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Online Training หลกัสตูร  

การสือ่สารและการจดัการขอ้รอ้งเรยีนลูกคา้อยา่งมอือาชพี 

มหีลายรอบใหเ้ลอืก เวลาอบรม 9.00-12.00 

1) อบรมวนัที ่28 เมษายน 2564 
2) อบรมวนัที ่11 พฤษภาคม 2564 

 
หลกัการและเหตผุล 

 ในปัจจบุนัทีก่ารท าตามความคาดหวังเป็นเรือ่งทีย่ากมากมายในการใหบ้รกิารลกูคา้ แตก่็ไมอ่าจปฎเิสธไดว้า่ 
องคก์รใดสามารถท าตามความตอ้งการของลกูคา้ไดย้อ่มมชียัเหนอืคูแ่ขง่ แตห่ากความคาดหวังของลกูคา้มกัน ามา
ซึง่ความยากในการปฎบิตัติามความตอ้งการโดยผูใ้หบ้รกิารทีม่ทีกัษะความเขา้ใจในบรกิารทีย่งัไมม่ากพอ จงึท าให ้
เกดิขอ้รอ้งเรยีนไดง้า่ย กอ่เกดิเป็นความผดิหวังตอ่การบรกิาร อนัจะน ามาซึง่ปัญหาทีม่ากมาย ไมว่า่จะเป็นการ
เรยีกรอ้ง การรอ้งขอ ทีต่ามมาดว้ยคา่ชดเชย คา่เสยีหาย หรอืแมก้ระทั่งถงึ สคบ. ท าใหก้ารบรกิารในยคุปัจจบุนัปฎิ
เสธไมไ่ดว้า่ หากจะท าบรกิารใหเ้หนอืระดบักต็อ้งเตรยีมใจรับกบัขอ้รอ้งเรยีนทีจ่ะเกดิ ดังนัน้การเรยีนรูเ้พือ่แกไ้ข
ปัญหาหรอืรับมอืขอ้รอ้งเรยีนกอ่นจะบานปลายจงึถอืเป็นกลยทุธท์ีจ่ะประคบัประคองไมใ่หปั้ญหานัน้ใหญเ่กนิไป
จนถงึขัน้จัดการไมไ่ด ้เพราะในยคุนีม้อีงคก์รมากมายทีพ่ลาดทา่ใหก้บัการจัดการขอ้รอ้งเรยีนซึง่ท าใหค้วามภกัดตีอ่
แบรนดข์องลกูคา้ลดนอ้ยลงหากองคก์รไมแ่กไ้ขปัญหาในเรือ่งดว้ยการพัฒนาบคุลากรใหพ้รอ้มตอ่การรับมอื 
องคก์รก็จะเสยีลกูคา้และขาดความยัง่ยนื 

วตัถปุระสงค ์

1) ผูเ้ขา้อบรมตระหนักในวถิกีารบรกิารและการจัดการขอ้รอ้งเรยีน 
2) ผูเ้ขา้อบรมจะไดเ้รยีนรูถ้งึแนวทางการแยกประเภทขอ้รอ้งเรยีนในหลายระดับ  
3) ผูเ้ขา้อบรมเขา้ใจในขัน้ตอนการจัดการขอ้รอ้งเรยีนทีเ่หมาะสม  
4) ผูเ้ขา้อบรมรับรูถ้งึการปัญหาประเภทตา่งๆ และตน้ตอ่ของปัญหาทัง้ปวง 
5) ผูเ้ขา้อบรมสามารถปฎบิัตติามขัน้ตอนการจัดการขอ้รอ้งเรยีนไดอ้ยา่งมมีาตรฐาน 

 
หัวขอ้การอบรม 

 ลกัษณะการท างานในรปูแบบการใหบ้รกิารยคุปจัจบุนั 

 ทบทวนถงึกระบวนการท างานในปัจจบุันและการเผชญิขอ้รอ้งเรยีน 

 เขา้ใจมมุมองตนเอง และมมุมองลกูคา้ 
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 สาเหตขุองความไมพ่อใจของลกูคา้และการรอ้งเรยีน 

