4 กันยายน 2561 ระยะเวลา 1 วัน
หล ักการและแนวคิด
การบริการทีด
่ เี ป็ นกลยุทธ์สาคัญขององค์กรทีม
่ ม
ี าตรฐานการแข่งขันเป็ นสากล เพราะในยุคปั จจุบน
ั เมือ
่ ทุกอย่างเท่ากัน ย่อมต ้อง
สร ้างความได ้เปรียบการแข่งขันทีโ่ ดดเด่นให ้ลูกค ้าประทับใจAdult Learningพนักงานบริการทางโทรศัพท์มค
ี วามสาคัญคือ ทัศนคติ
่ มั่นในพนักงาน และองค์กร
คาพูดทีผ
่ ่านไปยังปลายสาย โดยไม่เห็นหน ้าตากันของคนสองฝ่ าย จึงเป็ นจินตนาการทีเ่ กิดจากความเชือ
จากประสบการณ์เดิมและประสบการณ์ใหม่ทไี่ ด ้พบจริง จากประเด็นสาคัญทีล
่ ก
ู ค ้าให ้ความสาคัญ
การพัฒนาพนั กงานบริการทางโทรศัพท์ ในด ้านของทักษะ และเทคนิคต่างๆ ทีม
่ ค
ี วามสาคัญจึงมีความจาเป็ นมาก เพราะเป็ น
พืน
้ ฐานสาคัญในการบริการลูกค ้าให ้เกิดความพึงพอใจ และไว ้วางใจในองค์กรทีผ
่ า่ นการติดต่อ ประสานงานทีร่ วดเร็ว จนกลายเป็ น
ประสบการณ์ดๆี ร่วมกับลูกค ้า
การบริการทางโทรศัพท์ทม
ี่ ม
ี าตรฐานสามารถลดต ้นทุนให ้กับองค์กร และสร ้างความประทับใจเกินความคาดหวังได ้เป็ นอย่างดี
่ มั่น เชีย
่ วชาญ ในการทางานตามกระบวนการ ยึดมั่นมาตรฐานของพนั กงานคุณภาพ พร ้อมทัง้ สร ้างความรู ้สึก
เพียงสร ้างความเชือ
ภูมใิ จในคุณค่าของตัวเองสมา่ เสมอ

ว ัตถุประสงค์
1.
2.
3.
4.

เพือ
่ ให ้ผู ้เรียนมีแนวคิดในการพัฒนาศักยภาพตัวเองกับการบริการทางโทรศัพท์แบบคุณภาพ
เพือ
่ ให ้ผู ้เรียนสนุกกับการต่อยอดกระบวนการพูดคุยให ้กลายเป็ นเทคนิคในการเพิม
่ ยอดขาย
เพือ
่ ให ้ผู ้เรียนเห็นประเด็นสาคัญของการเตรียมตัวและฝึ กฝนอย่างเป็ นระบบให ้เป็ นมืออาชีพ
เพือ
่ ให ้ผู ้เรียนมีกระบวนการพัฒนาตัวเองในสไตล์ทเี่ หมาะสมกับหลักการสอดคล ้องมาตรฐาน

้ หาของหล ักสูตร
รายละเอียดเนือ
ั ”
สารวจแนวคิดการทางาน “การบริการก ับลูกค้าทางโทรศพท์
คุณมีความคิดเห็นอย่างไร กับ “การบริการทางโทรศัพท์”
คุณคิดว่าประโยชน์ของ “การบริการทางโทรศัพท์” คืออะไร?
คุณมีเป้ าหมายอย่างไรกับ “การบริการทางโทรศัพท์” ให ้ประสบความสาเร็จ?
Workshop : สารวจแนวคิด โปรแกรมชิวต
ิ ใหม่กับงานบริการทางโทรศัพท์
ั
ประเด็นสาค ัญของการบริการทางโทรศพท์
ความหมาย ข ้อควรปฏิบต
ั ิ และแนวคิดในการบริการทีด
่ ท
ี างโทรศัพท์
หลักการสาคัญในการทางานบริการ กับพฤติกรรมของลูกค ้าในการบริการทางโทรศัพท์
อุปสรรคและแนวทางในการบริการด ้วยหลักการทางานของสมอง (อารมณ์และเหตุผล)
น้ าเสียง คาพูด ท่าทาง ทีม
่ ผ
ี ลต่อความรู ้สึกของลูกค ้าปลายสาย
พัฒนาทักษะการบริการอย่างประสิทธิภาพ
ทักษะความเข ้าใจธรรมชาติของลูกค ้า
่ สารให ้เกิดความประทับใจและสร ้างความสอดคล ้องกับพฤติกรรมลูกค ้า
ทักษะการสือ
ทักษะการบริหารบริหารเสน่ห(์ จุดเด่น)เพือ
่ ความขัดแย ้งและลดข ้อร ้องเรียน
ทักษะการบริหารความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ด ้วยสูตร E+R=O
่ สารในสไตล์ตัวเองอย่างมืออาชีพ
Workshop : สร ้างเทคนิคการสือ
ั้
เทคนิคการต่อยอดและเพิม
่ ยอดขายอย่างเหนือชน
การนาเสนออย่างสร ้างสรรค์ ด ้วยหลักการ Up-Selling และ Cross-Selling
การเจรจาต่อรองอย่างสร ้างสรรค์ และจูงใจผู ้อืน
่ ได ้ดี
การตอบคาถามในฐานะทีป
่ รึกษามืออาชีพ
การสร ้างคาถามกระตุ ้นความต ้องการของลูกค ้า (ให ้ได ้ใจและยอดขาย)
การเปลีย
่ นความขัดแย ้งและข ้อร ้องเรียนให ้เป็ นยอดขาย
่ มโยงจากคียเ์ วิรด
การปิ ดการขายด ้วยการเชือ
์ สาคัญของลูกค ้ากับสิง่ ทีเ่ รามี (แบบเนียนๆ)
ึ ษาการให ้บริการทางโทรศัพท์ ( Role Play-จาลองสถานการณ์)
Workshop : กรณีศก
คุณสมบ ัติ และแนวคิดในการเพิม
่ คุณค่าให้เป็นพน ักงานทีป
่ ระสบความสาเร็ จ
การบ้านสาหร ับฝึ กฝน

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

4 กันยายน 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 “สุดยอดการบริการลูกค้ าทางโทรศัพท์”
โดยอาจารย์ สุณิชชา ชอบชัย

อบรมวันที่ 4 กันยายน 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

