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จดหมายนาส่ งรายงาน
วันที่ 31 สิ งหาคม พ.ศ.2562
เรื่ อง

ขอส่ งรายงานการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา

เรี ยน ดร.สมพร ปานยินดี อาจารย์ที่ปรึ กษาสหกิจศึกษาภาควิชาการจัดการทัว่ ไป
ตามที่นาย ชิ ษณุ พงศ์ ยอดวงค์ ผูจ้ ดั ทาโครงงานสหกิจ นักศึกษาภาควิชาการจัดการทัว่ ไป คณะ
บริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ได้ไปปฏิ บตั ิงานสหกิจศึกษาระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2562ถึง
วัน ที่ 31 สิ งหาคม พ.ศ.2562 ในตาแหน่ งพนัก งาน Social Media Marketing ณ AIS Advance Contact
Center และได้รับมอบหมายจากพนักงานที่ปรึ กษาให้ศึกษาและทารายงานเรื่ อง “เทคนิ คการตอบแชท
ลูกค้าที่มีประสิ ทธิภาพ”
บัดนี้การปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาได้สิ้นสุ ดแล้ว นาย ชิษณุพงศ์ ยอดวงค์ ผูจ้ ดั ทาจึงขอส่ งรายงาน
ดังกล่าวมาพร้อมกันนี้จานวน 1 เล่มและ CD จานวน 1 แผ่น เพื่อขอรับการปรึ กษาต่อไป
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

นาย ชิษณุพงศ์ ยอดวงค์
นักศึกษาสหกิจศึกษา ภาควิชาการจัดการทัว่ ไป
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กิตติกรรมประกาศ
(Acknowledgement)
การที่ ผูจ้ ดั ทาได้มาปฏิ บตั ิงานในโครงงานสหกิ จศึกษาที่บริ ษทั AIS Advance Contact Center
ตั้งแต่วนั ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ถึงวันที่ 31 สิ งหาคม พ.ศ.2562 ส่ งผลให้ผจู ้ ดั ทาได้รับ ความรู ้ และ
ประสบการณ์ ต่างๆที่ เป็ นประโยชน์ต่อการเรี ยนและการปฏิ บตั ิงานในอนาคต เกี่ ยวกับการปฏิ บตั ิงาน
ต าแหน่ ง Social Media Marketing ณ AIS Advance Contact Center ส ามารถน าความรู ้ ที่ ได้ ไ ป
ประกอบอาชี พในอนาคต โดยได้รับความร่ วมมือจาก AIS Advance Contact Center ได้สอน ได้เรี ยนรู ้
งาน และปั ญหาที่พบในการทางานในแผนกต่างๆ จึงขอบตุณมา ณ ที่น้ ี และการสนับสนุนจากหลายฝ่ าย
ดังนี้
1. ดร.สมพร
ปานยินดี
อาจารย์ที่ปรึ กษา
2. ธนากรณ์
ราชวงษา
Supervisor social media contact center
และบุคคลท่านอื่นๆที่ไม่ได้กล่าวนามทุกท่านที่ได้ให้คาแนะนาช่วยเหลือในการจัดทารายงาน
ผูจ้ ดั ท าขอขอบพระคุ ณ ผูท้ ี่ มี ส่ วนเกี่ ยวข้องทุ กท่ านที่ มี ส่ วนร่ วมในการให้ ข ้อมู ล และเป็ นที่
ปรึ กษาในการทารายงานฉบับนี้ จนเสร็ จสมบู รณ์ ตลอดจนให้การดูแลสอนงานใน ด้านต่าง ๆ และให้
ความรู ้ความเข้าใจกับชีวติ ของการทางานจริ ง ซึ่งคณะผูจ้ ดั ทาขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสู งไว้ ณ ที่น้ ีดว้ ย

ผูจ้ ดั ทา
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วัตถุ ประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้ 1) เพื่อศึกษาวิธีการทางานที่เกี่ยวข้องกับการตอบคาถามลูกค้าผ่าน
Inbox และ Comment 2) เพื่อศึกษาเทคนิคในการตอบ Inbox และ Comment อย่างประสิ ทธิ ภาพ ปั ญหาเกิดจาก
ลูกค้าแจ้งปั ญหาในการใช้งาน และสอบถามรายละเอียดโปรโมชัน่ ผ่านช่องทางเพจ AIS พนักงานที่ทาหน้าที่
ตอบ Inbox และ Comment ให้ขอ้ มูลไม่ถูกต้อง ใช้เวลานานในการตอบ ไม่รู้เทคนิคการตอบลูกค้าที่ถูกต้อง ทาให้
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การตอบลูกค้าพบว่าสามารถตอบคาถามลูกค้าได้ถูกต้อง ข้อร้องเรี ยนของลูกค้าลดลง มีความพึงพอใจ นอกจากนี้
ยังช่วยลดระยะเวลาในการเรี ยนรู ้งานของพนักงานใหม่ได้อีกด้วย
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
บริ ษทั แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็ นเตอร์ จากัด(Advanced Contact Center Co., Ltd. หรื อ ACC)
เป็ นหนึ่ งในเครื อบริ ษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จากัด (มหาชน) (Advanced Info Service Plc. หรื อ
AIS) ซึ่ งเป็ นผูน้ าธุ รกิ จในด้านการสื่ อสารโทรคมนาคมแบบไร้ สายในประเทศไทย ด้วยส่ วนแบ่งทาง
การตลาดในเชิ งรายได้ที่สูงกว่าร้อยละ 52 และนาเสนอบริ การที่มีคุณภาพทั้งบนคลื่นความถี่ 900 และ
2100 เมกะเฮิตรซ์ให้ลูกค้ากว่า 40 ล้านเลขหมาย หรื อร้อยละ 43 ของจานวนผูใ้ ช้บริ การในประเทศไทย
