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Course: 

Customer Service and Complaint Handling Workshop 
เรียนรูก้ารแกไ้ขปัญหาขอ้รอ้งเรียนจากลูกคา้และการใหบ้ริการอย่างมอือาชพี 

 
Duration: 1 Day (9:00 – 16:00) 
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หลักการและเหตุผล: 
การที่องคก์รธุรกิจแห่งหนึ่งจะประสบความส าเร็จไดน้ัน้  มิไดม้าจากการผลิตสินคา้ที่ดีมีมาตรฐานเท่านัน้ แต่ยังหมายรวมถึงการ
บรกิารใหล้กูคา้ใหไ้ดร้บัความพึงพอใจสงูสดุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแกไ้ขปัญหาขอ้รอ้งเรียนต่างๆ ที่ท  าใหล้กูคา้เกิดความไม่พอใจ 
ไม่ว่าจะเป็นในตัวสินคา้ บริการ มารยาทของพนักงาน ฯลฯ ซึ่งถา้องคก์รนั้นไม่ไดใ้หค้วามส าคัญในจุดนีเ้พียงพออาจก่อใหเ้กิด
ผลเสียในระยะยาวต่อผลการด าเนินการและความมั่นคงของธุรกิจ หลักสูตรนีอ้อกแบบมาเพื่อใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมไดท้ราบ
แนวคิดของการแกไ้ขปัญหาที่เกิดจากขอ้รอ้งเรียนของลกูคา้ในรูปแบบที่ถกูตอ้ง รวมถึงการแกไ้ขปัญหาแบบเบ็ดเสรจ็ดว้ย Service 
Recovery Program และการก าหนดขัน้ตอนและกลยทุธใ์นการแกไ้ขปัญหาการรอ้งเรยีนจากลกูคา้อย่างมีระบบ นอกจากนีย้งัจะได้
เรียนรูถ้ึงการจดัการปัญหาการขอ้รอ้งเรียนจากลกูคา้แบบเชิงรุก เพื่อรกัษาภาพลกัษณแ์ละสรา้งฐานลกูคา้ที่แข็งแกรง่ใหก้บัองคก์ร
อีกดว้ย   
 
ประโยชนท์ีจ่ะได้รับ: 

• สามารถจดัการกบัปัญหาตา่งๆ เม่ือไดร้บัค าต าหนิรอ้งเรยีนจากลกูคา้ไดอ้ย่างมีประสิทธิผล 

• สรา้งทศันคติที่ดีในงานบรกิารดว้ยการเรียนรูธ้รรมชาติและพฤติกรรมของลกูคา้ 

• เรยีนรูเ้ทคนิคการฟ้ืนฟคูวามรูส้กึของลกูคา้เพื่อใหล้กูคา้คงอยู่กบัองคก์รตลอดไป 
 
หวัข้อการบรรยาย: 

• การสรา้งทศันคติที่ดีในงานบรกิารดว้ยการเรยีนรูธ้รรมชาติและพฤติกรรมของลกูคา้ 

• เทคนิคการตอ้นรบัดว้ยการจดัการความรูส้กึของลกูคา้ 

− Why do Customers Complain? 

− What are Customers’ Expectations? 

• การก าหนดนโยบายและขัน้ตอนการปฏิบตัิขององคก์รในเรื่องค าต าหนิและการรอ้งเรยีนของลกูคา้อย่างมีประสิทธิภาพ  

• กระบวนการในการด าเนินการฟ้ืนฟคูวามรูส้กึของลกูคา้ (Service Recovery Program) 

− Apologize 

− Urgent Restatement Technique 

− Empathy Technique 

− Restitution Technique 

− Follow up Technique 

• การจดัการกบัปัญหาของลกูคา้เชิงรุก (Proactive Customer Complaint Management) 
 
เหมาะส าหรับ: 

• เจา้ของกิจการ ผูบ้รหิารระดบักลางและระดบัสงู ผูบ้รหิารฝึกหดั ผูจ้ดัการอาวโุส ผูท้ี่มีหน้าที่เก่ียวขอ้งกบัการดแูลลกูคา้รวมทัง้ 
ผูท้ี่สนใจศกึษาหาความรูเ้พิ่มเติมในเรื่องการบรหิารจดัการดา้นการตลาดและการบรหิารความสมัพนัธก์บัลกูคา้ 
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วิทยากร: 
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒจิาก บริษัท บอสตันเน็ตเวิรค์ จ ากัด  
 
วัน เวลา สถานที ่และค่าใช้จ่าย ในการเข้าร่วมงานสัมมนา  

วนัที่ 1 กมุภาพนัธ ์2566 เวลา  09.00 - 16.00 น. โดยสามารถเลือกการเขา้อบรมได ้2 ช่องทาง ดงันี ้
1. เข้าร่วมอบรมทีโ่รงแรมจัสมิน ซิตี ้(ซอยสุขุมวิท 23) หรือโรงแรมทีเ่ทยีบเทา่  

