
 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 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.co.th  

การจดัการขอ้รอ้งเรยีนของลกูคา้ตอ่งานบรกิาร 
ระดบัมอือาชพี 

 

วทิยากร: อาจารย ์ไพรชั วนสับดไีพศาล 
ปรญิญาโทการตลาด ม.รามคาํแหง, ปรญิญาตร ีโทรคมนาคม ม.เทคโนโลยมีหานคร 

เป็นอาจารยพ์เิศษใหก้ับภาครัฐ อาท ิกระทรวงมหาดไทย, กระทรวงการคลงั, ศนูยฝึ์กอบรมกรงุเทพฯ, 
TOT, CAT Telecom และเป็นทีTปรกึษาใหก้บัทั Uงภาครัฐและเอกชนดา้นบคุคล งานขายการตลาด บรกิาร 
อาท ิบจก. เมอืงไทยเมเนจเมน้ท,์ บจก. สมมาตร คอรเ์ปอเรท แอนส ์เซอรว์สิ, บจก. นํUานมไทย, 
บจก. เอ็นเค ปริUนติUง เทคโนโลย,ี บจก. ปัUงงว่นหล ีมคีวามชาํนาญมากดว้ยประสบการณ์ตรง 

 

6 สงิหาคม 2561 
09.00 – 16.00 น. 

 ** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
  

*สถานทีTจัดสมัมนาอาจเปลีTยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

หลกัการ/แนวความคดิหลกัการ/แนวความคดิ  
 หนึTงในความสําเร็จของธุรกจิทีTทุกองคก์รตอ้งการก็คือ การทําใหลู้กคา้ไดรั้บความพงึพอใจสูงสุดจากการใช ้
สนิคา้และบรกิาร แต่ดว้ยสภาวะปัจจัยรอบดา้นทีTเปลีTยนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว จงึทําใหค้วามตอ้งการของลูกคา้รวมไปถงึ
ขั Uนตอนและวธิกีารใหบ้รกิารของผูใ้หบ้รกิารอาจไม่สมัพันธส์อดคลอ้งกัน ลูกคา้จงึอาจรูส้กึวา่ไม่ไดรั้บความตอ้งการนัUนๆ
ตามทีTลกูคา้คาดหวังไว ้ทําใหล้กูคา้เกดิความรูส้กึไมพ่อใจ และแจง้ขอ้รอ้งเรยีนนัUนๆมาใหห้น่วยงานทีTเกีTยวขอ้งทราบ 
 ขอ้รอ้งเรยีนสามารถเกดิขึUนไดต้ลอดเวลา จงึตอ้งมาคัดแยกองคป์ระกอบของขอ้รอ้งเรยีนต่างๆใหช้ดัเจน เพืTอให ้
สามารถนําขอ้รอ้งเรียนเหล่านัUนไปพจิารณาแบ่งเป็นประเภทย่อยต่างๆ และนําขอ้มูลทีTไดม้าวเิคราะหข์อ้รอ้งเรียนนัUนๆ 
เพืTอนําไปสูก่ารปรับปรุงแกไ้ขพัฒนาการใหบ้รกิารในจุดนัUนๆใหด้ยีิTงขึUน ทั UงยังสามารถทีTจะตอบคําถามลูกคา้ไดอ้ย่าง
ถกูตอ้งและเป็นทีTน่าพงึพอใจ  หลักสตูรการจัดการขอ้รอ้งเรยีนของลูกคา้ต่องานบรกิารอย่างมอือาชพีนีU ชว่ยเสรมิทักษะ
และเทคนิคการจัดการขอ้รอ้งเรยีนต่างๆใหก้ับผูเ้ขา้รับการอบรม และชว่ยใหรู้ว้ธิกีารและขั UนตอนทีTสําคัญต่างๆในการ
จัดการขอ้รอ้งเรยีนของลกูคา้ 
 
วตัถปุระสงค์วตัถปุระสงค ์ 

1. เพืTอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดเ้รยีนรูก้ารจัดการขอ้รอ้งเรยีนลูกคา้อยา่งมอือาชพี 
2. เพืTอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดเ้รยีนรูท้กัษะและเทคนคิต่อการบรหิารจัดการขอ้รอ้งเรยีน 
3. เพืTอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดนํ้าความรูว้ธิกีารเฉพาะทางนีUไปประยกุตใ์ชต้อ่ยอดงานบรกิาร 

