หลักสู ตร จิตวิทยาการให้ บริการทางโทรศัพท์
วันที 27 สิงหาคม 2559 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ณ โรงแรมโกลด์ ออร์คดิ แบงค็อก (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
หล ักการและเหตุผล
ในยุคการแข่งขันทีทวีความรุนแรงเช่นนี “บริการให ้ลูกค ้าประทับใจ” เป็ นสิงทีจําเป็ นมากต่อการแย่งชิงและรักษา
ลูกค ้าไว ้ การบริการให ้ดีเลิศจนสามารถสร ้างความพึงพอใจให ้กับลูกค ้า จึงเป็ นอาวุธทีสําคัญในการสร ้างความเป็ น
เลิศให ้ธุรกิจ ซึงการทําให ้ลูกค ้าเกิดความประทับใจหรือไม่ประทับใจ เริมต ้นจากการนํ าจิตวิทยามาประยุกต์ใช ้ใน
การให ้บริการทางโทรศัพท์ และสิงทีเป็ นคําถามอยูใ่ นใจผู ้ให ้บริการทางโทรศัพท์ รวมทังผู ้บริหาร คือ จะบริการ
อย่างไรจึงจะเรียกว่า “Service Excellence” หลักสูตรนีมีคําตอบให ้กับผู ้เข ้าอบรมแน่นอน
หลักสูตรนีจึงได ้พัฒนาขึนมาเพือตอบสนองให ้ผู ้เข ้าอบรม ได ้รับความรู ้ เทคนิคและประสบการณ์จริงในการเข ้าใจ
ลูกค ้าและสร ้างความประทับใจให ้ดิงลึกมากขึน ระดมสมองทํากิจกรรมประยุกต์การสร ้างการบริการทีดีเลิศให ้กับ
ลูกค ้า โดยหนักเน ้นในเรืองคําพูดและนํ าเสียง เมือจบการอบรมผู ้เข ้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู ้
ด ้านการให ้บริการอย่างประทับใจอย่างสัมฤทธิผลได ้ด ้วยตนเอง

เนือหาเวลา 09.00-16.00 น.
1. จิตวิทยาในการบริการของพนักงานให ้บริการทางโทรศัพท์ นัน สําคัญไฉน?
2. เข ้าใจพฤติกรรมและความต ้องการของลูกค ้าทีติดต่อทางโทรศัพท์
3. ลักษณะพิเศษของการบริการทางโทรศัพท์ ทีจําเป็ นต ้องรู ้
(9 วิธส
ี ด
ุ ยอดเทคนิคการจัดการมนุษย์ เพือสร ้างพลังใจอันแข็งแกร่งในการให ้บริการ)
4. สุดยอดบริการให ้โดนใจ/ประทับใจลูกค ้า - ทักษะการฟั ง และ นํ าเสียง (เน ้นในเรืองการฟั งลูกค ้าจบ
และให ้เข ้าใจก่อนตอบไม่ assume คําถามและตอบไปแบบผิดๆ
4.1 โทรศัพท์
5. กิจกรรม Role Play “บริการอย่างเข ้าอกเข ้าใจลูกค ้า”- ทางโทรศัพท์
(ปฏิบัต ิ พร ้อมให ้เทคนิค / ความเห็นเพิมเติมจากวิทยากร เพือให ้สามารถบริการได ้อย่างดีเลิศ)
6. ****หัวข ้อพิเศษ วิเคราะห์ลก
ู ค ้า เพือให ้บริการอย่างเข ้าอกเข ้าใจ เลือกแค่ลก
ู ค ้าอารมณ์
และเหตุผล ลูกค ้าภาพใหญ่และรายละเอียด วิเคราะห์ ทําความเข ้าใจประเภทลูกค ้า
และการรับมือกับลูกค ้าแต่ละประเภท
7. ****หัวข ้อพิเศษ ตัวอย่างคําพูดทีควรใช ้ในการให ้บริการลูกค ้าทางโทรศัพท์
(คําพูดมาตรฐานในการให ้บริการทางโทรศัพท์)
8. มารยาทในการใช ้โทรศัพท์ (การรับสายโทรศัพท์ การวางสาย การโอนสาย การบันทึกข ้อความ
และ อืนๆทีจําเป็ นในการใช ้โทรศัพท์ให ้ดีเลิศ)
9. การแก ้ปั ญหาเฉพาะหน ้า
10. การจัดการข ้อร ้องเรียน ความไม่พอใจ และคําตําหนิจากลูกค ้า - เทคนิคการเจรจาต่อรอง,
การประนีประนอม, การทําให ้ลูกค ้าสงบลง
11. คุณสมบัต ิ บุคลิกภาพ EQ ผู ้ให ้บริการ - เรียนรู ้เพือปรับปรุงตนเอง
12. สรุป คําถามและคําตอบ- เทคนิคเพิมเติมตามทีผู ้เขาอบรมต
้
้องการเรียนรู ้

ว ัตถุประสงค์

1. เพือให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมได ้ทราบหลักการ เทคนิค และจิตวิทยาด ้านการบริการให ้โดนใจลูกค ้า
โดยเน ้นหนั กในเรืองคําพูดและนํ าเสียง
2. เพือสร ้างมาตรฐานการบริการทางโทรศัพท์เพือสร ้างภาพลักษณ์ให ้กับองค์กร
3. เพือให ้ผู ้เข ้าอบรมสามารถนํ าความรู ้ทีได ้ไปประยุกต์ใช ้ในการบริหารลูกค ้าได ้อย่างมีประสิทธิภาพ
จนถูกอกถูกใจลูกค ้า
4. เพือให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมสามารถนํ าความรู ้ทีได ้ ไปใช ้ ให ้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่องค์กร

หลักสูตร จิตวิทยาการให้ บริการทางโทรศัพท์
ราคาปกติท่านละ 3,700 บาท + VAT 7% = 3,959 บาท
สมัครก่อนวันที 16 สิงหาคม 2559 เหลือเพียง! ท่านละ 3,200 บาท (ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม)
• ราคานีรวม เอกสารการอบรม / อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอดหลักสูตร
• เฉพาะนิติบคุ คลสามารถหักภาษี ณ ทีจ่าย 3% ได้
• ใบเสร็จค่าลงทะเบียน สามารถนําไปบันทึกหักค่าใช้ จ่ายทางบัญชีได้ 200 %