 Workshop คณุเขา้ใจขอ้รอ้งเรยีนดแีคไ่หน 

 ขอ้รอ้งเรยีน ความเครยีดทีพ่นกังานตอ้งรบัมอื 

 การรบัรูถ้งึปญัหาและวธิเีปลีย่นมมุความคดิ 

 เทคนคิบรหิารความกดดัน 

 หลัก 5 ขอ้ ควบคมุตนจากการเจรจากับลกูคา้ 

 กจิกรรม รับมอืกับปัญหาลกูคา้ผา่น Case Study 

 การควบคมุอารมณ์อยา่งชาญฉลาด 

 การรูจั้กสรา้งก าลังใจใหต้นเองในการแกไ้ขปัญหา 

 หัวใจบรกิารทีส่รา้งความตา่งจะเปลีย่นประสบการณ์ทีแ่ยใ่หก้ลายเป็นด ี

 มมุมองทีส่องบง่บอกปัญหาของลกูคา้และการจัดการปัญหา 

 กจิกรรม การจัดการอารมณ์เพือ่แกไ้ขปัญหาอยา่งชาญฉลาด 

 การจดัการอารมณ์ทีเ่กดิข ึน้หลงัการท างาน 

 ความสภุาพทางน ้าเสยีงและการออกเสยีง 

 มุง่สูก่ารสรา้งรปูแบบการท างานทีม่คีวามสขุ 

 โอกาส เบือ้งหลังปัญหาเมือ่ลกูคา้รอ้งเรยีน 

 สรปุการบรรยาย 

อตัราคา่อบรม ราคาทา่นละ 999 บาท (ไมร่วม VAT) 
ลงทะเบยีน 4 ทา่น ขึน้ไปทา่นละ 900 บาท 

 

                                   ใบประกาศแบบออนไลน ์จากสถาบนัโปรเฟสช ัน่แนล เทรนนิง่ โซลชู ัน่ 

วธิกีารช าระเงนิ: 

1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังนี ้
1.1  ธนาคารกสกิรไทย บญัชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 

          ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ 
          พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลกัสตูร 
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รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรัญญา 
Professional Training Solution 
Tel  02-1753330, 086-6183752  
Fax.  02-9030080 ext.9330 

www.ptstraining.in.th 
อเีมล ์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com 

 

แบบฟอร์มการลงทะเบียน 

การสือ่สารและการจัดการขอ้รอ้งเรยีนลกูคา้อยา่งมอือาชพี 

สง่มาที ่email : info.ptstraining@gmail.com /  ptstraining3@gmail.com  

  บรษิทั__________________________________________________________________________ 

   ท่ีอยู่ออกใบก ำกบัภำษี_____________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________ 

   รหสัไปรษณยี_์____________________เลขภาษ_ี____________________________________________ 

  ชื่อผูป้ระสานงาน (HR)____________________________โทรศพัท ์____________________ต่อ_______ 

   Fax: ___________________________     E-mail: _________________________________________  

  วนัสมัมนา_______________________________________________________________________ 

1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื ____________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________  

2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 

mailto:info.ptstraining@gmail.com
mailto:info.ptstraining@gmail.com
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E-mail: _____________________________________________________________________ 

หมายเหต ุ กรณียกเลิกการเข้าสมัมนากรุณาแจ้งลว่งหน้า 7 วนัก่อนวนัสมัมนา มิฉะนัน้จะต้องช าระ 30% ของราคาคา่สมัมนา 

ค่ำฝึกอบรม สำมำรถหกัค่ำใช้จ่ำยทำงภำษีนิติบคุคลได้ 200% ของค่ำใช้จ่ำยจริง 

(พระรำชกฤษฎีกำฉบบัท่ี 437 ใช้ 19 ตุลำคม พ .ศ . 2548 เป็นต้นไป) 


