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ค าน า 

   คู่มือการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า เป็นการจัดการข้อร้องเรียนของการสื่อสาร การรับ
ข้อคิดเห็น การติดตาม การตอบรับ การตรวจสอบและตอบสนองข้อร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ การวิเคราะห์      
ระดับข้อร้องเรียน การแจ้งกลับผู้ร้องเรียน การประสานข้อมูลผู้บริโภคนมไทย-เดนมาร์ค การประสานหน่วยงาน
ภายนอก การติดตามผลการแก้ไข/ปรับปรุง ในการแจ้งกลับให้ผู้ร้องเรียนทราบ และการรายงานผลการจัดการข้อ
ร้องเรียน เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับ ผู้บริโภคนมไทย-เดนมาร์ค และเป็น
การรับผิดชอบต่อลูกค้าในการให้ความรู้ ความเข้าใจ ความเช่ือมั่น สร้างความจงรักภักดีต่อตราสินค้า และ
ภาพลักษณ์ขององค์กร 
   ทั้งนี้แผนกลูกค้าสัมพันธ์ กองการตลาด ฝ่ายการตลาดและการขาย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือเล่ม
นี้จะเป็นประโยชน์อย่างสูงสุดต่อ อ.ส.ค.ทุกท่าน เพื่อน ามาใช้ปฏิบัติในการบริหารจัดการในเรื่องข้อร้องเรียนไปใน
ทิศทางเดียวกันให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุผลส าเร็จสูงสุดขององค์กรต่อไป 
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 คู่มือการจัดการข้อรอ้งเรียนของลกูค้านมไทย-เดนมาร์ค                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1 วัตถุประสงค์ 
1.1 เพื่อให้บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการด าเนินการจัดการข้อร้องเรียนขององค์กรใช้

เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และด าเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนในทุกช่องทาง โดยกระบวนการและ
วิธีการด าเนินงานต้องเป็นไปทางทิศเดียวกัน 

1.2 เพื่อให้มั่นใจว่า ได้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนดระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรยีน 
ที่ก าหนดไว้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 

1.3 เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคนมไทย-เดนมาร์ค ได้ทราบถึงกระบวนการจัดการ 
ข้อร้องเรียนให้สามารถเข้าใจ และใช้ประโยชน์จากกระบวนที่มีอยู่ตรงกับความต้องการ 

 
2. ขอบเขต 

คู่มือนี้ครอบคลุมขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรยีนของการสื่อสาร การรับข้อคิดเห็น การติดตาม การตอบรบั 
การตรวจสอบและตอบสนองข้อร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ การวิเคราะห์ ระดับข้อร้องเรียน การแจ้งกลับผู้
ร้องเรียนการประสานข้อมูลผู้บริโภคนมไทย-เดนมาร์ค การประสานหน่วยงานภายนอก การติดตามผลการแก้ไข/
ปรับปรุง เพื่อแจ้งกลับให้ผู้ร้องเรียนทราบและการรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนตามล าดับช้ัน 

 

ค าจ ากัดความการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า 
การจัดการ หรือ Management หมายถึง กระบวนการท างานหรือกิจกรรมที่กลุ่มบุคคลในองค์กร 

ร่วมกันท างานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแนวทางที่ก าหนดไว้ 5 ข้ันตอนประกอบด้วย การวางแผน การจัด
องค์กร  การบังคับบัญชาสั่งการ การประสานงาน และการควบคุม                                     

  

ข้อร้องเรียน หมายถึง ค าร้องเรียนจาก ลูกค้า ที่ไม่ได้รับการตอบสนองความต้องการหรือความพึงพอใจ
และแจ้งขอให้ตรวจสอบแก้ไข  

 

ลูกค้า หมายถึง คนที่ซื้อสินค้า/บริการ/ สิ่งของ และจ่ายเงินให้เป็นค่าตอบแทน 
 

การแบ่งประเภทของลูกค้า
1. ลูกค้าภายใน (Internal customer) หมายถึง ผู้ที่รับผลงานของกันและกันในกระบวนการผลิต

ข้ันตอนต่างๆ     ซึ่งหมายถึงคนท างานในหน่วยงานหรือองค์กรเดียวกัน  
2. ลูกค้าภายนอก (External customer)  คือบุคคลที่ รับผลงานจากหน่วยงานองค์กร เป็น

บุคคลภายนอกที่ถือเป็นลูกค้าอย่างแท้จริงของหน่วยงาน  เป็นคนส าคัญที่จะตัดสินว่าผลงานของ
หน่วยงานมีคุณภาพหรือไม่   จึงเป็นปัจจยัส าคัญต่อความอยู่รอดของหน่วยงาน ลูกค้าภายนอกยังแบง่
ออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ            

                                                                                                       
       /2.1 ลูกค้า... 
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              2.1    ลูกค้าทางตรง (Direct customer) เป็นคนหลักที่จะได้รับผลงานโดยตรง ได้รับผลประโยชน์
อย่างแท้จริง เป็นบุคคลที่ส าคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยบ่งช้ีความส าเร็จหรือคุณภาพที่แท้จริงของหน่วยงานน้ัน     
 การที่หน่วยงานสามารถบอกได้ว่าใครเป็นลูกค้าทางตรงเป็นสิ่งส าคัญมาก 
              2.2    ลูกค้าทางอ้อม (Indirect customer) เป็นลูกค้าที่รับผลงานจากผู้ให้บริการหรือผู้ส่งมอบ
สินค้า แต่เป็นตัวกลางเพื่อน าไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีกว่าที่จะเกิดแก่ลูกค้าทางตรง ส่วนใหญ่แล้วลูกค้าทางอ้อมมักจะไม่
ค่อยชอบสินค้าหรือบริการที่ได้รับหรือไม่ได้เห็นประโยชน์หรือไม่ต้องการสินค้าหรือบริการนั้นๆ แต่จ าต้องรับเพื่อ
ประโยชน์ที่ จะเกิดแก่ลูกค้าที่แท้จริงคือลูกค้าทางตรง 
 
3. ขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า หมายถึง กระบวนการท างานหรือกิจกรรมที่กลุ่มบุคคลในองค์กร 
ร่วมกันท างานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแนวทางที่ก าหนดไว้ ประกอบด้วย การบังคับบัญชาสั่งการ  การ
ประสานงาน และการควบคุมค าร้องเรียนจาก ลูกค้า/คนที่ไม่ได้รับการตอบสนองความต้องการ หรือความพึงพอใจ
จากคนที่ซื้อสินค้าเรา สินค้า/บริการ/ สิ่งของและจ่ายเงินให้เป็นค่าตอบแทน 

3.1 การรับข้อร้องเรียนของผู้บริโภค/ลูกค้า โดยผ่าน (call center) และมีการบริหารจัดการเกี่ยวกับการ          
เข้าพบ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้ผู้บริโภค/ลูกค้า เกิดความพึงพอใจมากที่สุด  

3.2 ข้อคิดเห็น หมายถึง ความคิดเห็น โดยรวมถึงข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน 
3.3 ข้อเสนอแนะ หมายถึง การบอกกล่าวหรือเสนอเรื่องราวในเชิงสร้างสรรค์ ค าชม หรือค าแนะน าต่างๆ 
3.4 ข้อร้องเรียน หมายถึง การแสดงเจตนารมณ์ การใช้สิทธิเพื่อแจ้งความเสียหาย หรือสิ่งที่ไม่พึงประสงค์

ที่เกิดข้ึนกับลูกค้าหรือผู้บริโภค และบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
3.5 ระดับข้อร้องเรียน เป็นการจ าแนกความส าคัญข้อร้องเรียนในข้อร้องเรียนออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
ระดับท่ี 1 ข้อร้องเรียนที่มีความรุนแรง ซึ่งข้อร้องเรียนในข้อนี้รุนแรงมากซึ่งลูกค้าไม่พอใจ ผ่านหน่วยงาน

ต่างๆ เช่น ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด(สสจ.) หรือ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค(สคบ). หรือ
หน่วยงานอื่นๆ จนถึงมีการด าเนินคดีในศาล 

ระดับท่ี 2 ข้อร้องเรียนที่มีความถ่ีสูง ข้อร้องเรียนในระยะเวลาต่อเนื่อง จนถึงข้ันเรียกค่าใช้จ่าย               
เช่น ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด(สสจ.) หรือ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค(สคบ.) หรือหน่วยงาน
อื่นๆ แต่ประนีประนอมกันได้  

ระดับที่ 3 ข้อร้องเรียนที่มีความรุนแรงและมีความถ่ีสูงผ่านช่องทางต่างๆ ไม่ถือเป็นค่าเสียหาย แต่เป็น
การชดเชยค่ารักษาพยาบาลตามตกลงกัน 

ระดับท่ี 4 ข้อร้องเรียน ที่ผ่านตามช่องทางต่างๆ แต่ไม่รุนแรงเป็นการแจ้งต่อ แต่สามารถแก้ข้อร้องเรียน
ได้ ในก าหนดเวลา  

ระดับท่ี 5  เสนอข้อคิดเห็น แจ้งให้ทราบเพื่อปรับปรุงแก้ไข  
 
 
 

                                                                                          /3.ข้ันตอนการ… 
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1. ผู้บริโภคแจ้งเรื่องร้องเรียน

2. แผนกลูกค้าสัมพันธ์รับเรื่อง

3.แผนกลูกค้าสัมพันธ์บันท กข้อมูล 
รายละเอียดลูกค้า

Fax ,Tel,
E Mail ,

จดหมาย Social 
media  ล 

บันท กลง
แบบ อร์ม

4.เจรจาท าความเข้าใจกับลูกค้าเบื้องต้น

5.แจ้งผู้เก่ียวข้องทราบ

6.เข้าพบลูกค้า เปลี่ยนคืนผลิตภัณ ์นม

7.ส่งตัวอย่างให้โรงงานตรวจสอบ

ด าเนินการทันที

ด าเนินการทันทีหรือ
ภายใน 7 วัน

ด าเนินการทันทีหรือ
ภายใน 1 วัน

ด าเนินการส่งให้ห้อง
Lab ตรวจสอบภายใน 

1-3 วัน

                                        

Fax ,Tel, E Mail , 
 ล 

1. เขตกรุงเทพ และ
ปริมณ ล ผ ลูกค้า
สัมพันธ์ด าเนินการ
 2. ต่างจังหวัดภาค
ด าเนินการ

A

ล าดับ 1-15 

2. ต่างจังหวัดส านักงาน   
อ.ส.ค.ภาค ด าเนินการ 
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8.โรงงานตรวจสอบ สาเหตุ

10.ทุกภาคสรุปวิเคราะห์ข้อมูลร้องเรียน
ส่ง ผ ลูกค้าสัมพันธ์

ภายในวันท่ี 
15 ของเดือน

ด าเนินการภายใน
7-14 วัน

ส่งไม่เกินวันท่ี
10 ของเดือน

11. ผ ลูกค้าสัมพันธ์รวบรวม วิเคราะห์

12. น าเสนอผู้บริหาร

14.ทุกโรงงานแก้ไข ปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง

A

                                        

13. 
ผู้บริหาร

15. ประเมินผลเป็นระยะ9.ตอบกลับผู้บริโภคส าหรับ
รายที่ต้องการทราบสาเหตุ

ความผิดปกติ
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ขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียนแบ่งตามระดับความรุนแรง (ระดับท่ี 1-5) 
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แผนกลูกค้าสัมพันธ์บันทึกข้อมูล/รายละเอียดลูกค้าแผนกลูกค้าสัมพันธ์บันทึกข้อมูล/รายละเอียดลูกค้า

