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หลักสูตร การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพส าหรับเจ้าหน้าท่ีบริการตอบค าถามลูกค้า 

วันพุธท่ี  15  กมุภาพนัธ์  2566 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

@ Novotel Bangkok Hotel  ซอยสุขุมวิท 20  ใกล้ BTS อโศก  กรุงเทพฯ   ** สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง 
 

วิทยากร  อาจารย์วรรณรีย์  บี้สมบูรณ์ 

สมัครสัมมนา 2 ท่าน ลดเพิม่อีก 500.-   

หรือ  สมัคร 3ท่าน เข้าฟรีเพิม่อกี 1 ท่านทันที !!! 
  (จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)  

หลกัการและเหตุผล 
ในสภาวการณ์ท่ีการด าเนินธุรกิจปัจจุบนัท่ีมีการแข่งขนักนัค่อนขา้งสูง  และการประสบปัญหากบัภาวะโค

วิด-19 ท่ีผา่นมา ยงัคงตอ้งด าเนินธุรกิจภายใต ้New Normal ซ่ึงตอ้งมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงองคก์รเพ่ือรองรับกบั
สถานการณ์การเปล่ียนแปลง การผกผนัทั้งทางดา้นการเมือง เศรษฐกิจสังคม ท่ีส าคญัท่ีสุดคือการใหพ้นกังานทุกคน
ในองคก์าร มีเป้าหมายร่วมกนั มีความมุ่งมัน่ผกูพนัต่อองคก์าร มีการท างานเป็นทีม มีทศันคติท่ีดีต่อการท างาน 
ท างานอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีจิตส านึกในดา้นคุณภาพ กิจกรรมเพ่ิมผลผลิต การใชท้รัพยากรบริษทัฯ 
อยา่งคุม้ค่า และท่ีส าคญัตอ้งมีการสร้างจิตส านึกใหพ้นกังานทุกคนคิดเสมือนหน่ึงวา่ตนเป็นเจา้ของกิจการ ตระหนกั
อยูเ่สมอวา่ความอยูร่อดขององคก์ารข้ึนอยูก่บัพนกังานทุก ๆ คน พร้อมทั้งประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 

“เซลส์ฟอร์ซ” ไดเ้ผยรายงานหวัขอ้ “อนาคตแห่งการบริการ” จากผลส ารวจทัว่โลกโดยเซลส์ฟอร์ซช้ีภาวะโค
วิด-19 มีผลกระทบในระยะยาว โดยเม่ือมาตรการรักษาระยะห่างหรือ social distancing เขา้มามีบทบาทต่อโลก 
หลายๆ ธุรกิจจึงไดป้รับกิจการเขา้สู่อีคอมเมิร์ซเพ่ือเขา้ถึงลูกคา้ตลอดช่วงปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) ท่ีผา่นมา 89% 
ระบุวา่โทรศพัทย์งัคงมีบทบาทในการรองรับการใหบ้ริการลูกคา้ตลอดไป 76% ยงัคงเลือกใชโ้ทรศพัทใ์นการจดัการ
เคสท่ียากและซบัซอ้นกบัลูกคา้โดยตรง และส่ิงท่ีจะวดัความส าเร็จของการบริการขององคก์ร คือ ความพึงพอใจของ
ลูกคา้  รายได ้ประสบการณ์ลูกคา้ท่ีไดจ้ากงานบริการ 

หลกัสูตรน้ีออกแบบเพ่ือฝึกทกัษะพนกังานท่ีปฏิบติังานเก่ียวกบัการส่ือสารทางโทรศพัท ์การตอบแชทกบั
ลูกคา้ในการขายออนไลน์ ใหเ้ขา้ใจถึงความส าคญัท่ีจะท าใหลู้กคา้พึงพอใจและพบกบัประสบการณ์ท่ีดีจากงาน
บริการ น าไปสู่รายไดต้ามเป้าหมายขององคก์ร 
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วตัถุประสงค์  (Objective) 
1. เพื่อใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมเรยีนรูบ้ทบาท และความส าคญัของงานบรกิาร การสื่อสาร และการบรกิารทาง

โทรศพัท ์การตอบแชทเพื่อสรา้งความพงึพอใจกบัลกูคา้ 
2. เพื่อใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมเขา้ใจเคล็ดลบัของการสื่อสาร น าความรูท้ี่ได ้ ไปใช ้ ใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแก่

องคก์ร 
3. เพื่อใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมทราบเทคนิค วิธีการต่าง ๆ ในการสื่อสารและน าประประยกุตใ์ชใ้นงานบรกิารได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

