หลักสู ตร ร ับมืออย่างไรเมือ
่ ลูกค้าร้องเรียนและไม่พอใจ

วันที่ 24 มกราคม 2560
เวลา 09.00-16.00 น.
ณ โรงแรมเจ้ าพระยาปาร์ ค (รัชดา)

สถานที่จดั อบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม
หลักการและเหตุผล:

หลักสูตรนีไ
้ ด ้พัฒนาขึน
้ มาเพือ
่ ให ้ทีมนั กบริการ ได ้เรียนรู ้ทัง้ เทคนิควิธใี นการจัดการกับข ้อร ้องเรียนของ
ิ หน ้า การร ้องเรียนผ่าน
ลูกค ้าอย่างเป็ นระบบ ได ้ฝึ กปฏิบัตก
ิ ารรับข ้อร ้องเรียนจากลูกค ้าทัง้ โดยตรงแบบเผชญ
ั
้
โทรศพท์ รวมทัง้ เคล็ดลับอืน
่ ๆทีจ
่ ะทําให ้ผู ้อบรมได ้เข ้าใจและสามารถประยุกต์ใชได ้ด ้วยตนเองเมือ
่ ปฏิบัตงิ านจริง
ว ัตถุประสงค์:
1. เพือ
่ สร ้างความรู ้ความเข ้าใจเรือ
่ งการจัดการข ้อร ้องเรียนจากลูกค ้า
ึ ษาในหลักสูตรนี้ ในขณะปฏิบัตงิ านจริง
2. เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้าอบรมสามารถประยุกต์ความรู ้ทีไ่ ด ้ศก
ิ ธิภาพสูงสุด
ได ้อย่างมีประสท
3. เพือ
่ สร ้างภาพลักษณ์ ลดความไม่พอใจจากการร ้องเรียน เพิม
่ จํานวนลูกค ้าประจําให ้กับ
ิ ธิภาพ
บริษัทจากการจัดการกับความไม่พอใจและข ้อร ้องเรียนทีม
่ ป
ี ระสท
ห ัวข้อการบรรยายและ Workshop
1. พฤติกรรมโดดเด่นของลูกค ้าในยุคนี้ – เข ้าใจพฤติกรรมและความต ้องการทีห
่ ลากหลาย
และพฤติกรรม
ของลูกค ้ายุคใหม่ทห
ี่ ลากแบบ
·
ลูกค ้าลังเล
·
ลูกค ้าปากดี
·
ลูกค ้าขีเ้ หงา
·
ลูกค ้าเอาแต่ใจ
·
อืน
่ ๆ
2. ทําไมลูกค ้าจึงร ้องเรียนเพือ
่ เรียกร ้อง – หลายเหตุผลทีล
่ ก
ู ค ้าเรียกร ้องจากการทีไ่ ม่ได ้ตามทีค
่ าดหวัง
3. สาเหตุของความไม่พอใจของลูกค ้า - เรียนรู ้ปั จจัยทีเ่ ป็ นสาเหตุทล
ี่ ก
ู ค ้าไม่พอใจ
4. การวิเคราะห์ข ้อเรียกร ้อง และร ้องเรียน – พนั กงานทีท
่ ําหน ้าทีต
่ ด
ิ ต่อกับลูกค ้าต ้องสามารถวิเคราะห์สาเหตุ
ทีล
่ ก
ู ค ้า ไม่พอใจ
5. ระบบการบริหารจัดการกับข ้อร ้องเรียน – เทคนิคการบริหารข ้อร ้องเรียนให ้เป็ นระบบ
·
พบตัว
·
ทางโทรศัพท์
·
Social Network
6. เทคนิคการรับมือกับลูกค ้าเมือ
่ เกิดความไม่พอใจ – เทคนิคการจัดการแบบพบตัว
ทางโทรศัพท์
และ
ทาง Social Network
7. ทัศนคติทค
ี่ วรจะเป็ นในขณะรับมือลูกค ้า – สงิ่ สําคัญจําเป็ นสําหรับพนั กงานในการจัดการกับข ้อร ้องเรียน
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8.
9.
10.
11.

