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เทคนิคการจัดการ
ข�อร�องเรียน
ของลูกค�า
ในสถานการณ�โควิด-19

ผานโปรแกรม

เรียน
ออนไลน�

วัตถุประสงค�

1. เพื่อใหผูเขาอบรมตระหนักถึงความคาดหวังของลูกคา

ที่มีตอสินคาและการบริการของเราในชวงสถานการณ

โควิด-19 วามีอะไรบาง และมีความสําคัญตอองคกร

อยางไร

2. เพื่อใหผูเขาอบรมไดเรียนรูเทคนิคและวิธีการในการ

บริหารความคาดหวังของลูกคา รวมถึงการจัดการ

คํารองเรียนของลูกคาที่ดีและไมดีในกรณีศึกษาตาง ๆ 

และเปรียบเทียบกับแนวทางในการจัดการขององคกร 

3. เพื่อใหผูเขาอบรมเรียนรูเทคนิค เครื่องมือ และขั้นตอน

ในการจัดการคํารองเรียนของลูกคาอยางมืออาชีพ 

รวมถึงทักษะอื่น ๆ ที่ชวยใหการจัดการคํารองเรียน

มีประสิทธิภาพมากขึ้น ไมวาจะเปนการแสดง

ความรับผิดชอบ การจัดการอารมณ และคุณภาพเสียง 

เปนตน

4. เพื่อใหผูเขาอบรมไดฝกวิเคราะหจากกรณีศึกษาจริง 

โดยใชเทคนิคที่ไดเรียนรูในหลักสูตรนี้ พรอมแนะแนว

วิธีการปองกันไมใหเกิดการรองเรียนจากลูกคาขึ้นอีก

ในอนาคต

            วิทยากร

 อาจารย�ธีรพัฒน� รู�รักดี
  วิทยากรผูเชี่ยวชาญงานบริการ 

     และการจัดการขอรองเรียนลูกคา

 หลักการและเหตุผล

การจัดการคํารองเรียนของลูกคาใหราบรื่นมีความ
สําคัญตอภาพลักษณขององคกรเปนอยางมาก โดยเฉพาะ
ในสถานการณที่มีโรคระบาดโควิด-19

ทั้งนี้เพราะในสถานการณดังกลาว องคกร
ตางตองปรับกระบวนการทํางานใหมทั้งที่เปนการทํางานที่ 
Office ตลอดจน Work from Home ซึ่งอาจมีผลกระทบตอ
ประสิทธิภาพในการตอบสนองความตองการของลูกคาได
ไมมากก็นอย

ความรูและความเขาใจในเทคนิคการจัดการความ
คาดหวังตลอดจนการจัดการกับขอรองเรียนของลูกคาอยาง
ถูกตอง มีประสิทธิภาพ จึงเปนสิ่งจําเปนยิ่งตอผูมีหนาที่
บริการลูกคาโดยตรง



หลักสูตรฝกอบรมออนไลน “เทคนิคการจัดการขอรองเรียนของลูกคาในสถานการณโควิด-19” (วันที่ 22 ม.ค. 2565)
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โอนเงิน หรือเช็คขีดครอมในนาม บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด หรือ HR Center Co., Ltd.
• ธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 2403005727 • ธนาคารไทยพาณิชย เลขที่ 0802359647 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่ 3071269091

คาธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถามี) ผูโอนเงินจะตองเปนผูชําระที่ธนาคาร
• เมื่อชําระเงินแลว โปรด e-mail สําเนาใบโอนเงิน โดยระบุชื่อองคกร ชื่อหลักสูตร มาที่บริษัทฯ กอนวันฝกอบรม  
• เอกสารหักภาษี ณ ที่จาย ตัวจริง กรุณาสงไปรษณียลงทะเบียนมาใหกอนวันอบรม

บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด (สํานักงานใหญ)
52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงทับชาง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250 
เลขที่ประจําตัวผูเสียภาษี 0105540023934
หมายเหตุ  กรณีหลักสูตรยืนยันการจัดอบรมแลว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนเงินในทุกกรณี

กรุณาชําระคาฝกอบรมกอนวันงาน

1.  *ชื่อ-นามสกุล ............................................................................

*ตําแหนง ..................................................................................

E-mail ..............................................มือถือ .............................

2.  *ชื่อ-นามสกุล ............................................................................

*ตําแหนง ..................................................................................

E-mail ..............................................มือถือ .............................

*ขอมูลนี้อาจเปดเผยใหกับวิทยากรเพื่อประโยชนในการปรับหลักสูตรใหเหมาะกับผูเรียน

ชื่อและที่อยูบริษัทสําหรับออกใบกํากับภาษี

บริษัท ................................................................................ เลขประจําตัวผูเสียภาษี ............................................สาขา ................................

ที่อยู  ..........................................................................................................................................................................................................

ประเภทธุรกิจ ............................................................ โทรศัพท  ............................................ ตอ.................. โทรสาร....................................

ผูติดตอ .................................................................... E-mail .......................................................................มือถือ ......................................

หัวข�อการฝ�กอบรม
09.00 – 10.30 น.
การบริหารความคาดหวังของลูกค�า
  การบริหารความคาดหวังของลูกคาคืออะไร 
  ในสถานการณโควิด-19 อะไรที่เราทําใหลูกคาได 

อะไรคือขอจํากัด
  เมื่อลูกคาคาดหวัง ลูกคาตองสมหวัง หากไมสมหวัง 

จะเกิดอะไรขึ้น (การรองเรียนจะตามมา) 

การจัดการคําร�องเรียนของลูกค�า – 
ที่มาและสาเหตุ
  ทําไมลูกคาถึงรองเรียน!!! 
  โควิด-19 ไมใชขออางสําหรับลูกคา
  ขอดีและขอเสียจากการที่ลูกคารองเรียนมีอะไรบาง
  กรณีศึกษา จะสื่อสารอยางไรเวลาลูกคารองเรียน
  กรณีศึกษา เทคนิคการจัดการคํารองเรียนแบบไหนดี   

แบบไหนใชไมได (ใชชื่อบริษัทสมมติ)

10.30 – 10.40 น.      
พักเบรก

10.40 – 12.00 น. 
เทคนิค เครื่องมือ และขั้นตอนในการจัดการ
คําร�องเรียนของลูกค�าอย�างมืออาชีพ 
(คิดค�นจากประสบการณ�ของวิทยากรเอง)
  รับฟง เขาใจ รับผิดชอบ 
  เทคนิคการจัดการดานอารมณของลูกคา
  เทคนิคการเสนอตัวเขาดูแลลูกคา
  สคริปตที่ควรใชในการจัดการคํารองเรียนของลูกคา
  ทักษะอื่น ๆ ที่จําเปนตอการจัดการคํารองเรียนของลูกคา 

ไดแก การทําความเขาใจลูกคา การจัดการอารมณ ทักษะ
การฟง การมีสติและสมาธิ การแกปญหาและตัดสินใจ 
คุณภาพเสียง นํ้าเสียง การรักษามารยาทของผูใหบริการ 
ความอดทน การตรงตอเวลา และการแสดงความรับผิดชอบ 
*** อยาใชขออางในการสื่อสารกับลูกคา ***

Workshop: จากกรณีศึกษาที่เคยเกิดขึ้นจริงในบริษัท
วิเคราะหจากตัวเราเอง อะไรที่เราทําไดดี อะไรที่ควรพัฒนา

บทสรุปของการจัดการคําร�องเรียน
  แนวทางที่จะปองกันไมใหเกิดการรองเรียนขึ้นอีกในอนาคต
  แผนพัฒนาตนเองในการจัดการคํารองเรียน


