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Course: 
Telesales and Service over the Telephone 
เทคนิคการใชโ้ทรศพัท์ในงานขายและศิลปะการสือ่สารเพือ่สร้างความประทบัใจ 
 
Duration: 1 Day (9:00 – 16:00) 
 
หลักการและเหตุผล: 

ในโลกยคุข้อมลูข่าวสาร การส่ือสารนบัว่าเป็นเคร่ืองมือท่ีสําคญัอย่างหนึ่งขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน 
รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบนัการศึกษา เพราะการส่ือสารเป็นกระบวนการทางสงัคมท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกบัทกุฝ่าย เป็นตวัเช่ือมกิจกรรม
ต่าง ๆ ระหว่างหน่วยงาน และช่วยให้ผู้ปฏิบติังานเข้าใจบทบาทของแต่ละคนได้ดีย่ิงขึน้ ทัง้ยงัทําให้กิจกรรมของแต่ละหน่วยงาน
ภายในองค์กรมีความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนั  นอกจากนี ้การส่ือสารนบัว่าเป็นเคร่ืองมืออย่างหนึ่งของผู้บริหารท่ีจะนํามาใช้ในการ
ตดัสนิใจ สัง่การ ควบคมุ และติดตามงานให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ เพ่ือสร้างการยอมรับ สร้างความเข้าใจ และสร้างความสมัพนัธ์
อันดีระหว่างกันทัง้ภายในและภายนอกองค์กร ตลอดจนสอดคล้องกับทิศทางและแนวนโยบายขององค์กรเพ่ือให้องค์กรบรรลุ
เป้าหมายในท่ีสดุ 

การใช้โทรศพัท์ เป็นส่วนสําคญัส่วนหนึ่งของการส่ือสาร เพราะโทรศพัท์ถือเป็นเคร่ืองมือส่ือสารท่ีสําคญัอย่างย่ิงยวดประเภท
หนึ่งในโลกยคุปัจจบุนั  เพ่ือการประสานงาน การติดตามงาน การให้ข้อมลู ตลอดจนการสร้างความเข้าใจอนัดีระหว่างผู้ ร่วมงานใน
องค์กร และโดยเฉพาะอยา่งย่ิงการติดตอ่กบับคุคลภายนอกองค์กร ซึง่เป็นพนัธมิตรทางธุรกิจ หรือลกูค้าผู้ ใช้สินค้าและบริการ  หาก
พนกังานไม่สามารถใช้การส่ือสารผ่านโทรศพัท์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาจเกิดปัญหาและอปุสรรคท่ีส่งผลให้การส่ือสารไม่บรรลุ
เป้าหมาย เกิดความเข้าใจผิดพลาด และเกิดปัญหาต่อการปฏิบติังานภายในและภายนอกองค์กรในทกุระดบั  กระทัง่อาจนําไปสู่
ความขดัแย้ง และเกิดภาพลกัษณ์เชิงลบตอ่องค์กรจนยากตอ่การดําเนินกิจการขององค์กรให้ราบร่ืนได้ 

หลกัสตูรเทคนิคการใช้โทรศพัท์ในงานขายและศิลปะการส่ือสารเพ่ือสร้างความประทบัใจ จึงมีขึน้เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ขององค์กรในการพฒันาทกัษะการส่ือสารท่ีเฉพาะเจาะจง  เพ่ือให้เกิดความเข้าใจท่ีลกึซึง้ และสามารถนําไปใช้ในการปฏิบติังานได้
อยา่งมีประสทิธิภาพ และขจดัโอกาสในการเกิดปัญหาในการส่ือสารให้หมดไปในท่ีสดุ  โดยมีรายละเอียดของหลกัสตูรดงัตอ่ไปนี ้   
 
วัตถุประสงค์: 

 เพ่ือให้ผู้ เข้าอบรมเข้าใจและตระหนกัถงึความสําคญัของการส่ือสารทางโทรศพัท์ในงานขายและงานบริการ 

 เพ่ือให้ผู้ เข้าอบรมสามารถใช้เทคนิคการส่ือสารทางโทรศพัท์ได้อยา่งมีศิลปะ  เพ่ือให้กระบวนการสนทนาดําเนินไปอยา่งมี
ประสทิธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุกบัทกุฝ่าย 

