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เทคนิคการจัดการข้อร้องเรียนและการรับมือลูกค้าอย่างชาญฉลาด 
วันศุกร์ที ่20 กนัยายน 2562  เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

 @ โรงแรม Arize  ซอยสุขุมวิท 26 ใกล้ BTS พร้อมพงษ์  ** สถานท่ีอาจมีการเปลี่ยนแปลง 
 

วิทยากร  อาจารย์วรรณรีย์  บี้สมบูรณ์ 

สมัคร 4 ท่าน  ช าระเพยีงท่านละ  2,900  บาทเท่าน้ัน !!! 

(จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท) 

หลักการและเหตุผล 
 

ปัจจุบันการการแข่งขันทางธุรกิจสูงมาก  ลูกค้ามีทางเลือก ต้นทุนการขายสูง ล้วนแล้ว เป็นเร่ืองส าคัญกับ
องค์กร ลูกค้าถือเป็นผู้มีอุปการะคุณท่ีท าให้ธุรกิจนั้นเติบโต หากไม่มีลูกค้า ธุรกิจนั้นๆ ก็ไม่สามารถอยู่อย่างยัง่ยืนได้   
ส่ิงหน่ึงท่ีจะสามารถท าให้ลูกค้าเช่ือใจและไว้วางใจในธุรกิจของเรานั้น และมีความประทับใจ เพ่ือสร้างรายได้ และ
ก าไรให้กับองค์กร  ด้านบริการ การท่ีทุกคนในองค์กรมีการมองเป้าหมายเดียวกัน ในการเห็นลูกค้าเป็นบุคคลส าคัญ  
และการมีจิตบริการท่ีดี (Service mind) หากขาดส่วนนีไ้ปย่อมส่งผลต่อความรู้สึกของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการอย่าง
แน่นอน แต่จะท าอย่างไรท่ีจะท าให้งานด้านบริการยัง่ยืน และรักษาความเช่ือมั่นต่อลูกค้าได้อย่างไร ในการบริการ ซ่ึง
ทักษะการรับค าร้องเรียนหรือการจัดการข้อร้องเรียนเม่ือลูกค้าพบปัญหาจากการใช้บริการของเรา จึงเป็นเร่ืองส าคัญท่ี
เราต้องดูแล และใส่ใจในการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าอย่างทันเวลา และลูกค้าเกิดความประทับใจจากการแก้ไขปัญหา
นั้น 

หัวข้อการอบรม 

• ความส าคัญ แนวคิดของข้อร้องเรียนในการท่ีลูกค้าพบปัญหาท่ีเกิดขึน้จากกากรแก้ไขปัญหานั้น ๆ  
• บทบาทของผู้ให้บริการอย่างมืออาชีพในการแก้ไข และบริการลูกค้า 

• ปัจจัยท่ีท าให้เกิดค าร้องเรียนต่าง ๆ ในองค์กร 

• การเรียนรู้พฤติกรรมของลูกค้าในการบริการ และการรับมือกับลูกค้าท่ีโกรธไม่พึงพอใจในการบริการ 

• ขั้นตอนการรับเร่ืองของกระบวนการต้ังแต่ต้นถึงปิดค าร้องเรียน และและวิธีการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ 

• ทักษะท่ีจ าเป็นของผู้ รับข้อร้องเรียน เช่น  การฟัง   การจัดประเดน็ และการพูดโน้มน้าว 

• การใช้ค าพูดเชิงบวก น า้เสียงในการรับเร่ืองร้องเรียนและสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับลูกค้า 

• เทคนิคการบริหารอารมณ์  การสร้างทัศนคติเชิงบวกของเจ้าหน้าท่ีและผู้ ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริการ 

• วิธีการลดความเครียดในการปฏิบัติงานรับค าร้องเรียนลูกค้าของเจ้าหน้าท่ี 
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• ฝึก work shop การรับค าร้องเรียน การพูดแก้ไขปัญหา  การโน้มน้าว 
• สรุป ถาม ตอบ 

กลุ่มเป้าหมาย 
บุคคลภายในองค์กร  และบุคคลท่ีปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวกับงานบริการ 
 
 

รูปแบบการสัมมนา 
1. การบรรยายแบบมีส่วนร่วม       40 % 
2. กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการน าเสนอผลงานกลุ่ม  50 % 
3. ดูภาพยนตร์        10 % 
4. มอบของรางวัลในการจัดท ากิจกรรม 

 
 
 

ค่าใชจ้่ายในการอบรม 

รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 ม้ือ อาหารกลางวันและใบรบัรองวุฒิบตัร 

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ราคาสุทธ ิ

ราคาปกติท่านละ 3,900 273 117 4,056 

สมคัร 3 ท่าน ๆ ละ 3,300 231 99 3,432 

สมคัร 4 ท่าน ๆ ละ 2,900 203 87 3,016 

รายละเอียดหลักสูตรอ่ืน ๆ  เพิม่เติมได้ท่ีนี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/ 
 

ส ารองท่ีนั่ง  ติดต่อเพิม่เติมได้ท่ี    Tel :  คุณธนนันท์ 089 606 0444 , 090-645-0992   Line  hrdzenter 
คุณพลอย  089 773 7091, www.hrdzenter.com  E-mail : hrdzenter@gmail.com , www.facebook.com/hrdzenter   
IG : hrd_zenter   

วิธีการช าระเงิน  
เช็คส่ังจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด 
โอนเงินเข้าบญัชีนาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด  
>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บญัชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740 
(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพือ่ยืนยนัการช าระเงิน และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : 
hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter  
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**ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด** 

 
 
 
 
 
 
 

การแจ้งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถท่ีจะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีท่ีท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสีย

ค่าใช้จ่าย 
2. กรณีท่ีท่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  
3.และในกรณีท่ีท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งส้ิน   หรือ
หากท่านยังไม่ช าระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเกบ็ค่าธุรการจ านวน  30 %  ทันที    

ท่ีอยู่ในการออกเอกสารหัก ณ ท่ีจ่าย 
ในนามบริษัท  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
เลขท่ี  171/162  ซอยพุทธบูชา  39 แยก 1-1 

แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี   0105555113021 
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