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Course: 
Telesales and Service over the Telephone 
กลยทุธ์ในการขายและบรกิารทางโทรศพัท์ 
 

Duration: 1 Day (9:00 – 16:00) 

 

หลักการและเหตุผล: 
ในโลกยคุขอ้มลูขา่วสาร การสือ่สารนบัวา่เป็นเครื่องมือที่ส  าคญัอยา่งหนึง่ขององคก์ร ไมว่า่จะเป็นองคก์รภาครฐั ภาคเอกชน 

รฐัวิสาหกิจ หรือสถาบนัการศึกษา เพราะการสื่อสารเป็นกระบวนการทางสงัคมที่มีสว่นเก่ียวขอ้งกบัทุกฝ่ายเป็นตวัเช่ือมกิจกรรม
ต่างๆ ระหว่างหน่วยงาน และช่วยใหผู้ป้ฏิบตัิงานเขา้ใจบทบาทของแต่ละคนไดด้ียิ่งขึน้ ทัง้ยงัท าใหกิ้จกรรมของแต่ละหน่วยงาน
ภายในองคก์รมีความเป็นอนัหนึ่งอันเดียวกนั นอกจากนี ้การสื่อสารนบัว่าเป็นเครือ่งมืออย่างหนึง่ของผูบ้รหิารท่ีจะน ามาใชใ้นการ
ตดัสนิใจ สั่งการ ควบคมุ และติดตามงานใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงค ์เพื่อสรา้งการยอมรบั สรา้งความเขา้ใจ และสรา้งความสมัพนัธ์
อนัดีระหว่างกันทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร ตลอดจนสอดคลอ้งกับทิศทางและแนวนโยบายขององคก์รเพื่อใหอ้งคก์รบรรลุ
เปา้หมายในท่ีสดุ 

การใชโ้ทรศพัทเ์ป็นสว่นส าคญัสว่นหนึง่ของการสื่อสาร เพราะโทรศพัทถื์อเป็นเครือ่งมือสือ่สารที่ส  าคญัอยา่งยิ่งยวดประเภทหนึ่ง
ในโลกยุคปัจจุบัน เพื่อการประสานงาน การติดตามงาน การใหข้อ้มูล ตลอดจนการสรา้งความเขา้ใจอนัดีระหว่างผูร้่วมงานใน
องคก์ร และโดยเฉพาะอยา่งยิ่งการติดต่อกบับคุคลภายนอกองคก์ร ซึ่งเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจ หรอืลกูคา้ผูใ้ชส้นิคา้และบริการ หาก
พนกังานไม่สามารถใชก้ารสื่อสารผ่านโทรศพัทไ์ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ อาจเกิดปัญหาและอปุสรรคที่ส่งผลใหก้ ารสื่อสารไม่บรรลุ
เป้าหมาย เกิดความเขา้ใจผิดพลาด และเกิดปัญหาต่อการปฏิบตัิงานภายในและภายนอกองคก์รในทุกระดบั กระทั่งอาจน าไปสู่
ความขดัแยง้ และเกิดภาพลกัษณเ์ชิงลบตอ่องคก์รจนยากตอ่การด าเนินกิจการขององคก์รใหร้าบรืน่ได้ 

หลกัสูตรเทคนิคการใชโ้ทรศัพทใ์นงานขายและศิลปะการสื่อสารเพื่อสรา้งความประทับใจ จึงมีขึน้เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการขององคก์รในการพัฒนาทกัษะการสื่อสารที่เฉพาะเจาะจง เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจที่ลึกซึง้ และสามารถน าไปใชใ้นการ
ปฏิบตัิงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และขจดัโอกาสในการเกิดปัญหาในการสือ่สารใหห้มดไปในที่สดุ โดยมีรายละเอียดของหลกัสตูร
ดงัตอ่ไปนี ้   
 

วัตถุประสงค:์ 

 เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมเขา้ใจและตระหนกัถึงความส าคญัของการสือ่สารทางโทรศพัทใ์นงานขายและงานบรกิาร 

 เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถใชเ้ทคนิคการสื่อสารทางโทรศพัทไ์ดอ้ยา่งมศีิลปะ เพื่อใหก้ระบวนการสนทนาด าเนินไปอยา่งมี
ประสทิธิภาพ และก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุกบัทกุฝ่าย 

 เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถสนทนาทางโทรศพัทไ์ดอ้ยา่งสรา้งสรรค ์รดักมุ และน ามาสูค่วามเขา้ใจและการน าขอ้มลูไปใชไ้ด้
อยา่งครบถว้น ถกูตอ้ง และเกิดประสทิธิผล 

 เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถน าความรูเ้ก่ียวกบัเทคนคิการใชโ้ทรศพัทแ์ละการสือ่สารอยา่งมศีิลปะไปใชใ้นชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่ง
นา่ประทบัใจ และมีประสทิธิภาพ 

 

หัวข้อการบรรยาย: 

 ความส าคญัของการสือ่สาร และสจัธรรมของการสือ่สารท่ีสง่ผลกระทบตอ่การท างานและความส าเรจ็ขององคก์ร 

