วันที่ 3 ตุลาคม 2561 ระยะเวลา 1 วัน
หล ักการและแนวคิด
การทางานบริการ ณ ปั จจุบน
ั มิใช่เพียงแค่บริการให ้ลูกค ้าได ้รับบริการตรงตามเวลาทีก
่ าหนดเท่านัน
้ เพราะหัวใจสาคัญในการ
ทางานบริการคือความประทับใจในสินค ้าและบริการ ซึง่ หมายรวมถึงความพึงพอใจ ณ จุดบริการ จึงเป็ นทีม
่ าของข ้อร ้องเรียน
่ สารทีมงานบริการมากขึน
ทีห
่ ลากหลาย องค์กรจึงให ้ความสาคัญกับการสือ
้ ทัง้ ระบบ เช่น ช่องทางบริการ , พนั กงานบริการ,
ระบบงานบริการ ฯลฯ
พนักงานบริการทีต
่ ้องเผชิญกับลูกค ้าทัง้ ทางตรงและทางอ ้อมจึงเกิดภาวะกดดันทางอารมณ์สงู เพราะต ้องยึดมาตรฐานบริการ
และยืดหยุน
่ ตามสถานการณ์จริงให ้ลูกค ้าพึงพอใจ ดังนัน
้ จึงต ้องพัฒนาเทคนิคในการให ้บริการตลอดเวลา และพัฒนาตัวเอง
่ สารและจัดการข ้อร ้องเรียนแบบมืออาชีพ
ให ้เป็ นนักสือ
่ สาร การ
การพัฒนาตัวเองของนักบริการมืออาชีพประกอบไปด ้วยความรู ้(Knowledge) ใหม่เสมอ , ทักษะ (Skill) การสือ
บริการ และคุณลักษณะ (Attribute) ของพนั กงานให ้มีความเป็ นธรรมชาติ ในการบริการลูกค ้าด ้วยประสบการณ์ดๆี ส่งผลให ้
เกิดความรัก และผูกพันกับองค์กรตลอดไป

สื่อสารสร้ างสรรค์ สรรสร้ างเทคนิคบริการ ผสานข้ อร้ องเรี ยน เปลี่ยนเป็ นประสบการณ์ ดีๆ
ว ัตถุประสงค์
1. เพีอ
่ ให ้ผู ้เรียนมีสนุกกับเรียนรู ้ความคาดหวังของลูกค ้าและสร ้างความประทับใจได ้อย่างมืออาชีพ
่ สารกับลูกค ้าด ้วยมุมมองด ้านบวก
2. เพือ
่ ให ้ผู ้เรียนปรับกรอบความคิด (Mindset) ในการสือ
่ มั่นในคุณค่าของตัวเองแล ้วสามารถพัฒนาเทคนิค วิธก
3. เพือ
่ ให ้ผู ้เรียนเชือ
ี าร ในการจัดการกับข ้อร ้องเรียนได ้อย่างเป็ นระบบ และ
สอดคล ้องกับนโยบายขององค์กร
4. เพือ
่ ให ้ผู ้เรียนพัฒนาทักษะการเปลีย
่ นสถานการณ์ข ้อร ้องเรียนของลูกค ้า เป็ นกลายประสบการณ์ดๆี ในการรับบริการทีม
่ ค
ี ณ
ุ ค่า
สาหรับลูกค ้า