ACC ประกอบธุ รกิ จการให้บริ การข้อมูลและดูแลผูใ้ ช้บริ การโทรศัพท์เคลื่ อนที่เครื อข่ายเอไอเอส และ
เครื อข่ายเอไอเอส สามจี ของบริ ษทั แอดวานซ์ ไวร์ เลส เน็ทเวอร์ ค จากัด (Advanced Wireless Network
Co., Ltd. หรื อ AWN) ACC เปิ ดให้บริ การในนาม AIS Call Center ตั้งแต่เดื อนกันยายน ปี 2002 ภายใต้
ทุนจดทะเบียน 272 ล้านบาท ถือหุ ้นโดยเอไอเอ 100% บริ ษทั มีความเจริ ญเติบโตอย่างต่อเนื่ อง ปั จจุบนั
มีพนักงานกว่า 2,700 คน ให้บริ การลู กค้ากว่า 3 ล้านสายต่อเดื อน AIS Call Center มีบทบาทสาคัญใน
การดูแลลูกค้าเอไอเอสและเอไอเอส สามจี ทุกกลุ่ม การบริ หารจัดการเน้นสร้างความสัมพันธ์และมอบ
ประสบการณ์ ที่ดีให้ลูกค้า การนาเสนอสิ นค้าและบริ การ หรื อกิ จกรรมทางการตลาดที่ เหมาะสมกับ
ลูกค้าแต่ละท่าน เพื่อประโยชน์สูงสุ ดของลู กค้า ความโดดเด่นในการสร้างความแตกต่างด้านบริ การที่
เหนื อกว่า บนพื้นฐานของเทคโนโลยีที่ทนั สมัย ภายใต้มาตรฐานการให้บริ การที่มีคุณภาพ ทาให้ เอไอ
เอส เป็ นผูใ้ ห้บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่อนั ดับหนึ่งของประเทศไทย
จากการที่ ผูจ้ ดั ทาได้ป ฏิ บ ตั ิ หน้าที่ ในตาแหน่ ง Social Media Contact Center ช่ องทางของการ
ติ ดต่ อสื่ อสารทางโซเชี ย ลต่ างๆ มี ช่ องทางที่ ห ลากหลายในแผนก คื อ Facebook, Pantip, Twitter, EMail, Call Center ในส่ วนของผูจ้ ดั ทาได้เริ่ มทาในส่ วนของ ทางเพจ AIS Facebook ได้มีคนติดตามเป็ น
จานวนมาก และลู ก ค้าสามารถใช้ช่ องทางเพจ AIS แจ้งปั ญ หาในการใช้งาน สอบถามรายละเอี ย ด
โปรโมชัน่ ต่าง และสามารถสอบถามเรื่ องอื่นๆ และข้อมูลทัว่ ไปได้ ในการรับเรื่ องของลูกค้านั้น จะมีท้ งั
Comment และ Inbox ซึ่ งปั ญหาต่ า ง ๆ ที่ ลู ก ค้ า สอบถามผ่ า น Inbox และ Comment นั้ น มี ค วาม
หลากหลายในข้อค าถาม ค าตอบ และหากไม่ ส ามารถตอบได้ บริ ษ ทั จะให้ส่ งต่ อไปยังหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยงั ต้องอาศัยความรวดเร็ วในการตอบคาถาม หากตอบช้าเกินไป ส่ งผลให้ลูกค้าไม่
พึงพอใจ เกิดการร้องเรี ยน ซึ่ งจะส่ งผลเสี ยต่อบริ ษทั ได้ ดังนั้นจะเห็นได้ชดั เจนว่าการตอบคาถามลูกค้า
ทาง Inbox มีความสาคัญอย่างยิ่งในยุคปั จจุบนั และเป็ นงานที่ตอ้ งอาศัยระยะเวลาในการเรี ยนรู ้เทคนิ ค
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การตอบคาถามใน Inbox ลู กค้า โดยเฉพาะพนักงานใหม่จะต้องใช้เวลาในการสอนงานค่อนข้างนาน
กว่าจะเกิดความชานาญในการตอบคาถามลูกค้า
ด้วยเหตุ น้ ี ผูจ้ ดั ทาจึงเลื อกจัดท าโครงงานสหกิ จศึ กษาเรื่ อง เทคนิ คการตอบคาถามลู กค้าทาง
Inbox และ Comment ที่ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพ ซึ่ งเป็ นเทคนิ ค ที่ เกิ ด จากประสบการณ์ การเรี ย นรู ้ และ
กลั่น กรองจนมาเป็ นเทคนิ ค ที่ ส ามารถน าไปใช้ไ ด้ท ัน ที ช่ วยให้ บ ริ ษ ัท ไม่ เสี ย เวลาในการสอนงาน
พนักงานใหม่ และพนักงานใหม่ เรี ยนรู ้และนาไปประยุกต์ใช้ได้ทนั ที ทาให้สามารถตอบคาถามลูกค้า
ได้รวดเร็ วมากขึ้น แก้ปัญหาให้ลูกค้าได้ ลู กค้าเกิ ดความพึงพอใจ ย่อมส่ งผลต่อผลประกอบการ และ
ภาพลักษณ์ที่ดีแก่บริ ษทั ต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงำน
1.2.1 เพื่ อ ศึ ก ษากระบวนการท างานที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การตอบค าถามลู ก ค้า ผ่ า น Inbox และ
Comment
1.2.2 เพื่อศึกษาเทคนิคในการตอบ Inbox และ Comment ที่มีประสิ ทธิภาพ
1.3 ขอบเขตของโครงงำน
1.3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาเทคนิคการตอบ Inbox และ Comment ที่มีประสิ ทธิภาพ
1.3.2 ขอบเขตด้านพื้ น ที่ ศึ ก ษาเฉพาะบริ ษ ัท แอดวานซ์ คอนแท็ ค เซ็ น เตอร์ จากัด สาขา
พหลโยธิน
1.3.3 ขอบเขตด้านผูใ้ ห้ขอ้ มูล ได้แก่ ลูกค้าที่ส่งข้อความใน Comment และ Inbox
1.3.4 ขอบเขตด้ า นเวลา ตั้ง แต่ ว ัน ที่ 14 พฤษภาคม 2562 – 30 สิ งหาคม 2562 รวมเป็ น
ระยะเวลา 16 สัปดาห์
1.4 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1.4.1 ทาให้รู้เทคนิคในการตอบลูกค้าเพื่อแก้ไขปั ญหาให้ลูกค้า
1.4.2 ลูกค้าได้รับการตอบคาถามที่รวดเร็ ว และถูกต้องมากขึ้น
1.4.3 พนักงานใหม่ ส ามารถเรี ย นรู ้ เทคนิ คการตอบค าถามใน Inbox และ Comment ได้อย่าง
รวดเร็ ว

