้ เพราะจะส่งผลเสยีที่

ต่อเน่ืองเป็นลูกโซ่จากการตอบโต้ที่ไม่เหมาะสมของพนักงานคอลเซน็เตอร์ เช่น การใช้คาํพูดที่ไม่สภุาพ 

การตอบที่ผดิเงื่อนไข หรือการใช้นํา้เสยีงที่ไม่เหมาะสม เป็นต้น 

2. DAILY เป็นสถานการณป์กติที่หัวหน้างาน/ซูเปอร์ไวเซอร์ทาํหน้าที่ทบทวน ซักซ้อม หรือยํา้สิ่งที่

พนักงานคอลเซน็เตอร์ต้องพดู ตอบ ถาม สรุปให้ผู้รับบริการอยู่เป็นประจาํ เช่น เงื่อนไขเพ่ิมเติม การ

เปล่ียนระยะเวลาของโปรโมช่ัน หรือความรู้ เกี่ยวกบัผลิตภัณฑ ์เป็นต้น  
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3. PACE TO FUTURE เป็นการทดสอบศักยภาพจากการทาํงานว่าเกดิการพัฒนาการจนมีความพร้อมที่

จะก้าวสู่หน้าที่ที่มีความรับผิดชอบมากข้ึนหรือยัง โดยการสอนงานในลักษณะจาํลองสถานการณจ์ากการ

รวบรวมสถานการณท์ี่หัวหน้างานเคยประสบมา แล้วนาํมาสอนผสมผสานกบัการทดสอบพนักงานคอล

เซน็เตอร์ เพ่ือประเมนิความพร้อมให้สาํหรับความก้าวหน้าในอนาคต 

 ประเด็นท่ีตอ้งสอนพนกังานคอลเซ็นเตอรใ์หส้ามารถทํางานไดดี้ อยู่ทน และอยู่ดี อยู่ท่ี  ATTITUDE 

ทศันคติ ประกอบดว้ย 

1. ธรรมชาติของงาน ต้องให้พนักงานคอลเซน็เตอร์ เข้าใจธุรกจิให้ตรงกบัโลกแห่งความเป็นจริงก่อน เช่น 

งานคอลเซน็เตอร์เป็นงานที่ต้อง “รองรับอารมณลู์กค้า” “เป็นงานที่ทาํดีกแ็ค่เสมอตัว” ไม่ใช่งานสบาย

สวยหรู ต้องผลักกนัทาํงานเป็นกะ 

2. ธรรมชาติของลูกค้า ตั้งแต่ A-G และวิธรัีบมือ ดังน้ี 

-  ANALYTICAL STYLE ช่างวิเคราะห์ ลงรายละเอยีด 

-  BOLD STYLE อวดเบ่ง อ้างตาํแหน่ง รู้จักคนใหญ่คนโต 

-  CALM STYLE น่ิงๆ ถามไม่ตอบ ไม่แสดงเจตจาํนงที่ชัดเจน 

-  DOUBT STYLE ชอบซักถาม ไม่ค่อยเช่ืออะไร 

-  EAGLE STYLE พวกมั่นใจตนเอง ไม่ยอมรับผิด ฉันถูกเสมอ ชอบท้า 

-  FRUSTRATE STYLE พวกท้องผูก หงดุหงิด ข้ีโมโห  

-  GANGNAM STYLE สนุกสนาน เฮฮา แต่คุยไม่เลิก  

3. ธรรมชาติของตัวเอง พนักงานคอลเซน็เตอร์ต้องรู้จกัตัวเองว่า มีจุดอ่อนอะไร จะพัฒนาความฉลาดทาง

อารมณ ์(EQ) อย่างไรให้สามารถทาํงานคอลเซน็เตอร์ได้ต่อไป 

-   หลักการของความฉลาดทางอารมณ ์(EQ) 

-   แนวทางการคิดบวก (POSITIVE THINKING) 

-   จิตวิทยาการควบคุมพฤติกรรมคู่สนทนา (PSYCHOLOGY OF INFLUENCE OTHERS) 

-  ช่วงวัย (GENERATION) กบักระบวนการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (ADULT LEARNING)  ประยุกต์ใช้