แผนกลูกค้าสัมพันธ์บันทึกข้อมูล/รายละเอียดลูกค้า

ผู้บริโภคแจ้งเรื่องร้องเรียน

แผนกลูกค้าสัมพันธ์บันท ก
ข้อมูล รายละเอียดลูกค้า

บันท กลงแบบ อร์ม

เจรจาท าความเข้าใจ
กับลูกค้าเบ้ืองต้น

แจ้งผู้เก่ียวข้องทราบ
โดยเร่งด่วนทันที

เข้าพบลูกค้า เปล่ียนคืนผลิตภัณ ์นม
พร้อมเก็บตัวอย่างกลับ

ส่งตัวอย่างให้โรงงานตรวจสอบ

โรงงานตรวจสอบ สาเหตุ

ทุกภาคสรุปวิเคราะห์ข้อมูลร้องเรียน
ส่ง ผ ลูกค้าสัมพันธ์

ด าเนินการทันที

ภายในวันท่ี 
15 ของเดือน

ด าเนินการทันทีหรือ
ภายใน 7 วัน

ด าเนินการส่งให้ห้อง
Lab ตรวจสอบ
ภายใน 1-3 วัน

ด าเนินการภายใน
7-14 วัน

ส่งไม่เกินวันท่ี
10 ของเดือน

ผ ลูกค้าสัมพันธ์รวบรวม วิเคราะห์

น าเสนอผู้บริหาร

14.ทุกโรงงานแก้ไข ปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง

                                        

Fax ,Tel, E-Mail , 
 ล 
ขออนุมัติผลิตภัณ ์
นม
น าไปชดเชยให้ลูกค้า

1. เขตกรุงเทพ และ
ปริมณ ล ผ ลูกค้า
สัมพันธ์ด าเนินการ
 2. ต่างจังหวัดภาค
ด าเนินการ

ผู้บริหาร
พิจารณา

ประเมินผลเป็นระยะ

ตอบกลับผู้บริโภคส าหรับรายท่ี
ต้องการทราบสาเหตุความผิดปกติ

Callcenter ช่องทางอ่ืนๆ

แผนกลูกค้าสัมพันธ์รับเรื่อง

ผ ลูกค้าสัมพันธ์ ติดต่อลูกค้าเพ่ือ
เข้าพบโดยเร่งด่วน   พร้อม

รายงานผู้บังคับบั ชา

ผ ลูกค้าสัมพันธ ์ติดต่อลูกค้าเพ่ือ
นัดวัน เวลาเข้าพบชดเชย

ผลิตภัณ ์นม

ผ ลูกค้าสัมพันธ์หรือคู่ค้า
ด าเนินการเปลี่ยนชดเชย
ผลิตภัณ ์นมกับลูกค้า

Social Network

ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน

ลูกค้าป  หารุนแรง
ระดับ  

ลูกค้าป  หารุนแรง
ระดับ  

ลูกค้าป  หารุนแรง
ระดับ  

ระดับความรุนแรงลูกค้าร้องเรียน

แผนกลูกค้าสัมพันธ์บันท ก
ข้อมูล รายละเอียดลูกค้า

แผนกลูกค้าสัมพันธ์บันท ก
ข้อมูล รายละเอียดลูกค้า

เจรจาท าความเข้าใจ
กับลูกค้าเบ้ืองต้น

เจรจาท าความเข้าใจ
กับลูกค้าเบ้ืองต้น

แจ้งผู้เก่ียวข้องทราบ
ทันทีหรือภายใน วัน

แจ้งผู้เก่ียวข้องทราบ
ทันทีหรือภายใน วัน

ลูกค้าป  หารุนแรง
ระดับ 4

ลูกค้าป  หารุนแรง
ระดับ 5

แผนกลูกค้าสัมพันธ์บันท ก
ข้อมูล รายละเอียดลูกค้า

แผนกลูกค้าสัมพันธ์บันท ก
ข้อมูล รายละเอียดลูกค้า

เจรจาท าความเข้าใจ
กับลูกค้าเบ้ืองต้น

เจรจาท าความเข้าใจ
กับลูกค้าเบ้ืองต้น

แจ้งผู้เก่ียวข้องทราบ
ทันทีหรือภายใน วัน

แจ้งผู้เก่ียวข้องทราบ
ทันทีหรือภายใน วัน

ผ ลูกค้าสัมพันธ์หรือคู่ค้า
ด าเนินการเปลี่ยนชดเชย
ผลิตภัณ ์นมกับลูกค้า

ผ ลูกค้าสัมพันธ์หรือคู่ค้า
ด าเนินการเปลี่ยนชดเชย
ผลิตภัณ ์นมกับลูกค้า
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  3.6 ระดับความรวดเร็วในการตอบสนองข้อคิดเห็นลกูค้าหรอืผู้บริโภค หมายถึง เกณฑ์การ

ประเมินระดับความรวดเร็วในการตอบสนอง โดยดูจากระดบัความรุนแรงของอบุัติการณ์ข้อคิดเห็นลูกค้าหรือ
ผู้บริโภค ดังนี ้

 
ระดับความ

รุนแรง 
ความหมาย ระดับความรวดเร็ว

ในการตอบสนอง 
ผู้บริโภค 

5 เสนอข้อคิดเห็น แจ้งให้ทราบเพื่อปรับปรุงแก้ไข ภายใน 7 วัน 
4 ข้อร้องเรียน ที่ผ่านตามช่องทางต่างๆ แต่ไม่รุนแรงเป็นการแจ้งต่อ แต่

สามารถแก้ข้อร้องเรียนได้ ในก าหนดเวลา  
ภายใน 6 วัน 

3 ข้อร้องเรียนที่มีความรุนแรงและมีความถ่ีสูงผ่านช่องทางต่างๆ ไม่ถือเป็น
ค่าเสียหาย แต่เป็นการชดเชยค่ารักษาพยาบาลตามตกลงกัน 

ภายใน 5 วัน 

2 ข้อร้องเรียนที่มีความถ่ีสูง ข้อร้องเรียนในระยะเวลาต่อเนือ่ง จนถึงข้ันเรียก
ค่าใช้จ่าย ผ่านหน่วยงานต่างๆ เช่น สสจ. หรือ สคบ. หรือหน่วยงานอื่นๆ 
แตม่ีการประนปีระนอมกันได ้

ภายใน 3 วัน 

1 ข้อร้องเรียนที่มีความรุนแรง ซึ่งข้อร้องเรียนในข้อนี้รุนแรงมากซึ่งลูกค้าไม่
พอใจ ผ่านหน่วยงานต่างๆ เช่น สสจ. หรือ สคบ. หรือหน่วยงานอื่นๆ จนถึง
มีการด าเนินคดีในศาล 

