หล ักสูตร Advanced Call Center
วิทยากร: ดร.ธธีรธ
์ ร ธีรขว ัญโรจน์

อดีต General Manager - บริหารสินค ้า บริษัท ห ้างสรรพสินค ้าเซ็นทรัล จํากัด
อดีตผู ้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)
R วชาญการวางแผนงาน และพัฒนาระบบงาน
ประสบการณ์ระดับงานบริหารและเป็ นผู ้เชีย
ทีใR คร ๆ ต ้องถามถึงทังV ในวงการมากกว่า 25 ปี

29 พฤศจิกายน 2562
09.00 – 16.00 น.
*** โรงแรมโกลด์ ออร์คด
ิ กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
*สถานทีจ
R ัดอบรมอาจเปลีย
R นแปลงได ้ตามความเหมาะสม

หล ักการและเหตุผล
ในยุคการแข่งขันทีท
R วีความรุนแรงเช่นนีV “การบริการให ้ลูกค ้าประทับใจ” เป็ นสิงR ทีจ
R ํ าเป็ นมากต่อการแย่งชิงและ
R
ึ
ํ
รักษาลูกค ้าไว ้ ซงถือเป็ นอาวุธทีส
R าคัญในการสร ้างความเป็ นเลิศและอาวุธให ้ธุรกิจ....... โดยเฉพาะอย่างยิงR การบริการจาก
ั ผัส ลูกค ้าจะประทับใจหรือไม่ประทับใจ เริม
Call Center ซงึR ถือว่าเป็ นจุดแรกทีล
R ก
ู ค ้าสม
R ต ้นทีน
R !ีR !!!! สงิR ทีเR ป็ นคําถามอยู่ในใจ
ผู ้ให ้บริการทีR Call Center รวมทังV ผู ้บริหารคือ จะบริการอย่างไรจึงจะเรียกว่า “Advanced Call Center” หลักสูตรนีม
V ี
คําตอบให ้กับผู ้เข ้าอบรมแน่นอน
หลักสูตรนีV จึงได ้พัฒนาขึน
V มาเพือ
R ตอบสนองให ้ผู ้เข ้าอบรมทีต
R ้องการเป็ นสุดยอดพนั กงาน Call Center ได ้เข ้าใจถึง
การบริการขัน
V สูง ได ้รับความรู ้ และเทคนิคต่างๆทีR พนั กงาน Call Center ควรมี สามารถแก ้ไข ตอบปั ญหา ขจัดข ้อร ้องเรียน
ี งทีเR ป็ นมิตรกับ ลูกค ้า สร ้างความประทับใจให ้ดิงR ลึกมากขึน
ของลู กค ้าด ้วยความมัRนใจและนํV าเส ย
V ระดมสมองทํ ากิจกรรม
ี ง เมือ
ประยุกต์การสร ้างการบริการทีด
R เี ลิศให ้กับลูกค ้า โดยหนั กเน ้นในเรือ
R งคํ าพูดและนํV าเสย
R จบการอบรมผู ้เข ้าสัมมนาจะ
สามารถประยุกต์และต่อยอดความรู ้ด ้านการให ้บริการอย่างประทับใจอย่างสัมฤทธิผ
` ลได ้ด ้วยตนเอง
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
R ให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมได ้ทราบหลักการและเทคนิคด ้านการบริการให ้โดนใจลูกค ้า
2. เพือ
R ให ้ผู ้เข ้าอบรมมีความสามารถแก ้ไขปั ญหาของลูกค ้าตามสถานการณ์ต่างๆได ้
3. เพือ
R ให ้ผู ้เข ้าอบรมสามารถนํ าความรู ้ทีไR ด ้ไปประยุกต์ ใช ้ในการบริหารจัดการลูกค ้าได ้อย่างมีประสิทธิภาพ จนถูกอก
ถูกใจลูกค ้า
4. เพือ
R สร ้างภาพลักษณ์ เสริมสร ้างความมัRนใจ ลดความไม่พอใจจากการร ้องเรียน เพิม
R จํานวนลูกค ้าประจําให ้กับ
ิ ธิภาพ
บริษัทจากการจัดการกับความไม่พอใจและข ้อร ้องเรียนทีม
R ป
ี ระสท
ึ ษาในหลักสูตรนีVในขณะปฏิบัตงิ านจริงได ้อย่างมีประสท
ิ ธิภาพ
5. เพือ
R ให ้ผู ้เข ้าอบรมสามารถประยุกต์ความรู ้ทีไR ด ้ศก
สูงสุด
ห ัวข้อการบรรยายและ Workshop