(สถานทีอ่าจมีการเปล่ียนแปลงกรุณาตดิต่อเจ้าหน้าทีป่ระสานงาน) 
คา่ใชจ้่ายในการเขา้รว่มงานสมัมนา ราคา 6,500 บาท (ราคานีย้งัไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%)  

2. เข้าร่วมอบรมแบบทางไกลโดยการประชุม Distance Learning Instructor-led Virtual Class via Face to Face 
Application   
คา่ใชจ้่ายในการเขา้รว่มงานสมัมนา ราคา 5,500 บาท (ราคานีย้งัไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%)  
 
ส าหรับรายละเอียดเพิม่เตมิ กรุณาตดิต่อผู้ประสานงานอบรม โทร: 02 949 0955, 02 318 6891,  
086 337 8266, Email: seminar@bostonnetwork.com และ Line ID: @bostonnetwork 

 
 

ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษไีด้ 200%ของค่าใช้จ่ายจริง 
 (พระราชกฤษฎีกาฉบับที ่437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป) 

 

สร้างสรรคห์ลักสูตรสัมมนาคุณภาพเยีย่มโดย 
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แผนที ่โรงแรมจสัมิน ซิตี ้(ซอยสขุมุวิท 23) (สถานทีอ่าจมีการเปล่ียนแปลงกรุณาตดิต่อเจ้าหน้าทีป่ระสานงาน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



หลักสูตรทีร่่วมสัมมนา วันสัมมนา

ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย)

(ภาษาองักฤษ) 

บรษัิท (ภาษาไทย)

(ภาษาองักฤษ)

ต าแหน่งงาน: แผนก/ฝ่าย:

เบอรโ์ทรศพัทท์ี่ท  างาน: เบอรโ์ทรศพัทมื์อถือ:

เบอรโ์ทรสาร Fax: E-mail: 

ช่ือผู้ประสานงาน (HR) เบอรโ์ทรศพัท์

ข้อมูลเพือ่ใช้ออกใบก ากับภาษี :โปรดตรวจสอบความชดัเจนครบถว้น เพ่ือความถกูตอ้งของใบเสรจ็/ใบก ากบัภาษีที่ทา่นจะไดร้บั)

ช่ือที่ใหร้ะบใุนใบก ากบัภาษี : ตามช่ือบรษัิทดา้นบน

ที่อยู่ที่ใหร้ะบใุนใบก ากบัภาษี:

การช าระเงนิค่าสัมมนา : สามารถสอบถามรายละเอียดและส ารองที่นั่งไดท้ี่ 02-949-0955, 02-318-6891 ต่อ 104, 105, 108, 109

วิธีการช าระเงนิ

โอนเงินเขา้บญัชี บรษัิท บอสตนัเน็ตเวริค์ จ  ากดั  

ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต  สาขาเอสพละนาด รชัดา  บญัชีออมทรพัยเ์ลขที่ 667-2-01501-0  โอนวนัที่

ธนาคารไทยพาณิชย ์    สาขาสี่แยกศรวีรา            บญัชีออมทรพัยเ์ลขที่ 140-2-63049-9  โอนวนัที่

ถือเช็คจา่ยหนา้งานในนาม บรษัิท บอสตนัเน็ตเวริค์ จ  ากดั

จา่ยเงินสดหนา้งาน 

*โปรดน าหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ทีจ่่ายมายื่นในวันสัมมนา*

1) บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการส ารองที่นั่งใหแ้ก่ผูส้ง่เอกสารลงทะเบียนครบถว้นและช าระเงินแลว้เทา่นัน้

2) เจา้หนา้ที่จะแจง้ยืนยนัการลงทะเบียนของทา่นอีกครัง้หลงัจากไดร้บัเอกสาร

3) ในกรณีที่ทา่นส  ารองที่นั่งไวแ้ลว้แตไ่ม่สามารถเขา้รว่มการสมัมนาได ้  กรุณาแจง้ลว่งหนา้ก่อนวนังานอยา่งนอ้ย 10 วนั

*หากไม่แจ้งตามก าหนด ท่านจะต้องช าระค่าธรรมเนียมเอกสารเป็นจ านวน 50% ของอัตราค่าลงทะเบียน*

ข้อมูลครบถ้วนแล้ว กรุณาส่งกลับมาที ่Email: seminar@bostonnetwork.com หรือ Fax พร้อมส าเนาการโอนเงนิที ่02-949-0991

Registration Form
บรษัิท บอสตนัเน็ตเวริค์ จ  ากดั (ส านกังานใหญ่) 573/140  ซอยรามค าแหง 39  แขวงพลบัพลา

เขตวงัทองหลาง  กรุงเทพมหานคร 10310  Tel: 02-949-0955, 02-318-6891  Fax: 02-949-0991
เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี 0105548037730
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ข้อมูลผู้เข้าร่วมสัมมนา :(โปรดกรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นและชดัเจน, ภาษาไทย: ตัวบรรจง, ภาษาอังกฤษ: ตัวพมิพ)์
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