ภายใน 1-2 วัน 

 
3.7  การสื่อสาร หมายถึง การติดต่อ การแจ้งข้อมูล การแสดงเจตนาหรือผลการด าเนินการให้

ลูกค้าหรือผู้บริโภคทราบผ่านช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์ Email Website และสื่ออื่นๆ เป็นต้น 

3.8 การรับข้อคิดเห็น หมายถึง การเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปแสดงความคิดเห็นตามสิทธิอย่าง    
เสรีผ่านช่องทาง ตามสื่อต่างๆ เช่นตู้รับข้อคิดเห็น หนังสือ โทรศัพท์ โทรสาร Email website สื่อสารมวลชนหรอื
ช่องทางอื่นๆ 

   3.9 การปิดข้อคิดเห็น หมายถึง การสิ้นสุดการด าเนินการในข้อคิดเห็น 

                     3.10 การรายงานผล หมายถึง เสนอผลการด าเนินการต่อข้อคิดเห็นน้ันๆ 

 

 

                                                   

                                                                                                   /เกณฑ์การให้คะแนน... 
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เกณฑ์การให้คะแนนการรับค าร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ และการประเมินความพึงพอใจ 

ส่วนท่ี 1   รับเรื่อง         คะแนนท่ีได้ 

ระดับ 5 นับจากวันรับเรือ่งและแจ้งข้อมูลไป ภายใน 1 วัน           5 

ระดับ 4 นับจากวันรับเรือ่งและแจ้งข้อมูลไป ภายใน 2 วัน           4    

ระดับ 3 นับจากวันรับเรือ่งและแจ้งข้อมูลไป ภายใน 3 วัน           3 

ระดับ 2 นับจากวันรับเรือ่งและแจ้งข้อมูลไป ภายใน 4 วัน           2 

ระดับ 1 นับจากวันรับเรือ่งและแจ้งข้อมูลไป ภายใน 5 วัน           1  

ส่วนท่ี 2   การนัดหมายลูกค้า        คะแนนท่ีได้ 

ระดับ 5 รับเรือ่งนัดลูกค้าเข้าพบไม่เกิน 3 วัน            5                                        

ระดับ 4 รับเรือ่งนัดลูกค้าเข้าพบไม่เกิน 4 วัน            4 

ระดับ 3 รับเรือ่งนัดลูกค้าเข้าพบไม่เกิน 5 วัน            3  

ระดับ 2 รับเรือ่งนัดลูกค้าเข้าพบไม่เกิน 6 วัน            2 

ระดับ 1 รับเรือ่งนัดลูกค้าเข้าพบไม่เกิน 7 วัน            1 

ส่วนท่ี 3    การประเมินความพึงพอใจของลูกค้า      คะแนนท่ีได้    

ระดับ 5  ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด                                                                    5 

ระดับ 4  ลูกค้าพึงพอใจมาก                                 4 

ระดับ 3  ลูกค้าพึงพอใจปานกลาง                                          3   

ระดับ 2  ลูกค้าพึงพอใจน้อย                                 2 

ระดับ 1  ลูกค้าพึงพอใจน้อยสุด                                                                                   1  
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เกณฑ์การให้คะแนนรายงานผลการตรวจนมลกูค้าร้องเรียน      คะแนนที่ได ้

ระดับ 5 นับจากวันรับเรือ่งและรายงานผลการตรวจ COA    ภายใน 3 วัน         5 

ระดับ 4 นับจากวันรับเรือ่งและรายงานผลการตรวจ COA    ภายใน 4 วัน         4                                     

ระดับ 3 นับจากวันรับเรือ่งและรายงานผลการตรวจ COA    ภายใน 5 วัน         3 

ระดับ 2 นับจากวันรับเรือ่งและรายงานผลการตรวจ COA    ภายใน 6 วัน         2  

ระดับ 1 นับจากวันรับเรือ่งและรายงานผลการตรวจ COA    ภายใน 7 วัน         1  
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๔. หลักเกณฑ์การเปลี่ยนนมเสื่อมคุณภาพลูกค้าก่อนวันหมดอายุ 

       ๔.1 ต้องเป็นผลิตภัณฑ์นมทีเ่กิดจากการบกพร่องในการผลิต เช่น กลอ่งบวม มกีลิ่น บูด             
นมจับตัวเป็นก้อน 

      ๔.2 เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดนอกเหนือจากกระบวนการผลิต ระบบการขนส่งท าให้นมเสือ่ม
คุณภาพก่อนวันหมดอายุ หรืออื่นๆ 

 5. การจัดตั้งหน่วย  CUSTOMER SERVICE 

  จัดให้มีหน่วยงาน CUSTOMER SERVICE ทุกส านักงานภาคฯ ละ 1 หน่วยงาน โดยมอบหมาย
ผู้ปฏิบัติงานรับเรื่องจากผู้บริโภคในการรับฟังปญัหา เก็บข้อมูล และท าความเข้าใจกับผู้บริโภค เพื่อลดความรุนแรง
ในเบื้องต้นก่อน และประสานงานกับส านักงานภาคผลิตเพื่อตรวจสอบการผลิตและการเปลีย่นคืนนมเสื่อมคุณภาพ
จะไม่ค านึงว่านมกล่องนั้นจะผลิตโรงงานนมภาคไหน แต่จะค านึงว่าหน่วยงานภาคใหนที่อยู่ในพื้นที่และดูแลลูกค้า
ได้รวดเร็วและทั่วถึงมากที่สุดหรือแผนกลูกค้าสัมพันธ์ จะเป็นหน่วยงานคอยสนับสนุนอีกด้วย 

  5.1   หน่วยงาน CUSTOMER SERVICE ประจ าแผนกลูก ค้าสัมพัน ธ์ กองการตลาด                      
ฝ่ายการตลาดและการขาย โทรศัพท์หมายเลข 036-342087 , 084-335-8000 (Callcenter) และ                   
089-901-8156 ดูแลผู้บริโภคเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ประกอบไปด้วยจังหวัดกรุงเทพมหานคร นนทบุรี 
ปทุมธานี สมุทรปราการ  สมุทรสาคร และจังหวัดนครปฐม บางส่วน 