บทที่ 2
ทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
โครงงานสหกิจศึกษาเรื่ อง เทคนิ คการตอบแชทลู กค้าที่มีประสิ ทธิ ภาพ ได้มีการนาเอาแนวคิด
ทฤษฎี ต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับ การบริ หารลู ก ค้าสัม พันธ์ มาใช้ในการปฏิ บ ตั ิ งานซึ่ งมี ขอบเขตเนื้ อหาที่
เกี่ยวข้องในหัวข้อต่อไปนี้
2.1 แนวคิดพืน้ ฐานเกีย่ วกับการบริหารลูกค้ าสั มพันธ์ : CRM (Customer Relationship Management)
2.1.1 ความหมายของการบริหารลูกค้ าสั มพันธ์
กนกนาถ รัตนทวี (2552) กล่ าวว่า การบริ ห ารลู ก ค้าสั ม พัน ธ์ ไ ว้ว่า คื อ กระบวนการที่ ส ร้ า ง
คุ ณ ค่ า ให้ ก ับ ลู ก ค้า จนเกิ ด ความพึ ง พอในและความภัค ดี ข องลู ก ค้า โดยการวางแผนกลยุ ท ธ์ เพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภาพ การท างาน การบริ หารจัดการให้เป็ นระบบ มีการวิเคราะห์ภายใน วิเคราะห์ภายนอก
ธุ รกิจ โดยมีพ้นื ฐานของ ข้อมูลที่มีคุณภาพ และมีเทคโนโลยีสนับสนุน
สรภัส ติยภรณ์ พิพฒั น์ (2556) กล่ าวว่า การบริ ก ารลูกค้าสัมพันธ์ หมายถึง กระบวนการหรื อ
กิ จกรรมใดๆ ที่นามาสร้ างความสัมพันธ์ กบั ลู กค้าการสร้ างความพึงพอใจให้กบั ตัวสิ นค้าและบริ การ
ให้กบั ลู กค้าได้อย่างต่อเนื่ อง การรักษาลู กค้าเพื่อให้ลูกค้าเกิ ดความจงรักภักดี ในตราสิ นค้าและสร้ าง
ความสัมพันธ์อนั ดี ต่อองค์กร โดยให้ได้รับประโยชน์ท้ งั สองฝ่ าย ทั้งต่อตัวลูกค้าและองค์กร (win-win
strategy) อย่างต่อเนื่องเป็ นระยะเวลายาวนาน
กิ ติ ย า ปลื้ ม จิ ต ไพบู ล ย์ (2557) กล่ า วว่ า การพัฒ นาระบบการจัด การลู ก ค้า สั ม พัน ธ์ ที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพมีสิ่งสาคัญที่เป็ นหลักของการ บริ หาร คือ การตระหนักถึงความส าคัญของลู กค้าแต่ละ
ราย ว่าลู ก ค้าแต่ ล ะรายนั้นมี ค วามส าคัญ ไม่ เท่ ากัน การที่ อ งค์ก ารสามารถท าให้ ลู ก ค้าจงรั ก ภัก ดี ต่ อ
องค์การได้น้ นั เป็ นหัวใจหลักในการนาองค์การ ไปสู่ ความสาเร็ จในการดาเนินธุ รกิจระยะยาว
2.1.2 องค์ ประกอบหลักและการเข้ าถึงของการบริหารลูกค้ าสั มพันธ์
เมธาวี สุ รียพ์ งษ์ (2551) องค์ประกอบของ CRM จะประกอบไปด้วย 1) ด้านข้อมูลข้อมูลที่ใช้
เตรี ยมวิเคราะห์ในการทา CRM 2) ด้านกระบวนการทางาน()เป็ นขั้นตอนในการทาสิ นค้าและบริ การ
ออกมา โดยแบ่งออกเป็ น4หน่วยงาน 3)ด้านเทคโนโลยี เป็ นกลไกที่ทาให้ CRM สามารถทางานได้ โดย
ดูได้จากเครื่ องมือในการจัดการและวิเคราะห์ ด้านระบบเครื อข่าย ที่รวมการทางานทุกฝ่ ายเข้าไว้ดว้ ยกัน
4) ด้านบุคลากรพนักงานในองค์กรทุกหน่วยงานมีส่วนร่ วมในการทา CRM ให้เกิดขึ้น โดยมีการกาหนด
หน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน
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ปิ ยะนารถ สิ งห์ ชู (2555) กล่ าวว่า องค์ป ระกอบหลัก ของการบริ ห ารลู ก ค้าสัม พัน ธ์ คื อการ
จัดระบบลาดับเหตุการณ์สาคัญต่างๆ ประกอบด้วย
1. การติดตามลู กค้า (Customer Prospecting) คื อการเสาะแสวงหาศึก ษาความต้องการ ความ
จาเป็ นของลูกค้าใหม่ และได้มีการทาการสารวจเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อเตรี ยมผลิตภัณฑ์ และสิ่ งที่
ดึงดูดใจสาหรับลูกค้า
2. สัมพันธภาพกับลูกค้า (Relations with Customers) คือ การเริ่ มต้น การพัฒนาการรักษา และ
การสร้างช่องทางการติดต่อสื่ อสารเพื่อรองรับลูกค้าให้รู้สึกดียงิ่ ขึ้นไป
3. การบริ หารการสื่ อสารระหว่างกัน (Interactive Management) คื อ การมี ก ารติ ดต่ อโต้ตอบ
เชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อสนเทศ การปฏิสัมพันธ์กนั ระหว่างลูกค้ากับองค์กร
4. ก าร เข้ าใ จ ค ว าม ค าด ห วั ง ข อ ง ลู ก ค้ า ( Understanding Customer Expectations) คื อ
กระบวนการทางธุ ร กิ จ ที่ ส ร้ า งมวลความรู ้ เกี่ ย วกับ ความคาดหวัง ความจ าเป็ นของลู ก ค้า เตรี ย ม
ผลิตภัณฑ์ การบริ การที่ดีที่สุดสาหรับลูกค้า
5. การให้อานาจ (Empowerment) หมายถึ ง กระบวนการนาเอาการสนับสนุ นส่ งเสริ มและการ
ให้รางวัลแก่พนักงานที่ได้ริเริ่ มและมีส่วนในการสร้างสรรค์คุณค่าและช่วยแก้ไขปั ญหาให้ลูกค้าได้
6. การเป็ นหุ ้นส่ วน (Partnerships) หมายถึ ง การส่ งเสริ มสนับสนุ นการดาเนิ นการต่างๆ แก่ ผู ้
จัดหาสิ นค้า คู่คา้ ที่ได้มีกิจกรรมที่สร้างสรรค์กบั ลูกค้าเพิ่มแรงปรารถนาการบริ การสู่ ผลิตภัณฑ์
7. การทาให้เฉพาะเจาะจงบุคคล (Personalization) คือ การมอบหมายให้แต่ละสายงานธุ รกิ จ
นาเสนอลูกค้าและพัฒนาหรื อเตรี ยมผลิตภัณฑ์เฉพาะให้พิเศษสาหรับลูกค้าเป็ นการเฉพาะเจาะจง
2.1.3 ความสาคัญของการบริหารลูกค้ าสั มพันธ์
เมธาวี สุ รียพ์ งษ์ (2551) แนวคิดของการบริ หารลู กคิดของการบริ หารลูกค้าสัมพันธ์น้ นั ได้รับ
การพัฒ นาขึ้ น ในปี 1997 โดย Thomas Watson, Sr., ผู ก้ ่ อตั้ง บริ ษ ัท IBM เป็ นแนวคิ ดในการด าเนิ น
กิ จกรรมทางการตลาดที่ ต่างไปจากแนวคิดทางการตลาดในยุคปฏิ วตั ิอุตสาหกรรม ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ น
แบบ mass marketing แต่ แ นวคิ ด ของการบริ ห ารลู ก ค้ าสั ม พัน ธ์ น้ ั น จะมุ่ ง เน้ น การด าเนิ น งานเพื่ อ
สนองตอบความต้องการของลูกค้า เฉพาะกลุ่ม หรื อเป็ นรายบุคคล เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสู งสุ ด
โดยอาศัยข้อมูลทางการตลาด นามาวิเคราะห์ หากลวิธีการดาเนิ นงาน ซึ่ งจะต้องให้ความสาคัญกับการ
สร้างคุณค่าให้ลูกค้าในทุกๆระดับ
ศตพล วรกาแหง (2557) กล่าวว่าจากแนวความคิดการตลาดสัมพันธ์จะเห็ นได้ว่ามีการนาการ
บริ หารลูกค้าสัมพันธ์มาใช้ ในการแก้ปัญหาในกรณี อานาจซื้ อของผูบ้ ริ โภคลดลง การหาลูกค้าค่อนข้าง
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ยาก การตลาดอิ่มตัว มีการหากลยุทธ์ใหม่ๆ มาใช้นนั่ ก็คือ การบริ หารลูกค้าสัมพันธ์ที่มีบทบาทในการ
เพิ่มอานาจการซื้ อ ของผูบ้ ริ โภคให้เพิ่มขึ้นแทนที่จะหาแต่ลูกค้าใหม่ๆ ขายสิ นค้าและบริ การให้แก่ลูกค้า
ใหม่อย่างเดียว มีการสร้างสัมพันธภาพกับลูกค้าเก่าธารงรักษาลูกค้าเก่าไว้เนื่ องจากกลยุทธ์การบริ หาร
ลูกค้าสัมพันธ์ เป็ นการหาลูกค้าใหม่และรักษาลูกค้าเก่าด้วย อย่างไรก็ตามกลยุทธ์ทางธุ รกิจการบริ หาร
ลูกค้าสัมพันธ์ คือกลยุทธ์ในการดาเนิ นซึ่ งเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงการบริ หารจัดการภายในองค์การ
และเน้น ไปที่ กระบวนการต่างๆ ที่ มี ป ฎิ สั ม พันธ์ ระหว่างลู ก ค้ากับ องค์ก ารหรื อเป็ นกระบวนการที่
องค์การใช้ติดต่อสื่ อสารกับลู กค้าซึ่ งจุดส าคัญที่ สุดในการเริ่ มต้นของกระบวนการการบริ หารลู กค้า
สัมพันธ์ นั้นคือการแบ่งกลุ่มลูกค้าตามมูลค่าของลูกค้าที่มีต่อองค์การ

บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1ชื่ อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
3.1.1ชื่อสถานประกอบการ : บริ ษทั แอดวานซ์ คอนเเท็ค เซ็นเตอร์ จากัด (Advanced
Contact Center Ltd)
3.1.2 ที่ต้ งั สถานประกอบการ : 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัด
กรุ งเทพมหานคร รหัสไปรษณี ย ์ 10400 หมายเลขโทรศัพท์ : 02-029-2562 , 089-056-8685

รู ปที่ 3.1 แผนที่ บริ ษทั แอดวานซ์ คอนเเท็ค เซ็นเตอร์ จากัด (Advanced Contact Center Ltd)
(ที่มา : บริ ษทั แอดวานซ์ คอนเเท็ค เซ็นเตอร์ จากัด)
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3.2 ลักษณะการประกอบการ

รู ปที่ 3.2 รู ป โลโก้ บริ ษทั แอดวานซ์ คอนเเท็ค เซ็นเตอร์ จากัด
(ที่มา: บริ ษทั แอดวานซ์ คอนเเท็ค เซ็นเตอร์ จากัด)
บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จากัด (Advanced Contact Center Co., Ltd. หรื อ ACC)
เป็ นหนึ่ งในเครื อบริ ษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จากัด (มหาชน) (Advanced Info Service
Plc. หรื อ AIS) ซึ่ งเป็ นผูน้ าธุ รกิ จในด้านการสื่ อสารโทรคมนาคมแบบไร้สายในประเทศไทย ด้วยส่ วน
แบ่งทางการตลาดในเชิ งรายได้ที่สูงกว่าร้ อยละ 52 และนาเสนอบริ การที่มีคุณภาพทั้งบนคลื่ นความถี่
900 และ 2100 เมกะเฮิ ตรซ์ ให้ลูกค้ากว่า 40 ล้านเลขหมาย หรื อร้ อยละ 43 ของจานวนผูใ้ ช้บริ การใน
ประเทศไทย
ACC ประกอบธุ รกิ จการให้บริ การข้อมูลและดู แลผูใ้ ช้บริ การโทรศัพท์เคลื่ อนที่เครื อข่ายเอไอ
เอส และเครื อข่ายเอไอเอส สามจี ของบริ ษทั แอดวานซ์ ไวร์ เลส เน็ทเวอร์ ค จากัด (Advanced Wireless
Network Co., Ltd. หรื อ AWN) ACC เปิ ดให้ บ ริ ก ารในนาม AIS Call Center ตั้ง แต่ เดื อ นกัน ยายน ปี
2002 ภายใต้ทุนจดทะเบียน 272 ล้านบาท ถื อหุ ้นโดยเอไอเอส100% บริ ษทั มี ความเจริ ญ เติ บ โตอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง ปั จ จุ บ ั น มี พ นั ก งานกว่ า 2,700 คน ให้ บ ริ การลู ก ค้ า กว่ า 3 ล้ า นสายต่ อ เดื อ น และมอบ
ประสบการณ์ ที่ ดีให้ลูกค้า การนาเสนอสิ นค้าและบริ การ หรื อกิ จกรรมทางการตลาดที่ เหมาะสมกับ
ลูกค้าแต่ละท่าน เพื่อประโยชน์สูงสุ ดของลูกค้า ชูความโดดเด่นในการสร้างความแตกต่างด้านบริ การที่
เหนื อกว่า บนพื้นฐานของเทคโนโลยีที่ทนั สมัย ภายใต้มาตรฐานการให้บริ การที่มีคุณภาพ ทาให้ เอไอ
เอส เป็ นผูใ้ ห้บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่อนั ดับหนึ่ งของประเทศไทย ทั้งส่ วนแบ่งการตลาด และทางด้าน
รายได้ สิ่ งที่ยืนยันถึงความมุ่งมัน่ และตั้งใจจริ งในการทางานอย่างมืออาชีพของ AIS Call Center เพื่อส่ ง
มอบบริ การแด่ลูกค้ามาอย่างต่อเนื่องคือ รางวัลที่ได้รับจากหลายสถาบันที่มีชื่อเสี ยงและเป็ นที่ยอมรับใน
วงการธุ รกิ จทั้งในและต่างประเทศ" ตลอดจนรางวัลเกี ยรติยศสาหรับกิ จกรรมตอบแทนสังคม ซึ่ งเป็ น
อีกหนึ่ งบทบาทที่ เราไม่เคยลื ม ในการเป็ นพลเมื องที่ดีของประเทศ และอี กหลายองค์กรที่ มาเยี่ยมชม
AIS Call Center
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อย่างต่อเนื่ องตั้งแต่ปี 2009 ความสาเร็ จที่ได้รับเกิดจากการสร้างพนักงานที่มีคุณภาพ ซึ่ งเป็ นส่ วน
สาคัญที่สุดขององค์กร ตั้งแต่การคัดสรร การอบรม ฝึ กฝนทักษะค้นคว้าข้อมูลที่มีบน Online ด้วยตนเอง
ได้ตลอดเวลา ฝึ กฝนสร้างกระบวนการคิดต่อยอด ดูแลการฝึ กฝนสอนงานกับรุ่ นพี่ที่มากประสบการณ์
จนเกิดความรู ้ ทักษะนาไปใช้ในการให้บริ การอย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด เอซี ซ๊ และ เอไอเอส เห็น
คุณค่าของพนักงาน พร้อมให้พนักงานที่มีความรู ้ ความสามารถของเราทุกคนเติบโตก้าวหน้าไปพร้อม
กับองค์กร และเรายินดีตอ้ นรับทุกท่านที่กา้ วเข้ามาเป็ นส่ วนหนึ่งขององค์กรแห่งความภาคภูมิใจนี้ เพื่อ
ก้าวสู่ ความสาเร็ จร่ วมกัน
วิสัยทัศน์ ACC พัฒนาการให้บริ การอย่างต่อเนื่ อง เพื่อยกระดับการบริ การของ AIS Call
Center ให้เป็ นที่ยอมรับในระดับ World Class โดยมุ่งมัน่ ก้าวสู่ ความมเป็ นเลิศใน 5 ด้านคือ
1. ด้านการพัฒนาองค์กร ( Organization Excellence )
2. ด้านการปฎิบตั ิงานบรรลุเป้าหมาย ( Performance Excellence )
3. ด้านคุณภาพในงานบริ การ ( Service Excellence )
4. ด้านเทคโนโลยี ( Technology Excellence )
5. ด้านบุคลากร ( People Excellence )
และส่ งมองบริ การที่ตรงใจ เพื่อเป็ น Contact Center ที่อยูก่ ลางใจลูกค้า
คุณสมบัติ
 สาเร็ จการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี ในทุกสาขา เกรดเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.00 สามารถ
ปฏิบตั ิงานเป็ นกะได้
 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และอินเตอร์ เน็ต สนใจเทคโนโลยีใหม่อยูเ่ สมอ
 มีบุคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริ การ
 สามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการติดต่อของลูกค้าเพื่อนามาแก้ไขปั ญหา นาเสนอสิ นค้า หรื อ
การบริ การที่เหมาะสม กับความต้องการของลูกค้า
 หากมีหลักฐานการอบรม หรื อมีประสบการณ์ดา้ นการนาเสนอสิ นค้า หรื อการบริ การ พูด
ภาษาท้องถิ่นได้ จะพิจารณาเป็ นพิเศษ
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หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบ
เป็ นผูใ้ ห้บริ การลูกค้าด้านข้อมูล นาเสนอสิ นค้า และบริ การของ AIS รวมทั้งแจ้งผลดีที่ลูกค้าจะ
ได้รับ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้า เพื่อให้เกิดความมัน่ ใจในการใช้สินค้า และบริ การของบริ ษทั
3.3 รู ปแบบการจัดองค์ การและการบริหาร

รู ปที่ 3.3 แผนผังองค์กร บริ ษทั แอดวานซ์ คอนเเท็ค เซ็นเตอร์ จากัด
(ที่มา: บริ ษทั แอดวานซ์ คอนเเท็ค เซ็นเตอร์ จากัด)
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3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
3.4.1 นักศึกษาฝึ กงาน แผนก Social Media Contact Center
3.4.2 ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย ให้บริ การลูกค้า ตอบคาถามลูกค้าผ่านทาง Facebook,
Twitter, Pantip ของเพจ AIS และบันทึกข้อมูลเก็บไว้เป็ นประวัติการทางาน ทา Report การทางานใน
แต่ละเดือนเสนอผูบ้ ริ หาร
3.5 ชื่ อและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
3.5.1 คุณ ธนากรณ์ ราชวงษา ตาแหน่ง Supervisor social media contact center
โทรศัพท์ 089-0091789 E-mail: Thanakoa@ais.co.th
3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงานสหกิจศึกษา
3.6.1 ระยะเวลาที่ดาเนินงาน วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 – 30 สิ งหาคม 2562
3.6.2 วันเวลาที่ปฏิบตั ิงานสหกิจ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น.
3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
1. ก าหนดโครงเรื่ อ งที่ ห ลัง จากที่ ไ ด้ป ฏิ บ ัติ ง านจริ ง มาระยะหนึ่ งใน แผนก Social Contact
Center
2. รวบรวมข้อมูลที่ได้รับและที่ได้ศึกษาไว้ในการตอบลูกค้าให้พึงพอใจ
3.ค้นหาเทคนิคการตอบลูกค้าให้รวดเร็ วและจับประเด็นให้ลูกค้าเข้าใจง่าย
4.ดาเนินการนาเทคนิคที่ศึกษามาใช้ในการตอบลูกค้าให้ครบถ้วน และรวดเร็ ว
5. สรุ ปผลการดาเนินงานของโครงการและเก็บรวบรวมตัวอย่างในการตอบลูกค้า
ตารางที่ 3.1 ระยะเวลาในการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. กาหนดโครงเรื่ อง
2. เก็บรวบรวมข้อมูล
3. ค้นหาเทคนิคการตอบ
4. ดาเนินการแก้ปัญหา
5. สรุ ปผลโครงงาน

