
 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com , hipotraining@hotmail.com,  info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.co.th  

Customer Complaints Management  
via Social Media  

(การจดัการขอ้รอ้งเรยีนของลกูคา้ผา่นโซเชยีลมเีดยี) 
 

วทิยากร: อาจารยส์พุจน ์กฤษฎาธาร 
อดตี Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด  
บรษัิท แอบ๊บอต ลาบอแรตอรสี จํากดั จากสหรัฐอเมรกิา   

Senior Manager ฝ่ายขายและบรกิาร บรษัิท เทเลคอมเอเชยี คอรป์อเรชัTน จํากดั (มหาชน)  
และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บรษัิท เบอรงิเกอร ์อนิเกลไฮม ์(ไทย) จํากัด จากเยอรมน ี

จากประสบการณ์ตรงและจรงิในวงการทีTมากดว้ยคณุภาพกวา่ 30 ปี 
 

9 กรกฎาคม 2562 
09.00 – 16.00 น.  

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
*สถานที�จดัอบรมอาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 
หลกัการและเหตผุล 
 หลักสตูรนี]ไดพั้ฒนาขึ]นมาเพืTอใหท้มีพนักงานบรกิาร ไดเ้รยีนรูทั้ ]งเทคนคิวธิใีนการป้องกันขอ้รอ้งเรยีนดว้ยการ
บรกิารอย่างดีเลศิ วธิกีารจัดการกับขอ้รอ้งเรียนของลูกคา้อย่างเป็นระบบ ไดฝึ้กปฏบัิตกิารจัดการขอ้รอ้งเรียนจาก
ลูกคา้ทั ]งผ่านทางโซเชยีลมีเดีย และทางโทรศัพท ์รวมทั ]งเคล็ดลับอืTนๆ ทีTจะทําใหผู้อ้บรมไดเ้ขา้ใจและสามารถ
ประยกุตใ์ชไ้ดด้ว้ยตนเองเมืTอปฏบิัตงิานจรงิ 
 
วตัถปุระสงค ์
1. เพืTอสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเรืTองการป้องกันขอ้รอ้งเรยีนดว้ยการบรกิารอย่างดเีลศิ และ การจัดการขอ้รอ้งเรยีน
จากลกูคา้ผ่านทางโซเชยีลมเีดยีและทางโทรศพัท ์

2. เพืTอสรา้งภาพลักษณ์ และลดความไม่พอใจจากการรอ้งเรยีนของลูกคา้ทางโซเชยีลตา่ง ๆ 
3.  เพืTอเพิTมจํานวนลกูคา้ประจําใหก้ับบรษัิทจากการจัดการกบัความไม่พอใจและขอ้รอ้งเรยีนทีTมปีระสทิธภิาพ 
 

หวัข้อการบรรยายและ Workshop 

Module 1:  หวัใจสาํคญัของการบรกิาร 
1. บทบาทและหนา้ทีTของผูใ้หบ้รกิารทีTด ี
2. พฤตกิรรมโดดเดน่ของลกูคา้ในยุคนี]  

• เขา้ใจพฤตกิรรมและความตอ้งการทีTหลากหลายของลูกคา้ 
3. ขั ]นตอนการใหบ้รกิารลกูคา้ 

• ทางโซเชยีลมเีดยี 
• ทางโทรศัพท ์

4. ทกัษะการสืTอสารผา่นทางโทรศพัทแ์ละโซเชยีลมเีดยี 
• การฟัง 
• การตอบคําถาม 
• การใหข้อ้มลูทีTถกูตอ้ง 

5. การใชภ้าษาจรติในการใหบ้รกิาร  
• ตัวอย่างคําพูดทีTควรใชใ้นการใหบ้รกิารลูกคา้   
• ฝึกฝนการสรา้งความประทบัใจใหล้กูคา้ดว้ยภาษาจรติ 

6. กจิกรรม....บรกิารประทบัใจ โดนใจลกูคา้ทางโซเชยีลมเีดยีและโทรศพัท ์
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Module 2: จดัการขอ้รอ้งเรยีนลกูคา้...ทางโซเชยีลมเีดยีและโทรศพัท ์
7. ทําไม...ลูกคา้จงึรอ้งเรยีน (วเิคราะหส์าเหตคุวามไมพ่อใจกอ่นดําเนนิการ) 
8. เทคนคิการรับมอืขอ้รอ้งเรยีนผา่นทางโซเชยีลมเีดยีและโทรศัพท ์

• Facebook/Line/Twitter 
• โทรศพัท ์

9. เทคนคิการรับแรงกดดัน การควบคุมอารมณ ์และการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ 
10. กจิกรรม…การจัดการขอ้รอ้งเรยีน...ผา่นทางโซเชยีลมเีดยี 
11. Role play...การขจัดขอ้รอ้งเรยีน...ผา่นทางโทรศัพท ์
12. เคล็ดลับการป้องกันและลดขอ้รอ้งเรยีน 
13. ทกัษะและความสามารถของผูใ้หบ้รกิารทีTด ี(Competency) 
14. สรุป คําถามและคําตอบ 

 
 

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 
อัตราหลักสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายใน วนัที�  9 กรกฎาคม 2562 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 3,900.00 273.00 117.00 4,056.00 4,173.00 
สมาชกิ HIPO - - - - - 

พเิศษ! ชําระภายใน 24 มถินุายน 2562 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 
สมาชกิ HIPO - - - - - 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันี] 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ สาขาซอยอาร ีบญัชสีะสมทรัพย ์เลขทีT 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขทีT 014-2-63503-8 

          ชืTอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิTง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีT จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีT 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืTอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชืTอหลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สัTงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิTง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีT จํากดั (สาํนักงานใหญ)่ 
3.  หัก ณ ทีTจา่ย 3% เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีTไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิTง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีT จํากดั 
โทรศพัท:์ 02-615-4499, 02-615-4477-8    
แฟกซ:์ 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
เวปไซด:์ www.hipotraining.co.th  
อเีมล:์ hipotraining@gmail.com  
ไอด ีไลน:์ hipotraining 
เฟสบุค๊: www.facebook.com/HIPOtraining  
 
 
 
บรกิาร, ขจดัขอ้รอ้งเรยีน, Social , Customer Complaints, หนา้ทีT, Facebook,โซเชีTยล,Line,หลกัสตูร, อบรม 