้ หาของหล ักสูตร
เนือ
่ สารงานบริการและการจัดการข ้อร ้องเรียนลูกค ้า
สารวจแนวความคิดของคุณกับการสือ
เรียนรู ้ความหมาย ประเภทของข ้อร ้องเรียน และหลักการบริหารจัดการข ้อร ้องเรียนแบบมืออาชีพ
ความหมายของความขัดแย ้งและข ้อร ้องเรียน
สาเหตุของการเกิดข ้อร ้องเรียนของลูกค ้า /ประเภทของข ้อร ้องเรียน ความคาดหวังของลูกค ้า / เหตุการณ์ทล
ี่ ก
ู ค ้าพบ ณ จุด
บริการ /พฤติกรรมทีล
่ ก
ู ค ้าแสดงออก
** ความคาดหวัง > สิง่ ทีพ
่ บเจอ กลายเป็ นพฤติกรรมทีล
่ ก
ู ค ้าแสดงออก
อุปสรรคสาคัญของพนั กงานทีท
่ าให ้เกิดข ้อร ้องเรียน
เทคนิคและหลักการสาคัญในรับมือกับข ้อร ้องเรียน
Workshop: ชวนสนุกกับการเรียนรู ้พฤติกรรมลูกค ้า
่ สารงานบริการและการจัดการข ้อร ้องเรียน
เทคนิคสาคัญในการสือ
่ สารและสร ้างความสัมพันธ์กับลูกค ้าด ้วยหลักจิตวิทยาเชิงบวก (Positive psychology)
การสือ
่ สารกับลูกค ้าด ้วยหลักการ GATE
การสร ้างความประทับใจในการสือ
การเสริมบุคลิกภาพและสร ้างเสน่หด
์ ้วยภาษาบริการ (คาพูด 7% : น้ าเสียง38% : ภาษากาย 55%)
่ >ความคิด>ความรู ้สึก>การกระทา)
การเข ้าถึง และเข ้าใจลูกค ้าจากวงจรพฤติกรรม (ความเชือ
่ มั่นและเชีย
่ วชาญในการทางานบริการด ้วยหลักการ ABCDE
การสร ้างความเชือ
Workshop: เลือกเทคนิคทีต
่ ้องการพัฒนา (แบ่งปั นเพือ
่ นๆ)
ึ ษากับเหตุการณ์สมมติ
Role Play : กรณีศก
ทักษะสาคัญในการทางานบริการเชิงรุกเพือ
่ ลดข ้อร ้องเรียนของลูกค ้าแบบมืออาชีพ
่ มโยงกับการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ( EQ )
การคิดเชิงบวก และเชือ
การฟั งเชิงรุก (Listening)
การใช ้คาถามประเภทต่างๆ (Questioning)
การจูงใจให ้ลูกค ้าคล ้อยตาม (Motivation)
การบริหารข ้อขัดแย ้ง (Conflict Management)
Workshop: กาหนดทักษะทีต
่ ้องการพัฒนาเพิม
่ พร ้อมวิธก
ี ารพัฒนา
แนวคิดในการพัฒนาตัวเองให ้เป็ นพนักงานบริการแบบมืออาชีพ (CS / CRM / CEM / CE)
การบ ้านสาหรับฝึ กฝน

กลุม
่ เป้าหมาย
พนักงานขาย
พนักงานบริการ
หัวหน ้า และผู ้จัดการงานขาย
หัวหน ้าและผู ้จัดการงานบริการ

