
 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จ ากดั 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  

การบรหิารขอ้รอ้งเรยีนของ 
ลกูคา้อยา่งเป็นระบบ 

 
 

 

วทิยากร: พท.ดร.ธธรีธ์ร ธรีขวญัโรจน ์

อดตี General Manager - บรหิารสนิคา้ บรษัิท หา้งสรรพสนิคา้เซ็นทรัล จ ากดั 
อดตีผูจ้ัดการและบรหิารการขายอตุสาหกรรมนมไทย(นมตรามะล)ิ 

และผา่นงานดา้นการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group 
รวมประสบการณ์การท างานดา้นการขาย การตลาดและการบรกิารมากกวา่ 25 ปี  

 

 

28 ธนัวาคม 2564 
09.00 – 16.00 

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

 

หลกัการและเหตผุล 
          หลักสตูรนีไ้ดพั้ฒนาขึน้มาเพือ่ใหท้มีนักบรกิาร ไดเ้รยีนรูทั้ง้เทคนคิวธิใีนการจัดการกับขอ้รอ้งเรยีนของลกูคา้
อยา่งเป็นระบบ ไดฝึ้กปฏบิัตกิารรับขอ้รอ้งเรยีนจากลกูคา้ทัง้โดยตรงแบบเผชญิหนา้ การรอ้งเรยีนผา่นโทรศัพท ์
รวมทัง้เคล็ดลับอืน่ๆทีจ่ะท าใหผู้อ้บรมไดเ้ขา้ใจและสามารถประยกุตใ์ชไ้ดด้ว้ยตนเองเมือ่ปฏบิัตงิานจรงิ  
 

 

วตัถปุระสงค:์   
1. เพือ่สรา้งความรูค้วามเขา้ใจเรือ่งการจัดการขอ้รอ้งเรยีนจากลกูคา้ 
2. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถประยกุตค์วามรูท้ีไ่ดศ้กึษาในหลักสตูรนี ้ในขณะปฏบิัตงิานจรงิไดอ้ยา่งม ี

ประสทิธภิาพ สงูสดุ 
3. เพือ่สรา้งภาพลักษณ์ ลดความไมพ่อใจจากการรอ้งเรยีน เพิม่จ านวนลกูคา้ประจ าใหก้ับบรษัิทจากการจัดการกับ

ความไมพ่อใจและขอ้รอ้งเรยีนทีม่ปีระสทิธภิาพ 
 

หวัขอ้การบรรยายและ Workshop 
1. พฤตกิรรมโดดเดน่ของลกูคา้ในยคุนี้ – เขา้ใจพฤตกิรรมและความตอ้งการทีห่ลากหลาย และพฤตกิรรมของ

ลกูคา้ยคุใหมท่ีห่ลากแบบ 

 ลกูคา้ลังเล 
 ลกูคา้ปากด ี
 ลกูคา้ขีเ้หงา 
 ลกูคา้เอาแตใ่จ 

 อืน่ๆ 
2. ท าไมลกูคา้จงึรอ้งเรยีนเพือ่เรยีกรอ้ง – หลายเหตผุลทีล่กูคา้เรยีกรอ้งจากการทีไ่มไ่ดต้ามทีค่าดหวงั 
3. สาเหตขุองความไมพ่อใจของลกูคา้ - เรยีนรูปั้จจัยทีเ่ป็นสาเหตทุีล่กูคา้ไมพ่อใจ  
4. การวเิคราะหข์อ้เรยีกรอ้ง และรอ้งเรยีน – พนักงานทีท่ าหนา้ทีต่ดิตอ่กับลกูคา้ตอ้งสามารถวเิคราะหส์าเหตทุี่

ลกูคา้ ไมพ่อใจ  
5. ระบบการบรหิารจัดการกับขอ้รอ้งเรยีน – เทคนคิการบรหิารขอ้รอ้งเรยีนใหเ้ป็นระบบ 

 พบตัว 

 ทางโทรศัพท ์
 Social Network 

mailto:hipotraining@gmail.com
mailto:hipotraining@hotmail.com
http://www.hipotraining.co.th/
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   6.   เทคนคิการรับมอืกบัลกูคา้เมือ่เกดิความไมพ่อใจ – เทคนคิการจัดการแบบพบตัว ทางโทรศัพท ์และทาง   
          Social Network 
   7.   ทัศนคตทิีค่วรจะเป็นในขณะรับมอืลกูคา้ – สิง่ส าคัญจ าเป็นส าหรับพนักงานในการจัดการกับขอ้รอ้งเรยีน 
   8.    การป้องกันและลดขอ้รอ้งเรยีน 
   9.   การฝึกปฏบิัต-ิ ทัง้แบบพบตัว ทางโทรศัพท ์ทาง Social Network 
  10. การวดัประสทิธภิาพในการบรหิารขอ้รอ้งเรยีน - วธิปีระเมนิผลการจัดการขอ้รอ้งเรยีน 
  11. สรปุ ค าถามและค าตอบ 

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จ ากดั 
 

อตัราหลกัสตูร(ตอ่ 1 ทา่น) 

ราคาคา่อบรมสมัมนา / ทา่น 

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ทีจ่า่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ทีจ่า่ย 

บุคคลท ัว่ไป 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 

ราคาพเิศษ !!! ช าระคา่อบรมสมัมนา กอ่นวนัอบรม 15 วนั   
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ทีจ่า่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ทีจ่า่ย 

บุคคลท ัว่ไป 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 

วธิกีารช าระเงนิ:  

1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันี้ 

1.1 ธนาคารกรุงเทพ บญัชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขที ่127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บญัชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขที ่014-2-63503-8 

          ชือ่บญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จ ากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ที ่0-2615-4479  

          พรอ้มระบชุือ่บรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของทา่น และชือ่หลกัสตูร 

2.  ช าระดว้ยเชค็บรษัิท สัง่จา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จ ากดั 
3.  หัก ณ ทีจ่่าย 3% เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 

     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จ ากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสุทธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีไ่ดช้ าระมาแลว้   
 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรุณาตดิตอ่: 

บรษัิท ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จ ากดั 
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, การรับเรือ่งรอ้งเรยีน, การจัดการขอ้รอ้งเรยีน 
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