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Course outline
การบริหารศูนย์ บริการลูกค้ าสั มพันธ์ ระดับมืออาชีพ
(Call Center Service)

(หลักสู ตร 1 วัน)
โดย

อาจารย์ ไพรัช วนัสบดีไพศาล
Sale/Service/Management Consultant

“ศูนย์ บริการลูกค้าสัมพันธ์ คอื แสงสว่าง
ที่จะส่ องให้ ลูกค้าเห็นถึงภาพลักษณ์ ที่มีคุณภาพขององค์กร”
หลักการ/แนวความคิด
 ศูนย์บริ การลูกค้าสัมพันธ์ Call Center Service มีบทบาทสาคัญเป็ นอย่างยิง่ ต่อการให้บริ การกับลูกค้า
ที่ติดต่อเข้ามาผ่านทางโทรศัพท์ ศูนย์บริ การลูกค้าสัมพันธ์เปรี ยบเสมือนส่ วนกลางที่คอยรับเรื่ อง
ร้องเรี ยนต่างๆ การแก้ไขปั ญหาในรู ปแบบต่างๆ การให้ขอ้ มูลต่างๆแก่ลูกค้า การรองรับอารมณ์ของ
ลูกค้า จึงเป็ นเรื่ องจาเป็ นอย่ างยิง่ ที่ ผเู้ ข้ารับการอบรม บริ การต้องมีทกั ษะและเทคนิคต่อการแก้ปัญหา
ในหลากหลายรู ปแบบที่เกิดขึ้นจากลูกค้า พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพของ ผูเ้ ข้ารับการอบรม บริ การให้
เป็ นมืออาชีพ เพื่อเปลี่ยนทุกปั ญหาให้เป็ นโอกาสที่แปรเปลี่ยนเป็ นความพึงพอใจสู งสุ ดให้แก่ลูกค้า
 ศูนย์บริ การลูกค้าสัมพันธ์ที่มีการบริ การระดับมืออาชีพจะช่วยให้องค์กรได้เปรี ยบคู่แข่งเป็ นอย่างมาก
ทั้งยังมัดใจลูกค้าให้ใช้สินค้าและบริ การต่อไป และยังช่วยบอกต่อไปยังบุคคลใกล้ชิดถึงคุณภาพของ
การให้บริ การจากศูนย์บริ การลูกค้าสัมพันธ์อีกด้วย
 หลักสู ตรการบริ หารศูนย์บริ การลูกค้ าสัมพันธ์ระดับมืออาชีพ จะช่วยพัฒนาทักษะการบริ หารในเรื่ อง
ของศูนย์บริ การลูกค้าสัมพันธ์โดยเฉพาะให้กบั ทีมงานบริ การทั้งระบบ ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ที่ตวั ผู้
เข้ารับการอบรมบริ การและองค์กรจะได้รับ และยังช่วยสร้างทัศนคติที่ถูกต้องและยัง่ ยืนต่องานบริ การ
ในรู ปแบบศูนย์บริ การลูกค้าสัมพันธ์
“ศูนย์บริ การลูกค้าสัมพันธ์คือที่พ่ ึงพิงของลูกค้า จงสร้างห้องพักที่พึงใจที่สุดให้ลูกค้านัง่ ”
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วัตถุประสงค์






เพื่อให้ผเู้ ข้ารับการอบรมได้เข้าใจถึงแก่นแท้ในการให้บริ การและคุณภาพระดับมืออาชีพ
เพื่อให้ผเู้ ข้ารับการอบรมมีทกั ษะในการบริ หารทีมงานและยกระดับความเป็ นมืออาชีพ
เพื่อให้ผเู้ ข้ารับการอบรมมีทกั ษะบริ หารในการแก้ไขปั ญหาในรู ปแบบต่างๆ
เพื่อให้ผเู้ ข้ารับการอบรมมีทกั ษะบริ หารในการข้อร้องเรี ยนต่างๆ
เพื่อให้ผเู้ ข้ารับการอบรมมีทกั ษะบริ หารในการปรับแก้ความไม่พอใจจากลูกค้า

