การบริหารข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างเป็นระบบ
วิทยากร: อาจารย์สพ
ุ จน์ กฤษฎาธาร
อดีต Business Unit Manager ฝ่ ายขายและฝ่ ายการตลาด
บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จํากัด จากสหรัฐอเมริกา
T จํากัด (มหาชน)
Senior Manager ฝ่ ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชัน
และ ฝ่ ายขายและฝ่ ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จํากัด จากเยอรมนี
จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการทีม
T ากด ้วยคุณภาพมากกว่า 30 ปี

28 พฤศจิกายน 2561
9.00 – 16.00
** โรงแรมโกลด์ ออร์คด
ิ กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
หล ักการและเหตุผล

*สถานทีจ
T ัดอบรมอาจเปลีย
T นแปลงได ้ตามความเหมาะสม

หลักสูตรนีไ^ ด ้พัฒนาขึน
^ มาเพือ
T ให ้ทีมนั กบริการ ได ้เรียนรู ้ทัง^ เทคนิควิธใี นการจัดการกับข ้อร ้องเรียนของลูกค ้าอย่างเป็ น
ิ หน ้า การร ้องเรียนผ่านโทรศพ
ั ท์ รวมทัง^ เคล็ดลับ
ระบบ ได ้ฝึ กปฏิบต
ั ก
ิ ารรับข ้อร ้องเรียนจากลูกค ้าทัง^ โดยตรงแบบเผชญ
้ ้ด ้วยตนเองเมือ
อืน
T ๆทีจ
T ะทําให ้ผู ้อบรมได ้เข ้าใจและสามารถประยุกต์ใชได
T ปฏิบต
ั งิ านจริง
ว ัตถุประสงค์:
1. เพือ
T สร ้างความรู ้ความเข ้าใจเรือ
T งการจัดการข ้อร ้องเรียนจากลูกค ้า
ึ ษาในหลักสูตรนี^ ในขณะปฏิบต
2. เพือ
T ให ้ผู ้เข ้าอบรมสามารถประยุกต์ความรู ้ทีไT ด ้ศก
ั งิ านจริงได ้อย่างมี
ิ ธิภาพ สูงสุด
ประสท
3. เพือ
T สร ้างภาพลักษณ์ ลดความไม่พอใจจากการร ้องเรียน เพิม
T จํานวนลูกค ้าประจําให ้กับบริษัทจากการจัดการกับ
ิ
ความไม่พอใจและข ้อร ้องเรียนทีม
T ป
ี ระสทธิภาพ
ห ัวข้อการบรรยายและ Workshop
1. พฤติกรรมโดดเด่นของลูกค ้าในยุคนี^ – เข ้าใจพฤติกรรมและความต ้องการทีห
T ลากหลาย และพฤติกรรมของ
ลูกค ้ายุคใหม่ทห
ีT ลากแบบ
• ลูกค ้าลังเล
• ลูกค ้าปากดี
• ลูกค ้าขีเ^ หงา
• ลูกค ้าเอาแต่ใจ
• อืน
T ๆ
2. ทําไมลูกค ้าจึงร ้องเรียนเพือ
T เรียกร ้อง – หลายเหตุผลทีล
T ก
ู ค ้าเรียกร ้องจากการทีไT ม่ได ้ตามทีค
T าดหวัง
3. สาเหตุของความไม่พอใจของลูกค ้า - เรียนรู ้ปั จจัยทีเT ป็ นสาเหตุทล
ีT ก
ู ค ้าไม่พอใจ
4. การวิเคราะห์ข ้อเรียกร ้อง และร ้องเรียน – พนักงานทีท
T ําหน ้าทีต
T ด
ิ ต่อกับลูกค ้าต ้องสามารถวิเคราะห์สาเหตุท ีT
ลูกค ้า ไม่พอใจ
5. ระบบการบริหารจัดการกับข ้อร ้องเรียน – เทคนิคการบริหารข ้อร ้องเรียนให ้เป็ นระบบ
• พบตัว
ั ท์
• ทางโทรศพ
• Social Network

บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อีเมล์: hipotraining@gmail.com, hipo-training@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.co.th

6. เทคนิคการรับมือกับลูกค ้าเมือ
T เกิดความไม่พอใจ – เทคนิคการจัดการแบบพบตัว ทางโทรศัพท์ และทาง
Social Network
7. ทัศนคติทค
ีT วรจะเป็ นในขณะรับมือลูกค ้า – สงิT สาํ คัญจําเป็ นสาํ หรับพนั กงานในการจัดการกับข ้อร ้องเรียน
8. การป้ องกันและลดข ้อร ้องเรียน
9. การฝึ กปฏิบัต-ิ ทัง^ แบบพบตัว ทางโทรศัพท์ ทาง Social Network
ิ ธิภาพในการบริหารข ้อร ้องเรียน - วิธป
10. การวัดประสท
ี ระเมินผลการจัดการข ้อร ้องเรียน
11. สรุป คําถามและคําตอบ

้ แทนซ ีT จํากัด
ประกาศนียบ ัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิงT แอนด์ คอนเซาท์
อ ัตราหล ักสูตร(ต่อ 1 ท่าน)

ชําระภายใน 28 พฤศจิกายน 2561
ประเภท
บุคคลทวไป
ั
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
3,900.00
3,700.00

VAT 7%
273.00
259.00

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
117.00
111.00

รวมจ่ายสุทธิ
4,056.00
3,848.00

กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
4,173.00
3,959.00

์ า
ํ เนาหน้าเช็ค)
พิเศษ! ชําระภายใน 13 พฤศจิกายน 2561 (โอนเงิน หรือ แฟกซส
ประเภท
บุคคลทวไป
ั
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
3,700.00
3,400.00

VAT 7%
259.00
238.00

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
111.00
102.00

รวมจ่ายสุทธิ
3,848.00
3,536.00

กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
3,959.00
3,638.00

วิธก
ี ารชําระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี^
1.1 ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี เลขทีT 127-4-66322-6
1.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขทีT 014-2-63503-8
T บัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิงT แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีT จํากัด
ชือ
และแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจา่ ย (ถ ้ามี) ทีT 0-2615-4479
ืT บริษัท เบอร์ตด
T หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
ิ ต่อของท่าน และชือ
2. ชําระด ้วยเช็คบริษัท สังT จ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิงT แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีT จํากัด
3. หัก ณ ทีจ
T ่าย 3% เลขประจําตัวผู ้เสียภาษี 0-1055-48105-59-0
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด ์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉ ัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คน
ื เงินทีTได ้ชําระมาแล ้ว
รายละเอียดเพิม
 เติม กรุณาติดต่อ:
บริษัท ไฮโพ เทรนนิงT แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีT จํากัด
Telephone: 02-615-4499, 02-615-4477-8
Fax: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2
Website: www.hipotraining.co.th
E-mail: hipotraining@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/HIPOtraining

อบรม, สัมมนา, การบริการ, การบริหารข ้อร ้องเรียน, การรับเรือ
T งร ้องเรียน, การจัดการข ้อร ้องเรียน
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อีเมล์: hipotraining@gmail.com, hipo-training@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.co.th

