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หลกัสูตร: การเจรจาเพ่ือสร้างความพงึพอใจและลดข้อร้องเรียนจากลูกค้า 
วนัที ่26 กรกฎาคม 2560 

เวลา 09.00-16.00 น. 

Palazzo Hotel , Rachada Road 

 
สถานที่จดัอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

:หลกัการและเหตผุล 

การบรกิาร คอื “จุดยทุธศาสตรห์น่ึง” ของความสาํเรจ็ทางธุรกจิ และในทางกลบักนักอ็าจจะกลายเป็น    

“จุดเปราะบางหน่ึง” สูค่วามสญูเสยีของธุรกจิไดเ้ชน่กนั เน่ืองดว้ยงานบรกิารเป็น “ดา่นหน้า” ทีจ่ะมโีอกาสถูก

ลกูคา้ “เชดิช”ู หรอื “ชงิชงั” เพราะทุก "จุดสมัผสั" ในวงจรธุรกจิ คอื "จุดพสิจูน์" วดัความจรงิใน "การ

เชื่อมต่อ" วา่องคก์รนัน้  "มคีวามเป็นเลศิ" หรอื "มคีวามเป็นรอง" ในการบรกิารหรอืไมเ่พยีงใด และเสีย้วเวลา

แหง่ความจรงิในงานบรกิาร (The Moment of Truth in Service) จงึเป็น "บททดสอบ" การจดัการกบัขอ้

รอ้งเรยีนของลกูคา้ เพือ่เปลีย่นจากการตําหนิ ต่อวา่หรอืรอ้งเรยีนใหก้ลายเป็นคาํชื่นชม (Change the 

Complaint to the Compliment, You can) จากการเรยีนและเลน่กจิกรรมทีเ่ราออกแบบและพฒันามาใชใ้น

การรบัมอืกบัสถานการณ์ทียุ่ง่ยากในงานบรกิารทีม่ปีระสทิธภิาพ สง่ต่อใหท้า่นนํากลบัไปใชใ้นการทาํงานใน

องคก์รของทา่นดา้นการบรกิาร                                      

วตัถปุระสงค ์: เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรม..... 

• มหีลกัการและเทคนิคในการสื่อสารเจรจากบัลกูคา้อยา่งมปีระสทิธผิล 

• ฝึกปฏบิตัทิกัษะทีเ่กดิจากการทาํตามขัน้ตอนเทคนิคการสื่อสารต่าง ๆ นําไปประยกุตใ์ชไ้ดใ้นงานบรกิาร

ลกูคา้ 

• ฝึกปฏบิตัทิกัษะในการจดัการกบัสถานการณ์ทียุ่ง่ยากและรบัมอืกบัความไมพ่งึพอใจจากลกูคา้ 

หวัข้อฝึกอบรม 

• 4ธาต ุ: สว่นประกอบทีค่รบของ "ผูท้ีท่าํหน้าทีใ่หบ้รกิารลกูคา้" เมื่อตอ้ง "เจรจาสื่อสารกบัลกูคา้" 

1.ใจ : มทีศันคตเิชงิบวก - แมล้กูคา้ผดิ และเราตอ้งปฏบิตังิานอยา่งถกูต้องเสมอทุกกรณีด้วยใจ 

2.วจ ี: อะไรทีค่วรพดูออกไป - ภาษาเขา้ห ูมใิชภ่าษาแทงใจหรอืพดูไมเ่ขา้ห ู

3.ทา่ท ี: แบบไหนทีใ่ชส้ือ่สารกบัลกูคา้ ด้วยความสภุาพ  

4.สหีน้า : ควรแสดงออกอยา่งไร - ใหเ้หมาะกบัสถานการณ์ทีเ่ผชญิอยู ่

Professional Training Solution  /www.ptstraining.co.th  02-1753330 1 
 



                                                                Professional Training Solution 
 

• 4C. : คุณสมบตัขิองผูท้าํหน้าทีก่ารบรกิารลกูคา้ โดยการใช ้LIB-PQRS Techniques** เป็นเครื่องมอืใน

การสื่อสาร 

1.นกัสื่อสาร (Communicator) 

2.นกักํากบัการสนทนา (Conductor)  

3.นกัมสีว่นรว่มในการแกปั้ญหา (Coordinator)  