แนวทางการอบรมของหล ักสูตร
การฝึ กอบรมในรูปแบบของการเรียนรู ้แบบผู ้ใหญ่ ( Adult Learning ) ทาให ้ผู ้เรียนรู ้สามารถนาสิง่ ทีไ่ ด ้เรียนรู ้ไปปรับใช ้ในการ
ปฏิบต
ั งิ านได ้ ทันที เพราะได ้ดาเนินการคิดร่วมกันระหว่างการฝึ กอบรมแล ้ว
การฝึ กอบรมมีความหลากหลาย เพือ
่ ให ้เกิดความสนุกสนานและเข ้าใจง่าย
การบรรยาย : เน ้นเนือ
้ หาทีใ่ กล ้ตัว เพือ
่ ให ้ง่ายต่อการเรียนรู ้
Work Shop : กระตุ ้นให ้เกิดการแลกเปลีย
่ นซึง่ กันและกัน
การนาเสนอ : เกิดการฝึ กฝนการแสดงออกและทางานเป็ นทีม
การตอบคาถาม : จูงใจให ้ผู ้ฝึ กอบรมได ้คิด และแสดงความคิดเห็น
Role Playing : ทาให ้เห็นสถานการณ์จริง โดยการแสดงแบบสมมติ
กาหนดแนวทางให ้ผู ้เข ้าฝึ กอบรม ได ้นาความรู ้ทีไ่ ด ้รับไปปรับเปลีย
่ นตัวเองทัง้ ด ้านความคิด ความรู ้สึกและการกระทา โดยการ
พัฒนาตัวเอง ด ้วยการฝึ กฝนจนกลายเป็ นธรรมชาติ
การบ ้านทีเ่ ป็ นเป้ าหมาย สามารถนาไปจัดทาเป็ นโครงการในแง่สว่ นบุคคล และ/หรือ ทีม ทีเ่ หมาะสมตามทีต
่ ัวเองเลือก
วิทยากรทาหน ้าทีเ่ พียงผู ้อานวยความสะดวกในการเรียนรู ้ (Facilitator) ทาให ้การพัฒนาเป็ นไปตามธรรมชาติของผู ้เรียนรู ้นั น
้ ๆ
โดยการเรียนรู ้ทีจ
่ ะเปลีย
่ นแปลงตัวเองด ้วยตัวเอง

กาหนดการ
วันที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
ราคา 3,500 บาท
อบรมกับเรา EnTraining สิทธิในการลดหย่อนภาษี 200%
สถานที่ โรงแรม จัสมินซิต ี้ สุขม
ุ วิท23

Profile วิทยากร
อาจารย์ สุณิชชา ชอบชัย
ประวัติการศึกษา
ปริ ญญาตรี

สาขาศิลปศาสตร์ บณ
ั ฑิต-โปรแกรมการจัดการ สถาบันราชภัฎบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา

ปริ ญญาโท

คณะบริ หารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ MBA (Management) มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ประสบการณ์ การทางาน
ปี พ.ศ. 2542
ผู้จดั การทีม Marketing Development บ.ซินโดมอิเลคทรอนิคส์ อินดัสตรี จก.
ปี พ.ศ. 2543
ผู้บริ หารงานขายระบบไอทีสโตร์ บ.ซินโดมอิเลคทรอนิคส์ อินดัสตรี จก.
ปี พ.ศ. 2544
ผู้จดั การทีม Tele Marketing บ.ซินโดมอิเลคทรอนิคส์ อินดัสตรี จก.
ปี พ.ศ. 2545
ผู้จดั การสานักบริ หารกรรมการผู้จดั การ บ.ซินโดมอิเลคทรอนิคส์ อินดัสตรี จก.
ปี พ.ศ. 2548
ผู้ช่วยผู้บริ หารฝ่ ายการตลาด
บ.ซินโดมอิเลคทรอนิคส์ อินดัสตรี จก.
ปี พ.ศ. 2552
วิทยากร บริ ษัท เอ็นมาร์ ก โซลูชนั่ จากัด
ผลงานด้ านที่ปรึกษา (แบบ In House Group Coaching)
บริ ษัท ดิจิตอลคอม จากัด
บริ ษัท เอ็นมาร์ ก โซลูชนั่ จากัด
บริ ษัท ซินโดม อิเลคทรอนิคส์ อินดัสตรี จากัด
ผลงานด้ านการอบรม
ปี 2551 เป็ นวิทยากรบรรยายร่วมกับอาจารยผู้ทรงคุณวุฒิทมี่ ีความเชี่ยวชาญทางด้ านการฝึ กอบรมการพัฒนาทีมงานขาย
การพัฒนาผู้บริ หารงานขาย , การคิดเชิงกลยุทธ์ ของสถาบัน เอ็น เทรนนิ่ง
ปี 2552 เป็ นวิทยากรอบรม ที่มีความเชี่ยวชาญระบบงาน เทเลมาร์ เก็ตติ ้ง หลักสูตรสาหรับทีมงานและผู้บริ หารระดับกลาง
เช่น การทางานแบบแนวคิดเชิงบวก บริ หารทีมเวิร์ค และนักขายมืออาชีพ
หลักสูตรที่เชี่ยวชาญ
คิดแบบ…นักขายเชิงรุก (Believe To Be…Pro Sales)
สุดยอด เทคนิคการขายทางโทรศัพท์…ง่ายๆ แบบ ABCDE ( Easy Process To Be …Tele)
เคล็ด (ไม่) ลับ ความสาเร็จ กับพลัง…การคิดเชิงบวก ( Power To Be …Positive Thinking)
ทีม (สุด) เวิร์ค สาหรับคนยุคใหม่ (Me & We To Be …Team Work)
คิดอย่าง…ผู้นา ทาอย่าง…ผู้เชี่ยวชาญ ( Leader To Be …Professional Leader)
ติดต่ อ
Tel : 0-2732-2345

