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โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิ ทธิ ภาพและเพิ่ มพลังในการทํางานยุคใหม่

หลักสูตร “เทคนิคการเจรจาต่อรองและบริหารข้อร้องเรียนลูกค้า”
(Effective Negotiation & Customer Complaint Management)
อัดแน่นด้วยแนวคิด เครือ่ งมือ ศาสตร์ และศิลปะการเจรจาต่อรองแบบเหนือชัน้
และการบริหารข้อร้องเรียนทีใ่ ช้ได้ผลเลิศสูก่ ารปฏิบตั จิ ริงในสถานการณ์ต่างๆ

ระยะเวลาอบรมสัมมนา 1 วัน

หลักการและเหตุผล
คนส่วนมากคิดว่าสินค้าทีต่ ดิ ราคาตายตัวแล้วไม่เหมาะทีจ่ ะต่อรอง ในความเป็ นจริงในโลกนี้คนสามในสี่
ส่วนค้าขายกันโดยไม่ตดิ ราคาตายตัว ค่าของสินค้าจึงขึน้ อยู่กบั การเจรจาต่อรองระหว่างผูซ้ ้อื กับผูข้ าย เช่น ราคา
อัตราดอกเบี้ย วันส่งมอบ ขนาด คุณภาพ ปริมาณ สี การรับประกัน และการบริการ เป็ นต้น หรืออาจกล่าวได้ว่า
การดําเนินธุรกิจใดใดหากยังไม่เป็ นทีน่ ่าพอใจล้วนต่อรองได้ทงั ้ สิน้ ยามใดทีเ่ ราต้องการมีอทิ ธิพลเหนือผูอ้ ่นื หรือชัก
จูงคนอืน่ โดยการแลกเปลีย่ นความคิดเห็น การเจรจาต่อรองเป็ นกระบวนการทีเ่ ราใช้เพือ่ สนองความพึงพอใจของเรา
ในขณะทีค่ นอืน่ ครองในสิง่ ทีเ่ ราต้องการ ความปรารถนาทุกอย่างทีเ่ ราต้องการเติมเต็มจะได้มาจากการเจรจาต่อรอง
เป้ าหมายของการเรียนรู้
1. ได้ตระหนักถึงความสําคัญและความจําเป็ นทีจ่ ะต้องทําการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ
2. ได้เรียนรูแ้ นวคิด ทฤษฎี เครื่องมือ และกลยุทธ์ทใ่ี ช้ได้ผลเลิศในการเจรจาต่อรองอย่างเหนือชัน้ เพื่อเพิม่
โอกาสทางธุรกิจ
3. สามารถนําแนวคิดและประสบการณ์ทไ่ี ด้รบั จากการฝึ กอบรมไปใช้ในการกําหนดรูปแบบและวิธกี ารเจรจา
ต่อรองได้อย่างเหนือชัน้ ในทุกสถานการณ์
หัวข้อการอบรมสัมมนา
ตอนที่ 1 : กลยุทธ์การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ
1. ประเภทของการเจรจาต่อรอง
• การเจรจาต่อรองแบบแบ่งสันปนั ส่วน
• การเจรจาต่อรองแบบบูรณาการ
• การเจรจาต่อรองในหลายๆ รอบ และ หลายๆ ฝา่ ย
2. หลักการสําคัญ 4 ประการ
• การรับรู้ BATNA (Best Alternative To a Negotiation Agreement)
• ราคาการตัดใจ
• ZOPA (Zone Of Possible Agreement)
• การสร้างคุณค่าโดยการแลกเปลีย่ น
3. กระบวนการเจรจาต่อรอง 9 ขัน้ ตอนทีใ่ ช้ได้ผลเลิศในทุกสถานการณ์
4. ยุทธวิธกี ารเจรจาต่อรอง 6 ประการ
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5. อุปสรรคในการทําข้อตกลงทีส่ ง่ ผลให้การเจรจาต่อรองเกิดความล้มเหลว
6. ทักษะทีจ่ าํ เป็ นต่อการเจรจาต่อรอง
• ทักษะการโน้มน้าวจูงใจ
• ทักษะการแก้ปญั หาและตัดสินใจ
• ทักษะการสือ่ ความ
• ทักษะการสร้างมนุษย์สมั พันธ์
• ทักษะการสร้างความร่วมมือ
7. ความผิดพลาดทีม่ กั เกิดขึน้ ในการเจรจาต่อรอง 5 ประการ
8. เครือ่ งมือทีเ่ ป็ นประโยชน์ในการเจรจาต่อรอง
• ตารางการเตรียมตัวเพือ่ การเจรจาต่อรอง
• ตารางการค้นหา BATNA
• ตารางกําหนดราคาตัดใจ
• ตารางประเมินจุดยืนและผลประโยชน์จากทุกฝา่ ย
• ตารางอํานาจการตัดสินใจทัง้ สองฝา่ ย
ตอนที่ 2 : ศาสตร์และศิ ลปะการบริ หารข้อร้องเรียนลูกค้า
1. ทัศนคติทถ่ี กู ต้องเมือ่ ถูกลูกค้าร้องเรียน
2. เทคนิคการใช้คาํ พูดในเชิงบวก และการใช้คาํ ถามเพือ่ ขอข้อมูลลูกค้าอย่างสร้างสรรค์
3. เคล็ดลับการจัดการกับคําตําหนิของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
4. วิธกี ารรับมือกับลูกค้าทีย่ งุ่ ยากผิดปกติ
• การวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้า
• การวิเคราะห์สาเหตุของความไม่พอใจของลูกค้า
• การวิเคราะห์ขอ้ ร้องเรียนของลูกค้า
• การเปลีย่ นข้อร้องเรียนของลูกค้าให้เป็ น โอกาส
5. ฝึกปฏิบตั ิ ทักษะการฟงั การอธิบาย การปฏิเสธ และเทคนิคการเข้าใจความรูส้ กึ ของลูกค้า
6. กระบวนการในการแก้ไขปญั หาข้อร้องเรียนทีเ่ กิดขึน้
• I : Intend
• C : Clarification
• A : Action
• RE : Recovery
7. ระบบการบริหารจัดการกับข้อร้องเรียน
• การตอบเรือ่ งร้องเรียน
• การป้องกันและลดข้อร้องเรียน
• ความผิดพลาดทีม่ กั พบบ่อยๆ เมือ่ ถูกลูกค้าร้องเรียน
8. ฝึกปฏิบตั กิ ารแก้ไขปญั หาข้อร้องเรียนในสถานการณ์ต่างๆ
• การฝึกปฏิบตั แิ บบพบตัว
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• การฝึกปฏิบตั แิ บบทางโทรศัพท์
9. การวัดประสิทธิภาพในการบริหารข้อร้องเรียน – วิธปี ระเมินผลการจัดการข้อร้องเรียน
• การบริหารจัดการข้อร้องเรียนอย่างเป็ นระบบ
• การวัดประสิทธิภาพในการจัดการกับข้อร้องเรียน
• การป้องกันความผิดพลาดจากการข้อร้องเรียน
ระยะเวลา / สถานที่ ฝึกอบรม/สัมมนา
ระยะเวลาการอบรม 1 วัน เวลา 09.00-16.00 น. ฝึกอบรมภายในบริ ษัท หรื อนอกสถานที่
วิ ทยากรผู้นําสัมมนา อาจารย์ภวู ส์ มิง กองเกิด และทีมงาน
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการสร้างวัฒนธรรมและคุณค่าองค์กร การบริหารการเปลีย่ นแปลง
การพัฒนาผูน้ ําองค์กรยุคใหม่ การผ่าตัดองค์กรด้วย DNA และการทํางานเป็ นทีม
• ประธานกรรมการบริหารอุทยานการเรียนรูเ้ กษตรศาสตร์ (KU Learning Resort)
• ประธานกรรมการบริหารบริษทั โรงแรมเดอะกรีนแลนด์ รีสอร์ท จํากัด
• ประธานกรรมการบริหารกลุม่ บริษทั ในเครือวิชนกรุ
ั ่ ๊ป (VisionGroup)
• กรรมการและผูอ้ าํ นวยการ HRD Designer (Thailand) Institute
• ประธานทีป่ รึกษาโรงแรมวังสวนสุนนั ทา แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนนั ทา
• อาจารย์พเิ ศษสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
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อาจารย์ ภูวส์ มิ ง กองเกิ ด
การศึกษา