พฤษภาคม มิถุนายน

2562
กรกฎาคม

สิ งหาคม
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3.8 อุปกรณ์ และเครื่ องมือทีใ่ ช้
1.คอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต

บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงาน
จากการที่ ผู ้จ ัด ท าได้ ป ฏิ บ ั ติ ห น้ า ที่ ใ นต าแหน่ ง Social Media Marketing ช่ อ งทางของการ
ติ ดต่ อสื่ อสารทางโซเชี ย ลต่ างๆ มี ช่ องทางที่ ห ลากหลายในแผนก คื อ Facebook, Pantip, Twitter, EMail, Call Center ในส่ วนของผูจ้ ดั ทาได้เริ่ มทาในส่ วนของ ทางเพจ AIS Facebook ได้มีคนติดตามเป็ น
จานวนมาก และลู กค้าสามารถใช้ช่องทางเพจ AIS แจ้งปั ญหาในการใช้งาน แจ้งสอบถามรายละเอียด
โปรโมชัน่ ต่าง และสามารถสอบถามเรื่ องอื่นๆ และข้อมูลทัว่ ไปได้ ในการรับเรื่ องของลูกค้านั้น จะมีท้ งั
Comment และ Inbox ซึ่ งปั ญหาต่ า ง ๆ ที่ ลู ก ค้ า สอบถามผ่ า น Inbox และ Comment นั้ น มี ค วาม
หลากหลายในข้อค าถาม ค าตอบ และหากไม่ ส ามารถตอบได้ บริ ษ ทั จะให้ส่ งต่ อไปยังหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยงั ต้องอาศัยความรวดเร็ วในการตอบคาถาม หากตอบช้าเกินไป ส่ งผลให้ลูกค้าไม่
พึงพอใจ เกิดการร้องเรี ยน ซึ่ งจะส่ งผลเสี ยต่อบริ ษทั ได้ ดังนั้นจะเห็นได้ชดั เจนว่าการตอบคาถามลูกค้า
ทาง Inbox มีความสาคัญอย่างยิ่งในยุคปั จจุบนั และเป็ นงานที่ตอ้ งอาศัยระยะเวลาในการเรี ยนรู ้เทคนิ ค
การตอบคาถามใน Inbox ลู กค้า โดยเฉพาะพนักงานใหม่จะต้องใช้เวลาในการสอนงานค่อนข้างนาน
กว่าจะเกิดความชานาญในการตอบคาถามลูกค้า
ด้วยเหตุ น้ ี ผูจ้ ดั ทาจึงเลื อกจัดท าโครงงานสหกิ จศึ กษาเรื่ อง เทคนิ คการตอบคาถามลู กค้าทาง
Inbox และ Comment ที่ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพ ซึ่ งเป็ นเทคนิ ค ที่ เกิ ด จากประสบการณ์ การเรี ย นรู ้ และ
กลั่น กรองจนมาเป็ นเทคนิ ค ที่ ส ามารถน าไปใช้ไ ด้ท ัน ที ช่ วยให้ บ ริ ษ ัท ไม่ เสี ย เวลาในการสอนงาน
พนักงานใหม่ และพนักงานใหม่ เรี ยนรู ้และนาไปประยุกต์ใช้ได้ทนั ที ทาให้สามารถตอบคาถามลูกค้า
ได้รวดเร็ วมากขึ้น แก้ปัญหาให้ลูกค้าได้ ลู กค้าเกิ ดความพึงพอใจ ย่อมส่ งผลต่อผลประกอบการ และ
ภาพลักษณ์ที่ดีแก่บริ ษทั ต่อไป
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4.1 กระบวนการของการรับเรื่ องราว ปั ญหา ข้ อสงสั ย จากลูกค้ า ประกอบด้ วยขั้นตอนดังนี้
เริ่ มต้น

เข้า Facebook Page ของ AIS

เข้าระบบฐานข้อมูล Knowledge base center ซึ่งเป็ น
ทื
ฐานข้อมูลของบริ ษทั
ลูกค้าแจ้งข้อมูลปั ญหาต่างๆ และสอบถามข้อมูล ทาง
Inbox และ Comment
ดาเนินการตอบลูกค้า

ถูกต้อง
ตรวจสอบลูกค้า
ได้รับข้อมูลที่
ถูกต้อง

บันทึก Activity ในโปรแกรมของบริ ษทั

จบการทางาน

รู ปที่ 4.1 Flowchart ขั้นตอนในการรับเรื่ องราว ปัญหา ข้ อสงสั ย และการตอบลูกค้ า ผ่านช่ องทาง
Facebook Page
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4.2 ตัวอย่างข้ อร้ องเรียน และคาถามจากลูกค้ า ทีม่ ักจะสอบถามเป็ นประจา ผ่าน Facebook Page ใน
ช่ องทาง Comment และ Inbox
1. สถานการณ์ ที่ 1
ลูกค้ า :
แถวบ้ านไม่ มีสัญญาณเลย น่ าเบื่อมากช่ วยมาทาให้ แถวบ้ านมีสัญญาณหน่ อยสิ
พนักงาน:
คุณ……….สามารถแจ้งหมายเลขการใช้งานพร้อมพื้นที่การใช้งานโดยละเอียด เช่น
ชื่อหมู่บา้ น ซอย ถนน ตาบล อาเภอ จังหวัด จุดสังเกต 500 เมตร และรายละเอียดอีกครั้งทาง Inbox
สมาร์ ทยินดีติดต่อประสานงานให้ครับ
สถานการณ์ ที่ 2
ลูกค้ า:
Internet ช้ ามาก ๆ โหลดไม่ ไปเลย เบื่อช้ าสุ ดๆ กากมาก ๆ
พนักงาน:
คุณ……สามารถแจ้งหมายเลขการใช้งานพร้อมทาการ test speed internet ผ่านทาง
>> http://www.speedtest.net/ และทาการแคปหน้าจอความเร็ วที่ได้รับ พร้อมแจ้งรายละเอียดอีกครั้ง
กลับมาทาง Inbox ทางสมาร์ทยินดีประสานงานตรวจสอบให้ครับ
สถานการณ์ ที่ 3
ลูกค้ า:
เมื่อเช้ าเติมเงิน 50 บาท แต่ หักค่ าอะไรก็ไม่ ร้ ู แย่มากๆ
พนักงาน:
คุณ.......สามารถตรวจสอบรายละเอียดผ่าน My AIS Web ตาม
Link https://www.ais.co.th/myais/หรื อ สามารถแจ้งรายละเอียดยอดเงินที่หายเข้ามาอีกครั้งทาง In box
สมาร์ทยินดีตรวจสอบให้ครับ
สถานการณ์ ที่4
ลูกค้ า: เน็ตอืดมาก โหลดบิทไม่ ไปเลย นี่เน็ตสายใยแก้วนาแสงหรื อต้ านแสงกันแน่ ช้ าอะไรเบอร์ นี้
พนักงาน:
คุณ.... แจ้งหมายเลข AIS Fiber หรื อ ชื่อ-นามสกุลผูจ้ ดทะเบียน และเลขที่สะดวก
ติดต่อกลับ พร้อมแจ้งรายละเอียดกลับมาทาง Inbox สมาร์ ทยินดีตรวจสอบและประสานงานให้ครับ

