Customer Care with Strong Service Mind (1D)

Course outline
หลักสู ตร การใส่ ใจบริการด้ วยจิตบริการที่มุ่งมั่น
(Customer Care with Strong Service Mind)
(หลักสู ตร 1 วัน หรื อ 6 ชัว่ โมง)

โดย
อาจารย์ ผู้สอน : อ. กิติศักดิ์ วิวฒ
ั น์ ธนวงศ์ C.Ht. , NLP.
วิทยากรผู้เชี่ ยวชาญการฝึ กอบรม อาทิ Personality Development Pro, Consultative Sales,Pro Presentation Skill,
Proactive Service, The Art of Speaking and Communication, CRM&CEM, Pro MC & Train the Trainer,
Leadership, EQ ,Training Roadmap, NLP for Sales & Service Excellence and etc.

หลักการและเหตุผล
บนโลกที่กรู ู หลายท่าน เรี ยกว่าโลกที่แบนราบ เต็มไปด้วยกระแสของการเปลี่ยนแปลง การแข่งขัน และ
การพัฒนา โดยแน่นอนที่สุดคือการต่อสู ้แข่งขันกันในเชิงธุ รกิจในรู ปแบบแตกต่างหลากหลาย คนทางานทุก
ท่านที่ตอ้ งติดต่อสื่ อสารทาธุ รกิจในประเทศ หรื อระดับสากล คงหลีกไม่พน้ การติดต่อ การสื่ อสาร การนาเสนอ
และการต้อนรับลูกค้า ด้วยใจบริ การ (Service Mind) ซึ่ งต้องมี ทัศนคติ ต่องานบริ การ และระบบขั้นตอนการรับ
ข้อร้องเรี ยนลูกค้า เพื่อตอบสนองได้อย่างตรงจุด และตรงใจ ลูกค้าเป็ นองค์ประกอบสาคัญ เพื่อให้พร้อมไป
ด้วยศักยภาพที่จะนาพาองค์กรสู่ ความรุ่ งโรจน์ในโลกใบใหม่
วิทยากรจึงได้พฒั นาหลักสู ตร "Customer Care with Strong Service Mind" การใส่ ใจบริการด้ วยจิต
บริการทีม่ ่ ุงมั่น ในการเสริ มสร้างทัศนคติที่ดี ในการรับข้อร้องเรี ยนของลูกค้าในงานบริ การ การมีทกั ษะการ
เจรจาประสานความร่ วมมือ และEQ ที่ดี ในสไตล์ของตนเอง มีการวางแผนรับมือกับข้อร้องเรี ยน และการ
พัฒนาปรับปรุ งงานบริ การ ซึ่ งมีความสาคัญและจาเป็ นอย่างยิง่ รวมทั้งยังเป็ นภาพลักษณ์ที่ดีให้กบั องค์กรในการ
ติดต่อสื่ อสารกับลูกค้า หรื อองค์กรต่างๆ แสดงให้เห็นถึงการมีจิตใจที่รักงานบริ การมีความน่าเชื่อถือ อีกทั้งเป็ น
การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลขององค์กรธุ รกิจของท่าน
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เนือ้ หาหลักสู ตร
1. เรี ยนรู ้ความคาดหวัง และพฤติกรรมของผูร้ ับบริ การการตอบสนองต่อความต้องการนั้นๆอย่างตรงจุด
เกณฑ์ที่ผรู ้ ับบริ การใช้ในการตัดสิ นคุณภาพการบริ การทันทีที่กระบวนการบริ การสิ้ นสุ ดลง
- กิจกรรมการสร้างทัศนคติเชิงบวกเพื่อความพร้อมในงานบริ การ
วัตถุประสงค์ ในการบรรยาย:
- เพื่อเรี ยนรู ้ความคาดหวัง และพฤติกรรมของลูกค้า ผูร้ ับบริ การเพื่อการตอบสนองต่อความ
ต้องการได้ตามมาตรฐานขององค์กร หรื อเหนือกว่าความคาดหมาย
2. การเรี ยนรู ้วา่ ทาไมถึงได้เกิดข้อร้องเรี ยนจากลูกค้า ปรับมุมมองทัศนคติที่มีต่อข้อร้องเรี ยนของลูกค้าให้
เป็ นเชิงบวก และสามารถนามาใช้ประโยชน์ได้ข้ นั ตอนและกระบวนการรับข้อมูลจากลูกค้า Voice of
Customer (VOC) และ การรับข้อแนะนาจากลูกค้า (Customer Feedback) รวมถึงกระบวนการจัดการ
กับข้อร้องเรี ยนจากลูกค้า (Complaint Handling)
วัตถุประสงค์ ในการบรรยาย:
- เพื่อให้สามารถมีมุมมองทัศนคติที่ดี ต่อการรับข้อร้องเรี ยนของลูกค้า และสามารถนามาใช้ให้
เกิดประโยชน์ต่องานบริ การ และองค์กร
Break
Session 2

: 10.30-10.45 น.
: 10.45-12.00 น.