ผู้เชี่ยวชาญการฝึ กอบรมแนวพฤติ กรรมศาสตร์ และเกมการบริ หารสลับการบรรยาย
ปริ ญญาโท สาขาจิตวิทยาชุมชน มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
ปริ ญญาโท สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
กําลังศึกษาปริ ญญาเอก สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ประวัติการทํางาน
• หัวหน้าฝา่ ยฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากร บริษท
ั โซโก้ (ประเทศไทย) จํากัด
• ผูจ
้ ดั การศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บริษทั อิตลั ไทยอุตสาหกรรม จํากัด
• ผูจ
้ ดั การฝา่ ยบุคคลและบริหาร บริษทั สยามเพรสแมเนจเม้นท์ จํากัด
• บริษท
ั ในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
• สร้างหลักสูตรและบรรยายในโครงการแปรสภาพรัฐวิสาหกิจการบริหารการเปลีย
่ นแปลง และการออกจาก
ระบบราชการให้กบั องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย องค์การเภสัชกรรม ธนาคารแห่งประเทศไทย การ
เคหะแห่งชาติ กรมทีด่ นิ และจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
ปัจจุบนั
• วิทยากร และทีป
่ รึกษา บริษทั เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ เซอร์วสิ จํากัด
• กรรมการผูจ
้ ดั การ Hi Print and Modern Graphics Co., Ltd.
• ผูอ
้ าํ นวยการศูนย์สง่ เสริมภาพพจน์องค์การ Pro image Promotion Center
• กรรมการบริหาร Digital Zone Production Co., Ltd.
• อาจารย์พเิ ศษสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และเอกชนหลายแห่ง เช่น มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็ นต้น
• ทีป
่ รึกษาด้านการออกแบบและวางแผนทรัพยากรมนุษย์ และการออกแบบระบบการบริการให้กบั หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนมากกว่า 21 หน่วยงาน
• วิทยากรผูม
้ ชี อ่ื เสียงบรรยายให้กบั หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมากมายหลายแห่ง
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ลูกค้าที่ เคยใช้บริ การบางส่วน
หน่ วยงานราชการ / รัฐวิ สาหกิ จ
การไฟฟ้าฝา่ ยผลิตแห่งประเทศไทย
องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
โรงพยาบาลศิรริ าช
โรงพยาบาลอนันทมหิดล
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรมทีด่ นิ กระทรวงมหาดไทย
สํานักงานเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
การเคหะแห่งชาติ
บริษทั อสมท. จํากัด (มหาชน)
สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
กรมสรรพากร
ธนาคาร / สถาบันการเงิ น
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารเอเชีย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารออมสิน
ธนาคารธนชาติ จํากัด (มหาชน)
บริษทั เงินทุนธนชาติ จํากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จํากัด
บริษทั จีอี แคปปิ ตอล (ประเทศไทย) จํากัด
สมาคมประกันวินาศภัย
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)
โรงพยาบาล
โรงพยาบาลกรุงเทพ
โรงพยาบาลสมิตเวช
โรงพยาบาลปิ ยะเวท
โรงพยาบาลเปาโล (ทุกเครือ)
โรงพยาบาลไทยนครินทร์
ภาคเอกชน
บริษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด
บริษทั สยามโตโยต้า อุตสาหกรรม จํากัด
บริษทั ปูนซีเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
บริษทั ยูนิลเี วอร์ ไทย โฮลดิง้ ส์ จํากัด