 เพ่ือให้ผู้ เข้าอบรมสามารถสนทนาทางโทรศพัท์ได้อยา่งสร้างสรรค์  รัดกมุ  และนํามาสูค่วามเข้าใจและการนําข้อมลูไปใช้ได้
อยา่งครบถ้วน ถกูต้อง และเกิดประสทิธิผล 

 เพ่ือให้ผู้ เข้าอบรมสามารถนําความรู้เก่ียวกบัเทคนิคการใช้โทรศพัท์และการส่ือสารอยา่งมีศิลปะไปใช้ในชีวิตประจําวนัได้อยา่ง
น่าประทบัใจ และมีประสทิธิภาพ 

 
หัวข้อการบรรยาย: 

 ความสําคญัของการส่ือสาร และสจัธรรมของการส่ือสารท่ีสง่ผลกระทบตอ่การทํางานและความสําเร็จขององค์กร 

 ความสําคญัของการส่ือสารทางโทรศพัท์ในงานขายและงานบริการ 
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 การใช้โทรศพัท์อยา่งมีประสทิธิภาพ 

 แนวคิดเชิงบวกกบัการฟังอยา่งตัง้ใจ (Active Listening) เพ่ือการใช้โทรศพัท์อยา่งมีประสทิธิภาพ 

 การวิเคราะห์ผู้ ร่วมสนทนาเพ่ือประโยชน์ในการส่ือสารอยา่งเหมาะสม 

 บคุลกิภาพของนกัส่ือสารเพ่ืองานขายและงานบริการอยา่งมืออาชีพ 

 พฤติกรรมและภาษาท่ีก่อให้เกิดปัญหา 

 ศิลปะการส่ือสารทางโทรศพัท์กบักลยทุธ์การขาย 

 การลดอาการประหมา่ในการสนทนาทางโทรศพัท์ 

 Workshop : สถานการณ์จําลองในการส่ือสารทางโทรศพัท์เพ่ือฝึกการใช้ศิลปะในการส่ือสารในงานขายเพ่ือสร้างความประทบัใจ 

 นําเสนอตวัอยา่งการตัง้คําถามและการฟังทางโทรศพัท์อยา่งมีประสทิธิภาพ 

 สาเหตท่ีุทําให้การสื่อสารทางโทรศพัท์ล้มเหลว 

 เคลด็ลบัท่ีทําให้การส่ือสารทางโทรศพัท์น่าประทบัใจและสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีตอ่องค์กร 
 
รูปแบบการบรรยาย: 

 บรรยายหลกัการ และแนวคิดในการใช้โทรศพัท์และศิลปะการส่ือสารในงานขายเพ่ือสร้างความประทบัใจ  ตลอดจนปัญหา 
อปุสรรค และวิธีแก้ไข 

 ซกัถาม และแลกเปล่ียนความคิดเหน็ 

 นําเสนอตวัอยา่งการส่ือสารทางโทรศพัท์ท่ีดี และไมดี่ 

 Workshop เพ่ือฝึกการฟังและการตัง้คําถามทางโทรศพัท์ท่ีสร้างสรรค์และน่าประทบัใจในงานขายและงานบริการ 

 ให้คําแนะนําแบบตวัตอ่ตวัในการแก้ปัญหาการส่ือสารทางโทรศพัท์ 
 
เหมาะสาํหรับ: 

 หวัหน้างาน ผู้บริหารระดบัต้นและระดบักลาง หวัหน้าแผนก/ฝ่าย รวมทัง้ผู้ ท่ีสนใจพฒันาตวัเองในด้านการบริการ 
 
วทิยากร: 
วทิยากรผู้ทรงคุณวุฒจิาก บริษัท บอสตันเน็ตเวร์ิค จาํกัด  
การศกึษา 

 ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบณัฑิต เกียรตินิยมอนัดบั 1 จากภาควิชาการส่ือสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์  
       จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 ปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบณัฑิต จากภาควิชาการส่ือสารมวลชน  คณะนิเทศศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   
        จบการศกึษาด้วยเกรดเฉล่ีย 3.88 

 ปริญญาเอก นิเทศศาสตรดษุฎีบณัฑิต  สาขานิเทศศาสตร์  คณะนิเทศศาสตร์  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   
       และได้คะแนนระดบัดีมากในการทําวิทยานิพนธ์ เร่ือง การสร้างมาตรฐานสถานีวิทยกุระจายเสียงไทย 
 
