[Pick the date]

Sales Negotiation]

ื่ สารและการจ ัดการข้อร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชพ
ี
หล ักสูตร การสอ

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
รุ่นถัดไป วันที่ 28 มิถนุ ายน 2562/วันที่ 30 ตุลาคม 2562

เวลา 09.00-16.00 น.
โรงแรมแกรนด์สข
ุ ม
ุ วิท
ั
ประเด็นการสมมนาที
น
่ า
่ สนใจ

หลักสูตรนี ้จึงได้ พฒ
ั นาขึ ้นมาเพื่อผู้ให้ บริ การลูกค้ า ได้ เรี ยนรู้ทงเทคนิ
ั้
คและวิธีในการจัดการกับข้ อร้ องเรี ยนของลูกค้ าอย่างเป็ น
ระบบรวมถึงวิธีการคิดบวก ซึง่ ทําให้ พนักงานคิดและตระหนักถึงมุมมองในฐานะลูกค้ าและมีความเข้ าใจถึงปั ญหาที่ลกู ค้ ามี
ความกังวล เพื่อที่จะแก้ ไขให้ การบริ การเกิดความเข้ าที่และลงตัวตอบสนองความต้ องการทังกระบวนการตลอดไป
้
วัตถุประสงค์
• เพื่อสร้ างความรู้ความเข้ าใจแก่ผ้ เู ข้ าอบรมในการขจัดปั ญหาความไม่พอใจของลูกค้ า
• เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมสามารถพัฒนาทักษะการบริ การลูกค้ า และการรับข้ อร้ องเรี ยนของลูกค้ าได้ อย่างมืออาชีพ
• เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมสามารถบริ หารอารมณ์ของตนเองในขณะให้ บริการได้ อย่างมืออาชีพ
ั
ห ัวข้อการสมมนา
ลักษณะการทํางานในรู ปแบบของการให้ บริการยุคปั จจุบัน
•

ทบทวนถึงกระบวนการทํางานในปั จจุบนั และการเผชิญข้ อร้ องเรี ยน

“ข้ อร้ องเรี ยน” กระจกบานใหญ่ สะท้ อนองค์ กร
• กิจกรรม วิเคราะห์มม
ุ มองอย่างทะลุปรุโปร่ง
สาเหตุของความไม่ พงึ พอใจของลูกค้ าและการร้ องเรียน
• เรี ยนรู้ กรณี ศก
ึ ษาจากแบรนด์ตา่ งๆ รวมไปถึงพฤติกรรมการร้ องเรี ยน
• ระดับความไม่พอใจ 3 ขัน้
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“ข้ อร้ องเรี ยน” ความเครียดที่พนักงานต้ องรับมือ
• การรู้ ถึงปั ญหาและวิธีการเปลี่ยนมุมความคิด
• กิจกรรม วิเคราะห์ระดับความเครี ยด
เทคนิคบริ หารความกดดัน (ความกดดันที่ต้องขจัด)
• มองให้ ไกล เข้ าใจทุกสิ่ง (เคสจากองค์กรต่างๆ ทังดี
้ และไม่ดี)
้
ดปั ญหาอย่างหมดสิ ้น “ไม่มีปัญหาในโลกใบนี ้ มีแค่คําว่าต้ องพัฒนาให้ ตรงใจ”
• ขันตอนการขจั
• กิจกรรม ทดสอบพลังความคิด
ปั จจัยความสําเร็จสู่การเปลี่ยนแนวคิดเพื่อเป้าหมายในการบริการที่เป็ นหนึ่ง
• ขันตอนการเปลี
้
่ยนความคิด ให้ คดิ บวก
ั สร้ างกําลังใจให้ ตนเองในการแก้ ไขปั ญหาเฉพาะหน้ า
• การรู้ จก
ุ คิดต่างอย่างสร้ างสรรค์เพื่อการแก้ ปัญหาและต่อยอด
• กิจกรรมสร้ างกําลังใจให้ คณ
เคล็ด (ไม่ ) ลับการรั บมือกับลูกค้ าเมื่อเกิดข้ อร้ องเรียน
• การรับมืออย่างเข้ าใจด้ วย CIA - TO
• การควบคุมอารมณ์
• กิจกรรม การขจัดปั ญหาด้ วยการบริ หารอารมณ์
การใช้ วาจาและคําพูดในบทสนทนา
• การเลือกระดับคําพูดและผลกระทบทางอารมณ์ลก
ู ค้ า
• กิจกรรม สร้ างคําพูดเพื่อยกระดับการบริ การ
มารยาทของการใช้ ระดับเสียงและความสุภาพต่ อการสนทนา
• ความสุภาพทางนํ ้าเสียงและการออกเสียง
• การควบคุมโทนเสียงให้ อยู่ในระดับปกติ
“โอกาส” เบือ้ งหลังปั ญหาเมื่อลูกค้ าร้ องเรี ยน
• มุมมองที่ 3 โอกาสอยูห
่ ลังปั ญหา
มุ่งสู่การสร้ างรู ปแบบการทํางานที่มีความสุข
• แรงบันดาลใจในการทํางานบันดาลสุข
• สร้ างเหตุและผลรวมถึงการรักในงานที่ทํา
กิจกรรมปรับสมดุล
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อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กล
ุ

