
 
 

สุดยอดเทคนิคการขายทางโทรศัพท์ 

อย่างมีประสิทธิภาพ 
(สําหรบัแผนกขายและซพัพอรทการขายทีต่องขายทางโทรศพัท)�

 
ปจจุบันในยุคที่การขายแขงขันกันอยางรุนแรง การขายทางโทรศัพทถือเปนเคร่ืองมือที่มีประสิทธิภาพ

มากและยังคงความขลังในการประสบความสําเร็จในการขายได เพียงแตตองมีความเขาใจในเคร่ืองมือที่
ซับซอนน้ี หากนักขายสามารถเขาใจเคร่ืองมือที่ซับซอนน้ีก็จะสามารถทําใหการขายเกิดข้ึนทางโทรศัพทไดไม
ยากนัก เพียงแตการขายทางโทรศัพทยังตองอาศัยความอดทนและความตั้งใจอยางมากเพราะการขายไมได
เกิดข้ึนเพียงสายเดียว แตเกิดข้ึนไดจากสายสัมพันธ ดังน้ันการขายทางโทรศัพทจึงเปนเคร่ืองมือปราบเซียน
การขายมานักตอนัก เพื่อพิสูจนความเปนมืออาชีพที่แทจริง 

 

วัตถุประสงค 
1. ผูเขาอบรมไดเขาใจถึงแกนแทของการขายทางโทรศัพทอยางถูกตอง 
2. ผูเขาอบรมไดเขาใจถึงมุมมองของลูกคาในการใชโทรศัพทเพื่อการขาย 
3. ผูเขารับการอบรมทางโทรศัพทเห็นแนวทางเชิงการบริหารงานขายทางโทรศัพทอยางมี

ประสิทธิภาพ 
4. ผูเขาอบรมมีความคิดในการตอยอดการสรางสไตลการขายทางโทรศัพทดวยตนเอง 
5. ผูเขาอบรมมีความเช่ือมั่นตออาชีพการขายและกระตือรือรนที่จะพัฒนาตนเองเพื่อองคกร 
6. ผูเขาอบรมศรัทธาในแนวทางการขายและเช่ือมั่นตอการทํางานดานการขายของตนเอง 
 

หัวขออบรมสัมมนา 
คนหากลวิธีการขายทางโทรศัพท ปดอยางไรใหชนะใจ (ปลุกจิตสํานึกรักการขาย) 
  - ปรับแนวคิดใหสูงานขาย "ขายทางโทรศัพทไมยากอยางที่คิด” 
  - เทคนิคการขายทางโทรศัพทในยุคปจจุบัน 
  - ทดสอบการขายทางโทรศัพท (WORK SHOP) 
 การนําลูกคาเขาสูการเปดการขาย” 
  - กระบวนการขายทางโทรศัพท 5 ข้ันตอน (กระบวนการขาย) 
  - เทคนิคการเปดใจลูกคา…ใหประทับใจ ไรขอกังวล 
  - เทคนิคการนําเสนอคุณคาในแบบที่ลูกคาคาดหวัง (WORK SHOP) 
เทคนคิการส่ือสารโนมนาวเพ่ือพิชิตใจลูกคา 
  - การขจัดขอของใจเพื่อการสรางความเช่ือมั่นแบบจับประเด็นรูใจ 

ขอเชิญเขารวมฝกอบรมสัมมนาเชิงรุก หลักสูตร 



  - เทคนิคการเจรจาและปดการขายอยางเซียน 
  - ทดสอบการใชเทคนิคและกระบวนการขาย (WORK SHOP) 
วางแผนการขายทางโทรศัพทใหสําเร็จดวย CRM 
  - เทคนิคการใชสรางประสบการณที่ดีสูการสรางความผูกพัน 
  - เทคนิคสรางกลยุทธเชิงติดตามอยางไรใหเห็นผล (WORK SHOP) 
  - สรุป และถาม-ตอบ 
 
วิทยากร  อาจารยประเสริฐ  สุขไพบูลยกุล (Master of Business Administration (M.B.A) ประสบการณการสอน
กวา 10 ป ดานการขาย, การตลาด, การบริการ และ Team Building จากแบรนดยักษใหญตางๆ ที่มีการวาจางอยาง
ตอเน่ือง อาท ิโตโยตา นิสสัน MBK ปริญสิร ิธนาคารกสกิรไทย ทีโอที ฯลฯ วิทยากรและทีป่รึกษาดานการขายและ
การตลาดใหแกหนวยงานภาครัฐและเอกชน ผลงานการเขียนบทความวิชาการตางๆ และหนังสือ E-book : กลยุทธ 
นักขายในปจจุบัน (Sale 2) 
 
กําหนดการ วันที่ 29 เมษายน 2562 บุคคลทั่วไป 3,900 + 273 = 4,173 
เวลา 09.00-16.00 น. สมาชิก, โอนเงินกอน  23 เม.ย.2562 3,500 + 245 = 3,745 