 ความส าคญัของการสือ่สารทางโทรศพัทใ์นงานขายและงานบรกิาร 
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 การใชโ้ทรศพัทอ์ยา่งมีประสทิธิภาพ 

 แนวคิดเชิงบวกกบัการฟังอยา่งตัง้ใจ (Active Listening) เพื่อการใชโ้ทรศพัทอ์ยา่งมีประสทิธิภาพ 

 การวเิคราะหผ์ูร้ว่มสนทนาเพื่อประโยชนใ์นการสือ่สารอยา่งเหมาะสม 

 บคุลกิภาพของนกัสือ่สารเพื่องานขายและงานบรกิารอยา่งมืออาชีพ 

 พฤติกรรมและภาษาทีก่่อใหเ้กิดปัญหา 

 ศิลปะการสือ่สารทางโทรศพัทก์บักลยทุธก์ารขาย 

 การลดอาการประหมา่ในการสนทนาทางโทรศพัท ์

 Workshop: สถานการณจ์ าลองในการสือ่สารทางโทรศพัทเ์พื่อฝึกการใชศ้ิลปะในการสือ่สารในงานขายเพื่อสรา้งความประทบัใจ 

 น าเสนอตวัอยา่งการตัง้ค าถามและการฟังทางโทรศพัทอ์ยา่งมีประสทิธิภาพ 

 สาเหตทุี่ท  าใหก้ารสือ่สารทางโทรศพัทล์ม้เหลว 

 เคลด็ลบัท่ีท าใหก้ารสือ่สารทางโทรศพัทน์า่ประทบัใจและสรา้งภาพลกัษณท์ี่ดีตอ่องคก์ร 
 

รูปแบบการบรรยาย: 

 บรรยายหลกัการ และแนวคดิในการใชโ้ทรศพัทแ์ละศิลปะการสือ่สารในงานขายเพื่อสรา้งความประทบัใจ ตลอดจนปัญหา อปุสรรค 
และวิธีแกไ้ข 

 ซกัถาม และแลกเปลีย่นความคดิเห็น 

 น าเสนอตวัอยา่งการสือ่สารทางโทรศพัทท์ี่ดีและไมด่ี 

 Workshop เพื่อฝึกการฟังและการตัง้ค าถามทางโทรศพัทท์ี่สรา้งสรรคแ์ละนา่ประทบัใจในงานขายและงานบรกิาร 

 ใหค้  าแนะน าแบบตวัตอ่ตวัในการแกปั้ญหาการสือ่สารทางโทรศัพท ์
 

เหมาะส าหรับ: 

 หวัหนา้งาน ผูบ้รหิารระดบัตน้และระดบักลาง หวัหนา้แผนก/ฝ่าย รวมทัง้ผูท้ี่สนใจพฒันาตวัเองในดา้นการบรกิาร 
 

วิทยากร: 
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒจิาก บริษัท บอสตนัเน็ตเวิรค์ จ ากดั  
การศึกษา 

 ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบณัฑิต เกียรตินิยมอนัดบั 1 จากภาควิชาการส่ือสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร ์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 ปรญิญาโท นิเทศศาสตรมหาบณัฑิต จากภาควิชาการสือ่สารมวลชน คณะนิเทศศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั   

 ปรญิญาเอก นิเทศศาสตรดษุฎีบณัฑิต สาขานเิทศศาสตร ์คณะนิเทศศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั   
       และไดค้ะแนนระดบัดมีากในการท าวิทยานิพนธ ์เรือ่งการสรา้งมาตรฐานสถานีวิทยกุระจายเสยีงไทย 
 

ต าแหน่งปัจจุบนั       
 กรรมการบรหิารส านกังานคณะกรรมการสขุภาพแหง่ชาติ (สช.)   

 นายกสมาคมวิทยแุละสือ่เพื่อเดก็และเยาวชน สสดย. 

 กรรมการวิชาการโครงการสือ่มวลชนศกึษา (มีเดยีมอนิเตอร)์ 

 กรรมการสมาคมครอบครวัศกึษาแหง่ประเทศไทย 
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 ที่ปรกึษารายการและขา่ว สถานวีิทยแุหง่จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 ผูผ้ลติและผูด้  าเนินรายการเจาะขา่วเชา้นี ้FM. 101.5 MHz  

 อาจารยพ์ิเศษและผูบ้รรยายรบัเชิญในสถาบนัชัน้น าและองคก์รธรุกิจ  

 นกัสือ่สารมวลชน นกัวิชาการ และนกัวิจยัอิสระ 
 

วัน เวลา สถานที่ และค่าใช้จ่าย ในการเข้าร่วมงานสัมมนา  
วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2564 เวลา  09.00 - 16.00 น. โดยสามารถเลอืกการเขา้อบรมได ้2 ช่องทาง ดงันี ้