15

สถานการณ์ ที่5
ลูกค้ า:
อยากย้ายค่ ายแหละ ห่ วย เนตก็ช้า
พนักงาน:
ขอโอกาสให้สมาร์ ทได้ดูแลคุณก่อนนะครับ สามารถแจ้งหมายเลขการใช้งาน พร้อม
พื้นที่การใช้งานโดยละเอียด เช่น ชื่อหมู่บา้ น/ซอย/ถนน/ตาบล/จังหวัด หรื อ จุดที่สามารถสังเกต ระยะ
500 เมตร และรายละเอียดกลับมาอีกครั้งที่ Inbox สมาร์ทจะรี บตรวจสอบและประสานงานให้ครับ
สถานการณ์ ที่6
ลูกค้ า:
ย้ายค่ ายดีกว่า
พนักงาน:
ขอโอกาสให้สมาร์ ทได้ดูแลคุณก่อนนะครับ คุณสามารถแจ้งรายละเอียดทาง Inbox ถ้า
ได้รับข้อมูลแล้วสมาร์ทจะรี บตรวจสอบและประสานงานให้คุณ..............ทันทีเลยครับ
4.3.เทคนิคของการตอบลูกค้ าเพื่อให้ มีประสิ ทธิภาพ
สภาวะปัจจุบนั มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่ อสารทาง Social Media
อย่างรวดเร็ ว ทาให้พฤติกรรมของลูกค้าเปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เข้ามา การร้องเรี ยน
หรื อเรี ยกร้องของลู กค้าเพื่อให้ได้สิ่งต่าง ๆ ผ่านช่ องทาง Social Media จึงมีมากขึ้น และเป็ นการต่อรอง
ที่ ได้รับ การตอบสนองสู งขึ้ นกว่าเดิ ม ความส าคัญ ของการสื่ อสารทาง Social Media ที่ มี ต่อลู ก ค้า มี
หลายเหตุผล อาทิ เป็ นการส่ งเสริ มการขาย และเพิ่มยอดขาย เพิ่มการรับรู ้ ในสิ นค้า และ เพื่อรับรู ้ถึง
ความต้องการของลู กค้า รวมถึงข้อร้องเรี ยนต่างๆ ลูกค้า Social Media สามารถแสดงความคิดเห็นและ
โต้ตอบความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้า ในขณะเดียวกัน Social Media ขยายข้อร้องเรี ยน
ที่มีการตรวจสอบแล้ว หรื อบางครั้งยังไม่ได้มีการสอบสวนใด ๆ เป็ นวงกว้าง และพูดต่อ ๆ กันไปอย่าง
รวดเร็ วทาให้การตอบ comment ผ่านทาง social media จะต้องกระทาอย่างรอบคอบ
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เทคนิคในการตอบ Comment ผ่าน Facebook Page
1.อ่ านจับประเด็นของลูกค้ าว่ า ลูกค้ ามาด้ วยเรื่ องอะไร และจับจุดสาคัญที่ลูกค้าต้องการคาตอบ
2. ตอบกลับ อย่ างรวดเร็ วที่สุด การตอบค าถามทันที แสดงให้เห็ นถึ งการบริ การลู กค้าที่ ยอด
เยี่ย ม แสดงให้ เห็ น ว่า เราใส่ ใจกับ ลู ก ค้าและสามารถเชื่ อ มต่ อ กับ ลู ก ค้า ได้จริ ง ๆ ไม่ ค วรนิ่ ง เฉยต่ อ
comment โดยเฉพาะถ้าเป็ นด้านลบ ต้องรี บตอบกลับหรื อ ชี้ แจงเบื้ องต้น ขอเวลาตรวจสอบ และเป็ น
การแสดงให้เห็ นว่ามีการรับทราบเรื่ องแล้ว เพื่อป้ องกันการเกิ ดอคติ กบั ลู กค้า และการ comment ซ้ าที่
รุ นแรงมากขึ้น
3. ขอบคุณ และกล่ าวถึงชื่ อลูกค้ า การตอบข้อความ comment ของลูกค้าทาง Facebook page ไม่
ว่าจะเป็ นความคิดเห็นในเชิ งบวก หรื อลบก็ตาม ต้องตอบด้วยความสุ ภาพ แสดงถึงความยินดีที่จะพูดคุย
กับลูกค้าผ่าน Social Media และทุกครั้งที่ตอบกลับหาลูกค้า ต้องอย่าลืมกล่าวคาขอบคุณยินดี และกล่าว
ชื่อลูกค้าด้วย ซึ่งจะทาให้ลูกค้าได้รับความรู ้สึกที่ดีจากบริ การของเรา
4. เปิ ดใจรับฟั งทั้ง comment ทั้งด้ านบวก และด้ านลบ ทุกครั้งที่ มี comment เข้ามา ต้องตั้งใจ
อ่ านข้อความนั้นอย่างระมัดระวัง อย่าใช้อารมณ์ เป็ นที่ ต้ งั บาง comment ที่ เป็ นด้านลบ จาเป็ นต้อ ง
ตรวจดู ต้น เหตุ ข องการเกิ ด ปั ญ หา ว่ า เกิ ด จากอะไร บกพร่ อ งตรงไหน พยายามหาค าตอบในเชิ ง
แก้ปัญหา ต้องมีการตรวจสอบคาตอบให้ถูกต้อง เหมาะสม ทุกครั้งก่อนลงโพสต์ เนื่ องจากเป็ นการตอบ
comment ต่อสาธารณะ และถ้าไม่สามารถตอบได้ควรส่ งต่อให้ผเู ้ ชี่ ยวชาญดาเนิ นการต่อ ผูใ้ ห้บริ การที่
รับผิดชอบการติดต่อผ่านช่องทางนี้ ควรคานึ งไว้เสมอว่า comment ในด้านลบของลูกค้า เปรี ยบเสมือน
เสี ยงสะท้ อ นที่ ส าคัญ ที่ จ ะช่ ว ยให้ ท ราบถึ ง ความต้ อ งการ หรื อ ความไม่ ช อบใจของลู ก ค้า หรื อ
ผูร้ ับบริ การ ทาให้มีโอกาสนาสิ่ งต่าง ๆ เหล่านั้นมาปรับปรุ ง และพัฒนาการให้บริ การ และจงทาให้
ลูกค้ารู ้สึกว่า สิ่ งที่ตอ้ งการนั้นได้รับการใส่ ใจ หรื อตอบสนองความรู ้สึกของลูกค้า ทาให้ลูกค้ามัน่ ใจได้
ว่า เรื่ องต่าง ๆ เหล่านี้จะได้รับการดูแลช่วยเหลือ
5. การทีล่ ูกค้ าเข้ ามาติชม เป็ นเรื่ องที่น่ายินดีมาก บางเรื่ องที่ลูกค้าเข้ามาถาม สามารถตอบได้
โดยทันที บางเรื่ องที่ลูกค้าเข้ามาถามโดยไม่ได้ระบุชดั เจน อาจะมองได้หลายแง่มุมเราต้องตั้งใจจับ
ประเด็นให้ดี เช่น การที่ลูกค้า comment โดยระบุชมว่าการบริ การดีมาก แต่กลับว่า การที่ลูกค้าบอกนั้น
กลายเป็ นว่าลูกค้าประชดการบริ การ ซึ่ งในกรณี น้ ี เราต้องจับประเด็นหลาย ๆ อย่างประกอบโดย ที่เรา
ต้องตอบแบบอ้อม ๆ ไม่ได้ระบุเฉพาะเจาะจงว่ายินดีในคาติชมของลูกค้า

บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลโครงงาน
5.1.1 หลังจากที่ได้มีการดาเนิ นงานจัดทาเทคนิ คการตอบคาถาม ข้อร้องเรี ยนจากลูกค้าใน
Comment และ Inbox ผ่านช่องทาง Facebook Page ซึ่ งสรุ ปผลโครงงานได้ดงั นี้
1) เพื่ อ ศึ ก ษากระบวนการท างานที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การตอบค าถามลู ก ค้า ผ่า น Inbox และ
Comment โดยหลังจากดาเนิ นโครงงานสหกิ จศึ กษาแล้วพบว่าบรรลุ ตามวัตถุ ป ระสงค์ กล่ าวคื อ
กระบวนการทางานที่ เกี่ ยวข้องกับการตอบคาถามลู กค้าผ่าน Inbox และ Comment ประกอบด้วย
เข้า Facebook Page ของ AIS, เข้าระบบฐานข้อมูล Knowledge base center ซึ่ งเป็ นฐานข้อมูลของ
บริ ษทั , ลูกค้าแจ้งข้อมูลปั ญหาต่างๆ และสอบถามข้อมูล ทาง Inbox และ Comment, ดาเนินการตอบ
ลู ก ค้า, ตรวจสอบลู ก ค้าได้รับ ข้อมู ล ที่ ถู ก ต้อง, บัน ทึ ก Activity ในโปรแกรมของบริ ษ ทั , จบการ
ทางาน
2) เพื่อศึกษาเทคนิคในการตอบ Inbox และ Comment ที่มีประสิ ทธิภาพโดยหลังจากดาเนิน
โครงงานสหกิจศึกษาแล้วพบว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ กล่าวคือ ในการตอบ Inbox และ Comment
ได้มีเทคนิ คในการตอบเพื่อให้ลูกค้าเข้าใจในเรื่ องที่ถาม และอธิ บายข้อมู ลได้อย่างครบถ้วน บาง
คาถามและคาติชม ต้องมีเทคนิ คการตอบที่ลูกค้าเข้ามาด้วยอารมณ์ การตอบคาถามลู กค้ามีความ
รวดเร็ วในการตอบลูกค้า สามารถจับประเด็นในเรื่ องที่ลูกค้าถามได้อย่างเข้าใจและตรวจสอบคาพูด
ให้ถูกต้องในเรื่ องที่ตอบ
5.1.2 ข้ อจากัดหรื อปัญหาของโครงงาน
1. ข้อ จ ากัด ของการตอบค าถามลู ก ค้า ทางผูจ้ ัด ท าไม่ ส ามารถตอบได้ทุ ก ช่ อ งทาง โดย
สามารถตอบกลับผ่านทางที่บริ ษทั ได้รับมอบหมายให้เท่านั้น
2. ลู กค้าไม่ให้ความร่ วมมือหรื อข้อมูลที่เพียงพอในการรับบริ การ โดยไม่ได้ระบุปัญหาที่
ชัดเจน ทาให้เกิดความล่าช้าในการรับเรื่ อง เพื่อแก้ไขปั ญหาของลูกค้า
5.1.3 ข้ อเสนอแนะเพื่อเป็ นแนวทางแก่ ผ้ อู ื่น
1. ควรมีการเพิ่มหน้าที่รับผิดชอบผ่านช่องทางต่างๆ ให้มากยิง่ ขึ้น และสามารถทาได้หลาย
อย่างสามารถจบเรื่ องได้ที่เราได้เลย ปั จจุบนั มีแค่การรับเรื่ องเบื้องต้นไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลเชิ งลึก
ที่จะดูแลลูกค้าได้
2. ควรจับประเด็นของลูกค้าให้ถูกต้องตามที่ลูกค้าได้แจ้งมา และดูแลปัญหาของลูกค้าให้
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เสมือนเป็ นปั ญหาของตัวเอง ให้ลุล่วงเกินความคาดหมายของลูกค้า ควรติดตามและดูแลอยูเ่ สมอทา
ให้ลูกค้าให้ความร่ วมมือในการแก้ปัญหาของตัวเอง
5.2 สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ข้ อดีของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
1. ฝึ กทักษะในการจับประเด็นเกี่ยวกับการแจ้งปั ญหาของลูกค้าที่แจ้งเข้ามาและมีการตอบ
กลับอย่างรวดเร็ ว เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสู งสุ ด
2.ได้เรี ยนรู ้ การท างานเป็ นที มเพราะ ในการทางานต้องมี การประสานงานซึ่ งกันและกัน
ตลอดเวลาและต้องมีการอัพเดรต ให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงของแต่ละวันภายในองค์กร
3. การท างานในแต่ละวันต้องมี ก ารกระตื อรื อร้ น ในการขวนขวายข้อมู ลใหม่ ๆ ที่ มี การ
อัพเดรตในแต่ละวันขององค์กร ซึ่ งองค์กรมีกิจกรรม และโปรโมชัน่ ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง
4.ในองค์กรได้มีการศึกษาเกี่ ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ตลอดเวลาซึ่ งเราต้องอ่านข้อมูลและ
ข่าวสารทุ กวันเพื่ อเป็ นแนวทางในการตอบลู ก ค้าให้ในการท าให้ลูกค้าเข้าใจในเรื่ องที่ ส อบถาม
เกี่ยวกับเทคโนโลยีการบริ การใหม่ๆ
5. การทางานในแต่ละวันต้องมีการรับอารมณ์ กบั ลูกค้าที่เข้ามาติดต่อสอบถาม และต้องมี
ความอดทนในการให้บริ การกับลูกค้าเพราะต้องรักษาลูกค้าไว้
6. การท างานในแต่ ล ะวัน ต้อ งมี เป้ า หมายในการท างาน เพราะบริ ษ ัท มี ก ารตั้ง จ านวน
เป้ าหมายในการดูแลลูกค้าในแต่ละวัน ซึ่ งต้องมีความอดทนในการทางานให้มากยิง่ ขึ้น
5.2.2 ปัญหาทีพ่ บของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
1. ในการปฏิบตั ิงานนักศึกษาพบว่าลูกค้าไม่ให้ความร่ วมมือในการแจ้งปั ญหา ส่ งผลให้เกิด
ความล่าช้าในการตรวจสอบและติดตามผล
2. ในการทางานบริ ษทั กาหนดเป้ าหมายการตอบในแต่ละวัน ว่าคนต้องทางานให้ถึงยอดที่
กาหนด แต่ในการทางานยังใช้โปรแกรมได้ไม่ได้มาก และใช้แค่โปรแกรมเดียวซึ่ งเป็ นปั ญหาในทา
เป้าหมาย
3. การจับ ประเด็ น ในการตอบลู ก ค้าซึ่ งยัง จับ ประเด็ น ได้ไ ม่ ชัด เจนและตอบไม่ ไ ด้ต รง
ประเด็น ส่ งผลให้ล่าช้าในการประสานงาน
5.2.3 ข้ อเสนอแนะ
1. ต้องฝึ กทักษะทางด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการใช้คาพูดที่ถูกต้อง
2. ต้องฝึ กการอ่านในการจับประเด็นให้เข้าใจและรวดเร็ วเพราะจะได้แก้ปัญหาให้ลูกค้าได้
รวดเร็ ว และถูกต้อง
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3. ควรศึกษาข้อมู ลเบื้ องต้นเกี่ ยวกับข้อมู ลภายในองค์กร เพื่อเป็ นการแสดงออกถึ งความ
ตั้งใจและใส่ ใจในการทางานและเป็ นการเตรี ยมความพร้อมก่อนที่จะไปปฏิบตั ิงานจริ ง
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เทคนิคการตอบแชทลูกค้ าที่มีประสิ ทธิภาพ
Technique To Respond To Customers Effectively
ชิษณุพงศ์ ยอดวงค์
ภาควิชาการจัดการทัว่ ไป คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม
38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริ ญ กทม. 10160
Email:i.golf@live.com
บทคัดย่ อ
วัต ถุป ระสงค์ของการศึ กษาครั้ งนี้ 1) เพื่ อศึ กษา
วิธีก าร ท างานที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การตอบค าถามลู ก ค้า ผ่า น
Inbox และ Comment 2) เพื่ อ ศึ ก ษาเทคนิ คในการตอบ
Inbox และ Comment อย่างประสิ ท ธิ ภ าพ ปั ญ หาเกิ ดจาก
ลูกค้าแจ้งปั ญ หาในการใช้งาน และสอบถามรายละเอี ยด
โปรโมชัน่ ผ่านช่องทางเพจ AIS พนักงานที่ทาหน้าที่ตอบ
Inbox และ Comment ให้ขอ้ มูลไม่ถูกต้อง ใช้เวลานานใน
การตอบ ไม่รู้เทคนิคการตอบลูกค้าที่ถูกต้อง ทาให้ลูกค้าไม่
พึ ง พอใจ ดังนั้น จึ งจัด ท าคู่ มื อ เทคนิ ค การตอบลู ก ค้าทาง
Inbox และ Comment ขึ้น หลังจากใช้คู่มือเทคนิ คการตอบ
ลู ก ค้า พบว่ า สามารถตอบค าถามลู ก ค้า ได้ ถู ก ต้ อ ง ข้ อ
ร้อ งเรี ยนของลู กค้าลดลง มี ค วามพึ งพอใจ นอกจากนี้ ยัง
ช่วยลดระยะเวลาในการเรี ยนรู ้งานของพนักงานใหม่ได้อีก
ด้วย