  5.2  หน่วยงาน CUSTOMER SERVICE ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง หมายเลขโทรศัพท์ 
036-909737 ดูแลผู้บริโภคเขตภาคกลาง ประกอบไปด้วยจังหวัดชัยนาท นครนายก  พระนครศรีอยุธยา 
สระบุรี  สิงห์บุรี สุพรรณบุรี  อ่างทอง  อุทัยธานี  จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด  ปราจีนบุรี  ระยอง สระแก้ว 
ลพบุรี เพชรบูรณ์ และจังหวัดอุบลราชธานี 

     5.3  หน่วยงาน CUSTOMER SERVICE ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้ หมายเลขโทรศัพท์ 032-
622150 ดูแลผู้บริโภคเขตภาคใต้ ประกอบไปด้วยจังหวัดกาญจนบุรี  ประจวบคีรีขันธ์  เพชรบุรี  ราชบุรี  กระบี่  
ชุมพร  นครศรีธรรมราช  นราธิวาส  ปัตตานี  พังงา  พัทลุง  ภูเก็ต  ยะลา  ระนอง  สงขลา  สตูล สุราษฏร์ธานี 
นครปฐม ตรัง สมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงคราม 

            5.4  หน่วยงาน CUSTOMER SERVICE ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง  หมายเลข
โทรศัพท์ 055-951096 ดูแลผู้บริโภคเขตภาคเหนือตอนล่าง ประกอบไปด้วยจังหวัดอุตรดิตถ์  ก าแพงเพชร  
พิจิตร พิษณุโลก ตาก  แพร่  และจังหวัดสุโขทัย 

 

 

                                                                                          /5.5 หน่วยงาน... 
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                     5.5 หน่วยงาน CUSTOMER SERVICE ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน  หมายเลข
โทรศัพท์ 053-222474 ดูแลผู้บริโภคเขตภาคเหนือตอนบน  ประกอบไปด้วย จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่  น่าน  
พะเยา  แม่ฮ่องสอน  ล าปาง  และจังหวัดล าพูน 

         5.6 หน่วยงานCUSTOMER SERVICE ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หมายเลข
โทรศัพท์  043-261381 ดูแลผู้บริโภคเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบไปด้วยจังหวัดกาฬสินธ์ุ  ขอนแก่น  
ชัยภูมิ  นครพนม  นครราชสีมา  บึงกาฬ  บุรีรัมย์  มหาสารคาม  มุกดาหาร  ยโสธร ร้อยเอ็ด  เลย  ศรีสะเกษ  
สกลนคร  หนองคาย  สุรินทร์  หนองบัวล าภู  อ านาจเจริญ  และจังหวัดอุดรธานี   

6. วิธีการรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้า ผ่านส านักงานภาค 

  6.1  ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน 

   6.1.1 รับเรื่องร้องเรียน ผ่านช่องทาง โทรศัพท์ โทรสาร จดหมาย E-mail , Facebook 
line , website หรือลูกค้าเดินทางมาพบด้วยตนเองและอื่นๆ 

6.2  วิธีการรับเรื่องร้องเรียน 

           6.2.1  ส านักงานภาค  รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าในเขตพื้นที่ ที่ส านักงานภาคนั้น
รับผิดชอบตามข้อ 2. แล้วจัดท าเอกสารตามระบบใช้ระยะเวลาการด าเนินการท าข้ันตอนน้ีภายใน 1 วัน นับตั้งแต่
รับเรื่องร้องเรียน 

           6.2.2  ส านักงานภาค  รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าที่ไม่ได้อยู่ในเขตของส านักงานภาคฯ
นั้นรับผิดชอบ ให้ข้อมูลเบื้องต้น ไว้เพื่อติดต่อกลับหาลูกค้า โดยน าเรื่องน าเสนอส านักงานภาคฯ ที่รับผิดชอบ โดย
การส่งแฟกซ์หรือโทรติดต่อประสานงานมายังส านักงานภาคฯ ที่รับผิดชอบเพื่อให้ส านักงานภาคฯ  ที่รับผิดชอบ
ด าเนินงานติดต่อลูกค้าต่อไประยะเวลาด าเนินงานภายใน 1 วันนับตั้งแต่วันรับเรื่องร้องเรียน          

                             6.2.3  ในกรณีที่เป็นนมเสื่อมคุณภาพที่เจอในเขตรับผิดชอบไม่ได้ผลิตในส านักงานภาคฯ 
ควรแจ้งเรื่องนี้ไปยังโรงงานที่ผลิตด้วยเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง และได้น าข้อมูล ไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 

 

 

 

                                                                                                        /6.3 ลูกค้า... 
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     6.3  ลูกค้าร้องเรียนผ่านทาง แผนกลูกค้าสัมพันธ์ กองการตลาด ฝ่ายการตลาดและการขาย 

           6.3.1 แผนกลูกค้าสัมพันธ์ รับเรื่องร้องเรียนลูกค้าที่อยู่ตามส านักงานภาคต่างๆ ให้
ข้อมูลเบื้องต้นและแฟกซ์เสนอไปตามส านักงานภาคที่ลูกค้าอาศัยอยู่ เพื่อให้ส านักงานภาคติดต่อกลับลูกค้าต่อไป
ระยะเวลาการด าเนินการภายใน 1 วันนับตั้งแต่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าเพื่อส านักงานภาคจะต้องน าเข้า
ระบบต่อไป         

                               6.3.2 แผนกลูกค้าสัมพันธ์ รับเรื่องร้องเรียนลูกค้าที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล           
ให้ขอข้อมูลลูกค้าเบื้องต้นเพื่อน าเสนอหัวหน้าส านักงาน และติดต่อ  นัดหมายลูกค้าที่จะเข้าไปพบเพื่อแก้ไข
ร้องเรียนภายใน 3 วัน นับตั้งแต่รับเรื่องร้องเรียน 

             6.3.3  ลูกค้าร้องเรียนผ่าน Website Callcenter.dpo@dpo.go.th และทีมงานให้
ข้อมูล ผ่านมาที่ฝ่ายการตลาดและการขาย ติดต่อประสานงานกับลูกค้าต่อไป เพื่อน าเข้าระบบ โดยส่งเป็น E-mail                                  
ช่ือ Lobot@dpo.go.th 