กบัพนักงานคอลเซน็เตอร์ 

1. คนวัย GEN Y ลักษณะเฉพาะกบัวิธกีารสอนของหัวหน้างาน 

2. คนวัย GEN X ลักษณะเฉพาะกบัวิธกีารสอนของหัวหน้างาน 

3. คนวัย GEN B ลักษณะเฉพาะกบัวิธกีารสอนของหัวหน้างาน 

 C-A-L-L M-E CONCEPT คือการสอนงานแบบโคช้ท่ีเป็นระบบ สําหรบังานคอลเซ็นเตอร ์ดงันี้   

1. COMPASSION FOR OTHERS = ความเหน็อกเหน็ใจผู้อื่น คนที่จะทาํงานบริการได้ดี ต้องมี   

SENSE ในเร่ืองใส่ใจความรู้สกึผู้อื่น ถือเป็นประเดน็สาํคัญ โดยเฉพาะงานคอลเซน็เตอร์                                                                                                    

2. ATTITUDE IS RIGHT = ทศันคติที่คิดบวก เข้าใจธรรมชาติของงานบริการและเข้าใจสถานการณ ์  

ของลูกค้า                                                                                                                                      

3. LISTENING CLEARLY = การฟังที่เข้าใจอย่างชัดเจนทั้งข้อเทจ็จริงและความรู้สกึ เพราะงานน้ีมี

ช่องทางเดียวในการรับสารผ่านสายโทรศัพท ์ดังน้ัน การฟังให้มีประสทิธภิาพเท่าน้ันที่จะช่วยให้  เข้าใจ

สถานการณ ์ความรู้สกึและความต้องการการช่วยเหลือจากลูกค้า                                                                                                                                   

4. LEAD THE WAY = เป็นผู้กาํกบัสถานการณส์นทนา ย่อมสามารถแยกแยะสิ่งที่มากระทบความรู้สกึ

เป็น เราคือผู้ทาํหน้าที่ให้บริการ ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นที่ตกอยู่ในสถานการณยุ่์งยาก 

5. MOTIVATING YOURSELF = รู้จักเสริมสร้างขวัญกาํลังใจให้ตนเอง 
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6. EFFECTIVE COMMUNICATION = การสื่อสารที่มีประสทิธภิาพ เพราะงานคอลเซน็เตอร์เป็น

ลักษณะงาน E2E SERVICE จึงต้องสื่อสารที่ชัดเจน  

โดยเรียนรู้จากกจิกรรมต่างๆให้ครอบคลุม C-A-L-L M-E CONCEPT ในการฝึก เช่น เกม : แก้บทละคร 

เกม : การฟัง เกม : บัตรคาํ เป็นต้น                                                                                                                                                  

 ฝึกปฏิบติัการเป็นโคช้สอนงาน (E-S-T-D) 

1. อธบิาย (EXPLAIN) บอกวัตถุประสงค์ และความคาดหวังจากการสอน 

2. แสดง (SHOW) ทาํให้ดูตั้งแต่ต้นจนจบ โดยทาํทลีะข้ันทลีะตอน  

3. ร่วมกนั (TOGETHER) ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม โดยทาํกจิกรรมน้ันด้วยกนั 

4. ให้ทาํ (DIY) ให้ผู้เรียนลองทาํให้เราดูโดยลาํพัง แต่มีเราดูแลอยู่ข้างๆ 

 การสงัเกตพฤติกรรมการเรียนรูข้องผูเ้รียน (3V.3ส.) 

1. สิ่งที่เหน็ (VISUAL) ท่าทาง ภาษากายของผู้เรียนที่สนใจ กาํลังไตร่ตรอง มีคาํถาม 

2. เสยีงที่ได้ยิน (VOCAL) นํา้เสยีงที่บ่งบอกถึงความเข้าใจ สงสยั ไม่มั่นใจ  

3. สารที่สื่อออกมา (VERBAL) ถ้อยคาํ ภาษาที่สื่อออกมา เช่น “ช่วยทาํให้ดูอกีท”ี  

          “เรว็จัง ตามไม่ทนั ขอแบบช้าๆ อกีรอบนะครับ” เป็นต้น 

 การสรา้งการมีส่วนร่วมของผูเ้รียน ดว้ยเทคนิค 7 E. 

