ั
หล ักสูตร ท ักษะการให้บริการทางโทรศพท์
Speak to Win Service by Phone

วิทยากร: ดร.พิพ ัฒน์พล เพ็ ชรเทีย
 ง

ปริญญาเอก การศึกษาเพือ
O พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง,
ปริญญาโท การศึกษาเพือ
O พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง,
ประสบการณ์ทํางาน ทีป
O รึกษาอาวุโสด ้านการพัฒนาบุคลากร/วิทยากร
บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี+ ฟรี จําก ัด (พ ัฒนาบุคลากรมากกว่า 3,500 คน)
- ผู ้จัดการฝ่ ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล / นักวิเคราะห์วางแผนระบบการฝึ กอบรม
 ั แนล กรุป
และการพ ัฒนาบุคลากร กลุม
่ บริษท
ั คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชน
๊ จําก ัด

31 มกราคม 2562
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คด
ิ กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
*สถานทีจ
O ัดอบรมอาจเปลีย
O นแปลงได ้ตามความเหมาะสม

หล ักการและเหตุผล
่ นี] “บริการให้ลก
ในยุคการแข่งขันทีท
O วีความรุนแรงเชน
ู ค้าประท ับใจ” เป็ นสงิO ทีจ
O ํ าเป็ นมากต่อการแย่งชงิ และ
รักษาลูกค ้าไว ้ การบริการให ้ดีเลิศจนสามารถสร ้างความพึงพอใจให ้กับลูกค ้า จึงเป็ นอาวุธทีส
O าํ คัญในการสร ้างความ
เป็ นเลิศให ้ธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิงO การบริการทางโทรศัพท์ ลูกค ้าจะประทับใจหรือไม่ประทับใจ เริม
O ต ้นทีน
O !ีO !!!! สิงO ทีO
ั ท์ รวมทัง] ผู ้บริหาร คือ จะบริการอย่างไรจึงจะเรียกว่า “Service
เป็ นคําถามอยูใ่ นใจผู ้ให ้บริการทางโทรศพ
Excellence” หลักสูตรนีม
] ค
ี ําตอบให ้กับผู ้เข ้าอบรมแน่นอน
หลัก สูตรนี]จงึ ได ้พัฒนาขึน
] มาเพือ
O ตอบสนองให ้ผู ้เข ้าอบรม ได ้รับความรู ้ เทคนิคและประสบการณ์จริงในการ
เข ้าใจลูกค ้าและสร ้างความประทับใจให ้ดิงO ลึกมากขึน
] ระดมสมองทํากิจกรรมประยุกต์การสร ้างการบริการทีด
O ีเลิศให ้กับ
ลูกค ้า โดยหนักเน ้นในเรือ
O งคําพูดและนํ] าเสียง เมือ
O จบการอบรมผู ้เข ้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู ้ด ้าน
ั ฤทธิผ
การให ้บริการอย่างประทับใจอย่างสม
` ลได ้ด ้วยตนเอง
ว ัตถุประสงค์
้
ั ท์ในธุรกิจ
1. เพือ
O ให ้ผู ้เข ้ารับการฝึ กอบรมตระหนั กถึงความสําคัญและมีทศ
ั นคติทด
ีO ต
ี อ
่ การใชโทรศ
พ
ืO สาร โดยใชโทรศ
้
ั ท์ได ้อย่างมีประสท
ิ ธิภาพ
2. เพือ
O ให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมมีทก
ั ษะการติดต่อสอ
พ
3. เพือ
O ให ้ผู ้รับการอบรมฝึ กทักษะใช ้โทรศัพท์ในการบริการและสร ้างภาพพจน์ให ้กับองค์กรได ้อย่างดี
ห ัวข้อการบรรยายและ Workshop
ทําไมจึงต ้องเรียนรู ้เกีย
O วกับโทรศัพท์
้
ัพท์กบ
1. หน ้าทีแ
O ละความรับผิดชอบของพนักงานเมือ
O ต ้องใชโทรศ
ั การให ้บริการลูกค ้า
ืO สารกับการบริการด ้วยการใชโทรศ
้
ั ท์ในงานอย่างเป็ นรูปธรรม
2. การสอ
พ
ั ท์
 เตรียมพร ้อมก่อนรับโทรศพ
ั ท์ลูกค ้า
 กระบวนการติดต่อในการรับโทรศพ
 ติดตาม และทบทวนความเข ้าใจลูกค ้าก่อนจบสนทนา
 ตรวจสอบความคาดหวังของลูกค ้า
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อีเมล์: hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.co.th