 

 
 



 

Boston Network Co., Ltd. Tel. 02-949-0955, 02-318-6891 Mobile: 086-337-8266, Fax: 02-949-0991 
E-mail: seminar@bostonnetwork.com, Web: http://www.bostonnetwork.com 

 

ตาํแหน่งปัจจุบัน       
 ประธานชมรมวิทยเุดก็ เยาวชน และครอบครัว 

 กรรมการวิชาการโครงการส่ือมวลชนศกึษา (มีเดียมอนิเตอร์) 

 กรรมการสมาคมครอบครัวศกึษาแหง่ประเทศไทย 

 ท่ีปรึกษารายการและข่าว สถานีวิทยแุหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 ผู้ผลติและผู้ ดําเนินรายการเจาะข่าวเช้านี ้FM. 101.5 MHz  

 อาจารย์พิเศษและผู้บรรยายรับเชิญในสถาบนัชัน้นําและองค์กรธุรกิจ  

  นกัส่ือสารมวลชน นกัวิชาการ และนกัวิจยัอิสระ 
 
ประสบการณ์การทาํงาน 

ด้านการบรรยาย 

 ผู้บรรยายในหวัข้อ “เทคนิคการนําเสนออยา่งมีประสทิธิภาพ” “การพฒันาภาวะผู้ นํา” “การพฒันาบคุลกิภาพ”  
“กลยทุธ์การส่ือสารและการประชาสมัพนัธ์”   ของศนูย์บริการวิชาการแหง่จฬุาฯลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

 ผู้บรรยายรับเชิญ หวัข้อ “การนําเสนอทางธุรกิจอยา่งมืออาชีพ (Business presentation Skills)” โครงการ Micro-MBA      
คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

  ผู้บรรยายประจําหวัข้อ “การนําเสนอทางธุรกิจอยา่งมืออาชีพ” ของบริษัท CC Knowledge Base จํากดั      และบริษัทใน
กลุม่ธนชาติ 

 ผู้บรรยายในหวัข้อ  “Customer Service Plus”  ให้กบับริษัทการบินไทย จํากดั (มหาชน) 

 ผู้บรรยายในหวัข้อ “Service Mind” ให้กบับริษัทปนูซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) และการเคหะแห่งชาติ   

 ผู้บรรยายในหวัข้อ  “กลยทุธ์การใช้โทรศพัท์ในงานขายและงานบริการ” ให้กบับริษัทปนูซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน)    

 ผู้บรรยายในหวัข้อ  “กลยทุธ์การส่ือสารในองค์กร”  ของบริษัทปนูซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน)  และ บริษัท ไทยสมทุร
ประกนัชีวิต จํากดั 

 ผู้บรรยายในหวัข้อ “การส่ือสารเพ่ือการปฏิบติังานอยา่งมืออาชีพ”  ของบริษัทปนูซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) 

 ผู้บรรยายในหวัข้อ “เทคนิคการเจรจาตอ่รองอยา่งมืออาชีพ”  ของบริษัทปนูซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) 

 ผู้บรรยายหวัข้อ “เทคนิคการฟังและการตัง้คําถามอยา่งมีประสทิธิภาพ” ของบริษัทปนูซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน)   

 ผู้บรรยายหวัข้อ “เทคนิคการนําเสนออยา่งมืออาชีพ” และ “เทคนิคการส่ือสารและการประชาสมัพนัธ์ท่ีมุง่ประสทิธิผล” ใน
หลกัสตูร “นกับริหารการพฒันาการเกษตรและสหกรณ์ระดบัสงู”  รุ่นท่ี 49  ของสถาบนัเกษตราธิการ สํานกังาน
ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 ผู้บรรยายหวัข้อ “เทคนิคการนําเสนอ และศิลปะการพดู”  ในหลกัสตูรการพฒันาศกัยภาพพนกังานบริหารงานธนารักษ์
ระดบัต้น  กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลงั 
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วันและเวลาในการจัดงานสัมมนา 
วนัท่ี 13 กนัยายน 2559 เวลา   09.00 -16.00 น. ณ โรงแรม จสัมิน ซิตี ้  (ซอยสขุมุวิท 23)  
(สถานที่อาจมีการเปล่ียนแปลงกรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่ประสานงาน) 