ภาคเอกชน
บริษทั จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน จํากัด
บริษทั ไพร้ซว์ อเตอร์เฮ้าส์ คูเปอร์ส จํากัด
บริษทั แคดเบอร์ร่ี อดัมส์ (ประเทศไทย) จํากัด
บริษทั กรุงเทพวิทยุและโทรทัศน์ จํากัด (ช่อง7)
บริษทั นํ้าตาลมิตรผล จํากัด
บริษทั ดีทแฮล์ม จํากัด (DKSH Thailand)
บริษทั โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษทั โฟร์โมสท์ ประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
บริษทั โอลิมเปี ยไทย จํากัด
บริษทั รอแยลเฮ้าส์ จํากัด
บริษทั ควอลิตเ้ี ฮ้าส์ จํากัด
บริษทั เอ็นซี เฮ้าส์ซงิ่ จํากัด
บริษทั ดาต้าไอที จํากัด
บริษทั ริชมอนเด้ (บางกอก) จํากัด
บริษทั เพอร์นอต ริคาร์ด ประเทศไทย จํากัด
บริษทั บุญรอด บริวเวอร์ร่ี จํากัด
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ จํากัด (มหาชน)
บริษทั เอ็มเค เรสทัวรองต์ จํากัด
บริษทั เจริญโภคภัณฑ์ จํากัด และบริษทั ในเครือ
บริษทั สหพัฒนาพิบลู ย์ จํากัด และบริษทั ในเครือ
บริษทั พรูเด็นเชีย่ น ทีเอส ไลฟ์ จํากัด
บริษทั โมโตโรล่า ประเทศไทย จํากัด
บริษทั ชไนเดอร์อเิ ล็คทริก จํากัด
บริษทั ทรู คอร์เปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
บริษทั อีส๊ เอเซียติก ประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
บริษทั บางกอกฮิตาชิเอลิเวเตอร์ จํากัด
บริษทั กรุงเทพประกันภัย จํากัด (หาชน)
บริษทั เชลล์แห่งประเทศไทย จํากัด
บริษทั ฟริโต-เลย์ ประเทศไทย จํากัด
บริษทั สยามไวน์เนอร์ร่ี จํากัด
บริษทั แมคโคออฟฟิต จํากัด
บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
บริษทั จอห์นสัน แวกซ์ โปรเฟสชันแนล
่
จํากัด
้
บริษทั ไทยเพรสซิเดนท์ฟูด จํากัด
บริษทั บางจากการปิ โตรเลียม จํากัด (มหาชน)
บริษทั บุญรอดเทรดดิง้ จํากัด
บริษทั ปตท. จํากัด(มหาชน)
บริษทั ล็อกซเล่ย์ เทรดิง้ ส์ จํากัด
บริษทั อาดัมส์ (ประเทศไทย) จํากัด
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