
 

 
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.com  

Professional Telesales  
 

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

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

จากประสบการณ์ตรงและจรงิในวงการทีVมากดว้ยคณุภาพมากกวา่ 30 ปี 
 

8 พฤษภาคม 2561 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานทีVจัดอบรมอาจเปลีVยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  

หลกัการและเหตผุล:  
 
หลักสูตรนี`ไดพั้ฒนาขึน̀มาเพืVอใหพ้นักงานขาย พนักงานรับโทรศัพท ์(Telesales) หรือศูนย์บริการลูกคา้ (Call 
Center) และทมีขายทางโทรศัพท ์ไดเ้รยีนรูเ้ทคนคิในการเขา้ใจความตอ้งการและพฤตกิรรมของลูกคา้ทีVตดิต่อผ่าน
โทรศัพท ์ระดมสมองทํากจิกรรมประยุกตก์ารขายและการใหบ้รกิารผ่านโทรศัพทอ์ย่างเป็นระบบ ใหส้ามารถสรา้ง
ยอดขาย และ สรา้งความพงึพอใจใหลู้กคา้ได ้เมืVอจบการอบรม ผูเ้ขา้สัมมนาจะสามารถประยุกตแ์ละต่อยอดความรู ้
ดา้นการใชโ้ทรศัพทไ์ดด้ว้ยตนเอง  
 
วตัถปุระสงค:์   
 

1. เพืVอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดท้ราบหลักการ แนวคดิและเทคนคิดา้นการขายและการใหบ้รกิารผ่านโทรศัพท์
อย่างมปีระสทิธภิาพ 

2. เพืVอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถนําความรูท้ีVได ้ไปใชใ้หเ้กดิประโยชนส์งูสดุแก่องคก์ร  ทัง̀ในดา้น
ยอดขายและการสรา้งความพอใจใหล้กูคา้ 
 

หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา: 
 
1. ความสําคัญของการสืVอสารทางโทรศพัท ์ 
2. ความตอ้งการและพฤตกิรรมโดดเดน่ของลกูคา้ในการใชโ้ทรศพัท ์
3. ขัน̀ตอนการปฏบิตัดิา้นการขายและการบรกิารทางโทรศพัท ์
4. เทคนคิการใหบ้รกิารทีVประทับใจทางโทรศพัท ์- รวมถงึทกัษะการฟัง เนน้ในเรืVองการฟังลูกคา้จบ และให ้
เขา้ใจกอ่นตอบไม่ทกึทกัคําถามและตอบไปแบบผดิๆ 

5. กจิกรรม “บรกิารกระชบัมติรผ่านโทรศพัท”์ 
6. เทคนคิการขายใหน่้าสนใจจนลกูคา้ไม่ปฏเิสธการฟัง  
7. เทคนคิการเตรยีมตัวเพืVอขายและใหบ้รกิารอยา่งมัดใจลกูคา้ 
8. เทคนคิการหาปัญหาและสิVงทีVคา้งคาใจลูกคา้ 
9. มารยาทและสิVงทีVควรปฏบิัต ิ  
10. ทศันคตแิละ EQ ของพนักงานทีVขายและใหบ้รกิารทางโทรศพัท ์
11. กจิกรรม “ขายอยา่งมลีูกลอ่ลกูชนผา่นโทรศัพท”์ 
12. สรุป คําถาม และ คําตอบ 

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 



 

 
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.com  

อัตราหลักสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายใน 8 พฤษภาคม 2561 
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 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 

พเิศษ! ชําระภายใน 23 เมษายน 2561 (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 3,400.00 238.00 102.00 3,536.00 3,638.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันี` 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ บญัชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขทีV 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขทีV 014-2-63503-8 

          ชืVอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิVง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีV จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีV 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืVอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน และชืVอหลกัสตูร 
2.  ชําระดว้ยเช็คบรษัิท สัVงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิVง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีV จํากดั 
3.  หัก ณ ทีVจา่ย 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 ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีVไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิVง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีV จํากดั 
Telephone: 02-615-4499, 02-615-4477-8    
Fax: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
Website: www.hipotraining.com,www.hipotraining.co.th 
E-mail: hipotraining@gmail.com  
Facebook: www.facebook.com/HIPOtraining 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อบรม, สมัมนา, งานขาย, การตลาด, Professional, Telesales, พนักงานรับโทรศพัท,์ ศนูยบ์รกิารลูกคา้, ขายทางโทรศัพท,์ เทคนคิในการเขา้ใจความตอ้งการของ
ลกูคา้, การสรา้งความพงึพอใจใหล้กูคา้ 
 