 
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานสัมมนา  

ราคา 4,800 บาท   (ราคานีย้งัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%)  
 

ค่าฝึกอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200%ของค่าใช้จ่ายจริง 
 (พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป) 

 

สร้างสรรค์หลักสูตรสัมมนาคุณภาพเย่ียมโดย 
 

 
 
 
 
 
แผนที่   โรงแรม จสัมิน ซิตี ้ (ซอยสขุมุวิท 23)  (สถานที่อาจมีการเปล่ียนแปลงกรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่ประสานงาน) 
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Registration Form 
บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จํากดั(สํานกังานใหญ่) 573/140 ซอยรามคําแหง 39 แขวงพลบัพลา 

เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 Tel: 0-2949-0955/ 0-2318-6891 Fax: 0-2949-0991 
เลขประจําตวัผู้ เสียภาษี 0105548037730 

*  ข้อมูลผู้เข้าร่วมสัมมนา :(โปรดกรอกข้อมลูให้ครบถ้วนและชดัเจน, ภาษาไทย: ตัวบรรจง, ภาษาอังกฤษ: ตัวพมิพ์) 

ข้อมูลเพ่ือใช้ออกใบกาํกับภาษี :โปรดตรวจสอบความชดัเจนครบถ้วน เพ่ือความถกูต้องของใบเสร็จ/ใบกํากบัภาษีท่ีทา่นจะได้รับ) 

ช่ือท่ีให้ระบใุนใบกํากบัภาษี : ______________________________________________ ตามช่ือบริษัทด้านบน 

ท่ีอยูท่ี่ให้ระบใุนใบกํากบัภาษี :  _______________________________________________________________    

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

การชาํระเงนิค่าสัมมนา :สามารถสอบถามรายละเอียดและสํารองท่ีนัง่ได้ท่ี 0-2949-0955/ 0-2318-6891 ต่อ 104,105,108,109 

วธีิการชาํระเงนิ 

 โอนเงินเข้าบญัชี บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จํากดั  

ธนาคารธนชาต    สาขารัชดาภิเษก     บญัชีออมทรัพย์เลขท่ี 260-2-15492-2  โอนวนัท่ี _________________ 

 ถือเช็คจ่ายหน้างานในนาม บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จํากดั 

 จ่ายเงินสดหน้างาน 

หากข้อมูลครบถ้วนแล้ว กรุณาส่งกลับมาที่ Email: seminar@bostonnetwork.com  หรือ Fax มาพร้อมกับ 

สาํเนาการโอนเงนิที่ 0-2949-0991 *                            

 *โปรดนําหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายมาย่ืนในวันสัมมนา 
 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการสํารองท่ีนัง่ให้แก่ผู้สง่เอกสารลงทะเบียนครบถ้วนและชําระเงินแล้วเทา่นัน้ 
 เจ้าหน้าท่ีจะแจ้งยืนยนัการลงทะเบียนของทา่นอีกครัง้หลงัจากได้รับเอกสาร 
 ในกรณีท่ีทา่นสํารองท่ีนัง่ไว้แล้วแตไ่มส่ามารถเข้าร่วมการสมัมนาได้   กรุณาแจ้งลว่งหน้าก่อนวนังานอยา่งน้อย 10 วนั 
  หากไม่แจ้งตามกาํหนด ท่านจะต้องชาํระค่าธรรมเนียมเอกสารเป็นจาํนวน 50% ของอัตราค่าลงทะเบียน  

หลักสูตรที่ร่วมสัมมนา__________________________________________________วันสัมมนา_________________ 

ช่ือ-นามสกลุ  (ภาษาไทย) ________________________________________________________________________ 

 (ภาษาองักฤษ) ______________________________________________________________________ 

บริษัท  (ภาษาไทย)_________________________________________________________________________ 

 (ภาษาองักฤษ)______________________________________________________________________ 

ตําแหน่งงาน: _____________________________________แผนก/ฝ่าย: _____________________________________ 

 เบอร์โทรศพัท์ท่ีทํางาน: ___________________ตอ่____________เบอร์โทรศพัท์มือถือ:__________________________ 

Fax: _________________________________  E-mail: _________________________________________          ____ 

ช่ือผู้ประสานงาน (HR)_______________________________เบอร์โทรศพัท์_____________________ตอ่__________ 


