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พร้อมรับใบวุฒิบัตรฟรีทุกท่ีน่ัง!!!  
  

การสือ่สารและการจดัการข้อรอ้งเรียนลกูค้า 
   รอบวันพฤหัสบดีท่ี  16  กุมภาพันธ์  2566   เวลา 9.00 น. – 16.00 น.  

รอบวันพฤหัสบดีท่ี  20  เมษายน คม  2566   เวลา 9.00 น. – 16.00 น.  

รอบวันศุกร์ท่ี  9  มิถนุายน  2566   เวลา 9.00 น. – 16.00 น.  

รอบวันศุกร์ท่ี  18  สิงหาคม  2566   เวลา 9.00 น. – 16.00 น.  

รอบวันศุกร์ท่ี  13  ตุลาคม  2566   เวลา 9.00 น. – 16.00 น.  

รอบวันศุกร์ท่ี  15  ธันวาคม  2566   เวลา 9.00 น. – 16.00 น.  

อบรมแบบ Online by Zoom  ราคาพเิศษท่านละ  2,500.- 
  

พเิศษสมคัร 2 ท่านลดเพิม่  500.- 
หรือสมัคร  3 ท่าน เข้าฟรี + 1 ท่านทันที !!! 

วิทยากร :  อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 
 

หลกัการและเหตุผล 
 ในปัจจุบนัทีก่ารท าตามความคาดหวงัเป็นเรื่องทีย่ากมากมายในการใหบ้รกิารลูกคา้ แต่กไ็ม่อาจปฎเิสธได้
ว่า องคก์รใดสามารถท าตามความตอ้งการของลูกคา้ไดย้่อมมชียัเหนือคู่แขง่ แต่หากความคาดหวงัของลูกคา้มกั
น ามาซึง่ความยากในการปฎบิตัติามความตอ้งการโดยผูใ้หบ้รกิารทีม่ทีกัษะความเขา้ใจในบรกิารทีย่งัไม่มากพอ จงึ
ท าใหเ้กดิขอ้รอ้งเรยีนไดง้่าย ก่อเกดิเป็นความผดิหวงัต่อการบรกิาร อนัจะน ามาซึง่ปัญหาทีม่ากมาย ไม่ว่าจะเป็น
การเรยีกรอ้ง การรอ้งขอ ทีต่ามมาดว้ยค่าชดเชย ค่าเสยีหาย หรอืแมก้ระทัง่ถงึ สคบ. ท าใหก้ารบรกิารในยุค
ปัจจุบนัปฎเิสธไม่ไดว้่า หากจะท าบรกิารใหเ้หนือระดบักต็อ้งเตรยีมใจรบักบัขอ้รอ้งเรยีนทีจ่ะเกดิ ดงันัน้การเรยีนรู้
เพือ่แกไ้ขปัญหาหรอืรบัมอืขอ้รอ้งเรยีนก่อนจะบานปลายจงึถอืเป็นกลยุทธท์ีจ่ะประคบัประคองไม่ใหปั้ญหานัน้ใหญ่
เกนิไปจนถงึขัน้จดัการไม่ได ้เพราะในยุคนี้มอีงคก์รมากมายทีพ่ลาดท่าใหก้บัการจดัการขอ้รอ้งเรยีนซึง่ท าใหค้วาม
ภกัดตี่อแบรนด์ของลูกคา้ลดน้อยลงหากองคก์รไม่แกไ้ขปัญหาในเรื่องดว้ยการพฒันาบุคลากรใหพ้รอ้มต่อการ
รบัมอื องคก์รกจ็ะเสยีลูกคา้และขาดความยัง่ยนื 
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ส่ิงท่ีได้รบั 
1)  ผูเ้ขา้อบรมตระหนกัในวถิกีารบรกิารและการจดัการขอ้รอ้งเรยีน 
2)  ผูเ้ขา้อบรมจะไดเ้รยีนรูถ้งึแนวทางการแยกประเภทขอ้รอ้งเรยีนในหลายระดบั 
3)  ผูเ้ขา้อบรมเขา้ใจในขัน้ตอนการจดัการขอ้รอ้งเรยีนทีเ่หมาะสม  
4)  ผูเ้ขา้อบรมรบัรูถ้งึการปัญหาประเภทต่างๆ และตน้ต่อของปัญหาทัง้ปวง 
5)  ผูเ้ขา้อบรมสามารถปฎบิตัติามขัน้ตอนการจดัการขอ้รอ้งเรยีนไดอ้ย่างมมีาตรฐาน 
 