1. เข้าร่วมอบรมที่โรงแรมจัสมิน ซิตี ้(ซอยสุขุมวทิ 23) หรือโรงแรมที่เทียบเทา่  
(สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตดิตอ่เจ้าหน้าที่ประสานงาน) 
คา่ใชจ้า่ยในการเขา้รว่มงานสมัมนา ราคา 6,500 บาท (ราคานีย้งัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%)  

2. เข้าร่วมอบรมแบบทางไกลโดยการประชุม Distance Learning Instructor-led Virtual Class via Face to Face 
Application   
คา่ใชจ้า่ยในการเขา้รว่มงานสมัมนา ราคา 5,500 บาท (ราคานีย้งัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%)  
 

ส าหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อผู้ประสานงานอบรม โทร: 02 949 0955, 02 318 6891,  
086 337 8266, Email: seminar@bostonnetwork.com และ Line ID: @bostonnetwork 

 
 

ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใชจ้่ายทางภาษีได้ 200%ของค่าใช้จ่ายจริง 
 (พระราชกฤษฎกีาฉบับที ่437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็นตน้ไป) 

 
สร้างสรรคห์ลักสูตรสัมมนาคุณภาพเยีย่มโดย 
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แผนที่ โรงแรมจสัมิน ซิตี ้(ซอยสขุมุวิท 23) (สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีป่ระสานงาน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรทีร่่วมสัมมนา วันสัมมนา

ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย)

(ภาษาองักฤษ) 

บรษัิท (ภาษาไทย)

(ภาษาองักฤษ)

ต าแหน่งงาน: แผนก/ฝ่าย:

เบอรโ์ทรศพัทท์ี่ท  างาน: เบอรโ์ทรศพัทมื์อถือ:

เบอรโ์ทรสาร Fax: E-mail: 

ช่ือผู้ประสานงาน (HR) เบอรโ์ทรศพัท์

ข้อมูลเพือ่ใช้ออกใบก ากับภาษี :โปรดตรวจสอบความชดัเจนครบถว้น เพ่ือความถกูตอ้งของใบเสรจ็/ใบก ากบัภาษีที่ทา่นจะไดร้บั)

ช่ือที่ใหร้ะบใุนใบก ากบัภาษี : ตามช่ือบรษัิทดา้นบน

ที่อยู่ที่ใหร้ะบใุนใบก ากบัภาษี:

การช าระเงนิค่าสัมมนา : สามารถสอบถามรายละเอียดและส ารองที่นั่งไดท้ี่ 02-949-0955, 02-318-6891 ต่อ 104, 105, 108, 109

วิธีการช าระเงนิ

โอนเงินเขา้บญัชี บรษัิท บอสตนัเน็ตเวริค์ จ  ากดั  

ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต  สาขาเอสพละนาด รชัดา  บญัชีออมทรพัยเ์ลขที่ 667-2-01501-0  โอนวนัที่

ธนาคารไทยพาณิชย ์    สาขาสี่แยกศรวีรา            บญัชีออมทรพัยเ์ลขที่ 140-2-63049-9  โอนวนัที่

ถือเช็คจา่ยหนา้งานในนาม บรษัิท บอสตนัเน็ตเวริค์ จ  ากดั

จา่ยเงินสดหนา้งาน 

*โปรดน าหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ทีจ่่ายมายื่นในวันสัมมนา*

1) บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการส ารองที่นั่งใหแ้ก่ผูส้ง่เอกสารลงทะเบียนครบถว้นและช าระเงินแลว้เทา่นัน้

2) เจา้หนา้ที่จะแจง้ยืนยนัการลงทะเบียนของทา่นอีกครัง้หลงัจากไดร้บัเอกสาร

3) ในกรณีที่ทา่นส  ารองที่นั่งไวแ้ลว้แตไ่ม่สามารถเขา้รว่มการสมัมนาได ้  กรุณาแจง้ลว่งหนา้ก่อนวนังานอยา่งนอ้ย 10 วนั

*หากไม่แจ้งตามก าหนด ท่านจะต้องช าระค่าธรรมเนียมเอกสารเป็นจ านวน 50% ของอัตราค่าลงทะเบียน*

ข้อมูลครบถ้วนแล้ว กรุณาส่งกลับมาที ่Email: seminar@bostonnetwork.com หรือ Fax พร้อมส าเนาการโอนเงนิที ่02-949-0991

Registration Form
บรษัิท บอสตนัเน็ตเวริค์ จ  ากดั (ส านกังานใหญ่) 573/140  ซอยรามค าแหง 39  แขวงพลบัพลา

เขตวงัทองหลาง  กรุงเทพมหานคร 10310  Tel: 02-949-0955, 02-318-6891  Fax: 02-949-0991
เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี 0105548037730

Boston Network Co., Ltd. Tel: 02-949-0955, 02-318-6891, 086-337-8266, Fax: 02-949-0991

E-mail: seminar@bostonnetwork.com http://www.bostonnetwork.com

ข้อมูลผู้เข้าร่วมสัมมนา :(โปรดกรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นและชดัเจน, ภาษาไทย: ตัวบรรจง, ภาษาอังกฤษ: ตัวพมิพ)์
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