เนื>อหาหลกัสตูรเนื>อหาหลกัสตูร  
1. เรยีนรูพ้ฤตกิรรมความตอ้งการทีTหลากหลายของลกูคา้ 
2. สาเหตุทีTทําใหล้กูคา้ไม่พอใจ 
3. สาเหตุทีTทําใหล้กูคา้เกดิขอ้รอ้งเรยีน 
4. ขั Uนตอนการวางโครงสรา้งระบบเพืTอจัดการขอ้รอ้งเรยีนของลกูคา้ 
5. การวเิคราะหข์อ้รอ้งเรยีนเพืTอหาเหตุแหง่ความไมพ่อใจ 
6. การคัดแยกขอ้รอ้งเรยีนทีTมผีลกระทบรุนแรงมากสดุ ไปจนถงึขอ้รอ้งเรยีนทีTมผีลกระทบรุนแรงนอ้ยสดุ 
7. การมทีศันคตทิีTถกูตอ้งของผูรั้บขอ้รอ้งเรยีน 
8. การบรหิารจัดการขอ้รอ้งเรยีนอยา่งเป็นระบบ 

• พบต่อหนา้ลูกคา้ 
• คยุผา่นทางโทรศัพท ์
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9. วธิกีารป้องกนัและลดขอ้รอ้งเรยีน 
10. เทคนคิการรับมอืกับลกูคา้เมืTอเกดิขอ้รอ้งเรยีน 
11. การวัดประสทิธภิาพในการบรหิารจัดการขอ้รอ้งเรยีน 
12. กรณีศกึษาจากประสบการณ์ตรงของวทิยากร 
13. Workshop แบง่กลุม่ฝึกปฏบิตั ิ

• ใหโ้จทยแ์สดงบทบาทเมืTอมลีกูคา้รอ้งเรยีนเขา้มาแบบ พบตอ่หนา้ลูกคา้/คยุผา่นทางโทรศัพท ์
• แบง่บทบาทเป็นลกูคา้ทีTมขีอ้รอ้งเรยีน (ระดมความคดิเพืTอรอ้งเรยีน) 
• แบง่บทบาทเป็นผูรั้บขอ้รอ้งเรยีน (ระดมความคดิเพืTอรับมอืกบัขอ้รอ้งเรยีน) 
• ลกูคา้นําเสนอขอ้รอ้งเรยีนตอ่ปัญหาทีTสรา้งความไมพ่อใจ 
• ผูรั้บขอ้รอ้งเรยีนนําเสนอขั Uนตอนการจัดการขอ้รอ้งเรยีน 
• ผลลัพธท์ีTไดค้อื ลกูคา้ตอ้งเกดิความพงึพอใจกลับไปทกุครั Uง 
• วทิยากรใหผ้ลลัพธท์ีTไดข้องเวริก์ชอ็บนีU 

14. สรุปเนืUอหาแลกเปลีTยนการเรยีนรูด้ว้ยการวเิคราะหจ์ากผูเ้ขา้รับการอบรม 
15. ขอ้คดิฝากใหก้บัผูเ้ขา้รับการอบรม เพืTอนํากลับไปฝึกปฏบิตัใิหเ้กดิการพัฒนาทีTดยีิTงขึUน 

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

ชําระภายใน 6 สงิหาคม 2561 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ 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 22 กรกฎาคม 2561 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ 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. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันีU 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ สาขาซอยอาร ีบญัชสีะสมทรัพย ์เลขทีT 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขทีT 014-2-63503-8 

          ชืTอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิTง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีT จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีT 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืTอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชืTอหลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สัTงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิTง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีT จํากดั (สาํนักงานใหญ)่ 
3.  หัก ณ ทีTจา่ย 3% เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีTไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิTง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีT จํากดั 
โทรศพัท:์ 02-615-4499, 02-615-4477-8    
แฟกซ:์ 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
เวปไซด:์ www.hipotraining.co.th  
อเีมล:์ hipotraining@gmail.com  
ไอด ีไลน:์ hipotraining 
เฟสบุค๊: www.facebook.com/HIPOtraining  
 
อบรม, สมัมนา, งานบรกิาร, การจัดการ, ขอ้รอ้งเรยีน, มอือาชพี 