3. เรี ยนรู ้หลักการ และทักษะในการสื่ อสารประสานความร่ วมมือ (Communication & Collaboration) กับ
ลูกค้าและบุคคลที่ตอ้ งติดต่อประสานงานด้วยองค์ประกอบสาคัญที่กาหนดชัยชนะของนักเจรจาและ
นักโน้มน้าวจูงใจพร้อมทาแบบประเมินว่ าคุณมีสไตล์ การสื่ อสาร หรือจริตในรู ปแบบใด
4. การครอบครองเกมและการช่วงชิงสิ ทธิ์ ในการสรุ ปประเด็นรวมถึง การกาหนดทางเลือกที่ ดีที่สุดหาก
การเจรจาไม่เป็ นไปตามคาดหวัง (Best Alternative to a Negotiated Agreement : BATNA) เรี ยนรู้เรื่ อง
การหา Solution ให้กบั ข้อร้องเรี ยนของลูกค้า ในแต่ละประเภท
Lunch : 12.00-13.00 น.
Session 3
: 13.00-14.30 น.
5. เรี ยนรู ้และฝึ กฝนทักษะในการเจรจาประสานความร่ วมมือ ด้วยเทคนิคการฟัง 4ระดับ (Listening
Technique) ทักษะการฟังที่ดี โดยเฉพาะ การรับฟังอย่างเข้าอกเข้าใจ (Empathic Listening)เทคนิคใน
การสื่ อสารกับลูกค้าอย่างต่อเนื่องด้วย Model 4R (R = Receive รับฟัง ,R = Reactive of feeling สะท้อน
,R = Restatement ทวนความ, R = Review สรุ ปความ)การตอบข้อโต้แย้ง การรับมือกับปั ญหา ข้อ
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ร้องเรี ยนและข้อชื่นชมในงานขายและบริ การ เพื่อเปลี่ยนข้อร้องเรี ยนเป็ นโอกาสพัฒนาการขายและ
บริ การให้เป็ นเลิศต่อองค์กร อย่างยัง่ ยืน
6. พัฒนาการพูด และเทคนิคการตอบคาถามให้กบั ลูกค้า รับข้อมูลจากลูกค้า Voice of Customer (VOC)
และ การรับข้อแนะนาจากลูกค้า (Customer Feedback) ในสถานการณ์ที่มีความเข้าใจไม่ตรงกัน หรื อมี
การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น เพื่อสร้างความเข้าใจและการยอมรับให้แก่ลูกค้าอย่างมืออาชีพ ด้วย ModelL E
P A A T T(Listen, Empathy , Paraphrase , Ask , Alternative Choice , Time ,Thank)
วัตถุประสงค์ ในการบรรยาย:
- เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมมีความรู้ และทักษะใน ภาษาพูด และภาษากาย เพื่อการสื่ อสารความคิดหรื อ
ข้อมูลให้กบั ลูกค้า ในการรับข้อร้องเรี ยน รับข้อมูลของ Voice of Customer (VOC) และ การ
รับข้อแนะนาจากลูกค้า (Customer Feedback)
Break
Session 4

: 14.30-14.45 น.
: 14.45-16.00 น.

