การจ ัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า
ี
ต่องานบริการระด ับมืออาชพ
วิทยากร: อาจารย์ ไพร ัช วน ัสบดีไพศาล

ปริญญาโทการตลาด ม.รามคําแหง, ปริญญาตรี โทรคมนาคม ม.เทคโนโลยีมหานคร
เป็ นอาจารย์พเิ ศษให ้กับภาครัฐ อาทิ กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงการคลัง, ศูนย์ฝึกอบรมกรุงเทพฯ,
TOT, CAT Telecom และเป็ นทีป
T รึกษาให ้กับทังU ภาครัฐและเอกชนด ้านบุคคล งานขายการตลาด บริการ
อาทิ บจก. เมืองไทยเมเนจเม ้นท์, บจก. สมมาตร คอร์เปอเรท แอนส์ เซอร์วส
ิ , บจก. นํUานมไทย,
บจก. เอ็นเค ปริน
U ติงU เทคโนโลยี, บจก. ปั งU ง่วนหลี มีความชํานาญมากด ้วยประสบการณ์ตรง

11 มีนาคม 2562
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คด
ิ กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
*สถานทีจ
T ัดอบรมอาจเปลีย
T นแปลงได ้ตามความเหมาะสม

หล ักการและเหตุผล
หนึTง ในความสําเร็ จของธุร กิจทีTทุก องค์ก รต ้องการก็คือ การทําให ้ลูก ค ้าได ้รั บความพึง พอใจสูงสุด จากการใช ้
ิ ค ้าและบริการ แต่ด ้วยสภาวะปั จจัยรอบด ้านทีเT ปลีTยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จึงทําให ้ความต ้องการของลูกค ้า
สน
ั พั นธ์สอดคล ้องกัน ลูกค ้าจึงอาจรู ้สก
ึ ว่าไม่ได ้รั บ
รวมไปถึงขัน
U ตอนและวิธก
ี ารให ้บริการของผู ้ให ้บริการอาจไม่สม
ึ ไม่พ อใจ และแจ ้งข ้อร ้องเรียนนั Uนๆมาให ้
ความต ้องการนั น
U ๆตามทีล
T ูก ค ้าคาดหวัง ไว ้ ทําให ้ลูกค ้าเกิดความรู ้สก
หน่วยงานทีเT กีย
T วข ้องทราบ
ั เจน เพือ
ข ้อร ้องเรียนสามารถเกิดขึน
U ได ้ตลอดเวลา จึงต ้องมาคัดแยกองค์ประกอบของข ้อร ้องเรียนต่างๆให ้ชด
T ให ้
สามารถนํ าข ้อร ้องเรียนเหล่านัน
U ไปพิจารณาแบ่งเป็ นประเภทย่อยต่างๆ และนํ าข ้อมูลทีไT ด ้มาวิเคราะห์ข ้อร ้องเรียน
่ ารปรับปรุงแก ้ไขพัฒนาการให ้บริการในจุดนัน
นัน
U ๆ เพือ
T นํ าไปสูก
U ๆให ้ดียงิT ขึน
U ทังU ยังสามารถทีจ
T ะตอบคําถามลูกค ้า
ได ้อย่างถูกต ้องและเป็ นทีน
T ่าพึงพอใจหลักสูตรการจัด การข ้อร ้องเรียนของลูกค ้าต่องานบริการอย่างมืออาชีพ นีU
ชว่ ยเสริมทักษะและเทคนิคการจัดการข ้อร ้องเรียนต่างๆให ้กับผู ้เข ้ารับการอบรม และชว่ ยให ้รู ้วิธก
ี ารและขัน
U ตอน
ทีส
T าํ คัญต่างๆในการจัดการข ้อร ้องเรียนของลูกค ้า
“เมือ
T เข ้าใจลูกค ้าทีม
T าร ้องเรียน เมือ
T เข ้าใจการจัดการข ้อร ้องเรียน เมือ
T นั น
U ลูกค ้าจะเป็ นเพือ
T นคุณ”
ว ัตถุประสงค์
1. เพือให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมได้เรี ยนรู ้ การจัดการข้อร้ องเรี ยนลูกค้าอย่างมืออาชีพ
2.
3.

เพือให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมได้เรี ยนรู้ทกั ษะและเทคนิ คต่อการบริ หารจัดการข้อร้องเรี ยน
เพือให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมได้นาํ ความรู ้วิธีการเฉพาะทางนี'ไปประยุกต์ใช้ตอ่ ยอดงานบริ การ

ห ัวข้อการบรรยายและ Workshop
1. เรียนรู ้พฤติกรรมความต ้องการทีห
T ลากหลายของลูกค ้า
2. สาเหตุทท
ีT ําให ้ลูกค ้าไม่พอใจ
3. สาเหตุทท
ีT ําให ้ลูกค ้าเกิดข ้อร ้องเรียน
4. ขัน
U ตอนการวางโครงสร ้างระบบเพือ
T จัดการข ้อร ้องเรียนของลูกค ้า
5. การวิเคราะห์ข ้อร ้องเรียนเพือ
T หาเหตุแห่งความไม่พอใจ
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, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.co.th