ี
Module 1: รูเ้ ขา....รูเ้ รา ร ับสายอย่างมืออาชพ
1. ท ักษะจําเป็นทีเ จ้าหน้าที Call Center ต้องมี
• เรียนรู ้ทักษะทีจ
R ําเป็ น
• ผู ้เข ้าเรียนสามารถนํ าทักษะดังกล่าวไปฝึ กฝนตนเองต่อไป
2. เข ้าใจพฤติกรรมและความต ้องการของลูกค ้า ทีต
R ด
ิ ต่อทางโทรศัพท์ (ขัน
V สูง)
• เจาะลึกถึงพฤติกรรม และ ความต ้องการ โดยรวมของลูกค ้า
• สงิR ทีเR จ ้าหน ้าทีR Call Center ต ้องตระหนักในการรับสายทุกครังV โดยโยงถึงพฤติกรรมของลูกค ้า

3. สุดยอด 9 วิธ.ี ..เทคนิคการจ ัดการมนุษย์ เพือ
 ให้ลก
ู ค้าอยูห
่ ม ัดและสร้างพล ังใจอ ันแข็งแกร่งในการ
ให้บริการ

บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร:0-2615-4499, 0-2615-4477-8 โทรสาร:0-2615-4479 อีเมล์: hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.com

4. การวิเคราะห์ปัญหา หรือ สถานการณ์ทล
ีR ูกค ้ากําลังแจ ้งเข ้ามา
• การทําความเข ้าใจสถานการณ์ หรือ ปั ญหาของลูกค ้า
• เจาะลึกความต ้องการของลูกค ้าทีต
R ้องการให ้เจ ้าหน ้าทีR ทํา หรือ ตอบ ในสถานการณ์นัน
V ๆ
5. การคิดค ้นหาแนวทางการแก ้ไขปั ญหาให ้กับลูกค ้า
• การค ้นหาแนวทางการแก ้ไขจาก ข้อปฏิบ ัติของบริษท
ั
• การปร ับแนว ทางการแก ้ไขให ้กับเหมาะสมกับสถานการณ์และลูกค ้า
6. Workshop: การวิเคราะห์สถานการณ์ หรือ ปัญหาของลูกค้า พร้อมทงการหาแนวทางการแก้
ัZ
ไขปัญหา
้
7. การใชภาษาเทคนิ
ค และ ภาษาจริตในการตอบ หรือ แก ้ปั ญหาให ้กับลูกค ้า (Voice, Tones, Words)
• ความแตกต่างของภาษาเทคนิค และ ภาษาจริต
• การตอบคําถามทีไR ม่กระตุ ้นต่อมโกรธของลูกค ้า
• เทคนิคการตอบคําถามแบบมีลูกล่อลูกชน
8. เทคนิคการเจรจาต่อรอง ประนีประนอม การทําให ้ลูกค ้าสงบ
9. Role Play: การร ับสาย และ แก้ปญ
ั หาให้ก ับลูกค้า 1
10. Role Play: การร ับสาย และ แก้ปญ
ั หาให้ก ับลูกค้า 2

