
                                                                                                                                                                Outline Hipo 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จํากดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 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  

หลกัสตูร Customer Complaint Management 
รับมอือยา่งไรเมือ่ลกูคา้รอ้งเรยีนและไมพ่อใจ 

 
วทิยากร: ดร.ธธรีธ์ร ธรีขวญัโรจน ์

อดตี General Manager - บรหิารสนิคา้ บรษัิท หา้งสรรพสนิคา้เซน็ทรัล จํากดั 
อดตีผูจั้ดการและบรหิารการขายอตุสาหกรรมนมไทย(นมตรามะล)ิ 

ประสบการณร์ะดบังานบรหิารและเป็นผูเ้ชีย่วชาญการวางแผนงาน และพัฒนาระบบงาน 
ทีใ่คร ๆ ตอ้งถามถงึทัง้ในวงการมากกวา่ 25 ปี 

 
 

5 สงิหาคม 2565 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานทีจั่ดอบรมอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 

  
หลกัการและเหตผุล 
         หลักสตูรนีไ้ดพั้ฒนาขึน้มาเพือ่ใหท้มีนักขายและนักบรกิาร ไดเ้รยีนรูท้ัง้เทคนคิวธิใีนการจัดการกบัขอ้รอ้งเรยีนของ
ลกูคา้อยา่งเป็นระบบ ไดฝึ้กปฏบิตักิารรับขอ้รอ้งเรยีนจากลกูคา้ทัง้โดยตรงแบบเผชญิหนา้ การรอ้งเรยีนผา่นโทรศพัท ์
รวมทัง้เคล็ดลบัอืน่ๆทีจ่ะทําใหผู้อ้บรมไดเ้ขา้ใจและสามารถประยกุตใ์ชไ้ดด้ว้ยตนเองเมือ่ปฏบิตังิานจรงิ 
 
วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่สรา้งความรูค้วามเขา้ใจเรือ่งการจัดการขอ้รอ้งเรยีนจากลกูคา้ 
2. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถประยกุตค์วามรูท้ีไ่ดศ้กึษาในหลกัสตูรนี ้ในขณะปฏบิตังิานจรงิ 
    ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพสงูสดุ 
3. เพือ่สรา้งภาพลกัษณ ์ลดความไมพ่อใจจากการรอ้งเรยีน เพิม่จํานวนลกูคา้ประจําใหก้บั     
    บรษัิทจากการจัดการกบัความไมพ่อใจและขอ้รอ้งเรยีนทีม่ปีระสทิธภิาพ 

 
หวัขอ้การบรรยายและ Workshop  

1. พฤตกิรรมโดดเดน่ของลกูคา้ในยคุนี ้– เขา้ใจพฤตกิรรมและความตอ้งการทีห่ลากหลาย และพฤตกิรรมของลกูคา้ยคุ
ใหมท่ีห่ลากแบบ 

2. ทําไมลกูคา้จงึรอ้งเรยีนเพือ่เรยีกรอ้ง – หลายเหตผุลทีล่กูคา้เรยีกรอ้งจากการทีไ่มไ่ดต้ามทีค่าดหวัง 
3. สาเหตขุองความไมพ่อใจของลกูคา้ - เรยีนรูปั้จจัยทีเ่ป็นสาเหตทุีล่กูคา้ไมพ่อใจ  
4. การวเิคราะหข์อ้เรยีกรอ้ง และรอ้งเรยีน – พนักงานทีทํ่าหนา้ทีต่ดิตอ่กบัลกูคา้ตอ้งสามารถวเิคราะหส์าเหตทุีล่กูคา้ 

ไมพ่อใจ  
5. ระบบการบรหิารจัดการกบัขอ้รอ้งเรยีน – เทคนคิการบรหิารขอ้รอ้งเรยีนใหเ้ป็นระบบ 

 พบตวั 
 ทางโทรศพัท ์
 Social Network 

6. เทคนคิการรับมอืกบัลกูคา้เมือ่เกดิความไมพ่อใจ – เทคนคิการจัดการแบบพบตวั ทางโทรศพัท ์และทาง Social 
Network 

7. ทัศนคตทิีค่วรจะเป็นในขณะรับมอืลกูคา้ – สิง่สําคญัจําเป็นสําหรับพนักงานในการจัดการกบัขอ้รอ้งเรยีน 
8. การป้องกนัและลดขอ้รอ้งเรยีน 
9. การฝึกปฏบิตั-ิ ทัง้แบบพบตวั ทางโทรศพัท ์ทาง Social Network 
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  10. การวัดประสทิธภิาพในการบรหิารขอ้รอ้งเรยีน - วธิปีระเมนิผลการจัดการขอ้รอ้งเรยีน 
  11. สรปุ คําถามและคําตอบ 
 
ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จาํกดั 
                                                                              
อตัราหลกัสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ราคาคา่อบรมสมัมนา / ทา่น 

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ทีจ่า่ย 3 % รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ทีจ่า่ย 
บคุคลท ัว่ไป 4,500.00 315.00 135.00 4,680.00 4,815.00 
สมาชกิ HIPO 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00

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

บคุคลท ัว่ไป 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00
สมาชกิ HIPO 4,000.00 280.00 120.00 4,160.00 4,280.00

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังนี ้

1.1 ธนาคารกรงุเทพ สาขาซอยอาร ีบัญชสีะสมทรัพย ์เลขที ่127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขที ่014-2-63503-8 

          ชือ่บัญช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ที ่0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุือ่บรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของทา่น ชือ่หลักสตูรและวนัอบรม 
2.  ชําระดว้ยเชค็สัง่จา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จํากดั (สํานักงานใหญ)่ 
3.  หัก ณ ทีจ่า่ย 3% เลขประจําตัวผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีไ่ดช้ําระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จํากดั 
โทรศัพท:์ 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 
เฟสบุ๊ค: www.facebook.com/HIPOtraining  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Customer,Complaint,Management,ลกูคา้,รอ้งเรยีน,ทมีนักขาย,นักบรกิาร 