สถานที่ โรงแรมแกรนด สุขุมวิท ซ.4-6 
สมัคร 3 คนข้ึนไป ทานละ 3,200 3,200 + 224 = 3,424 

สมัคร 5 คนข้ึนไป ทานละ 2,900 2,900 + 203 = 3,103 

หมายเหตุ      - คาลงทะเบียนเขารวมสัมมนาสามารถนําไปลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลได  200% 
                    - ราคารวมเอกสารประกอบการสัมมนา, อาหารกลางวัน, นํ้าชา-กาแฟ 

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร จํากัด 

34/289 หมูบานไทยสมบูรณ 2 หมูที่ 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120  
โทร. 02-191-2509, 062-315-5283, 081-847-6341 โทรสาร 02-157-1599, 02-903-0080 ตอ 5283 
e-mail : knctrainingcenter@hotmail.com, www.knctrainingcenter.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

หลักสูตร    สุดยอดเทคนิคการขายทางโทรศพัท์อย่างมีประสิทธิภาพ  
(สําหรับแผนกขายและซัพพอร์ทการขายท่ีต้องขายทางโทรศัพท์) 

กําหนดการ     วันจันทรที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 09.00-16.00 น. โรงแรมแกรนด สุขุมวิท ซอย 4-6 
รายการคาลงทะเบียน: 1 ทาน ราคา + vat 7% ราคาหลังหัก ณ ที่จาย 
บุคคลทั่วไป  3,900 + 273 = 4,173  4,173 – 117 = 4,056 
สมาชิก, โอนเงินกอน 23 เม.ย.2562  3,500 + 245 = 3,745  3,745 - 105 = 3,640 
  สมัคร 3 คนข้ึนไป ทานละ 3,200 

3,200 + 224 = 3,424 
 3,424 - 96 = 3,328 

 สมัคร 5 คนข้ึนไป ทานละ 2,900 
2,900 + 203 = 3,103 

 3,103 - 87 = 3,016 

รายช่ือผูเขารวมสัมมนา     

1. .......................................................... ตําแหนง.......................................มอืถือ.........................................  
2. .......................................................... ตําแหนง.......................................มอืถือ......................................... 
3. .......................................................... ตําแหนง.......................................มอืถือ......................................... 
4. .......................................................... ตําแหนง.......................................มอืถือ......................................... 
5. .......................................................... ตําแหนง.......................................มอืถือ......................................... 

 ที่อยูเพ่ือออกใบเสร็จ :  (กรุณากรอกรายละเอียดใหชัดเจนเพื่อความถกูตองในการออกใบเสร็จ)   

(บจก./บมจ./หจก./สวนบุคคล) ชื่อ.................................................เลขประจําตัวผูเสียภาษี..................................................... 
 สํานักงานใหญ   สาขา...........เลขท่ี..................หมู................อาคาร/หมูบาน......................................ชั้น.................... 
ตรอก/ซอย..........................ถนน...............................แขวง/ตําบล.............................อําเภอ/เขต............................................ 
จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย...................โทรศัพท.................................โทรสาร.......................................... 
ผูประสานงาน..............................................มือถือ....................................E-mail : .............................................................. 
 
 ตองการหักภาษี  ณ  ที่จายหรือไม  ตองการ  ไมตองการ 
 กรณีหักภาษี ณ ที่จาย 3% ในนาม บรษิัท เคเอ็นซี เทรนน่ิง เซ็นเตอร จํากดั เลขที่ 34/289 หมูบานไทยสมบูรณ 2   
            หมูที่ 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 เลขประจําตัวผูเสียภาษี  :  0135556000220 
โอนเงินเขาบัญชี :  บริษัท เคเอน็ซี เทรนน่ิง เซ็นเตอร  จํากดั   ประเภทบญัชี ออมทรัพย 
  ธนาคารไทยพาณิชย  สาขาเซียรรังสิต    เลขที่บัญชี  364-236239-5 
           ธนาคารกสกิรไทย สาขาฟวเจอร พารค รังสติ 2  เลขที่บัญชี  022-3-65013-9  
       กรุณาแฟกซใบลงทะเบียนหรือหลักฐานการโอนเงิน มาที่ fax. 02-157-1599, 02-903-0080 ตอ 5283 

ใบลงทะเบียนเขารวมอบรมสัมมนา .........../............./.......... 

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร จํากัด 
34/289 หมูบานไทยสมบูรณ 2 หมูที่ 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120  

โทร. 02-191-2509, 062-315-5283, 081-847-6341 โทรสาร 02-157-1599, 02-903-0080 ตอ 5283 
e-mail : knctrainingcenter@hotmail.com, www.knctrainingcenter.com 