หวัข้อการอบรม 

ลกัษณะการท างานในรูปแบบการให้บริการยุคปัจจุบัน 

•      ทบทวนถึงกระบวนการท างานในปัจจุบนัและการเผชิญขอ้ร้องเรียน 

•      เขา้ใจมุมมองตนเอง และมุมมองลูกคา้ 
•      สาเหตุของความไม่พอใจของลูกคา้และการร้องเรียน 

•      Workshop คุณเขา้ใจขอ้ร้องเรียนดีแค่ไหน 

ข้อร้องเรียน ความเครียดท่ีพนักงานต้องรับมือ 

การรับรู้ถึงปัญหาและวิธีเปลี่ยนมุมความคิด 

•      เทคนิคบริหารความกดดนั 

•      หลกั 5 ขอ้ ควบคุมตนจากการเจรจากบัลูกคา้ 
•      กิจกรรม รับมือกบัปัญหาลูกคา้ผา่น Case Study 

การควบคุมอารมณ์อย่างชาญฉลาด 

•      การรู้จกัสร้างก าลงัใจใหต้นเองในการแกไ้ขปัญหา 
•      หวัใจบริการท่ีสร้างความต่างจะเปล่ียนประสบการณ์ท่ีแยใ่หก้ลายเป็นดี 

•      มุมมองท่ีสองบ่งบอกปัญหาของลูกคา้และการจดัการปัญหา 
•      กิจกรรม การจดัการอารมณ์เพื่อแกไ้ขปัญหาอยา่งชาญฉลาด 

การจัดการอารมณ์ท่ีเกดิขึน้หลงัการท างาน 

•      ความสุภาพทางน ้าเสียงและการออกเสียง 
•      มุ่งสู่การสร้างรูปแบบการท างานท่ีมีความสุข 

 
กลุ่มเป้าหมาย  >>  เหมาะส าหรบัพนักงานขายทุกระดบั 
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วิทยากร  :  อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กลุ   

วิทยากรและท่ีปรึกษาด้านการขายและการตลาดให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  

ความเช่ียวชาญ ด้านการขาย ด้านการตลาด การบริการ การันตรีด้วยประสบการณ์การสอนและท่ีปรึกษาองค์กรด้านการขายและ
การบริการมากกว่า 15 ปี จากแบรนด์ยักษ์ใหญ่ต่างๆ ท่ีมีการว่าจ้างอย่างต่อเน่ือง มากกว่า 100 บริษทั, ผลงานการเขียนหนงัสือ: SALES 2  
(กลยทุธ์นักขายในปัจจุบนั) 

 

ค่าใชจ้่ายในการอบรม Online Program Zoom  

จะท าการส่งเอกสารการบรรยาย ไฟล์ PDF ทางอีเมล์ก่อนอบรม  2-3 วัน  พรอ้มรบัใบรบัรองวุฒิบตัรทางไปรษณีย์ 

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาพเิศษท่านละ 2,500 175 75 2,600 

สมัคร 2 ท่านลดเพิม่ 500.- 4,500 315 135 4,680 

สมัคร 3 เข้าฟรีเพิม่ + 1 ท่าน 7,500 525 225 7,800 

 
 

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

ส ารองที่นั่ง  ติดต่อเพ่ิมเติมได้ที่     คุณธนนันท์     090 645 0992 , 089 606 0444, Line :  hrdzenter  www.facebook.com/hrdzenter,   
IG : hrd_zenter  www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzentertraining@gmail.com , jiw473@gmail.com 

รายละเอียดการช าระเงนิ 

 การชำระเงิน โอนเขา้บัญชี ในนาม บริษทั ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนษุย์ จำกัด   

  บญัชีออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 206-237-174-0 
 กรณีชำระเงินแล้ว กรุณา Scan  หรือถ่ายรูป  สลิป Pay in มาที่  Line  : hrdzenter    
 หรือ mail  : hrdzentertraining@gmail.com, jiw473@gmail.com 

กรุณาหัก ณ ทีจ่่าย 3 % ในนาม บริษทั ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนษุย์ จำกัด  เลขที่ผู้เสียภาษี 0105555113021 
เลขที่ 171/162  ซอยพุทธบูชา 39  แยก 1-1  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรงุเทพฯ  10140 (สำนักงานใหญ่)   
เลขที่ผู้เสียภาษี 0105555113021 
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                   Scan  QR Code   กรอกใบสมคัร Online 

การแจ้งยกเลิก:  

1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  2. กรณีที่ท่านแจ้ง

ยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน  1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร    
3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งส้ิน   หรือหากท่านยัง

ไม่ช าระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเกบ็ค่าธุรการจ านวน  30 %  ทันท ี   
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