3. การวิเคราะห์ และการตอบสนองความต ้องการของลูกค ้า
ี
4. 5 ขัน
] ตอนการบริการทางโทรศัพท์อย่างมืออาชพ
ั ท์
WORKSHOP: ฝึ กทักษะการให ้บริการทางโทรศพ
• การใช ้โทรศัพท์แบบทัOวไป (Formal Approach Presentation)
้
• การการใชแบบมี
ความยุง่ ยาก (Difficult Approach Situations)
ั ท์ให ้เกิดความประทับใจ
5. เทคนิคการให ้บริการทางโทรศพ
 การใชถ้ ้อยคําในการสนทนา
 หลักเกณฑ์ และขัน
] ตอนในการพูด การฟั งและการเจรจาโต ้ตอบ
ี งทีค
้
ั ท์
 ข ้อความ และนํ] าเสย
O วรหลีกเลีย
O งเมือ
O ใชโทรศ
พ
 จิตวิทยาในการรับฟั งคําบ่นของลูกค ้า
6. ภาษาทีต
O ้องใช ้ เพือ
O การแก ้ปั ญหาเฉพาะหน ้าในการสนทนา (Customer Handling Situations)
7. การพัฒนาตนเองสาํ หรับการเป็ นพนั กงานให ้บริการลูกค ้าทีด
O ี
O สาร (Communication)
 ทักษะการสือ
 การหว่านล ้อมโน ้มน ้าว (Persuasiveness)
 การสร ้างความมัOนใจ (Confidence)
 ความกระตือรือร ้น (Enthusiasm)
 การสร ้างมิตรภาพต่อการบริการ (Friendliness)
 ความรู ้ในตัวสินค ้า (Product Knowledge)
 ทักษะการขาย (Selling Skills)
ั มนา
8. สรุปประเด็น/คําถามแลกเปลีย
O นประสบการณ์/ปิ ดการสม

ประกาศนียบ ัตร: บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซ ี จําก ัด

อ ัตราหล ักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)
ชําระภายในว ันที 31

มกราคม 2562

ั
ค่าสมมนา

VAT 7%

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มห
ี นงั สือห ัก
ณ ทีจ
 า่ ย

3,500.00

245.00

105.00

3,640.00

3,745.00

วิธก
ี ารชําระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี]
1.1 ธนาคารกรุงเทพ สาขาซอยอารี บัญชีสะสมทรัพย์ เลขทีO 127-4-66322-6
1.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขาพหลโยธิน เลขทีO 014-2-63503-8
O บัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิงO แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีO จํากัด
ชือ
และแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ ้ามี) ทีO 0-2615-4479
ืO บริษัท เบอร์ตด
O หลักสูตรและวันอบรม
พร ้อมระบุชอ
ิ ต่อของท่าน ชือ
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อีเมล์: hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.co.th

2. ชําระด ้วยเช็คสังO จ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิงO แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีO จํากัด (สํานักงานใหญ่)
3. หัก ณ ทีจ
O า่ ย 3% เลขประจําตัวผู ้เสียภาษี 0-1055-48105-59-0
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉ ัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คน
ื เงินทีไO ด ้ชําระมาแล ้ว
รายละเอียดเพิม
 เติม กรุณาติดต่อ:
บริษัท ไฮโพ เทรนนิงO แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีO จํากัด
โทรศัพท์: 02-615-4499, 02-615-4477-8
แฟกซ์: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2
เวปไซด์: www.hipotraining.co.th
อีเมล์: hipotraining@gmail.com
ไอดี ไลน์: hipotraining
เฟสบุค
๊ : www.facebook.com/HIPOtraining

อบรม,สัมมนา,งานบริการ,นักบริการ,ทักษะ,การให ้บริการ,โทรศัพท์,ลูกค ้าสัมพันธ์,รับมือลูกค ้า,ดูแลลูกค ้า,ตอบคําถามลูกค ้า,Call Center,
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อีเมล์: hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.co.th