4.นกัโน้มน้าว (Convincer) 

• ระดบัของความคาดหวงัจากลกูคา้ 

1.ระดบัเกนิความคาดหวงั (Beyond Expectation Level) : รูไ้ดอ้ยา่งไร 

2.ระดบัตรงความคาดหวงั (Balance Expectation Level): รูไ้ดอ้ยา่งไร 

3.ระดบัตํ่ากวา่ความคาดหวงั (Below Expectation Level): รูไ้ดอ้ยา่งไร 

4.ระดบัผดิความคาดหวงั (Bad Expectation Level) : รูไ้ดอ้ยา่งไร 

• ระดบัของขอ้รอ้งเรยีนจากลกูคา้ 

1.ระดบัขอ้เสนอแนะ : ควรรบัมอือยา่งไร 

2.ระดบัตําหนิ : ควรรบัมอือยา่งไร 

3.ระดบัรอ้งเรยีน : ควรรบัมอือยา่งไร 

4.ระดบัฟ้องรอ้ง : ควรรบัมอือยา่งไร 

• 7P. วธิกีารคน้หาสาเหตุของขอ้รอ้งเรยีน 

       - People = ผูใ้หบ้รกิาร 

      - Period of waiting = เวลารอคอย 

      - Product = ตวัผลติภณัฑ ์

      - Process = กระบวนการ      

      - Partner = หน่วยงานถดัไป / ผูเ้กีย่วขอ้ง     

       - Paraphernalia = เครื่องมอื อุปกรณ์ 

      - Policy = นโยบาย 

• เทคนิคเชิงจิตวิทยาในการฟังเพ่ือแยกแยะปัญหา 3 ประเภท 

       - ฟังเพือ่แลกเปลีย่นความคดิเหน็ (Opinion Finding Listening) 

       - ฟังเพือ่รบัรูค้วามรูส้กึ (Feeling Finding Listening)       
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       - ฟังเพือ่คน้หาความจรงิ (Fact Finding Listening) 

• เทคนิคการรบัมอืกบัคาํตอ่วา่ ขอ้รอ้งเรยีนลกูคา้ดว้ย Take HEAT by “H-E-A-R-T” Steps 

- Hear them out ตัง้ใจฟัง “ปัญหา” และ “ความรสูกึ” ของลกูคา้ ณ ขณะนัน้ใหอ้อก  

- Empathy ใหแ้สดงความเหน็ใจลกูคา้ในสิง่ทีลุ่กคา้ตอ้งประสบมา  

- Apologize กลา่ว “คาํขอโทษ” ลกูคา้ดว้ยความจรงิใจ  

- Response แสดงความรบัผดิชอบ ดว้ยการ “ตอบสนอง” การแกปั้ญหาใหล้กูคา้ 

- Thank you กลา่ว “คาํขอบคุณ” ลกูคา้ทีใ่หโ้อกาสเราไดแ้กต้วัในขอ้ผดิพลาดและทีไ่ดร้บัทราบถงึปัญหา

ทีส่รา้ง 

ความผดิหวงัแก่ลกูคา้ในบรกิารทีไ่ดร้บั  

• 4 ชอ่งทาง : การจดัการขอ้รอ้งเรยีนจากลกูคา้ ทาํอยา่งไรจงึไดป้ระสทิธผิล 

1.Fact to Fact : เจรจาอยา่งไร ลกูคา้จงึพงึพอใจ 

2.Ear to Ear : เจรจาอยา่งไร ลกูคา้จงึประทบัใจ 

3.Letter : เขยีนอยา่งไร ลกูคา้ยตุ ิ

4. Social Medias : ตอบโต ้/ แถลงขา่วอยา่งไร ลูกคา้ยอมรบัและสงัคมชื่นชม 

• 4R. : หลกัในการสนองตอบลกูคา้ทีเ่กดิจากการรอ้งเรยีน  

1.Result = ผลลพัธ ์

2.Recovery = สิง่ชดเชย 

3.Reason = ใหเ้หตุผล 

4.Relationship = รกัษาความสมัพนัธ ์

วิธีการฝึกอบรม: 

• บรรยายนํา กจิกรรม เกม บทบาทสมมต ิชมวดิโีอคลปิ ถกอภปิราย และฝึกปฏบิตั ิ

ระยะเวลาการฝึกอบรม: 

