
 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จาํกดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             

โทร:0-2615-4477-8 โทรสาร:0-2615-4499 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com , hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.com  

รับมอือยา่งไรเมืDอลกูคา้โกรธและไมพ่อใจ 
Customer Complaint Management 

(Face to Face /Telephone/Social Network) 
 

วทิยากร: ดร.ธธรีธ์ร ธรีขวญัโรจน ์
อดตี General Manager - บรหิารสนิคา้ บรษัิท หา้งสรรพสนิคา้เซ็นทรลั จํากดั 

อดตีผูจ้ดัการและบรหิารการขายอตุสาหกรรมนมไทย(นมตรามะล)ิ 
และผา่นงานดา้นการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group 

รวมประสบการณ์การทํางานดา้นการขาย การตลาดและการบรกิารมากกวา่ 25 ปี 
 

27 มถินุายน 2561 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานทีDจัดอบรมอาจเปลีDยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 

  

หลกัการและเหตผุล 
 
หลักสตูรนีไ̀ดพั้ฒนาขึน̀มาเพืDอใหท้มีนักขายและนักบรกิาร ไดเ้รยีนรูท้ัง̀เทคนคิวธิใีนการจัดการกบัขอ้รอ้งเรยีนของลกูคา้
อย่างเป็นระบบ ไดฝึ้กปฏบัิตกิารรับขอ้รอ้งเรยีนจากลกูคา้ทัง̀โดยตรงแบบเผชญิหนา้ การรอ้งเรยีนผา่นโทรศพัท ์รวมทัง̀
เคล็ดลับอืDนๆทีDจะทําใหผู้อ้บรมไดเ้ขา้ใจและสามารถประยุกตใ์ชไ้ดด้ว้ยตนเองเมืDอปฏบิตังิานจรงิ 
 

วตัถปุระสงค ์
 

1. เพืDอสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเรืDองการจัดการขอ้รอ้งเรยีนจากลกูคา้ 
2. เพืDอใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถประยุกตค์วามรูท้ีDไดศ้กึษาในหลักสตูรนี ̀ในขณะปฏบิตังิานจรงิ 
    ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพสงูสดุ 
3. เพืDอสรา้งภาพลักษณ์ ลดความไมพ่อใจจากการรอ้งเรยีน เพิDมจํานวนลกูคา้ประจําใหก้บั     
    บรษัิทจากการจัดการกบัความไม่พอใจและขอ้รอ้งเรยีนทีDมปีระสทิธภิาพ 

 
หวัขอ้การบรรยายและ Workshop  

 
1. พฤตกิรรมโดดเด่นของลูกคา้ในยคุนี ̀– เขา้ใจพฤตกิรรมและความตอ้งการทีDหลากหลาย และพฤตกิรรมของลกูคา้ยุค

ใหมท่ีDหลากแบบ 
2. ทําไมลกูคา้จงึรอ้งเรยีนเพืDอเรยีกรอ้ง – หลายเหตุผลทีDลกูคา้เรยีกรอ้งจากการทีDไมไ่ดต้ามทีDคาดหวัง 
3. สาเหตขุองความไมพ่อใจของลกูคา้ - เรยีนรูปั้จจัยทีDเป็นสาเหตุทีDลกูคา้ไม่พอใจ  
4. การวเิคราะหข์อ้เรยีกรอ้ง และรอ้งเรยีน – พนักงานทีDทําหนา้ทีDตดิตอ่กบัลูกคา้ตอ้งสามารถวเิคราะหส์าเหตทุีDลกูคา้ 

ไมพ่อใจ  
5. ระบบการบรหิารจัดการกับขอ้รอ้งเรยีน – เทคนคิการบรหิารขอ้รอ้งเรยีนใหเ้ป็นระบบ 

• พบตัว 
• ทางโทรศพัท ์
• Social Network 

6. เทคนคิการรับมอืกับลูกคา้เมืDอเกดิความไมพ่อใจ – เทคนคิการจัดการแบบพบตวั ทางโทรศัพท ์และทาง Social 
Network 

7. ทศันคตทิีDควรจะเป็นในขณะรับมอืลูกคา้ – สิDงสําคัญจําเป็นสาํหรับพนักงานในการจัดการกบัขอ้รอ้งเรยีน 



 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จาํกดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             

โทร:0-2615-4477-8 โทรสาร:0-2615-4499 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com , hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.com  

8. การป้องกันและลดขอ้รอ้งเรยีน 
9. การฝึกปฏบิตั-ิ ทัง̀แบบพบตัว ทางโทรศัพท ์ทาง Social Network 

  10. การวัดประสทิธภิาพในการบรหิารขอ้รอ้งเรยีน - วธิปีระเมนิผลการจัดการขอ้รอ้งเรยีน 
  11. สรุป คําถามและคําตอบ 
 

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
                                                                              
อตัราหลักสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายใน 28 มถินุายน 2561 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสุทธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 3,900.00 273.00 117.00 4,056.00 4,173.00 
สมาชกิ HIPO 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 

พเิศษ! ชําระภายใน 12 มถิุนายน 2561 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสุทธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 
สมาชกิ HIPO 3,400.00 238.00 102.00 3,536.00 3,638.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดงันี ̀

1.1 ธนาคารกรงุเทพ บัญชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขทีD 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขทีD 014-2-63503-8 

          ชืDอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิDง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีD จํากดั   
          และแฟ็กซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ทีD 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืDอบรษัิทของทา่น และชืDอหลกัสตูร 
2.  ชาํระดว้ยเชค็บรษัิท สัDงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิDง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีD จํากดั 
3.  หัก ณ ทีDจ่าย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขทีD 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีDไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรุณาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิDง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีD จํากดั 
โทรศพัท ์02-615-4499, 02-615-4477-78    
โทรสาร  02-615-4479 
เว็บไซท ์www.hipotraining.com,www.hipotraining.co.th 
อเีมล ์hipotraining@gmail.com  
เฟสบุค๊ www.facebook.com/HIPOtraining  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อบรม, สมัมนา การบริการ, การรับมือลกูค้า , ทําอย่างไรเมื�อลกูค้าโกรธ ร, การรับเรื�องข้อเรียน 