  6.4 ลักษณะการรับเรื่องร้องเรียนเบ้ืองต้น 

6.4.1 ช่ือ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทร (ที่สามารถติดต่อลูกค้าได้) 
6.4.2 วัน เดือน ปี หมดอายุ บนกล่องนม 
6.4.3 ชนิดและขนาดของนมที่ผิดปกติ 
6.4.4 รหัสเครื่องบนกล่องนม 
6.4.5 ลักษณะนมที่ผิดปกติ 
6.4.6 สถานที่ซื้อ 
6.4.7 โรงงานที่ผลิต 
6.4.8 จ านวนนมที่ผิดปกติ 

            หน่วยงานอื่นๆ ทุกแผนก/ฝ่าย/ส านัก/ส านักงาน ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการร้องเรียนให้รับเรื่อง
ร้องเรียนไว้ก่อน เช่น ช่ือ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ที่ติดต่อได้ ส่งเรื่องต่อมาที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ กองการตลาด 
ฝ่ายการตลาดและการขาย ทันที โดยมิให้ผู้บริโภคติดต่อซ้ าอีก และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ขององค์กร  

 

 

 

 

                                                                                               /7 ข้ันตอน... 
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7. ขั้นตอนการเปลี่ยนนมเสื่อมคุณภาพ (ตามตัวอย่างแบบฟอร์มท่ีแนบ)  

          7.1 ในกรณีที่ลูกค้าแจ้งผลิตภัณฑ์นมเสื่อมคุณภาพขนาด 250 มล. (1x12) อ.ส.ค.      
จะชดเชยให้เป็นชนิดโหล (1x12) โดยมีหลักการการเปลี่ยนคือ เสื่อมคุณภาพ 1 กล่องถึง 1 โหล จะชดเชยให้ 2 
โหล และในกรณีลูกค้าไม่พอใจในคุณภาพ ต้องการเปลี่ยนคืนนมทั้งหมด หรือต้องการให้ชดเชยนมเพิ่มเติม 

           7.2 ในกรณีที่ลูกค้าแจ้งผลิตภัณฑ์นมเสื่อมคุณภาพขนาด 250 มล. (1x36 )อ.ส.ค.       
จะชดเชยให้เป็นชนิดหีบ (1x36) โดยมีหลักการการเปลี่ยน คือ เสื่อมคุณภาพ 1 กล่องถึง 1 หีบ จะชดเชยให้ 1 
หีบ และในกรณีลูกค้าไม่พอใจในคุณภาพ ต้องการเปลี่ยนคืนนมทั้งหมด หรือต้องการให้ชดเชยนมเพิ่มเติม 

                   ๗.3 ในกรณีที่ลูกค้าแจ้งผลิตภัณฑ์นมเสื่อมคุณภาพขนาด 200 มล. (1x36) อ.ส.ค.              
จะชดเชยให้เป็นชนิดหีบ (1x36) โดยมีหลักการการเปลี่ยน  คือ นมเสื่อมคุณภาพ 1 กล่องถึง 1 หีบ จะชดเชยให้    
1 หีบ และในกรณีลูกค้าไม่พอใจในคุณภาพ ต้องการเปลี่ยนคืนนมทั้งหมด หรือต้องการให้ชดเชยนมเพิ่มเติม 

           ๗.4 ในกรณีที่ลูกค้าแจ้งผลิตภัณฑ์นมเสื่อมคุณภาพขนาด 125 มล. (1x48)  อ.ส.ค.      
จะชดเชยให้เป็นชนิดหีบ (1x48) โดยมีหลักการการเปลี่ยน คือ เสื่อมคุณภาพ 1 กล่องถึง 1 หีบ จะชดเชยให้ 1 
หีบ และในกรณีลูกค้าไม่พอใจในคุณภาพ ต้องการเปลี่ยนคืนนมทั้งหมด หรือต้องการให้ชดเชยนมเพิ่มเติม ให้
พิจารณาตามความเหมาะสม โดยเจรจาต่อรองและชดเชยนมไม่เกิน 3-5 หีบหรือตามดุลยพินิจของผู้บริหาร 

๗.5 จากสถานการณ์การแพร่กระจายโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จากต่างประเทศ
เข้ามาสู่ประเทศไทยตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นมาอย่างรวดเร็วและเป็นวงกว้างที่ยากต่อการควบคุมท าให้
มีการระมัดระวังในการเข้าพบลูกค้าเพื่อเปลี่ยนนมเสื่อมคุณภาพแผนกลูกค้าสัมพันธ์ กองการตลาด ฝ่ายการตลาด
และการขาย มีความห่วงใยต่อการสุ่มเสี่ยงการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ดังกล่าว จึงมีนโยบายให้ติดต่อ
ประสานงานเพื่อท าความเข้าใจในผลิตภัณฑ์นมเสื่อมคุณภาพและเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจาย
จากโรคดังกล่าวของลูกค้าจึงได้ด าเนินการ ทั้งนี้อยู่ที่ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนในการประนีประนอม
ตามมูลค่า แทนการเข้าพบด้วยตัวเอง แต่ยังมีบางกรณีที่ลูกค้าต้องยังต้องการเป็นผลิตภัณฑ์นมเพื่อชดเชย แผนก
ลูกค้าสัมพันธ์ มีวิธีการดังนี้ 

๗.5.1 น าส่งของสมมาคุณให้ลูกค้าทางไปรษณีย์หรือทาง KERRY เป็นถุงผ้า
ไทย-เดนมาร์ค กระติกเก็บความร้อน-เย็น กล่องเก็บอาหาร สบู่เหลว/โลช่ันบ ารุงผวิไทย-เดนมาร์ค หน้ากากอนามยั 
ฯลฯ  

7.5.2 ในการเข้าพบลูกค้าเพื่อเปลี่ยนนมเสื่อมคุณภาพแผนกลูกค้าสัมพันธ์ จะ
นัดเจอกันนอกบ้านหรือสถานที่โล่งแจ้ง ยืนห่างเว้นระยะ 1-2 เมตร สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา พกเจล
แอลกอฮอล์ล้างมือทุกครั้ง ใช้เวลาพูดคุยให้เร็วที่สุดเพื่อลดความเสี่ยง 