  
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants) 
➢ บุคคลท่ีปฏิบติังานในดา้นการบริการลูกคา้  TELESALE และลูกคา้สัมพนัธ ์

 

รูปแบบการการอบรม (Methodology) 
➢ การบรรยายผูเ้ขา้อบรมมีส่วนร่วม    40 % 
➢ Workshop/ ฝึกปฏิบติั/ vdo   60 % 

 

เน้ือหาการบรรยาย (Key Contents) 
1. เรยีนรูบ้ทบาท และความส าคญัของงานบรกิาร การสื่อสาร และการบรกิารทางโทรศพัท ์ การตอบแชทเพื่อ

สรา้งความพงึพอใจกบัลกูคา้ 
2. เรยีนรูก้ารสรา้งทศันคติเชิงบวกในงานบรกิารเพื่อน าไปสูค่วามส าเรจ็ในงานบรกิารและองคก์ร 
3. เรยีนรูก้ารเทคนิคการควบคมุอารมณใ์นงานบรกิาร ในการสื่อสาร 
4. เรยีนรูค้ณุสมบตัิ ค  าพดูที่ควรหลีกเลี่ยง และการเตรยีมตวั การวางแผนการสนทนาทางโทรศพัทข์องนกั

บรกิารมืออาชีพที่จะสรา้งความประทบัใจ 

5. เรยีนรูเ้คล็ดลบัของการสื่อสารที่ดีในการสื่อสารทางโทรศพัท ์ การพดู การตอบค าถาม การอธิบายท าให้
ลกูคา้พงึพอใจ 

6. เรยีนรูเ้ทคนิคการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ในการสนทนา เช่น ลกูคา้คอยนาน  ลกูคา้ต าหนิ ลูกคา้โกรธ 

7. เรยีนรูเ้ทคนิคการผ่อนคลายอารมณล์กูคา้ที่ไม่พอใจ  และการเจรจาต่อรองทางโทรศพัท ์

8. เรยีนรูเ้คล็ดลบัของตอบแชท การตอบไลน ์ การปิดการขายกบัลกูคา้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
9. เรยีนรูว้ิธีการเขียนอีเมลถึงลกูคา้อย่างมีประสิทธิภาพในเรื่องที่ตอ้งการสื่อสาร 
10. ฝึกปฏิบตัิงานในแต่ละทกัษะเพื่อน าไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบตัิงาน 
11. สรุปการเรยีนรูร้ว่มกนั ถาม-ตอบ 
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ค่าใชจ้่ายในการอบรมท่ีโรงแรม 

รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 ม้ือ อาหารกลางวันและใบรบัรองวุฒิบตัร 

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษมีูลค่าเพิม่ 7% ภาษหีัก ณ ที่จ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาพเิศษท่านละ 3,900 273 117 4,056 

สมัคร 2 ท่านลดเพิม่ 500.- 7,300 511 219 7,592 

สมัคร 3 เข้าฟรีเพิม่ + 1 ท่าน 11,700 819 351 12,168 
 
 

 
รายละเอียดหลักสูตรอ่ืน ๆ  เพิม่เติมได้ที่นี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/ 

 

ส ารองที่นั่ง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที่     คุณธนนันท์     090 645 0992 , 089 606 0444, Line :  hrdzenter  www.facebook.com/hrdzenter,   
IG : hrd_zenter  www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzentertraining@gmail.com , jiw473@gmail.com 

รายละเอียดการช าระเงนิ 

 การชำระเงิน โอนเข้าบัญชี ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด   

  บัญชีออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 206-237-174-0 
 กรณีชำระเงินแล้ว กรุณา Scan  หรือถา่ยรูป  สลิป Pay in มาท่ี  Line  : hrdzenter    
 หรือ mail  : hrdzentertraining@gmail.com, jiw473@gmail.com 

กรุณาหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด  เลขที่ผู้เสียภาษี 0105555113021 
เลขที่ 171/162  ซอยพุทธบชูา 39  แยก 1-1  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 (สำนักงานใหญ่)   
เลขที่ผู้เสียภาษี 0105555113021 
 
 
 

                                      

 

 Scan  QR Code   กรอกใบสมัคร Online 

การแจ้งยกเลิก:  

1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลกิการเข้าอบรมได้ ในกรณีทีท่่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  2. 

กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน  1-7 วัน บริษทัฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร    
3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษทัฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งส้ิน   
หรือหากท่านยังไม่ช าระค่าสัมมนา  ทางบริษทั ต้องขอเกบ็ค่าธุรการจ านวน  30 %  ทันที    
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