7. Work shop การวิเคราะห์แยกแยะปั ญหา หรื อสถานการณ์ที่ได้พบ การเจรจาประสานความร่ วมมือ และ
การจัดการกับข้อร้องเรี ยน และวงจรการแก้ไขข้อร้องเรี ยน เพื่อเรี ยนรู ้เกี่ยวกับวิธีการนาข้อร้องเรี ยน
ของลูกค้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาและสามารถนามาใช้ปรับปรุ งงานบริ การ
(Service
Improvement) ให้ดียงิ่ ขึ้นได้
วัตถุประสงค์ ในการบรรยาย:
- เพื่อให้ทราบการจัดการกับข้อร้องเรี ยน และวงจรการแก้ไขข้อร้องเรี ยน รวมถึงสรุ ปแนว
ทางการนามาใช้เพื่อปรับปรุ งงานบริ การ(Service Improvement) ให้ดียงิ่ ขึ้น
8. EQ รวมถึงการจัดการณ์ทางอารมณ์ เพื่อการบริ การที่เป็ นเลิศและ Workshop การนาศาสตร์พลังจิตใต้
สานึก NLP มาประยุกต์ใช้
วัตถุประสงค์ ของกิจกรรม:
- เพื่อให้ผเู้ ข้าฝึ กอบรมสามารถจัดการทางอารมณ์ และมี EQ ที่ดี รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจ
ให้กบั ตนเองและผูอ้ ื่นในการทางานบริ การให้เป็ นเลิศได้
- เพื่อให้ทราบวิธีการใช้ศาสตร์ NLP มาประยุกต์ใช้ เช่น การมีแนวคิดบวก เชิงสร้างสรรค์ใน
การจัดการกับข้อร้องเรี ยนจากลูกค้า
- เพื่อรวบรวมแนวคิดที่ได้เรี ยนรู ้มาเพื่อไปประยุกต์ใช้ รวมถึงเป็ นการให้คามัน่ สัญญาในการ
พัฒนาคุณภาพการรับข้อร้องเรี ยนจากลูกค้า (Commitment)
สรุ ปการบรรยาย ถาม -ตอบ และชมวีดีโอผูป้ ระสบความสาเร็ จเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทางาน
ต่อไป
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ผลที่คาดว่าจะได้ รับ
1. ผูเ้ ข้าอบรมมีความรู ้ ถึงสาเหตุการเกิดข้อร้องเรี ยนจากลูกค้า และสามารถปรับมุมมองทัศนคติที่มีต่อ
ข้อร้องเรี ยนของลูกค้า ให้เป็ นเชิงบวก และสามารถนามาใช้ประโยชน์ได้
2. ผูเ้ ข้าอบรมได้ความรู้ ความเข้าใจ สามารถได้เรี ยนรู้ และแยกแยะประเภทของข้อร้องเรี ยน เพื่อหา
Solution ของข้อร้องเรี ยนแต่ละประเภทได้
3. ผูเ้ ข้าอบรมมี EQ รวมถึงการจัดการณ์ทางอารมณ์ เพื่อการบริ การที่เป็ นเลิศและ สามารถนาศาสตร์
พลังจิตใต้สานึก NLP มาประยุกต์ใช้ในการรับข้อร้องเรี ยน
4. ผูเ้ ข้าอบรมมีความรู ้ และทักษะในการเจรจาประสานความร่ วมมือ กับลูกค้าและบุคคลที่ตอ้ งติดต่อ
ประสานงานด้วย
5. ผูเ้ ข้าอบรมเข้าใจและสามารถนาหลักในการบริ การมา กาหนด ขั้นตอน และวิธีการบริ การให้มีความ
เหมาะสมกับองค์กร เพื่อใช้งานได้จริ ง รวมถึงมีระบบการจัดการกับข้อร้องเรี ยน และวงจรการแก้ไข
ข้อร้องเรี ยน เพื่อเรี ยนรู ้เกี่ยวกับวิธีการนาข้อร้องเรี ยนของลูกค้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนา
และสามารถนามาใช้ปรับปรุ งงานบริ การ(Service Improvement) ให้ดียงิ่ ขึ้นได้

รูปแบบการฝึ กอบรม
บรรยายแบบ Adult Learning Approach,Role Play กิจกรรมสนุกสนาน เกม และ การปฏิบตั ิการ
(Workshop), ภาพยนต์ดีมีบทเรี ยน (Lesson from Movies) และ Group Coaching โดยผูเ้ ข้าอบรมมีส่วนร่ วมทุกๆ
หัวข้อ

อุปกรณ์ ที่ใช้
1.
2.
3.
4.

เครื่ องฉายและจอ LCD
Microphone 2 ตัวขึ้นไป
จัดห้องแบบ Class Room
Flip Chart พร้อมปากกา

ระยะเวลาการจัดสัมมนา
เพื่อให้ครอบคลุมถึงเนื้อหา และ การปฏิบตั ิการ( Workshop) ระยะเวลาในการอบรม รวม 6 ชัว่ โมง (1
วัน)
****สาหรับเอกสารประกอบจัดเตรียมให้ เป็ น Soft File****
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