
 

 
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 ,  hipo-training@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.co.th  

Customer Complaint Management 
รับมอือยา่งไรเมืDอลกูคา้รอ้งเรยีนและไมพ่อใจ 

 
วทิยากร: ดร.พพิฒันพ์ล  เพ็ชรเที�ยง 
ปรญิญาเอก การศกึษาเพืDอพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์มหาวทิยาลยัรามคําแหง, 
ปรญิญาโท การศกึษาเพืDอพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์มหาวทิยาลยัรามคําแหง, 

                       ประสบการณ์ทํางาน ทีDปรกึษาอาวโุสดา้นการพัฒนาบคุลากร/วทิยากร 
                     บรษัิท คงิ เพาเวอร ์ดวิตี4 ฟร ีจํากดั (พฒันาบคุลากรมากกวา่ 3,500 คน) 
                    - ผูจ้ดัการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบคุคล / นักวเิคราะหว์างแผนระบบการฝึกอบรม 
                และการพฒันาบคุลากร กลุม่บรษิทั คงิ เพาเวอร ์อนิเตอรเ์นช ั�นแนล กรุป๊ จํากดั 

 
 

16 ตลุาคม 2561 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานทีDจัดอบรมอาจเปลีDยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 

  

หลกัการและเหตผุล 
หลักสตูรนีTไดพั้ฒนาขึTนมาเพืDอใหท้มีนักขายและนักบรกิาร ไดเ้รยีนรูท้ั Tงเทคนคิวธิใีนการจัดการกบัขอ้รอ้งเรยีนของลกูคา้
อย่างเป็นระบบ ไดฝึ้กปฏบิตักิารรับขอ้รอ้งเรยีนจากลกูคา้ทั Tงโดยตรงแบบเผชญิหนา้ การรอ้งเรยีนผ่านโทรศพัท ์รวมทั Tง
เคล็ดลับอืDนๆทีDจะทําใหผู้อ้บรมไดเ้ขา้ใจและสามารถประยกุตใ์ชไ้ดด้ว้ยตนเองเมืDอปฏบิตังิานจรงิ 
 

วตัถปุระสงค ์
1. เพืDอสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเรืDองการจัดการขอ้รอ้งเรยีนจากลกูคา้ 
2. เพืDอใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถประยกุตค์วามรูท้ีDไดศ้กึษาในหลักสตูรนีT ในขณะปฏบิตังิานจรงิ 
    ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพสงูสดุ 
3. เพืDอสรา้งภาพลักษณ์ ลดความไมพ่อใจจากการรอ้งเรยีน เพิDมจํานวนลกูคา้ประจําใหก้บั     
    บรษัิทจากการจัดการกบัความไม่พอใจและขอ้รอ้งเรยีนทีDมปีระสทิธภิาพ 

 
หวัขอ้การบรรยายและ Workshop  
1. พฤตกิรรมโดดเดน่ของลกูคา้ในยุคนีT – เขา้ใจพฤตกิรรมและความตอ้งการทีDหลากหลาย และพฤตกิรรมของลูกคา้ยุค
ใหมท่ีDหลากแบบ 

2. ทําไมลกูคา้จงึรอ้งเรยีนเพืDอเรยีกรอ้ง – หลายเหตผุลทีDลูกคา้เรยีกรอ้งจากการทีDไม่ไดต้ามทีDคาดหวงั 
3. สาเหตุของความไมพ่อใจของลกูคา้ - เรยีนรูปั้จจัยทีDเป็นสาเหตทุีDลูกคา้ไมพ่อใจ  
4. การวเิคราะหข์อ้เรยีกรอ้ง และรอ้งเรยีน – พนักงานทีDทําหนา้ทีDตดิตอ่กับลูกคา้ตอ้งสามารถวเิคราะหส์าเหตุทีDลกูคา้ 
ไมพ่อใจ  

5. ระบบการบรหิารจัดการกับขอ้รอ้งเรยีน – เทคนคิการบรหิารขอ้รอ้งเรยีนใหเ้ป็นระบบ 
• พบตัว 
• ทางโทรศัพท ์
• Social Network 

6. เทคนคิการรับมอืกับลกูคา้เมืDอเกดิความไม่พอใจ – เทคนคิการจัดการแบบพบตัว ทางโทรศัพท ์และทาง Social 
Network 

7. ทศันคตทิีDควรจะเป็นในขณะรับมอืลกูคา้ – สิDงสําคัญจําเป็นสําหรับพนักงานในการจัดการกบัขอ้รอ้งเรยีน 
8. การป้องกันและลดขอ้รอ้งเรยีน 
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9. การฝึกปฏบัิต-ิ ทั Tงแบบพบตัว ทางโทรศัพท ์ทาง Social Network 
  10. การวัดประสทิธภิาพในการบรหิารขอ้รอ้งเรยีน - วธิปีระเมนิผลการจัดการขอ้รอ้งเรยีน 
  11. สรุป คําถามและคําตอบ 
 

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

ชําระภายใน 16 ตุลาคม 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 1 ตลุาคม 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 ดงันีT 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ สาขาซอยอาร ีบญัชสีะสมทรัพย ์เลขทีD 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บญัชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขทีD 014-2-63503-8 

          ชืDอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิDง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีD จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ทีD 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืDอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชืDอหลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สัDงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิDง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีD จํากดั (สาํนักงานใหญ)่ 
3.  หัก ณ ทีDจา่ย 3% เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จาํกดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีDไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิDง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีD 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 การบรกิาร, รับมอื, ลกูคา้, ลกูคา้โกรธ, รับเรืDอง, ขอ้รอ้งเรยีน   (Outline HIPO) 


