Customer Complaint Management
รับมืออย่างไรเมือ
D ลูกค ้าร ้องเรียนและไม่พอใจ

วิทยากร: ดร.พิพ ัฒน์พล เพ็ ชรเทีย
 ง
ปริญญาเอก การศึกษาเพือ
D พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง,
ปริญญาโท การศึกษาเพือ
D พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง,
ประสบการณ์ทํางาน ทีป
D รึกษาอาวุโสด ้านการพัฒนาบุคลากร/วิทยากร
บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี4 ฟรี จําก ัด (พ ัฒนาบุคลากรมากกว่า 3,500 คน)
- ผู ้จัดการฝ่ ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล / นักวิเคราะห์วางแผนระบบการฝึ กอบรม
 ั แนล กรุป
และการพ ัฒนาบุคลากร กลุม
่ บริษท
ั คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชน
๊ จําก ัด

16 ตุลาคม 2561
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คด
ิ กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
*สถานทีจ
D ัดอบรมอาจเปลีย
D นแปลงได ้ตามความเหมาะสม

หล ักการและเหตุผล
หลักสูตรนีไT ด ้พัฒนาขึน
T มาเพือ
D ให ้ทีมนักขายและนั กบริการ ได ้เรียนรู ้ทังT เทคนิควิธใี นการจัดการกับข ้อร ้องเรียนของลูกค ้า
ิ หน ้า การร ้องเรียนผ่านโทรศพ
ั ท์ รวมทังT
อย่างเป็ นระบบ ได ้ฝึ กปฏิบต
ั ก
ิ ารรับข ้อร ้องเรียนจากลูกค ้าทังT โดยตรงแบบเผชญ
้ ้ด ้วยตนเองเมือ
เคล็ดลับอืน
D ๆทีจ
D ะทําให ้ผู ้อบรมได ้เข ้าใจและสามารถประยุกต์ใชได
D ปฏิบต
ั งิ านจริง
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
D สร ้างความรู ้ความเข ้าใจเรือ
D งการจัดการข ้อร ้องเรียนจากลูกค ้า
ึ ษาในหลักสูตรนีT ในขณะปฏิบต
2. เพือ
D ให ้ผู ้เข ้าอบรมสามารถประยุกต์ความรู ้ทีไD ด ้ศก
ั งิ านจริง
ิ ธิภาพสูงสุด
ได ้อย่างมีประสท
3. เพือ
D สร ้างภาพลักษณ์ ลดความไม่พอใจจากการร ้องเรียน เพิม
D จํานวนลูกค ้าประจําให ้กับ
ิ ธิภาพ
บริษัทจากการจัดการกับความไม่พอใจและข ้อร ้องเรียนทีม
D ป
ี ระสท
ห ัวข้อการบรรยายและ Workshop
1. พฤติกรรมโดดเด่นของลูกค ้าในยุคนีT – เข ้าใจพฤติกรรมและความต ้องการทีห
D ลากหลาย และพฤติกรรมของลูกค ้ายุค
ใหม่ทห
ีD ลากแบบ
2. ทําไมลูกค ้าจึงร ้องเรียนเพือ
D เรียกร ้อง – หลายเหตุผลทีล
D ูกค ้าเรียกร ้องจากการทีไD ม่ได ้ตามทีค
D าดหวัง
3. สาเหตุของความไม่พอใจของลูกค ้า - เรียนรู ้ปั จจัยทีเD ป็ นสาเหตุทล
ีD ูกค ้าไม่พอใจ
4. การวิเคราะห์ข ้อเรียกร ้อง และร ้องเรียน – พนักงานทีท
D ําหน ้าทีต
D ด
ิ ต่อกับลูกค ้าต ้องสามารถวิเคราะห์สาเหตุทล
ีD ก
ู ค ้า
ไม่พอใจ
5. ระบบการบริหารจัดการกับข ้อร ้องเรียน – เทคนิคการบริหารข ้อร ้องเรียนให ้เป็ นระบบ
• พบตัว
• ทางโทรศัพท์
• Social Network
6. เทคนิคการรับมือกับลูกค ้าเมือ
D เกิดความไม่พอใจ – เทคนิคการจัดการแบบพบตัว ทางโทรศัพท์ และทาง Social
Network
7. ทัศนคติทค
ีD วรจะเป็ นในขณะรับมือลูกค ้า – สงิD สาํ คัญจําเป็ นสําหรับพนักงานในการจัดการกับข ้อร ้องเรียน
8. การป้ องกันและลดข ้อร ้องเรียน
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร:0-2615-4477-8 โทรสาร:0-2615-4499 อีเมล์: hipotraining@gmail.com , hipo-training@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็ บไซท์: www.hipotraining.co.th

9. การฝึ กปฏิบัต-ิ ทังT แบบพบตัว ทางโทรศัพท์ ทาง Social Network
ิ ธิภาพในการบริหารข ้อร ้องเรียน - วิธป
10. การวัดประสท
ี ระเมินผลการจัดการข ้อร ้องเรียน
11. สรุป คําถามและคําตอบ

ประกาศนียบ ัตร: บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซ ี จําก ัด
อ ัตราหล ักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)
ชําระภายใน 16
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
3,900.00
3,700.00

พิเศษ! ชําระภายใน 1
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
3,700.00
3,400.00

VAT 7%
273.00
259.00

ตุลาคม 2561

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

ตุลาคม 2561 (โอนเงิน หรือ แฟกซส์ าํ เนาหน้าเช็ค)
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 ดังนีT
1.1 ธนาคารกรุงเทพ สาขาซอยอารี บัญชีสะสมทรัพย์ เลขทีD 127-4-66322-6
1.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขาพหลโยธิน เลขทีD 014-2-63503-8
D บัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิงD แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีD จํากัด
ชือ
และแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจา่ ย (ถ ้ามี) ทีD 0-2615-4479
ืD บริษัท เบอร์ตด
D หลักสูตรและวันอบรม
พร ้อมระบุชอ
ิ ต่อของท่าน ชือ
2. ชําระด ้วยเช็คสังD จ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิงD แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีD จํากัด (สํานั กงานใหญ่)
3. หัก ณ ทีจ
D า่ ย 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
ื เงินทีไD ด ้ชําระมาแล ้ว
รายละเอียดเพิม
 เติม กรุณาติดต่อ:
บริษัท ไฮโพ เทรนนิงD แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีD 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 การบริการ, รับมือ, ลูกค ้า, ลูกค ้าโกรธ, รับเรือ
D ง, ข ้อร ้องเรียน (Outline HIPO)

บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร:0-2615-4477-8 โทรสาร:0-2615-4499 อีเมล์: hipotraining@gmail.com , hipo-training@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็ บไซท์: www.hipotraining.co.th

