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Course:

Handling Customer Complaints 
การรบัมือกบัข้อโตแ้ยง้และค าร้องเรียนของลูกคา้เป็นความประทบัใจ 

Duration: 2 Hours 

วัตถุประสงค์: 

 ให้ตระหนกัถึงความส าคญัของงานบริการ สร้างแรงบนัดาลใจการบริการ

 ให้มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบัข้อโต้แย้งและค าร้องเรียนของลกูค้า

หัวข้อบรรยาย: 

 ความส าคญัของการแขง่ขนัในธุรกิจบริการ
 ระดบัความพงึพอใจของลกูค้าหวัใจการบริการ (Delighted – Satisfaction - Dissatisfaction)
 Hospitality = Standard + I Care You. เพื่อสร้างความประทบัใจผู้ รับบริการ

 การจดัการข้อโต้แย้งและค าร้องเรียนของลกูค้า
 ความแตกตา่งระหวา่งข้อโต้แย้งและค าร้องเรียนของลกูค้า
 สาเหตขุ้อโต้แย้งและค าร้องเรียน
 สือ่สารเพื่อรับมือกบัข้อโต้แย้งและค าร้องเรียน
 เทคนิคการตอบ  “ไม”่  ด้วยค าวา่ ได้

 กลยทุธ์การรับมือเร่ืองร้องเรียน
 WE  LAA 3T  Model  : กลยทุธ์รับมือเร่ืองร้องเรียน

– T1  ตอบ/อธิบายตามมาตรฐาน standard

– T2  ท ามากขึน้ รับเร่ือง ประสานงาน Do more than

– T3  ตวัชว่ย Helper

 5 Step เพื่อการตอ่รอง

วิธีการสัมมนา: 

 การบรรยาย  ประเมินตนเอง   กรณีศกึษา

เหมาะส าหรับ: 

 ผู้บริหารทกุระดบั รวมถงึบคุคลทัว่ไปท่ีสนใจในเร่ืองการพฒันาศกัยภาพในการบริหารงานให้มีประสทิธิภาพสงูสดุ
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วิทยากร: 
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒจิาก บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จ ากดั 
การศึกษา 

 ปริญญาโท
การศกึษามหาบณัฑิต (เทคโนโลยีทางการศกึษา) มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การบริหารองค์การและการจดัการ)   

ประวัติการท างาน 

 หวัหน้าแผนกฝึกอบรม (Chief Training) บริษัท ดาต้าแมท จ ากดั (มหาชน) 

 ผู้จดัการแผนกฝึกอบรม บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จ ากดั 

 ผู้จดัการแผนหลกัสตูรและประเมนิผล บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จ ากดั 

 กองพฒันาบคุคลและระบบงาน การทางพิเศษแหง่ประเทศไทย 

 ที่ปรึกษาฝ่ายฝึกอบรม โรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ (SBAC)

 วิทยากรประจ า สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานภาคตะวนัตกตอนบน (สพุรรณบรีุ)

 วิทยากรประจ า ศนูย์อนรัุกษ์พลงังานแหง่ประเทศไทย

 วิทยากรประจ า สถาบนัวจิยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาติ

วันและเวลาในการจัดงานสัมมนา 

วนัท่ี 7 สงิหาคม 2563 เวลา 10.00 - 12.00 น.  
(เข้าร่วมอบรมแบบทางไกลโดยการประชุม ระยะเวลา 2 ชั่วโมงผ่าน Zoom Application) 

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานสมัมนา 
คา่ใช้จา่ยในการเข้าร่วมงานสมัมนา ราคา 1,500 บาท (ราคานีย้งัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%) 

ส าหรับรายละเอียดเพิ่มเติม  กรุณาตดิต่อผู้ประสานงานอบรม โทร: 02 949 0955, 02 318 6891, 086 337 8266, 
Email: seminar@bostonnetwork.com และ Line ID: @bostonnetwork 

ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200%ของค่าใช้จ่ายจริง 
 (พระราชกฤษฎกีาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป) 

สร้างสรรค์หลักสูตรสัมมนาคุณภาพเยี่ยมโดย 
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Registration Form 

บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จ ำกดั (ส ำนกังำนใหญ่) 573/140 ซอยรำมค ำแหง 39 แขวงพลบัพลำ 
เขตวงัทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310 Tel: 0-2949-0955, 0-2318-6891 Fax: 0-2949-0991 

เลขประจ ำตวัผู้ เสยีภำษี 0105548037730 
* ข้อมูลผู้เข้าร่วมสัมมนา: (โปรดกรอกข้อมลูให้ครบถ้วนและชดัเจน, ภาษาไทย: ตัวบรรจง, ภาษาอังกฤษ: ตัวพิมพ์)

ข้อมูลเพื่อใช้ออกใบก ากับภาษี: (โปรดตรวจสอบควำมชดัเจนครบถ้วน เพื่อควำมถกูต้องของใบเสร็จ/ใบก ำกบัภำษีท่ีท่ำนจะได้รับ) 

ช่ือท่ีให้ระบใุนใบกํากบัภำษี: _________________________________________________________        ตำมช่ือบริษัทด้านบน 

ท่ีอย่ท่ีูให้ระบใุนใบกํากบัภาษี:  ____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

การช าระเงนิค่าสัมมนา: สำมำรถสอบถำมรำยละเอยีดและส ำรองที่นัง่ได้ที่ 0-2949-0955, 0-2318-6891 ต่อ 104,105,108,109 

วิธีการช าระเงนิ 

โอนเงินเข้ำบญัชี บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จ ากดั
ธนำคำรธนชำต         สำขำเอสพละนำด รัชดำ บญัชีออมทรัพย์เลขที่ 260-2-15492-2  โอนวนัท่ี ___________________
ธนำคำรไทยพำณิชย์  สำขำสีแ่ยกศรีวรำ          บญัชีออมทรัพย์เลขที่ 140-2-63049-9  โอนวนัท่ี ___________________
ถือเช็คจำ่ยหน้ำงำนในนำม บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จ ากดั
จ่ำยเงินสดหน้ำงำน

หากข้อมูลครบถ้วนแล้ว กรุณาส่งกลับมาที่ Email: seminar@bostonnetwork.com  หรือ 
Fax มาพร้อมกับส าเนาการโอนเงนิที่เบอร์ 0-2949-0991       
*โปรดน าหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายมายื่นในวนัสัมมนา*
 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในกำรส ำรองท่ีนัง่ให้แก่ผู้สง่เอกสำรลงทะเบียนครบถ้วนและช ำระเงินแล้วเทำ่นัน้
 เจ้ำหน้ำที่จะแจ้งยืนยนักำรลงทะเบียนของทำ่นอีกครัง้หลงัจำกได้รับเอกสำร
 ในกรณีที่ทำ่นส ำรองที่นัง่ไว้แล้วแตไ่มส่ำมำรถเข้ำร่วมกำรสมัมนำได้   กรุณำแจ้งลว่งหน้ำก่อนวนังำนอยำ่งน้อย 10 วนั
หากไม่แจ้งตามก าหนด ท่านจะต้องช าระค่าธรรมเนียมเอกสารเป็นจ านวน 50% ของอัตราค่าลงทะเบียน 

หลักสูตรที่ร่วมสัมมนา__________________________________________________วันสัมมนา______________________ 

ช่ือ-นำมสกลุ  (ภำษำไทย) _____________________________________________________________________________ 

(ภำษำองักฤษ) ___________________________________________________________________________ 

บริษัท (ภำษำไทย)______________________________________________________________________________ 

(ภำษำองักฤษ)___________________________________________________________________________ 

ต ำแหนง่งำน: _____________________________________แผนก/ฝ่ำย: __________________________________________ 

 เบอร์โทรศพัท์ที่ท ำงำน: ______________________ตอ่____________เบอร์โทรศพัท์มือถือ:_____________________________ 

Fax: _________________________________  E-mail: _________________________________________        _____  ____ 

ชื่อผู้ประสานงาน (HR)___________________________________เบอร์โทรศพัท์______________________ตอ่__________ 
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