เนือ้ หาหลักสู ตร












เข้าใจบทบาทหน้าที่หลักของศูนย์บริ การลูกค้าสัมพันธ์ Call Center Service
หลักการควบคุมคุณภาพในการให้บริ การของผูเ้ ข้ารับการอบรมบริ การ
กลยุทธ์สร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั ผูเ้ ข้ารับการอบรมบริ การ และยกระดับขีดความสามารถของผูเ้ ข้ารับการ
อบรมบริ การ
เรี ยนรู้พฤติกรรมความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า
สาเหตุที่ทาให้ลูกค้าไม่พอใจ
สาเหตุที่ทาให้ลูกค้าเกิดข้อร้องเรี ยน
ขั้นตอนการวางโครงสร้างระบบเพื่อจัดการข้อร้องเรี ยนของลูกค้า
การวิเคราะห์ขอ้ ร้องเรี ยนเพื่อหาเหตุแห่งความไม่พอใจ
การคัดแยกข้อร้องเรี ยนที่มีผลกระทบรุ นแรงมากสุ ด ไปจนถึงข้อร้องเรี ยนที่มีผลกระทบรุ นแรงน้อยสุ ด
เทคนิคการบริ หารจัดการ ข้อร้องเรี ยน ความไม่พอใจ คาบ่น คาตาหนิจากลูกค้า
 เสริ มสร้างทักษะการฟังและสรุ ปประเด็นปั ญหาของลูกค้า
 ขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรี ยนต่างๆของลูกค้า
 การรับมือกับปั ญหาที่ยากและซับซ้อน
 การรับมือกับปั ญหาที่เกิดขึ้นซ้ าแล้วซ้ าอีก
 การรับมือกับปั ญหาที่ไม่สามารถอธิ บายเหตุผลที่แท้จริ งให้กบั ลูกค้าได้
 การรับมือกับปั ญหาที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและนอกเหนือจากมาตรฐานที่ระบุไว้
 การรับมือกับลูกค้าที่โกรธ อารมณ์เสี ย พูดไม่รู้เรื่ อง
 เทคนิคการบริ หารจัดการกับปั ญหาและข้อผิดพลาดที่เกิดจากผูเ้ ข้ารับการอบรมเอง
 เทคนิคการรับความกดดันจากลูกค้าและการบริ หารอารมณ์
 เทคนิคการค้นหาความต้องการของลูกค้า
 เทคนิคการปรับเสี ยงตามลักษณะของลูกค้า
 เทคนิคการใช้กริ ยาท่าทางประกอบการสนทนากับลูกค้า
 เทคนิคการเจรจาต่อรองกับลูกค้า
 เทคนิคการสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า
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การบริ หารทีมงานบริ การลูกค้าสัมพันธ์ Call Center Service Team ระดับมืออาชีพ
 ขั้นตอนการบริ หารทีมงานบริ การ
 เทคนิคการเลือกผูเ้ ข้ารับการอบรมบริ การให้เหมาะสม
 เทคนิคการสอนงานให้เป็ นงานเร็ ว
 เทคนิคการสร้างทัศนคติเชิงบวกให้ทีมงาน
 เทคนิคการสร้างแรงจูงใจให้ทีมงาน
 การบริ หารอารมณ์ ความเครี ยดและแรงเสี ยดทานต่างๆของทีมงาน
 ข้อควรระวังและหลุมพรางในการบริ หารทีมงาน
กรณี ศึกษาจากประสบการณ์ตรงของวิทยากร

 Workshop แบ่งกลุ่มฝึ กปฏิบตั ิ

 ให้โจทย์แสดงบทบาทเมื่อมีลูกค้าโทรเข้ามาร้องเรี ยน
 แบ่งบทบาทเป็ นลูกค้าที่มีขอ้ ร้องเรี ยน (ระดมความคิดเพื่อร้องเรี ยน)
 แบ่งบทบาทเป็ นผูร้ ับข้อร้องเรี ยน (ระดมความคิดเพื่อรับมือกับข้อร้องเรี ยน)
 ลูกค้านาเสนอข้อร้องเรี ยนต่อปั ญหาที่สร้างความไม่พอใจ
 ผูร้ ับข้อร้องเรี ยนนาเสนอและเทคนิคการจัดการข้อร้องเรี ยน
 ผลลัพธ์ที่ได้คือ ลูกค้าต้องเกิดความพึงพอใจกลับไปทุกครั้ง
 วิทยากรให้ผลลัพธ์ที่ได้ของเวิร์กช็อบนี้


สรุ ปเนื้อหาแลกเปลี่ยนการเรี ยนรู ้ดว้ ยการวิเคราะห์จากผูเ้ ข้ารับการอบรม



ข้อคิดฝากให้กบั ผูเ้ ข้ารับการอบรม เพื่อนากลับไปฝึ กปฏิบตั ิให้เกิดการพัฒนาที่ดียงิ่ ขึ้น

วิธีการ (ทฤษฎี 30% ปฏิบัติ 70%)


การบรรยาย – สาธิต – ประสบการณ์



เน้นให้มีส่วนร่ วมคิดวิเคราะห์ เพื่อดึงศักยภาพของผูเ้ ข้ารับการอบรมออกมา



ระดมสมอง – กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ – เกมส์สอดแทรก – การแสดงบทบาทสมมติ

สไตล์การสอนของวิทยากร
 Psychology for motivated thinking (

การใช้จิตวิทยาเพื่อกระตุน้ ความคิด)

 Training interactive for leverage the real performance (

ประโยชน์จากการปฏิบตั ิจริ ง)
 Psychology (

จิตวิทยา) และ Interactive (เชิงโต้ตอบ)

การฝึ กอบรมเชิงโต้ตอบสาหรับการใช้
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คือการนาจิตวิทยามาใช้ร่วมในการฝึ กอบรม และกระตุน้ ความคิด ของผูเ้ รี ยนอยูต่ ลอดในเชิงโต้ตอบ
แบบอินเตอร์แอคทีฟ

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสู ตรนี้


ผูจ้ ดั การ



หัวหน้างาน



พนักงาน