Module 2: ยุทธวิธข
ี นสู
ัZ งในการร ับมือก ับลูกค้า

ั
เทคนิคร ับมือก ับลูกค้าหลากหลายประเภททีย
 ากจะร ับมือทางโทรศพท์
(Difficult customers)
• ลูกค ้าทีพ
R ูดหยาบคาย
• ลูกค ้าทีเR รียกร ้องมากเกินไป
• ลูกค ้าทีช
R อบอ ้างว่ารู ้จักกับผู ้บริหาร
• ลูกค ้าหัวหมอ เจ ้าเล่ห ์
• ลูกค ้าทีช
R อบขู.่ ... จะฟ้ อง หรือ จะลงข่าวหน ้า 1
• ลูกค ้าแสนรู ้
• ลูกค ้าเจ ้าอารมณ์ เอาแต่ใจตนเอง
• ลูกค ้าเจ ้ายศเจ ้าอย่าง และ ลูกค ้ามียศมีตําแหน่ง
ั ลูกค ้าและความต ้องการจากนํV าเสย
ี ง
12. เทคนิคการอ่านลักษณะนิสย
ิ ธิภาพ
• อ่านเสร็จแล ้วสามารถแยกประเภทลูกค ้าได ้ เพือ
R การรับมือกับลูกค ้าได ้อย่างมีประสท
13.
Role Play: การร ับสาย และ แก้ปญ
ั หาให้ก ับลูกค้า 3
14. การลบล ้างมลทินในจิตใต ้สํานึกของเจ ้าหน ้าทีR เพือ
R ลดความเครียด และ สร ้างมุมมองทีด
R ต
ี อ
่ ลูกค ้า
15.
Workshop: การวิเคราะห์จด
ุ อ่อนจุดแข็งของเจ้าหน้าที Call Center
• ให ้ผู ้เข ้าอบรมทุกท่านวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งตัวเอง
• นํ าจุดอ่อนจุดแข็งทีไR ด ้เก็บไว ้พัฒนาตนเองในอนาคต
16. สรุป คําถามและคําตอบ- เทคนิคเพิม
R เติมตามทีผ
R ู ้เข ้าอบรมต ้องการเรียนรู ้
11.

ประกาศนียบ ัตร: บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซ ี จําก ัด
อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)
ชําระภายใน
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
4,500.00
4,300.00

พิเศษ! ชําระภายใน 13
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
4,300.00
4,000.00

VAT 7%
315.00
301.00

29 พฤศจิกายน 2562

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
135.00
129.00

รวมจ่ายสุทธิ
4,680.00
4,472.00

กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
4,815.00
4,601.00

์ า
ํ เนาหน้าเช็ค)
พฤศจิกายน 2562 (โอนเงินหรือแฟกซส
VAT 7%
301.00
280.00

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
129.00
120.00

รวมจ่ายสุทธิ
4,472.00
4,160.00

กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
4,601.00
4,280.00

บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร:0-2615-4499, 0-2615-4477-8 โทรสาร:0-2615-4479 อีเมล์: hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.com

วิธก
ี ารชําระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนีV
1.1 ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี เลขทีR 127-4-66322-6
1.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขทีR 014-2-63503-8
R บัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิงR แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีR จํากัด
ชือ
และแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ ้ามี) ทีR 0-2615-4479
ืR บริษัทของท่าน และชือ
R หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
R
2. ชําระด ้วยเช็คบริษัท สังจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิงR แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีR จํากัด
3. หัก ณ ทีจ
R า่ ย 3% ทะเบียนนิตบ
ิ ค
ุ คลเลขทีR 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
ื เงินทีไR ด ้ชําระมาแล ้ว
รายละเอียดเพิม
 เติม กรุณาติดต่อ:
บริษัท ไฮโพ เทรนนิงR แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีR จํากัด
โทรศัพท์ 02-615-4499, 02-615-4477-8
โทรสาร 02-615-4479
เว็บไซท์ www.hipotraining.com,www.hipotraining.co.th
อีเมล์ hipotraining@gmail.com
เฟสบุค
๊ www.facebook.com/HIPOtraining

อบรม, สัมมนา, งานบริการ, หัวหน ้า, ผู ้จัดการ, Call Center, ลูกค ้า, ประทับใจ, พนักงาน, ข ้อร ้องเรียน, Supervisor, Advance, Complaint
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร:0-2615-4499, 0-2615-4477-8 โทรสาร:0-2615-4479 อีเมล์: hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.com

