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Course: 
Customer Service and Complaint Handling Workshop 
เรียนรูการแกไขปญหาขอรองเรียนจากลูกคาและการใหบริการอยางมืออาชีพ 

 
Duration: 1 Day (9:00 – 16:00) 
 
หลักการและเหตุผล: 
การท่ีองคกรธุรกิจแหงหนึ่งจะประสบความสําเร็จไดนั้นมิไดมาจากการผลิตสินคาที่ดีมีมาตรฐานเทานั้น แตยังหมายรวมถึงการ

บริการใหลูกคาใหไดรับความพึงพอใจสูงสุด โดยเฉพาะอยางย่ิงการแกไขปญหาขอรองเรียนตางๆ ที่ทําใหลูกคาเกิดความไมพอใจ 

ไมวาจะเปนในตัวสินคา บริการ มารยาทของพนักงาน ฯลฯ ซึ่งถาองคกรนั้นไมไดใหความสําคัญในจุดนี้เพียงพออาจกอใหเกิด

ผลเสียในระยะยาวตอผลการดําเนินการและความม่ันคงของธุรกิจ หลักสูตรน้ีออกแบบมาเพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมไดทราบ

แนวคิดของการแกไขปญหาท่ีเกิดจากขอรองเรียนของลูกคาในรูปแบบที่ถูกตอง รวมถึงการแกไขปญหาแบบเบ็ดเสร็จดวย Service 

Recovery Program และการกําหนดขั้นตอนและกลยุทธในการแกไขปญหาการรองเรียนจากลูกคาอยางมีระบบ นอกจากนี้ยังจะ

ไดเรียนรูถึงการจัดการปญหาการขอรองเรียนจากลูกคาแบบเชิงรุก เพื่อรักษาภาพลักษณและสรางฐานลูกคาที่แข็งแกรงใหกับ

องคกรอีกดวย   
 
ประโยชนที่จะไดรับ: 

• สามารถจัดการกับปญหาตางๆ เม่ือไดรับคําตําหนิรองเรียนจากลูกคาไดอยางมีประสิทธิผล 

• สรางทัศนคติที่ดีในงานบริการดวยการเรียนรูธรรมชาติและพฤติกรรมของลูกคา 

• เรียนรูเทคนิคการฟนฟูความรูสึกของลูกคาเพื่อใหลูกคาคงอยูกับองคกรตลอดไป 
 
หัวขอการบรรยาย: 

• การสรางทัศนคติที่ดีในงานบริการดวยการเรียนรูธรรมชาติและพฤติกรรมของลูกคา 

• เทคนิคการตอนรับดวยการจัดการความรูสึกของลูกคา 

− Why? Do Customer Complaint 

− What? Customers’ Expectations 

• การกําหนดนโยบายและข้ันตอนการปฏิบัติขององคกรในเร่ืองคําตําหนิและการรองเรียนของลูกคาอยางมีประสิทธิภาพ  

• กระบวนการในการดําเนินการฟนฟูความรูสึกของลูกคา (Service Recovery Program) 

− Apologize 

− Urgent Restatement Technique 

− Empathy Technique 

− Restitution Technique 

− Follow up Technique 

• การจัดการกับปญหาของลูกคาเชิงรุก (Proactive Customer Complaint Management) 
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เหมาะสําหรับ: 

• เจาของกิจการ ผูบริหารระดับกลางและระดับสูง ผูบริหารฝกหัด ผูจัดการอาวุโส ผูที่มีหนาที่เก่ียวของกับการดูแลลูกคา รวมทั้ง

ผูที่สนใจศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมในเร่ืองการบริหารจัดการดานการตลาดและการบริหารความสัมพันธกับลูกคา 

 
วิทยากร: 
วิทยากรผูทรงคุณวุฒิจาก บริษัท บอสตันเน็ตเวิรค จํากัด  

• ผูดําเนินรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

• อาจารยสอนเสริมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

• ครูสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ณ นครชิคาโก สหรัฐอเมริกา 

• วิทยากรท่ีปรึกษาการจัดทํามาตรฐานคุณภาพงานบริการ การไฟฟาฝายผลิต 

• วิทยากรบรรยายทั้งหนวยงานภาครัฐบาลและบริษัทเอกชนชั้นนําของประเทศไทย 
 
วันและเวลาในการจัดงานสัมมนา 

วันที่  12 กรกฎาคม 2560 เวลา   09.00 -16.00 น. ณ โรงแรม จัสมิน ซิตี้   (ซอยสุขุมวิท 23) หรือโรงแรมท่ีเทียบเทา 
(สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาที่ประสานงาน) 

