
 

 
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  

เทคนคิการขายทางโทรศพัท ์
Professional Telesales  

 

วทิยากร: อาจารย ์ไพรชั วนสับดไีพศาล 
ปรญิญาโทการตลาด ม.รามคาํแหง, ปรญิญาตร ีโทรคมนาคม ม.เทคโนโลยมีหานคร 

เป็นอาจารยพ์เิศษใหก้ับภาครัฐ อาท ิกระทรวงมหาดไทย, กระทรวงการคลัง, ศนูยฝึ์กอบรมกรงุเทพฯ, 
TOT, CAT Telecom และเป็นทีTปรกึษาใหกั้บทั Uงภาครัฐและเอกชนดา้นบคุคล งานขายการตลาด บรกิาร 
อาท ิบจก. เมอืงไทยเมเนจเมน้ท,์ บจก. สมมาตร คอรเ์ปอเรท แอนส ์เซอรว์สิ, บจก. นํUานมไทย, 
บจก. เอ็นเค ปริUนติUง เทคโนโลย,ี บจก. ปัUงงว่นหล ีมคีวามชาํนาญมากดว้ยประสบการณ์ตรง 

 
 

11 กรกฎาคม 2561 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานทีTจัดอบรมอาจเปลีTยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  

หลกัการและเหตผุล:  
 
หลักสูตรนีUไดพั้ฒนาขึUนมาเพืTอใหพ้นักงานขาย พนักงานรับโทรศัพท ์(Telesales) หรือศูนย์บริการลูกคา้ (Call 
Center) และทมีขายทางโทรศัพท ์ไดเ้รยีนรูเ้ทคนคิในการเขา้ใจความตอ้งการและพฤตกิรรมของลูกคา้ทีTตดิต่อผ่าน
โทรศัพท ์ระดมสมองทํากจิกรรมประยุกตก์ารขายและการใหบ้รกิารผ่านโทรศัพทอ์ย่างเป็นระบบ ใหส้ามารถสรา้ง
ยอดขาย และ สรา้งความพงึพอใจใหลู้กคา้ได ้เมืTอจบการอบรม ผูเ้ขา้สัมมนาจะสามารถประยุกตแ์ละต่อยอดความรู ้
ดา้นการใชโ้ทรศัพทไ์ดด้ว้ยตนเอง  
 
วตัถปุระสงค:์   
 

1. เพืTอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดท้ราบหลักการ แนวคดิและเทคนคิดา้นการขายและการใหบ้รกิารผ่านโทรศัพท์
อย่างมปีระสทิธภิาพ 

2. เพืTอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถนําความรูท้ีTได ้ไปใชใ้หเ้กดิประโยชนส์งูสดุแกอ่งคก์ร  ทั Uงในดา้น
ยอดขายและการสรา้งความพอใจใหล้กูคา้ 
 

หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา: 
 
1. ความสําคัญของการสืTอสารทางโทรศพัท ์ 
2. ความตอ้งการและพฤตกิรรมโดดเดน่ของลกูคา้ในการใชโ้ทรศพัท ์
3. ขั Uนตอนการปฏบิตัดิา้นการขายและการบรกิารทางโทรศพัท ์
4. เทคนคิการใหบ้รกิารทีTประทบัใจทางโทรศพัท ์- รวมถงึทกัษะการฟัง เนน้ในเรืTองการฟังลูกคา้จบ และให ้
เขา้ใจกอ่นตอบไม่ทกึทกัคําถามและตอบไปแบบผดิๆ 

5. กจิกรรม “บรกิารกระชบัมติรผ่านโทรศพัท”์ 
6. เทคนคิการขายใหน่้าสนใจจนลกูคา้ไม่ปฏเิสธการฟัง  
7. เทคนคิการเตรยีมตัวเพืTอขายและใหบ้รกิารอยา่งมัดใจลกูคา้ 
8. เทคนคิการหาปัญหาและสิTงทีTคา้งคาใจลูกคา้ 
9. มารยาทและสิTงทีTควรปฏบิัต ิ  
10. ทศันคตแิละ EQ ของพนักงานทีTขายและใหบ้รกิารทางโทรศพัท ์
11. กจิกรรม “ขายอยา่งมลีูกลอ่ลกูชนผา่นโทรศัพท”์ 
12. สรุป คําถาม และ คําตอบ 



 

 
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  

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

ชําระภายใน 11 กรกฎาคม 2561 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 4,500.00 315.00 135.00 4,680.00 4,815.00 
สมาชกิ HIPO 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00 

พเิศษ! ชําระภายใน 26 มถินุายน 2561 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 

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

บคุคลท ั�วไป 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00 
สมาชกิ HIPO 4,000.00 280.00 120.00 4,160.00 4,280.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันีU 
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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อบรม, สมัมนา, งานขาย, การตลาด, Professional, Telesales, พนักงาน, รับโทรศพัท,์ ศนูยบ์รกิาร, ลกูคา้, ทางโทรศพัท ์


