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บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com, hipo-training@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.co.th  

หลกัสตูร How to Deal with Difficult Customers 
ลกูคา้ทีEวา่ยาก เรามวีธิ.ี.. 

 
 

วทิยากร: อาจารยสุ์พจน ์กฤษฎาธาร 
อดตี Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บรษัิท แอบ๊บอต ลาบอแรตอรสี จํากัด 

จากสหรัฐอเมรกิา  Senior Manager ฝ่ายขายและบรกิาร บรษัิท เทเลคอมเอเชยี คอรป์อเรชัEน จํากดั (มหาชน)  
และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บรษัิท เบอรงิเกอร ์อนิเกลไฮม ์(ไทย) จํากัด จากเยอรมน ี

จากประสบการณ์ตรงและจรงิในวงการทีEมากดว้ยคณุภาพมากกวา่ 30 ปี 
 
 
 

18 กนัยายน 2563 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
*สถานทีEจัดอบรมอาจเปลีEยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 
 

หลกัการและเหตผุล 
     ความตอ้งการของลกูคา้ในยุคแห่งการสรา้งความพงึพอใจนั_น มงีานวจัิยหลายฉบบัทีEมผีลการวจัิยตรงกนัวา่ 

ลกูคา้ยคุนี_มคีวามใจรอ้นขึ_นทกุวัน  และตอ้งการ การตอบสนองอยา่งทนัท ีอยา่งถกูอกถูกใจดว้ย  ดังนั_น เมืEอพบเจอ
กบับรกิารหนึEงทีEอาจไมพ่งึประสงค ์ก็จะแสดงความโกรธ ในรูปแบบต่าง ๆ ดังนั_น พนักงานในยคุปัจจบุันก็ตอ้งมกีาร
ปรับตัวเอง  เพืEอรองรับความเปลีEยนแปลงของลกูคา้ ทีEมคีวามยากขึ_นในการใหบ้รกิาร  
     หลักสตูรนี_จงึไดพั้ฒนาขึ_นมาเพืEอใหท้มีนักบรกิาร ไดเ้รยีนรูท้ั _งเทคนคิวธิจัีดการกบัลกูคา้ทีEจัดการยากขึ_น  มี

ความซบัซอ้นมากขึ_น หลักการและขั _นตอนวธิกีารจัดการกบัขอ้รอ้งเรยีน ไดฝึ้กปฏบัิตกิารรับขอ้รอ้งเรยีนจากผ่าน
โทรศพัท ์รวมทั _งเคล็ดลับอืEนๆ ทีEจะทําใหผู้อ้บรมไดเ้ขา้ใจและสามารถประยกุตใ์ชไ้ดด้ว้ยตนเองเมืEอปฏบัิตงิานจรงิ 

 
วตัถปุระสงค ์

1. เพืEอใหผู้เ้ขา้อบรมไดเ้รยีนรูจั้กอย่างลกึซึ_งกบัลกูคา้ทีEสรา้งความยุ่งยากใหก้บัการทํางาน 
2. เพืEอใหผู้เ้ขา้อบรมมคีวามสามารถในการรับมอืกับลกูคา้ทีEสรา้งความยุง่ยากใหก้บัการทํางาน 
3. เพืEอใหผู้เ้ขา้อบรมมเีทคนคิวธิทีีEจะเสรมิสรา้งศกัยภาพตนเองใหส้ามารถปฏบิตังิานไดอ้ย่างราบรืEน 
4. เพืEอใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถประยกุตค์วามรูท้ีEไดศ้กึษาในหลักสตูรนี_ ในขณะปฏบิตังิานจรงิไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพสงูสดุ 

5. เพืEอสรา้งภาพลักษณ์ ลดความไมพ่อใจจากการรอ้งเรยีน เพิEมจํานวนลกูคา้ประจําใหก้บับรษัิทจากการ
จัดการกบัความไม่พอใจและขอ้รอ้งเรยีนทีEมปีระสทิธภิาพ 

 
หวัขอ้การฝึกอบรม 
1. ภาพรวมทกัษะการจัดการรอ้งเรยีน 
2. หลัก และ ขั _นตอน ในการจัดการกบัลกูคา้ทีEรอ้งเรยีน 
3. เทคนคิรับมอืกับลกูคา้หลากลายประเภททีEยากจะรับมอื (Difficult customers) 
a. ลกูคา้ทีEพูดหยาบคาย 
b. ลกูคา้ทีEลวนลามพนักงาน  
c. ลกูคา้ทีEเรยีกรอ้งมากเกนิไป 
d. ลกูคา้ทีEชอบอา้งว่ารูจั้กกบัผูบ้รหิาร 
e. ลกูคา้หัวหมอ เจา้เล่ห ์
f. ลกูคา้ทีEชอบขู.่... จะฟ้อง หรอื จะลงขา่วหนา้ 1 
g. ลกูคา้แสนรู ้
h. ลกูคา้เจา้อารมณ ์เอาแตใ่จตนเอง 
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i. ลกูคา้เจา้ยศเจา้อยา่ง และ ลกูคา้มยีศมตํีาแหน่ง 
4. เทคนคิการอ่านลกัษณะนสิยัลูกคา้และความตอ้งการจากนํ_าเสยีง 
5. เทคนคิในการใช ้Script อยา่งมอือาชพี และ การปรับเปลีEยนคําพูดใน Script 
6. การใชภ้าษาจรติ และ การปรับภาษาของตนเอง อยา่งมอือาชพี (Voice, Tones, Words) 
7. เทคนคิการยนืหยัดตอ่สูก้บัลกูคา้อย่างมอือาชพี โดยไมทํ่าใหล้กูคา้รูส้กึโกรธ 
8. เทคนคิอืEนๆ  

• การตอบคําถามอย่างมลีูกลอ่ลกูชน 
• เทคนคิการวางสายโทรศัพท ์อยา่งมอือาชพี 

9. กจิกรรม  Role Play การวเิคราะหแ์ละจัดการกับขอ้รอ้งเรยีนลูกคา้กรณี 1 
10. กจิกรรม  Role Play การวเิคราะหแ์ละจัดการกับขอ้รอ้งเรยีนลกูคา้กรณี 2 
11. กจิกรรม  Role Play การวเิคราะหแ์ละจัดการกับขอ้รอ้งเรยีนลูกคา้กรณี 3 
12. สรุป คําถามและคําตอบ- เทคนคิเพิEมเตมิตามทีEผูเ้ขา้อบรมตอ้งการเรยีนรู ้
 

 

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 
 

อัตราหลักสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายใน 18 กนัยายน 2563 

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 4 กนัยายน 256 (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 ดงันี_ 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ สาขาซอยอาร ีบญัชสีะสมทรัพย ์เลขทีE 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขทีE 014-2-63503-8 

          ชืEอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิEง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีE จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีE 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืEอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชืEอหลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สัEงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิEง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีE จํากดั (สาํนักงานใหญ)่ 
3.  หัก ณ ทีEจา่ย 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 ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีEไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิEง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีE 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, How to Deal, Difficult Customers, ตอบสนอง, ลกูคา้, หลกัการ, ขั _นตอน, วธิกีาร, รอ้งเรยีน 


