
 

 
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, hipotraining@hotmail.com, เว็บไซท:์ www.hipotraining.co.th  

หลกัสตูร การบรหิารขอ้รอ้งเรยีนของลกูคา้อยา่งเป็นระบบ 
 
 

วทิยากร: อาจารยส์พุจน ์กฤษฎาธาร 
อดตี Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด  
บรษัิท แอบ๊บอต ลาบอแรตอรสี จํากดั จากสหรัฐอเมรกิา   

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

จากประสบการณ์ตรงและจรงิในวงการทีSมากดว้ยคณุภาพมากกวา่ 30 ปี 
 
 

7 สงิหาคม 2563 
09.00 – 16.00 

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

หลกัการและเหตผุล 
 
หลักสตูรนี]ไดพั้ฒนาขึ]นมาเพืSอใหท้มีนักบรกิาร ไดเ้รยีนรูท้ั ]งเทคนคิวธิใีนการจัดการกบัขอ้รอ้งเรยีนของลกูคา้อยา่งเป็น
ระบบ ไดฝึ้กปฏบิตักิารรับขอ้รอ้งเรยีนจากลกูคา้ทั ]งโดยตรงแบบเผชญิหนา้ การรอ้งเรยีนผา่นโทรศพัท ์รวมทั]งเคล็ดลับ
อืSนๆทีSจะทําใหผู้อ้บรมไดเ้ขา้ใจและสามารถประยกุตใ์ชไ้ดด้ว้ยตนเองเมืSอปฏบิตังิานจรงิ  
 
วตัถปุระสงค:์   
 
1. เพืSอสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเรืSองการจัดการขอ้รอ้งเรยีนจากลกูคา้ 
2. เพืSอใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถประยกุตค์วามรูท้ีSไดศ้กึษาในหลักสตูรนี] ในขณะปฏบิตังิานจรงิไดอ้ย่างม ี
ประสทิธภิาพ สงูสดุ 

3. เพืSอสรา้งภาพลักษณ์ ลดความไมพ่อใจจากการรอ้งเรยีน เพิSมจํานวนลกูคา้ประจําใหก้บับรษัิทจากการจัดการกับ
ความไมพ่อใจและขอ้รอ้งเรยีนทีSมปีระสทิธภิาพ 

 
หวัขอ้การบรรยายและ Workshop 
 
1. พฤตกิรรมโดดเด่นของลกูคา้ในยุคนี] – เขา้ใจพฤตกิรรมและความตอ้งการทีSหลากหลาย และพฤตกิรรมของ
ลูกคา้ยคุใหมท่ีSหลากแบบ 

• ลูกคา้ลังเล 
• ลูกคา้ปากด ี
• ลูกคา้ขี]เหงา 
• ลูกคา้เอาแต่ใจ 
• อืSนๆ 

2. ทําไมลกูคา้จงึรอ้งเรยีนเพืSอเรยีกรอ้ง – หลายเหตผุลทีSลูกคา้เรยีกรอ้งจากการทีSไม่ไดต้ามทีSคาดหวงั 
3. สาเหตุของความไมพ่อใจของลกูคา้ - เรยีนรูปั้จจัยทีSเป็นสาเหตทุีSลกูคา้ไมพ่อใจ  
4. การวเิคราะหข์อ้เรยีกรอ้ง และรอ้งเรยีน – พนักงานทีSทําหนา้ทีSตดิตอ่กับลูกคา้ตอ้งสามารถวเิคราะหส์าเหตทุีS
ลูกคา้ ไมพ่อใจ  

5. ระบบการบรหิารจัดการกับขอ้รอ้งเรยีน – เทคนคิการบรหิารขอ้รอ้งเรยีนใหเ้ป็นระบบ 
• พบตัว 
• ทางโทรศัพท ์
• Social Network 
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   6.   เทคนคิการรับมอืกบัลกูคา้เมืSอเกดิความไม่พอใจ – เทคนคิการจัดการแบบพบตัว ทางโทรศัพท ์และทาง   
          Social Network 
   7.   ทศันคตทิีSควรจะเป็นในขณะรับมอืลกูคา้ – สิSงสาํคัญจําเป็นสําหรับพนักงานในการจัดการกบัขอ้รอ้งเรยีน 
   8.    การป้องกันและลดขอ้รอ้งเรยีน 
   9.   การฝึกปฏบัิต-ิ ทั ]งแบบพบตัว ทางโทรศัพท ์ทาง Social Network 
  10. การวัดประสทิธภิาพในการบรหิารขอ้รอ้งเรยีน - วธิปีระเมนิผลการจัดการขอ้รอ้งเรยีน 
  11. สรุป คําถามและคําตอบ 

ประกาศนยีบตัร: บรษัิท ไฮโพ เทรนนิSง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีS จํากัด 
 
อตัราหลกัสตูร(ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายใน 7 สงิหาคม 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 24 กรกฎาคม 2563 (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 บญัชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขทีS 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขทีS 014-2-63503-8 

          ชืSอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิSง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีS จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีS 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืSอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน และชืSอหลกัสตูร 
2.  ชําระดว้ยเช็คบรษัิท สัSงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิSง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีS จํากดั 
3.  หัก ณ ทีSจา่ย 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 ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีSไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิSง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีS จํากดั 
Telephone: 02-615-4499, 02-615-4477-8    
Fax: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
Website: www.hipotraining.co.th 
E-mail: hipotraining@gmail.com  
Facebook: www.facebook.com/HIPOtraining 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อบรม, สมัมนา, การบรกิาร, การบรหิารขอ้รอ้งเรยีน, การรับเรืSองรอ้งเรยีน, การจัดการขอ้รอ้งเรยีน 


