[Pick the date]

Sales Negotiation]

Online Training หล ักสูตร
ื่ สารและการจ ัดการข้อร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชพ
ี
การสอ
รุน
่ 3) อบรมว ันที่ 14 ก ันยายน 2564

เวลา 09.00-16.00 น
หล ักการและเหตุผล

ในปั จจุบน
ั ทีก
่ ารทําตามความคาดหวังเป็ นเรือ
่ งทีย
่ ากมากมายในการให ้บริการลูกค ้า แต่ก็ไม่อาจปฎิเสธได ้ว่า
ั เหนือคูแ
องค์กรใดสามารถทําตามความต ้องการของลูกค ้าได ้ย่อมมีชย
่ ข่ง แต่หากความคาดหวังของลูกค ้ามักนํ ามา
ซงึ่ ความยากในการปฎิบต
ั ต
ิ ามความต ้องการโดยผู ้ให ้บริการทีม
่ ท
ี ักษะความเข ้าใจในบริการทีย
่ ังไม่มากพอ จึงทําให ้
เกิดข ้อร ้องเรียนได ้ง่าย ก่อเกิดเป็ นความผิดหวังต่อการบริการ อันจะนํ ามาซงึ่ ปั ญหาทีม
่ ากมาย ไม่วา่ จะเป็ นการ
ี หาย หรือแม ้กระทั่งถึง สคบ. ทําให ้การบริการในยุคปั จจุบันปฎิ
เรียกร ้อง การร ้องขอ ทีต
่ ามมาด ้วยค่าชดเชย ค่าเสย
เสธไม่ได ้ว่า หากจะทําบริการให ้เหนือระดับก็ต ้องเตรียมใจรับกับข ้อร ้องเรียนทีจ
่ ะเกิด ดังนัน
้ การเรียนรู ้เพือ
่ แก ้ไข
ปั ญหาหรือรับมือข ้อร ้องเรียนก่อนจะบานปลายจึงถือเป็ นกลยุทธ์ทจ
ี่ ะประคับประคองไม่ให ้ปั ญหานัน
้ ใหญ่เกินไป
จนถึงขัน
้ จัดการไม่ได ้ เพราะในยุคนีม
้ อ
ี งค์กรมากมายทีพ
่ ลาดท่าให ้กับการจัดการข ้อร ้องเรียนซงึ่ ทําให ้ความภักดีตอ
่
แบรนด์ของลูกค ้าลดน ้อยลงหากองค์กรไม่แก ้ไขปั ญหาในเรือ
่ งด ้วยการพัฒนาบุคลากรให ้พร ้อมต่อการรับมือ
ี ลูกค ้าและขาดความยั่งยืน
องค์กรก็จะเสย

•

วัตถุประสงค์

1)
2)
3)
4)
5)

ผู ้เข ้าอบรมตระหนักในวิถก
ี ารบริการและการจัดการข ้อร ้องเรียน
ผู ้เข ้าอบรมจะได ้เรียนรู ้ถึงแนวทางการแยกประเภทข ้อร ้องเรียนในหลายระดับ
ผู ้เข ้าอบรมเข ้าใจในขัน
้ ตอนการจัดการข ้อร ้องเรียนทีเ่ หมาะสม
ผู ้เข ้าอบรมรับรู ้ถึงการปั ญหาประเภทต่างๆ และต ้นต่อของปั ญหาทัง้ ปวง
ผู ้เข ้าอบรมสามารถปฎิบต
ั ต
ิ ามขัน
้ ตอนการจัดการข ้อร ้องเรียนได ้อย่างมีมาตรฐาน

หัวข ้อการอบรม
 ล ักษณะการทํางานในรูปแบบการให้บริการยุคปัจจุบ ัน
•

ิ ข ้อร ้องเรียน
ทบทวนถึงกระบวนการทํางานในปั จจุบน
ั และการเผชญ

•

เข ้าใจมุมมองตนเอง และมุมมองลูกค ้า

•

สาเหตุของความไม่พอใจของลูกค ้าและการร ้องเรียน

•

Workshop คุณเข ้าใจข ้อร ้องเรียนดีแค่ไหน

 ข้อร้องเรียน ความเครียดทีพ
่ น ักงานต้องร ับมือ
 การร ับรูถ
้ งึ ปัญหาและวิธเี ปลีย
่ นมุมความคิด
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•

เทคนิคบริหารความกดดัน

•

หลัก 5 ข ้อ ควบคุมตนจากการเจรจากับลูกค ้า

•

กิจกรรม รับมือกับปั ญหาลูกค ้าผ่าน Case Study

 การควบคุมอารมณ์อย่างชาญฉลาด
•

การรู ้จักสร ้างกําลังใจให ้ตนเองในการแก ้ไขปั ญหา

•

หัวใจบริการทีส
่ ร ้างความต่างจะเปลีย
่ นประสบการณ์ทแ
ี่ ย่ให ้กลายเป็ นดี

•

มุมมองทีส
่ องบ่งบอกปั ญหาของลูกค ้าและการจัดการปั ญหา

•

กิจกรรม การจัดการอารมณ์เพือ
่ แก ้ไขปั ญหาอย่างชาญฉลาด

้ หล ังการทํางาน
 การจ ัดการอารมณ์ทเี่ กิดขึน
•

ี งและการออกเสย
ี ง
ความสุภาพทางนํ้ าเสย

•

่ ารสร ้างรูปแบบการทํางานทีม
มุง่ สูก
่ ค
ี วามสุข

•

โอกาส เบือ
้ งหลังปั ญหาเมือ
่ ลูกค ้าร ้องเรียน

•

สรุปการบรรยาย

อ ัตราค่าอบรม ราคาท่านละ 2500 บาท (ไม่รวม VAT)
PROMOTION สมัคร 2 ท่านๆละ 2,300 บาท
่ ั แนล เทรนนิง่ โซลูชน
่ั
ใบประกาศแบบออนไลน์ จากสถาบ ั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
ื่ บริษัทของท่าน และชอ
ื่ หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
รายละเอียดเพิม
่ เติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา

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

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

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

E-mail: _________________________________________

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

ค่าฝึ กอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษี นิติบคุ คลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง
(พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ .ศ.2548 เป็ นต้นไป)
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