6. การคัดแยกข ้อร ้องเรียนทีม
T ผ
ี ลกระทบรุนแรงมากสุด ไปจนถึงข ้อร ้องเรียนทีม
T ผ
ี ลกระทบรุนแรงน ้อยสุด
7. การมีทศ
ั นคติทถ
ีT ก
ู ต ้องของผู ้รับข ้อร ้องเรียน
8. การบริหารจัดการข ้อร ้องเรียนอย่างเป็ นระบบ
• พบต่อหน ้าลูกค ้า
• คุยผ่านทางโทรศัพท์
• วิธก
ี ารป้ องกันและลดข ้อร ้องเรียน
• เทคนิคการรับมือกับลูกค ้าเมือ
T เกิดข ้อร ้องเรียน
• การวัดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข ้อร ้องเรียน
ึ ษาจากประสบการณ์ตรงของวิทยากร
• กรณีศก
9. Workshop แบ่งกลุม
่ ฝึ กปฏิบต
ั ิ
• ให ้โจทย์แสดงบทบาทเมือ
T มีลก
ู ค ้าร ้องเรียนเข ้ามาแบบ พบต่อหน ้าลูกค ้า/คุยผ่านทางโทรศัพท์
• แบ่งบทบาทเป็ นลูกค ้าทีม
T ข
ี ้อร ้องเรียน (ระดมความคิดเพือ
T ร ้องเรียน)
• แบ่งบทบาทเป็ นผู ้รับข ้อร ้องเรียน (ระดมความคิดเพือ
T รับมือกับข ้อร ้องเรียน)
• ลูกค ้านํ าเสนอข ้อร ้องเรียนต่อปั ญหาทีส
T ร ้างความไม่พอใจ
• ผู ้รับข ้อร ้องเรียนนํ าเสนอขัน
U ตอนการจัดการข ้อร ้องเรียน
• ผลลัพธ์ทไีT ด ้คือ ลูกค ้าต ้องเกิดความพึงพอใจกลับไปทุกครังU
็ บนีU
• วิทยากรให ้ผลลัพธ์ทไีT ด ้ของเวิรก
์ ชอ
• สรุปเนือ
U หาแลกเปลีย
T นการเรียนรู ้ด ้วยการวิเคราะห์จากผู ้เข ้ารับการอบรม
• ข ้อคิดฝากให ้กับผู ้เข ้ารับการอบรม เพือ
T นํ ากลับไปฝึ กปฏิบต
ั ใิ ห ้เกิดการพัฒนาทีด
T ย
ี งิT ขึน
U

ประกาศนียบ ัตร: บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซ ี จําก ัด
อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)
ชําระภายใน
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ค่าส ัมมนา
4,500.00
4,300.00

พิเศษ! ชําระภายใน
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

VAT 7%
315.00
301.00

11 มีนาคม 2562
ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
135.00
129.00

รวมจ่ายสุทธิ
4,680.00
4,472.00

กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
4,815.00
4,601.00

์ า
ํ เนาหน้าเช็ค)
24 กุมภาพ ันธ์ 2562 (โอนเงิน หรือ แฟกซส

ั
ค่าสมมนา
4,300.00
4,000.00

VAT 7%
301.00
280.00

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
129.00
120.00

รวมจ่ายสุทธิ
4,472.00
4,160.00

กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
4,601.00
4,280.00

วิธก
ี ารชําระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนีU
1.1 ธนาคารกรุงเทพ สาขาซอยอารี บัญชีสะสมทรัพย์ เลขทีT 127-4-66322-6
1.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขาพหลโยธิน เลขทีT 014-2-63503-8
T บัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิงT แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีT จํากัด
ชือ
และแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ ้ามี) ทีT 0-2615-4479
ืT บริษัท เบอร์ตด
T หลักสูตรและวันอบรม
พร ้อมระบุชอ
ิ ต่อของท่าน ชือ
2. ชําระด ้วยเช็คสังT จ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิงT แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีT จํากัด (สํานักงานใหญ่)
3. หัก ณ ทีจ
T า่ ย 3% เลขประจําตัวผู ้เสียภาษี 0-1055-48105-59-0
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉ ัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คนื เงินทีไT ด ้ชําระมาแล ้ว

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, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.co.th

รายละเอียดเพิม
 เติม กรุณาติดต่อ:
บริษัท ไฮโพ เทรนนิงT แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีT จํากัด
โทรศัพท์: 02-615-4499, 02-615-4477-8
แฟกซ์: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2
เวปไซด์: www.hipotraining.co.th
อีเมล์: hipotraining@gmail.com
ไอดี ไลน์: hipotraining
เฟสบุค
๊ : www.facebook.com/HIPOtraining

อบรม, สัมมนา, งานบริการ, นักบริการ,การจัดการ, ลูกค ้าโกรธ,ข ้อร ้องเรียน,ของลูกค ้า,รับมือลูกค ้า,ดูแลลูกค ้า,ตอบคําถามลูกค ้า

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, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.co.th