 
คาใชจายในการเขารวมงานสัมมนา  

ราคา 5,500 บาท   (ราคานี้ยังไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม 7%)  
 

คาฝกอบรม สามารถหักคาใชจายทางภาษีได 200%ของคาใชจายจริง 
 (พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 ใช 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เปนตนไป) 

 

สรางสรรคหลักสูตรสัมมนาคุณภาพเย่ียมโดย 
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แผนที่  โรงแรม จัสมิน ซิต้ี  ซอยสุขุมวิท 23  (สถานที่อาจมีการเปล่ียนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาที่ประสานงาน) 
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Registration Form 
บริษัท บอสตันเน็ตเวิรค จํากัด (สํานักงานใหญ)  573/140 ซอยรามคําแหง 39 แขวงพลับพลา 
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 Tel: 0-2949-0955/ 0-2318-6891 Fax: 0-2949-0991 

เลขประจําตัวผูเสียภาษี 0105548037730 
*  ขอมูลผูเขารวมสัมมนา :(โปรดกรอกขอมูลใหครบถวนและชัดเจน, ภาษาไทย: ตัวบรรจง, ภาษาอังกฤษ: ตัวพิมพ) 

ขอมูลเพ่ือใชออกใบกํากับภาษี :โปรดตรวจสอบความชัดเจนครบถวน เพ่ือความถูกตองของใบเสร็จ/ใบกํากับภาษีที่ทานจะไดรบั) 

ชื่อที่ใหระบุในใบกํากับภาษี : ______________________________________________  ตามช่ือบริษัทดานบน 

ที่อยูที่ใหระบุในใบกํากับภาษี :  _______________________________________________________________    

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

การชําระเงินคาสัมมนา:สามารถสอบถามรายละเอียดและสํารองที่นั่งไดที่ 0-2949-0955/ 0-2318-6891 ตอ 104,105,108,109 

วิธีการชําระเงิน 

 โอนเงินเขาบัญชี บริษัท บอสตันเน็ตเวิรค จํากัด  

ธนาคารธนชาต    สาขารัชดาภิเษก     บัญชีออมทรัพยเลขที่ 260-2-15492-2  โอนวันที่ _________________ 

 ถือเช็คจายหนางานในนาม บริษัท บอสตันเน็ตเวิรค จํากัด 

 จายเงินสดหนางาน 

หากขอมูลครบถวนแลว กรุณาสงกลับมาที่ Email: seminar@bostonnetwork.com  หรือ Fax มาพรอมกับ 

สําเนาการโอนเงินที่ 0-2949-0991 *                            

 *โปรดนําหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จายมาย่ืนในวันสัมมนา 
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการสํารองท่ีนั่งใหแกผูสงเอกสารลงทะเบียนครบถวนและชําระเงินแลวเทานั้น 
• เจาหนาที่จะแจงยืนยันการลงทะเบียนของทานอีกคร้ังหลังจากไดรับเอกสาร 
• ในกรณีที่ทานสํารองที่นั่งไวแลวแตไมสามารถเขารวมการสัมมนาได   กรุณาแจงลวงหนากอนวันงานอยางนอย 10 วัน 
  หากไมแจงตามกําหนด ทานจะตองชําระคาธรรมเนียมเอกสารเปนจํานวน 50% ของอัตราคาลงทะเบียน 

หลักสูตรที่รวมสัมมนา__________________________________________________วันสัมมนา_________________ 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) ________________________________________________________________________ 

 (ภาษาอังกฤษ) ______________________________________________________________________ 

บริษัท  (ภาษาไทย)_________________________________________________________________________ 

 (ภาษาอังกฤษ)______________________________________________________________________ 

ตําแหนงงาน: _____________________________________แผนก/ฝาย: _____________________________________ 

 เบอรโทรศัพทที่ทํางาน: ___________________ตอ____________เบอรโทรศัพทมือถือ:__________________________ 

Fax: _________________________________  E-mail: _________________________________________          ____ 

ช่ือผูประสานงาน (HR)_______________________________เบอรโทรศัพท_____________________ตอ__________ 


