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บทคัดย่อ
การวิจยั ฉบับนี้มีวตั ถุประสงค์ในการศึกษาปั ญหาจากการทํางานผิดพลาดของพนักงานคอลล์เซ็นเตอร์
แผนกลู กค้าสั มพันธ์ บ ริ ษ ทั ขนส่ งด่วนระหว่างประเทศโดยการเก็บ ข้อมู ลจํานวนการร้ องเรี ยนจาก
ลูกค้าและแผนกอื่นๆที่เกี่ยวข้องภายในบริ ษทั และมีการจําแนกข้อมูล วิเคราะห์สาเหตุของปั ญหาและ
วางแผนการแก้ไขปั ญหาและลงมือปฏิ บ ตั ิตามแผน ผลการศึก ษาพบว่าสาเหตุ หลักของปั ญหาการ
ทํางานผิดพลาดของพนักงานคอลล์เซ็นเตอร์ เกิดจากการลาออกของพนักงานมีอตั ราสู งอย่างต่อเนื่ อง
ขาดแคลนพนัก งานที่ มี ป ระสบการณ์ และมี ก ารเสนอแนวทางแก้ปํ ญหาในการปรับ ปรุ งกิ จกรรม
เพื่อให้พนักงานสามารถทํางานได้ตามมาตราฐานบริ การ โดยเสนอแนวทางแก้ปัญหาดังนี้คือ การให้
การอบรมที่เพียงพอ การบริ หารข้อมูลและคู่มือประกอบการทํางานให้มีประสิ ทธิ ภาพ การติดตามผล
และแก้ไ ขข้อ ผิดพลาดที่ เกิ ดจากการทํางานผิด พลาดของพนัก งาน และการจูง ใจพนัก งาน โดยมี
เป้ าหมายในการลดจํานวนการร้องเรี ยนและช่วยให้พนักงานทํางานง่ายขึ้น

คําสําคัญ : แผนกลูกค้าสัมพันธ์ / คอลล์เซ็นเตอร์ / แก้ปัญหาการทํางานผิดพลาด / บริ ษทั ขนส่ งด่วน
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Abstract
This paper aims to find a root cause of quality problem in a case study of express courier industry.
The research was based on data collection of service complaint statistic from cusotmers and other
departments within a company. The research found that the main root cause is high turnover rate
which affected the quality of service, insufficient experienced employees. this paper purposed
reasonable solutions. For example; proper training, Knowledge mangement and job aid
management, monitoring and employess motivation. As a result to this, number of complaint could
be decreased, increased customer and employee satisfaction.

Keywords: Customer Service depatment/ Call center / Quality control / Express courier