 

                                                                                     / 8. หลักฐาน...  
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8. หลักฐานการเปลี่ยนคืนนมลูกค้า 
           8.1 เอกสารหลักฐานการเปลี่ยน เช่น ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาใบขับข่ี 
ส าเนาบัตรข้าราชการพร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง หรือในกรณีลูกค้าไม่พอใจ และไม่ถ่ายบัตรประชาชน 
ให้พนักงานหมายเหตุไว้ในเอกสารพร้อมลงลายมือช่ือผู้เข้าพบลูกค้า 
           8.2 ให้ลูกค้าเซนต์รับจ านวนนมด้วยลายมือของตัวเองแล้วเซนต์ช่ือก ากับทุกครั้งใน
แบบฟอร์มใบรับค าร้องเรียนของลูกค้า 

8.3 มีรูปถ่ายตอนรับ-สง่มอบผลิตภัณฑ์นมโดยได้รบัความยนิยอมจากลูกค้าก่อน 

9. ขั้นตอนการตรวจผลิตภัณฑ์นมและแจ้งผลให้ลูกค้าหลังจากการเปลี่ยนคืนนมเสื่อมคุณภาพ 

แผนกลกูค้าสัมพันธ์ หรือ แผนกการตลาดและการขาย ส านักงานภาค เข้าพบลูกค้า และรับ
ผลิตภัณฑ์นมกลบัมา แล้วท าบันทึกน าส่งแผนกควบคุมคุณภาพ (QC) การตรวจสอบนมเสื่อมคุณภาพ เพื่อหา
สาเหตุการเสือ่มคุณภาพเพื่อน าผลไปตรวจสอบพิสจูน์ พัฒนาผลิตภัณฑ์และแจ้งผลการตรวจคุณภาพให้ลกูค้า
ทราบเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าโดยมีขั้นตอนดงันี ้ 

  1. นมเสื่อมคุณภาพที่ตรวจเป็นนมเสื่อมคุณภาพทีส่ านักงานภาคนั้นๆ ผลิตเอง ในกรณีทีนมเสื่อม
คุณภาพที่รับมาจากลกูค้าเป็นนมทีส่ านักงานภาคฯ ผลิตเองต้องสง่ให้ QC ตรวจตามปกติและแจง้ผลใหลู้กค้าทราบ
ตามขั้นตอน                
                     2. นมเสื่อมคุณภาพที่พบผลิตจากส านักงานภาคฯ อื่น ในกรณีที่นมเสื่อมสภาพที่รับมาจากลูกค้า
เป็นนมที่ส านักงานภาคฯ อื่นผลิตต้องส่งให้ QC ตรวจตามปกติ และแจ้งผลไปให้ส านักงานภาคฯ ที่ผลิต และแจ้ง
ผลให้ลูกค้าทราบตามขั้นตอน เช่น ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง ได้เปลี่ยนคืนนมเสื่อมคุณภาพจากลูกค้ามาแต่ว่า
นมเสื่อมคุณภาพที่ผลิตจาก ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้ ให้ QC อ.ส.ค. ภาคกลางสามารถตรวจสอบเบื้องต้นได้เลย
แล้วแจ้งผลให้ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้ ได้รับทราบเพื่อน าไปพัฒนาและแก้ไขและแจ้งผลให้ลูกค้าทราบตามปกติ  
         3. นมเสื่อมคุณภาพที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ ได้เปลี่ยนคืนลูกค้าในกรณีที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ ได้
เปลี่ยนคืนนมเสื่อมคุณภาพจากลูกค้ามาน้ัน ให้ส่งส านักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง ตรวจสอบเพราะเป็นส านักงานภาคฯ
ที่อยู่ใกล้ที่สุด แล้วขอผลตรวจเพื่อแจ้งไปกับส านักงานที่ผลิตและแจ้งให้กับลูกค้าเพื่อทราบต่อไป 

10. การเบิกผลิตภัณฑ์นมเพื่อเปลี่ยนคืนลูกค้า 

          การเข้าพบเยี่ยมลูกค้าร้องเรียนนมเสื่อมคุณภาพทุกครั้งเจ้าหน้าที่จะเข้าไปช้ีแจงและท าการ
เปลี่ยนนมให้กับลูกค้าเพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า โดยต้องมีการเบิกนมออกจากคลังสินค้า สนง.
ภาค เพื่อน าไปมอบให้กับลูกค้าในกรณีต่างๆ 

          1. กรณีที่นมเสื่อมคุณภาพผลิตในส านักงานภาคนั้นเอง ควรจะด าเนินการเบิกตามข้ันตอนตาม
ระบบด้วยมีเอกสารแนบการเบิกให้ถูกต้อง เช่นใบค าร้องเรียนนมเสียที่ลูกค้าแจ้งมา 
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        2. กรณีที่พบนมเสื่อมคุณภาพเป็นนมที่ผลิตจากส านักงานภาคอื่นๆให้ติดต่อแจ้งกับเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบเขตส านักงานภาค ที่ผลิตเบื้องต้นเรื่องนมที่จะเปลี่ยนคืนลูกค้า เมื่อเปลี่ยนผลิตภัณฑ์นมคืนลูกค้าแล้วส่ง
เรื่องไปเบิกผลิตภัณฑ์นมมาไว้ส ารองไว้ทดแทน จากส านักงานภาคที่ผลิตโดยแนบเอกสารการเปลี่ยนคืนนมลูกค้า            
เช่น เอกสารร้องเรียนลูกค้า หรือ เอกสารส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนรับนมเปลี่ยน 

          3. กรณีแผนกลูกค้าสัมพันธ์ เป็นหน่วยงานที่ไม่มีผลิตภัณฑ์นมเพื่อชดเชยให้ลูกค้าในคลังสินค้า 
ให้ปฏิบัติ ดังนี้ 

            ให้เบิกนมตัวอย่างเพื่อส ารองการเปลี่ยนในแต่ละครั้ง ท ารายงานคุมสต็อกนม และเมื่อเปลี่ยนคืน
แล้วให้ท ารายงานขอเบิกนมจากส านักงานภาค ที่ผลิตเพื่อน ามาคืนในนมตัวอย่างเพื่อเปลี่ยนคืนลูกค้า โดยแนบ
เอกสารการเปลี่ยนคืนนมลูกค้า เช่น เอกสารร้องเรียนลูกค้า หรือเอกสารส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนที่รับ
ผลิตภัณฑ์นมเปลี่ยนคืน 