1. สร้างความเป็นกนัเอง (ENGAGEMENT) ทกัทาย คุยสารทุกข์สกุดิบ 

2. บอกความคาดหวัง (EXPECTATION) บอกวัตถุประสงค์/เป้าหมายในการสอนงาน และความ

คาดหวังแก่ผู้เรียน  

3. สาํรวจความพร้อม (EXPLORATION) สาํรวจพ้ืนฐานความรู้ของผู้เรียน โดยการถาม 

4. อธบิาย (EXPLANATION) เร่ิมสอน โดยใช้กระบวนการสอนงานแบบพ่ีเล้ียง (E-S-T-D)  

4.1. อธบิาย (EXPLAIN) บอกวัตถุประสงค์ และความคาดหวังจากการสอน 

4.2. แสดง (SHOW) ทาํให้ดูตั้งแต่ต้นจนจบ โดยทาํทลีะข้ันทลีะตอน  

4.3. ร่วมกนั (TOGETHER) ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม โดยทาํกจิกรรมน้ันด้วยกนั 

4.4. ให้ทาํ (DIY) ให้ผู้เรียนลองทาํให้เราดูโดยลาํพัง แต่มีเราดูแลอยู่ข้างๆ 

5. สนุก (ENTERTAINMENT) รักษาบรรยากาศการสอนให้ไม่เครียด ต้องสนุกสนาน น่าเรียนรู้ 

6. ประเมินผล (EVALUATION) บอกผู้เรียนในเชิงบวก ให้กาํลังใจว่า “พึงพอใจในพัฒนาการ”    

“เรียนรู้ ได้ค่อนข้างเรว็” “ชอบใจในความกล้าทาํ กล้าถามของผู้เรียน” เป็นต้น 

7. ทาํสตัยาบัน (EXECUTION) ชวนผู้เรียนทาํแผนติดตามความสาํเรจ็ร่วมกนั หรือ แผนการตดิตามผล

หลังการสอนงาน เช่น อตัราความพึงพอใจของลูกค้า เป็นต้น  

 หลกัการใหข้อ้มูลสะทอ้นกลบั (GIVE FEEDBACK)  

1. เพ่ือปรับปรุง (CORRECTIVE FEEDBACK) โค้ชต้องพดูอะไร และต้องพูดอย่างไร 

2. เพ่ือสนับสนุน (SUPPORTIVE FEEDBACK) โค้ชต้องพดูอะไร และต้องพูดอย่างไร                                                                                          

- การฝึกปฏบิัติการโค้ชของผู้เข้ารับการฝึกอบรม                                                                                           

- การถาม ตอบ 
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4. วิธีการฝึกอบรม  

 บรรยาย ฝึกปฏบิัติ กรณศึีกษา และชมคลิปวีดิทศัน์ 

 

5. วิทยากร    อาจารย ์ พรเทพ ฉนัทนาวี  
การศึกษา 

 ปริญญาโท จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 ปริญญาตรี จิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสบการณทํ์างาน 

 ผู้อาํนวยการหลักสตูรพัฒนานักขาย บริษัท มหวัฒน์ เอน็เตอร์ไพรส ์จาํกดั  

 ผู้อาํนวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัท ทซีีซี แคปปิตอล กรุ๊ป   

 ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมการตลาดและการขาย เครือโอสถสภา  

 ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม บริษัท ยูคอม จาํกดั 

 ผู้เช่ียวชาญการออกแบบหลักสตูรฝึกอบรม บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรช่ัน จาํกดั 

 ฯลฯ 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี 

 สถาบนัฝึกอบรม เทรนน่ิง เซน็เตอร ์เซอรวิ์ส (TCS) )บริษทั อาภาฉาย จาํกดั(  
Tel No. 0-2736-0408             Fax No.02-736-0050           e-mail: admin@trainingservice.co.th 

id-line: pisit131918 
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