Abstract
The objectives of this study were: 1) To study
the process of company responses to the customer via
inbox and comment; 2) To learn efficiency techniques to
reply the customer through inbox and comment. The
current problem is that customers are unsatisfied with
incorrect responses, delay and improper in the responses.
Therefore, the manual for techniques to respond to
customers via inbox and comment was created, results
found a decrease in complaints and an increase in
customers satisfaction. In addition, the manual will help
to reduce the training process of new employees as well.
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วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
1. เพื่อศึ กษากระบวนการท างานที่ เกี่ ยวข้อง
กับการตอบคาถามลูกค้าผ่าน Inbox และ Comment
2. เพื่ อ ศึ กษาเทคนิ ค ในการตอบ Inbox และ
Comment ที่มีประสิ ทธิภาพ
ขอบเขตโครงงาน
1. ขอบเขตด้านเนื้ อหา ศึกษาเทคนิ คการตอบ
Inbox และ Comment ที่มีประสิ ทธิภาพ
2. ขอบเขตด้า นพื้ น ที่ ศึ ก ษาเฉพาะบริ ษ ัท
แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จากัด สาขา พหลโยธิน
3. ขอบเขตด้านผูใ้ ห้ขอ้ มูล ได้แก่ ลูกค้าที่ ส่ง
ข้อความใน Comment และ Inbox
4.ขอบเขตด้านเวลา ตั้งแต่วนั ที่ 14 พฤษภาคม
2562 – 30 สิ งห าคม 2562 รวมเป็ น ระยะเวลา 16
สัปดาห์
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1. ทาให้รู้เทคนิ คในการตอบลูกค้าเพื่อแก้ไข
ปั ญหาให้ลูกค้า
2. ลูกค้าได้รับการตอบคาถามที่ รวดเร็ ว และ
ถูกต้องมากขึ้น
3. พนัก งานใหม่ ส ามารถเรี ย นรู ้ เทคนิ ค การ
ตอบคาถามใน Inbox และ Comment ได้อย่างรวดเร็ ว
ขั้ น ตอนและวิ ธี ในการด าเนิ น งาน โครงการสงกิ โ“
”าษกึา
. 1 ก าห น ด โ ค ร ง เรื่ อ งที่ ห ลั ง จ าก ที่ ไ ด้
ปฏิ บัติงานจริ งมาระยะหนึ่ งใน แผนก Social Contact
Center
2. รวบรวมข้อมูลที่ได้รับและที่ได้ศึกษาไว้ใน
การตอบลูกค้าให้พึงพอใจ
3.ค้นหาเทคนิ คการตอบลูกค้าให้รวดเร็ วและ
จับประเด็นให้ลูกค้าเข้าใจง่าย
4.ดาเนิ น การน าเทคนิ ค ที่ ศึกษามาใช้ในการ
ตอบลูกค้าให้ครบถ้วน และรวดเร็ ว

5. สรุ ปผลการดาเนิ น งานของโครงการและ
เก็บรวบรวมตัวอย่างในการตอบลูกค้า
ผลการปฏิบัตติ ามโครงงาน
จากการที่ผจู ้ ดั ทาได้ปฏิบตั ิหน้าที่ในตาแหน่ง
Social Media Marketing ช่องทางของการติดต่อสื่ อสาร
ทางโซเชียลต่างๆ มีช่องทางที่หลากหลายในแผนก คือ
Facebook, Pantip, Twitter, E-Mail, Call Center ใน
ส่วนของผูจ้ ดั ทาได้เริ่ มทาในส่วนของ ทางเพจ AIS
Facebook ได้มีคนติดตามเป็ นจานวนมาก และลูกค้า
สามารถใช้ช่องทางเพจ AIS แจ้งปั ญหาในการใช้งาน
แจ้งสอบถามรายละเอียดโปรโมชัน่ ต่าง และสามารถ
สอบถามเรื่ องอื่นๆ และข้อมูลทัว่ ไปได้ ในการรับเรื่ อง
ของลูกค้านั้น จะมีท้ งั Comment และ Inbox
สรุปผล

1) เพื่อศึ กษากระบวนการทางานที่ เกี่ ยวข้อง
กับ การตอบค าถามลู ก ค้า ผ่ า น Inbox และ Comment
โดยหลังจากด าเนิ น โครงงานสหกิ จศึ กษาแล้ว พบว่า
บรรลุตามวัตถุประสงค์ กล่าวคือ กระบวนการทางานที่
เกี่ ย วข้อ งกับ การตอบค าถามลู ก ค้า ผ่ า น Inbox และ
Comment ประกอบด้วย เข้า Facebook Page ของ AIS,
เข้าระบบฐานข้อ มู ล Knowledge base center ซึ่ งเป็ น
ฐานข้อมูลของบริ ษทั ,ลูกค้าแจ้งข้อมูลปั ญหาต่างๆ และ
สอบถามข้อมูล ทาง Inbox และ Comment ,ดาเนิ นการ
ตอบลู ก ค้า ,ตรวจสอบลู กค้าได้รั บ ข้อ มู ล ที่ ถู ก ต้อ ง ,
บันทึก Activity ในโปรแกรมของบริ ษทั ,จบการทางาน
2) เพื่ อศึ กษาเทคนิ ค ในการตอบ Inbox และ
Comment ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพโดยห ลั ง จากด าเนิ น
โครงงานสหกิจศึกษาแล้วพบว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์
กล่าวคือ ในการตอบ Inbox และ Comment ได้มีเทคนิ ค
ในการตอบเพื่ อ ให้ ลู ก ค้า เข้า ใจในเรื่ องที่ ถ าม และ
อธิ บายข้อมูลได้อย่างครบถ้วน บางคาถามและคาติชม
ต้อ งมี เทคนิ ค การตอบที่ ลู กค้าเข้ามาด้วยอารมณ์ การ
ตอบคาถามลูกค้ามีความรวดเร็ วในการตอบลูกค้า และ
ตรวจสอบคาพูดให้ถูกต้องในเรื่ องที่ตอบ
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บทคัดย่ อ
วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้ 1) เพื่อศึกษาวิธีการทางาน
ที่เกี่ยวข้องกับการตอบคาถามลูกค้าผ่าน Inbox และ Comment 2)
เพื่อศึกษาเทคนิคในการตอบ Inbox และ Comment อย่าง
ประสิ ทธิ ภาพ ปั ญหาเกิดจากลูกค้าแจ้งปั ญหาในการใช้งาน และ
สอบถามรายละเอียดโปรโมชัน่ ผ่านช่องทางเพจ AIS พนักงานที่ทา
หน้าที่ตอบ Inbox และ Comment ให้ขอ้ มูลไม่ถูกต้อง ใช้เวลานานใน
การตอบ ไม่รู้เทคนิคการตอบลูกค้าที่ถูกต้อง ทาให้ลูกค้าไม่พึงพอใจ
ดังนั้นจึงจัดทาคู่มือเทคนิคการตอบลูกค้าทาง Inbox และ Comment
ขึ้น หลังจากใช้คู่มือเทคนิคการตอบลูกค้าพบว่าสามารถตอบคาถาม
ลูกค้าได้ถูกต้อง ข้อร้องเรี ยนของลูกค้าลดลง มีความพึงพอใจ
นอกจากนี้ยงั ช่วยลดระยะเวลาในการเรี ยนรู ้งานของพนักงานใหม่ได้
อีกด้วย

วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
1. เพื่อศึกษากระบวนการทางานที่เกี่ยวข้องกับการตอบคาถามลูกค้า
ผ่าน Inbox และ Comment
2. เพื่ อ ศึ ก ษ าเท ค นิ ค ใน ก าร ต อ บ Inbox แ ล ะ Comment ที่ มี
ประสิ ทธิภาพ

ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1. ทาให้รู้เทคนิคในการตอบลูกค้าเพื่อแก้ไขปั ญหาให้ลูกค้า
1. ลูกค้าได้รับการตอบคาถามที่รวดเร็ ว และถูกต้องมากขึ้น
3. พนักงานใหม่สามารถเรี ยนรู ้เทคนิ คการตอบคาถามใน Inbox และ
Comment ได้อย่างรวดเร็ ว
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ประวัติผู้จัดทำ

ชื่อ-นามสกุล : นาย ชิษณุพงศ์ ยอดวงค์
รหัสนักศึกษา : 6004320005
คณะ : บริ หารธุรกิจ
สาขาวิชา : การจัดการทัว่ ไป
ที่อยู่ : 798/30 เดอะรี เจ้นโฮม บางซ่อน ซอย
กรุ งเทพ-นนทบุรี 23/1 เขต บางซื่อ แขวง บางซื่อ
กรุ งเทพ 10800
เบอร์โทร : 082 - 4978958
E- Mail : i.golf@live.com