11. เทคนิคการลดความไม่พึงพอใจของลูกค้าในการจัดการข้อร้องเรียน 

1. ปล่อยให้ลูกค้าได้ระบายถึงปัญหาที่เกิดข้ึนกับสินค้าที่ได้พบเจอ ปล่อยให้ลูกค้าได้ระบาย
เรื่องราวความคับข้องใจก่อนโดยยังไม่ต้องขัดจังหวะ หากเราต้องการที่จะแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า เราจะต้องหา
จุดเริ่มต้นที่ส าคัญที่สุดคือ จะต้อง “รับฟัง” ลูกค้าก่อน 

2. ไม่มีอคติกับลูกค้า บ่อยครั้งที่ลูกค้าแสดงออกถึงความไม่พอใจในผลิตภัณฑ์นม ลูกค้าจะ
โวยวายมีอารมณฉุ์นเฉียวซึ่งสิ่งที่ติดตามมาก็คือ “อคต”ิ ที่มีต่อลูกค้า 

3. แสดงความเข้าใจและเห็นใจลูกค้า ปล่อยให้ลูกค้าระบายอารมณ์โดยที่เราต้องไม่มีอารมณ์ 
ร่วมด้วย และจะต้องแสดงให้เห็นว่าเราเข้าใจปัญหาที่เกิดข้ึน และพยายามหาค าตอบในข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึนในตัว
ผลิตภัณฑ์กับประโยคที่แสดงการขอโทษหรือเสียใจอย่างจริงใจ ทั้งน้ าเสียงและท่าทางจะเป็นเสมือนสะพานที่เช่ือม 
ความรู้สึกของเราเข้ากับลูกค้า จะช่วยให้การแก้ไขปัญหาร่วมกันในข้ันตอนต่อไปเป็นไปได้อย่างราบรื่นมากข้ึนเพื่อ
ลูกค้าจะไม่เปลี่ยนใจไปรับผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง 

4. กระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหา เริ่มจากการถามปัญหาที่ลูกค้าประสบมาอย่างตั้งใจ โดยไม่
ด่วนสรุปความทั้งที่ยังฟังข้อมูลไม่ครบถ้วน ข้อมูลบางอย่างที่ลูกค้าพบเจออาจจะลืมเล่าหรือคิดว่าไม่ส าคัญ เราต้อง 
พยายามไม่ตั้งค าถาม แต่ให้ลูกค้าเป็นผู้ให้ข้อมูล 
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5. หาแนวทางแก้ปัญหา หาทางแก้ปัญหาร่วมกับลูกค้าพร้อมเสนอทางเลือกให้ลูกค้า เมื่อตกลง 
ได้แล้ว ต้องไม่ลืมที่จะบอกข้ันตอนของการแก้ปัญหาในแต่ละข้ันตอน เหตุผลและเวลาที่ลูกค้าจะต้องรอคอยเพื่อให้
ลูกค้ายอมรับแนวทางการแก้ปัญหาของเรา 

6. ติดตามผลการแก้ไขปัญหา อย่าลืมติดตามผลว่าการแก้ไขปัญหาเป็นที่พอใจของลูกค้าหรือไม่ 
อาจติดตามทางโทรศัพท์ จดหมาย E-mail Line หรือไปพบลูกค้าเองก็ตาม จะได้รู้ว่าวิธีการของเราได้ผลหรือไม่ถ้า
ไม่ไดผ้ลดังที่ตั้งใจไว้ เราควรหาวิธีการที่เหมาะสมส าหรับลูกค้าต่อไป เพื่อสื่อให้เห็นถึงความใส่ใจในการแก้ปัญหาไม่
ละทิ้งลูกค้า ซึ่งเราสามารถน าข้อมูลการติดตามผลไปพิจารณาและน าไปสู่การปรับปรุงการจัดการ 
ข้อร้องเรียน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวอีกในอนาคต 

7. ข้อพึงระวังในการพูดคุยหรือเจรจาร้องเรียนนมเสื่อมคุณภาพไม่สมควรกล่าวถึงความบกพร่อง
ถึงคุณภาพตัวผลิตภัณฑ์นมหรือกระบวนการผลิตนมจนกว่าจะได้รับค าตอบจากหน่วยงาน  อ.ส.ค.ที่เช่ือถือได้ 
เพราะจะท าให้ลูกค้าเกิดความไม่เช่ือมั่นในตัวผลิตภัณฑ์นมและกระบวนการผลิตนมทั้งระบบและลูกค้าจะเปลีย่น
ใจไปบริโภคยี่ห้ออื่นที่เป็นคู่แข่ง 

สิ่งที่ส าคัญที่สุดคือ ต้องให้ความสนใจกับปัญหาที่ลูกค้าพบเจอมาและให้ข้อมูลในเบื้องต้นเพื่อท า
ความเข้าใจถึงปัญหาที่เกิดข้ึนกับลูกค้าระดับหนึ่งในส่วนข้อมูลเชิงลึกด้านเทคนิคและกระบวนการผลิตต้องได้รับ
ข้อมูลที่ชัดเจนจากหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง เช่น ส านักงาน อ.ส.ค.ภาค หรือแผนกควบคุมการผลิต (QC) ซึ่ง
สามารถให้ข้อมูลเชิงเทคนิคอย่างแท้จริงต่อไป 

 

 

 

 

++++++++++++++++++++++++++ 

 

 

 

 

 



คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน  ลูกค้านมไทย-เดนมาร์ค 

 

ภาคผนวก 

        เอกสารประกอบกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า 

            หน้าที่ 

1. แบบใบรับค าร้องเรียน/ข้อเสนอแนะของลูกค้าประกอบ  3  ส่วน      เอกสารประกอบ 1   14 
2. แบบรายงานผลการตรวจผลิตภัณฑ์นมของลูกค้าร้องเรียน (รายบุคคล) เอกสารประกอบ 2   15 
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