• 1 วนั  

เหมาะสาํหรบั: 

• พนกังานบรกิารทีต่อ้งการพฒันาทกัษะการเจรจากบัลกูคา้ใหม้ปีระสทิธผิลดยีิง่ขึน้ 
วิทยากร : อาจารย์พรเทพ ฉันทนาว ี(ประวัตติามเอกสารแนบ) 

การศึกษา 

• ปริญญาโท จิตวิทยาอตุสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
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• ปริญญาตรี จิตวิทยา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสบการณ์ทาํงาน 

• ผู้ อํานวยการหลกัสตูรพฒันานกัขาย บริษัท มหวฒัน์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากดั  
• ผู้ อํานวยการฝ่ายพฒันาทรัพยากรบคุคล กลุม่บริษัท ทีซีซี แคปปิตอล กรุ๊ป   
• ท่ีปรึกษาและวิทยากรด้านทรัพยากรบคุคล 
• ผู้จดัการฝ่ายฝึกอบรมการตลาดและการขาย เครือโอสถสภา  
• ฯลฯ 
 

 
 อตัราคา่ลงทะเบยีน 

(รวมคา่เอกสาร อาหารกลางวนั และอาหารวา่งตลอดการสมัมนา) 
คา่อบรม  ราคากอ่น VAT VAT 7% ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  

3% 
ราคาสทุธ ิ

    ราคาทา่นละ 3,800 266 (114) 3,952 
Early Bird จา่ยกอ่นลดพเิศษ 3,500 245 (105) 3,640 

ทุกหลักสูตร “มอบวุฒบัิตร ใบรับรองจากสถาบันโปรเฟสช่ันแนล เทรนน่ิง โซลูช่ัน 
วธิกีารชําระเงนิ: 
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังนี ้

1.1  ธนาคารกสกิรไทย บญัชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 
          ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  
          และแฟ็กซใ์บ Pay-in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ที ่0-29030080 ext.9330 
          พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลกัสตูร 

1.2 ชําระดว้ยเช็คบรษัิท สัง่จา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training Solution 
Ltd, Partnership) 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรัญญา  080-2545660 
Professional Training Solution 
Tel  02-1753330, 086-6183752  
Fax.  02-9030080 ext.9330 
www.ptstraining.in.th  Email:  info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com 

คา่ฝึกอบรม สามารถหกัคา่ใชจ้า่ยทางภาษไีด ้ 200% ของคา่ใชจ้า่ยจรงิ 
(พระราชกฤษฎกีาฉบบัที ่ 437 ใช ้19 ตลุาคม พ.ศ. 2548 เป็นตน้ไป) 
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แบบฟอร์มการลงทะเบียน 
หลกัสูตร: การเจรจาเพือ่สรา้งความพงึพอใจและลดขอ้รอ้งเรยีนจากลกูคา้ 

ส่งมาท่ี 02-9030080 ext. 9330 หรือ ptstraining3@gmail.com 
 

   บรษิทั_______________________________________________________________________________ 

   ท่ีอยู่ออกใบกาํกบัภาษี__________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________________ 

   รหสัไปรษณยี_์___________________________เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษ_ี__________________________ 

  ชื่อผูป้ระสานงาน (HR)____________________________โทรศพัท ์_______________________ต่อ_______ 

   Fax: _________________________     E-mail: _____________________________________________  

  วนัสมัมนา____________________________________________________________________________ 

1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________  

 

2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________ 

 

3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 

      E-mail: ____________________________________________________________________________ 
 
หมายเหตุ   

กรณียกเลิกการเขา้สัมมนากรุณาแจง้ล่วงหนา้ 7 วนัก่อนวนัสมัมนา มิฉะนั้นจะตอ้งชาํระ 30% ของราคาค่าสัมมนา 
 
 

กรณีหกัภาษี ณ ท่ีจา่ย สง่เอกสารมาท่ี 

หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนน่ิง โซลขูัน่   

เลขท่ี 89/161 หมูบ้่านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสเุรนทร์ 21 แยก 3  

แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรุงเทพฯ 10510  

 เลขประจําตวัผู้ เสียภาษี 0103553030100 
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