ั มนาหลักสูตรนีม
ั มนาเป็ นศูนย์กลาง โดยเน ้นการมีสว่ นร่วมและมีการทํา Workshop
รูปแบบการสม
้ งุ่ เน ้นผู ้เข ้าสม
ั มนา
และบทบาทสมมติพร ้อม VDO ประกอบการสม
หลักสูตรนีเ้ หมาะสําหรับ
 นักขาย / นักการตลาด
 ผู ้จัดการฝ่ ายขาย/ ผู ้จัดการฝ่ ายการตลาด
 ผู ้จัดการฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
 เจ ้าหน ้าทีฝ
่ ่ ายขาย/เจ ้าหน ้าทีฝ
่ ่ ายการตลาด



อัตราค่าลงทะเบียน/ท่าน

ั
(รวมค่าเอกสาร อาหารกลางว ัน และอาหารว่างตลอดการสมมนา)
ค่าอบรม

ราคาก่อน VAT

VAT 7%

ภาษีห ัก ณ ทีจ
่ า่ ย 3%

ราคาสุทธิ

ั
ค่าสมมนากรณี
ชําระหน้างาน
ราคาท่านละ

3,900

273

(117)

4,056

3,500

245

(105)

3,640

3,300

231

(99)

3,432

Early Bird ชําระล่วงหน้า

้ ไปท่านละ
Pro สม ัคร 3 ท่านขึน

่ ั แนล เทรนนิง่ โซลูชน
่ั
ใบประกาศจากสถาบ ันโปรเฟสชน
วิธก
ี ารชําระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชธี นาคาร ดังนี้
ิ รไทย บัญชส
ี ะสมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่ 732-2-458238
1.1 ธนาคารกสก
ื่ บัญช ี หจก.โปรเฟสชน
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่
ชอ
ื รับรองหัก ณ ทีจา่ ย (ถ ้ามี) ที่ 0-29030080 ext.9330
และแฟ็ กซใ์ บ Pay-in และหนังสอ
ื่ บริษัทของท่าน และชอ
ื่ หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
ํ
็
่
ั
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่ (Professional Training Solution
1.2 ชาระด ้วยเชคบริษัท สงจ่าย หจก.โปรเฟสชน
Ltd, Partnership)
รายละเอียดเพิม
่ เติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา

Professional Training Solution
Tel 02-1753330, 086-6183752
Fax. 02-9030080 ext.9330
www.ptstraining.in.th
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อีเมล์ info.ptstraining@gmail.com,

ptstraining3@gmail.com

แบบฟอร์ มการลงทะเบียน
ื่ สารและการจัดการข ้อร ้องเรียนลูกค ้าอย่างมืออาชพ
ี
การสอ
สง่ มาที่ email : ptstraining3@gmail.com

บริษทั __________________________________________________________________________
ที่อยู่ออกใบกํากับภาษี _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
รหัสไปรษณีย_์ ____________________เลขภาษี_____________________________________________
ชื่อผูป้ ระสานงาน (HR)____________________________โทรศัพท์ ____________________ต่อ_______
Fax: ___________________________

E-mail: _________________________________________

วันสัมมนา_______________________________________________________________________
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________
ตําแหน่ ง: ___________________________________มือถือ ____________________________
E-mail: ____________________________________________________________________
2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________
ตําแหน่ ง: ___________________________________มือถือ: ___________________________
E-mail: _____________________________________________________________________
หมายเหตุ กรณียกเลิกการเข้ าสัมมนากรุณาแจ้ งล่วงหน้ า 7 วันก่อนวันสัมมนา มิฉะนันจะต้
้ องชําระ 30% ของราคาค่าสัมมนา

ค่าฝึ กอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบคุ คลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริ ง
(พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ .ศ.2548 เป็ นต้นไป)
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