Entraining.net
ศิลปะในการสร้ างความรู้ ท่ เี คียงคู่คุณ
112 ซอยรามคาแหง (30/1) ถนนรามคาแหง

แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

ศ

โทรศัพท์ 0-2374-8638, 0-2732-2345 โทรสาร 0-2375-2347 Email : asst.entraining@gmail.com

แบบฟอร์ มลงทะเบียน หลักสูตร “เทคนิคการสื่อสารงานบริการและการจัดการข้ อร้ องเรี ยนของลูกค้ าแบบมืออาชีพ”
โดยอาจารย์ สุณิชชา ชอบชัย

อบรมวันที่ 3 ตุลาคม 2561
วันที่ลงทะเบียน ____/____/_____
บริ ษัท______________________________________________________________________________________________________
ประเภทธุรกิจ / อุตสาหกรรม ___________________________________________________________________________________
ที่อยูบ่ ริ ษัท __________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
โทรศัพท์__________________________________________ต่อ_________________โทรสาร________________________________
ชื่อผู้ติดต่อ_____________________________E-mail: __________________

รายชื่อผู้สมัครเข้ าร่ วมอบรม (กรุ ณากรอกข้ อมูลให้ ครบ)
1. ชื่อ-สกุล____________________ตาแหน่ง__________________________
โทรศัพท์____________________E-mail __________________________
2. ชื่อ-สกุล____________________ตาแหน่ง__________________________
โทรศัพท์____________________E-mail __________________________
3. ชื่อ-สกุล____________________ตาแหน่ง__________________________
โทรศัพท์____________________E-mail __________________________
จานวนผู้สมัคร ______ท่ าน
รวมเป็ นเงินสุทธิ_________บาท
ค่ าใช้ จ่ายในการลงทะเบียน ต่ อท่ าน
ท่านละ3,500บาท + ภาษี 7%= 3,745บาท
กรณีสมัครในนามบริ ษัทหัก ณ ที่จ่าย 3 % เหลือยอดชาระ= 3,640บาท
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี อากร 0105542075125

บริ ษัท เอ็นมาร์ ก โซลูชั่น จากัด
112 ซอยรามคาแหง (30/1) ถนนรามคาแหง แขวงหั วหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพฯ 10240
**ผู้ลงทะเบียนในนามบริษทั กรุณานาหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่ ่ ายมายืน่ ในวันทีอ่ บรม**
วิธีการชาระเงิน
1.เช็คสัง่ จ่าย บริ ษัท เอ็นมาร์ ก โซลูชน
ั่ จากัดหรื อEnMark Solution Co.,Ltd. หรื อ
2. โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิ กรไทย สาขาหัวหมาก เลขที่บญั ชี 078-2-89212-6
3. แฟกซ์ใบ Pay in ระบุชื่อหลักสูตร และชื่อบริ ษทั มาที่ 0-2375-2347