การป้ องกันและลดข ้อร ้องเรียน
การฝึ กปฏิบัต-ิ ทัง้ แบบพบตัว ทางโทรศัพท์ ทาง Social Network
ิ ธิภาพในการบริหารข ้อร ้องเรียน - วิธป
การวัดประสท
ี ระเมินผลการจัดการข ้อร ้องเรียน
สรุป คําถามและคําตอบ

วิทยากร ดร.ธธีรธ
์ ร์ ธีรขวัญโรจน์

 อัตราค่าลงทะเบียน

ั
(รวมค่าเอกสาร อาหารกลางว ัน และอาหารว่างตลอดการสมมนา)
ั
ค่าอบรมสมมนา/ท่
าน
ราคาก่อน VAT
ภาษีห ัก ณ ทีจ
่ า
่ ย
VAT 7%
3%

ราคาสุทธิ

กรณีชําระเงินหน้างาน

3,800

266

(114)

3,952

Early Bird จ่ายก่อนลดพิเศษ

3,400

238

(102)

3,536

ทุกหลักสูตร “มอบวุฒบิ ัตร ใบรับรองจากสถาบันโปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูช่ ัน

วิธก
ี ารชําระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชธี นาคาร ดังนี้
ิ รไทย บัญชส
ี ะสมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่ 732-2-458238
1.1 ธนาคารกสก
ื่ บัญช ี หจก.โปรเฟสชน
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่
ชอ
ื รับรองหัก ณ ทีจา่ ย (ถ ้ามี) ที่ 0-29030080 ext.9330
และแฟ็ กซใ์ บ Pay-in และหนังสอ
ื่ บริษัทของท่าน และชอ
ื่ หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่ (Professional Training Solution
1.2 ชําระด ้วยเช็คบริษัท สงั่ จ่าย หจก.โปรเฟสชน
Ltd, Partnership)
คุณอรัญญา 086-8929330
Professional Training Solution
Tel 02-1753330, 086-6183752
Fax. 02-9030080 ext.9330
Email : aranya.chaidejsuriya@gmail.com ; ptstraining3@gmail.com
www.ptstraining.in.th
รายละเอียดเพิม
่ เติม กรุณาติดต่อ:

ค่ าฝึ กอบรม สามารถหักค่ าใช้ จ่ายทางภาษีได้ 200% ของค่ าใช้ จ่ายจริง
(พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็ นต้ นไป)
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แบบฟอร์มการลงทะเบียน

ร ับมืออย่างไรเมือ
่ ลูกค้าร้องเรียน และไม่พอใจ
ส่ งมาที่ 02-9030080 ext. 9330 หรื อ ptstraining3@gmail.com

บริษทั _______________________________________________________________________________
ที่อยู่ออกใบกํากับภาษี __________________________________________________________________
_____________________________________________รหัสไปรษณีย_์ ____________________________
เลขประจําตัวผูเ้ สียภาษี_____________________________สาขา_____________________
ชื่อผูป้ ระสานงาน (HR)____________________________โทรศัพท์ _______________________ต่อ_______
Fax: _________________________ E-mail: _____________________________________________
วันสัมมนา____________________________________________________________________________
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________
ตําแหน่ ง: ___________________________________มือถือ __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________
ตําแหน่ ง: ___________________________________มือถือ: __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
หมายเหตุ

กรณี ยกเลิกการเข้าสัมมนากรุ ณาแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนวันสัมมนา มิฉะนั้นจะต้องชําระ 30% ของราคาค่าสัมมนา
กรณีหกั ภาษี ณ ที่จา่ ย ส่งเอกสารมาที่
หจก.โปรเฟสชัน่ แนล เทรนนิ่ง โซลูขนั่
เลขที่ 89/161 หมูบ่ ้ านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
เลขประจําตัวผู้เสียภาษี 0103553030100
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