
 

 
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: ดร.ธธรีธ์ร ธรีขวญัโรจน ์
อดตี General Manager - บรหิารสนิคา้ บรษัิท หา้งสรรพสนิคา้เซน็ทรัล จํากัด 

อดตีผูจ้ดัการและบรหิารการขายอตุสาหกรรมนมไทย(นมตรามะล)ิ 
และผา่นงานดา้นการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group 
รวมประสบการณ์การทํางานดา้นการขาย การตลาดและการบรกิารมากกวา่ 25 ปี 

 
11 ธนัวาคม 2562 
09.00 – 16.00 น.  

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

 
หลกัการและเหตผุล 
 หลักสตูรนีWไดพั้ฒนาขึWนมาเพื[อใหท้มีพนักงานบรกิาร ไดเ้รยีนรูทั้ Wงเทคนคิวธิใีนการป้องกันขอ้รอ้งเรยีนดว้ยการ
บรกิารอย่างดีเลศิ วธิกีารจัดการกับขอ้รอ้งเรียนของลูกคา้อย่างเป็นระบบ ไดฝึ้กปฏบัิตกิารจัดการขอ้รอ้งเรียนจาก
ลูกคา้ทั Wงผ่านทางโซเชยีลมีเดีย และทางโทรศัพท ์รวมทั Wงเคล็ดลับอื[นๆ ที[จะทําใหผู้อ้บรมไดเ้ขา้ใจและสามารถ
ประยกุตใ์ชไ้ดด้ว้ยตนเองเมื[อปฏบิัตงิานจรงิ 
 
วตัถปุระสงค ์
1. เพื[อสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเรื[องการป้องกันขอ้รอ้งเรยีนดว้ยการบรกิารอย่างดเีลศิ และ การจัดการขอ้รอ้งเรยีน
จากลกูคา้ผ่านทางโซเชยีลมเีดยีและทางโทรศพัท ์

2. เพื[อสรา้งภาพลักษณ์ และลดความไม่พอใจจากการรอ้งเรยีนของลูกคา้ทางโซเชยีลตา่ง ๆ 
3.  เพื[อเพิ[มจํานวนลกูคา้ประจําใหก้ับบรษัิทจากการจัดการกบัความไม่พอใจและขอ้รอ้งเรยีนที[มปีระสทิธภิาพ 
 

หวัข้อการบรรยายและ Workshop 

Module 1:  หวัใจสาํคญัของการบรกิาร 
1. บทบาทและหนา้ที[ของผูใ้หบ้รกิารที[ด ี
2. พฤตกิรรมโดดเดน่ของลกูคา้ในยุคนีW  

• เขา้ใจพฤตกิรรมและความตอ้งการที[หลากหลายของลูกคา้ 
3. ขั Wนตอนการใหบ้รกิารลกูคา้ 

• ทางโซเชยีลมเีดยี 
• ทางโทรศัพท ์

4. ทกัษะการสื[อสารผา่นทางโทรศพัทแ์ละโซเชยีลมเีดยี 
• การฟัง 
• การตอบคําถาม 
• การใหข้อ้มลูที[ถกูตอ้ง 

5. การใชภ้าษาจรติในการใหบ้รกิาร  
• ตัวอย่างคําพูดที[ควรใชใ้นการใหบ้รกิารลูกคา้   
• 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. ทกัษะและความสามารถของผูใ้หบ้รกิารที[ด ี(Competency) 
14. สรุป คําถามและคําตอบ 

 
 

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

ชําระภายใน วนัที�  11 ธนัวาคม 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 26 พฤศจกิายน 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 ดงันีW 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ สาขาซอยอาร ีบญัชสีะสมทรัพย ์เลขที[ 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขที[ 014-2-63503-8 

          ชื[อบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิ[ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี[ จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ที[ 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุื[อบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชื[อหลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สั[งจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิ[ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี[ จํากดั (สาํนักงานใหญ)่ 
3.  หัก ณ ที[จา่ย 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 ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิที[ไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิ[ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี[ 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, หนา้ที[, Facebook,โซเชี[ยล,Line,หลกัสตูร, อบรม 


