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Course: 
Telesales and Service over the Telephone 
กลยทุธ์ในการขายและบริการทางโทรศพัท ์

 
Duration: 1 Day (9:00 – 16:00) 
 
หลักการและเหตุผล: 

ในโลกยคุขอ้มลูข่าวสาร การส่ือสารนบัว่าเป็นเคร่ืองมือท่ีสาํคญัอย่างหน่ึงขององคก์ร ไม่ว่าจะเป็นองคก์รภาครฐั ภาคเอกชน 

รฐัวิสาหกิจ หรือสถาบนัการศึกษา เพราะการส่ือสารเป็นกระบวนการทางสงัคมท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกับทกุฝ่ายเป็นตัวเชื่อมกิจกรรม

ต่างๆ ระหว่างหน่วยงาน และช่วยใหผู้ป้ฏิบัติงานเขา้ใจบทบาทของแต่ละคนไดด้ียิ่งขึน้ ทัง้ยังทาํใหก้ิจกรรมของแต่ละหน่วยงาน

ภายในองคก์รมีความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกัน นอกจากนี ้การส่ือสารนบัว่าเป็นเคร่ืองมืออย่างหน่ึงของผูบ้รหิารท่ีจะนาํมาใชใ้นการ

ตดัสินใจ สั่งการ ควบคมุ และติดตามงานใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงค ์เพ่ือสรา้งการยอมรบั สรา้งความเขา้ใจ และสรา้งความสมัพนัธ์

อันดีระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกองคก์ร ตลอดจนสอดคลอ้งกับทิศทางและแนวนโยบายขององคก์รเพ่ือใหอ้งคก์รบรรลุ

เป้าหมายในท่ีสดุ 

การใชโ้ทรศพัทเ์ป็นส่วนสาํคญัส่วนหน่ึงของการส่ือสาร เพราะโทรศพัทถื์อเป็นเคร่ืองมือส่ือสารท่ีสาํคญัอย่างยิ่งยวดประเภทหน่ึง

ในโลกยุคปัจจุบัน เพ่ือการประสานงาน การติดตามงาน การใหข้อ้มูล ตลอดจนการสรา้งความเขา้ใจอันดีระหว่างผูร้่วมงานใน

องคก์ร และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดต่อกบับคุคลภายนอกองคก์ร ซึ่งเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจ หรือลกูคา้ผูใ้ชสิ้นคา้และบริการ หาก

พนกังานไม่สามารถใชก้ารส่ือสารผ่านโทรศัพทไ์ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ อาจเกิดปัญหาและอุปสรรคท่ีส่งผลใหก้ารส่ือสารไม่บรรลุ

เป้าหมาย เกิดความเขา้ใจผิดพลาด และเกิดปัญหาต่อการปฏิบตัิงานภายในและภายนอกองคก์รในทุกระดับ กระทั่งอาจนาํไปสู่

ความขดัแยง้ และเกิดภาพลกัษณเ์ชงิลบต่อองคก์รจนยากต่อการดาํเนินกิจการขององคก์รใหร้าบร่ืนได ้

หลักสูตรเทคนิคการใชโ้ทรศัพทใ์นงานขายและศิลปะการส่ือสารเพ่ือสรา้งความประทับใจ จึงมีขึน้เพ่ือตอบสนองความ

ตอ้งการขององคก์รในการพัฒนาทักษะการส่ือสารท่ีเฉพาะเจาะจง เพ่ือให้เกิดความเขา้ใจท่ีลึกซึง้ และสามารถนาํไปใชใ้นการ

ปฏิบตัิงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และขจดัโอกาสในการเกิดปัญหาในการส่ือสารใหห้มดไปในท่ีสดุ โดยมีรายละเอียดของหลกัสตูร

ดงัตอ่ไปนี ้   

 
วัตถุประสงค:์ 

• เพ่ือใหผู้เ้ขา้อบรมเขา้ใจและตระหนกัถึงความสาํคญัของการส่ือสารทางโทรศพัทใ์นงานขายและงานบรกิาร 

• เพ่ือใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถใชเ้ทคนิคการส่ือสารทางโทรศพัทไ์ดอ้ยา่งมศีิลปะ เพ่ือใหก้ระบวนการสนทนาดาํเนินไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ และก่อใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุกบัทกุฝ่าย 

• เพ่ือใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถสนทนาทางโทรศพัทไ์ดอ้ย่างสรา้งสรรค ์รดักมุ และนาํมาสู่ความเขา้ใจและการนาํขอ้มลูไปใชไ้ด้

อย่างครบถว้น ถกูตอ้ง และเกดิประสิทธิผล 

• เพ่ือใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถนาํความรูเ้ก่ียวกบัเทคนิคการใชโ้ทรศพัทแ์ละการส่ือสารอย่างมศีิลปะไปใชใ้นชีวติประจาํวนัไดอ้ย่าง

น่าประทบัใจ และมีประสิทธิภาพ 

 
หัวข้อการบรรยาย: 

• ความสาํคญัของการส่ือสาร และสจัธรรมของการส่ือสารท่ีส่งผลกระทบต่อการทาํงานและความสาํเรจ็ขององคก์ร 

• ความสาํคญัของการส่ือสารทางโทรศพัทใ์นงานขายและงานบรกิาร 
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• การใชโ้ทรศพัทอ์ย่างมีประสิทธิภาพ 

• แนวคิดเชงิบวกกบัการฟังอยา่งตัง้ใจ (Active Listening) เพ่ือการใชโ้ทรศพัทอ์ยา่งมีประสิทธิภาพ 

• การวเิคราะหผ์ูร้ว่มสนทนาเพ่ือประโยชนใ์นการส่ือสารอย่างเหมาะสม 

• บคุลิกภาพของนกัส่ือสารเพ่ืองานขายและงานบรกิารอย่างมืออาชีพ 

• พฤติกรรมและภาษาท่ีก่อใหเ้กิดปัญหา 

• ศิลปะการส่ือสารทางโทรศพัทก์บักลยทุธก์ารขาย 

• การลดอาการประหมา่ในการสนทนาทางโทรศพัท ์

• Workshop: สถานการณจ์าํลองในการส่ือสารทางโทรศพัทเ์พ่ือฝึกการใชศ้ิลปะในการส่ือสารในงานขายเพ่ือสรา้งความประทบัใจ 

• นาํเสนอตวัอย่างการตัง้คาํถามและการฟังทางโทรศพัทอ์ยา่งมีประสิทธิภาพ 

• สาเหตท่ีุทาํใหก้ารส่ือสารทางโทรศพัทล์ม้เหลว 

• เคล็ดลบัท่ีทาํใหก้ารส่ือสารทางโทรศพัทน่์าประทบัใจและสรา้งภาพลกัษณท่ี์ดีต่อองคก์ร 

 
รูปแบบการบรรยาย: 

• บรรยายหลกัการ และแนวคดิในการใชโ้ทรศพัทแ์ละศิลปะการส่ือสารในงานขายเพ่ือสรา้งความประทบัใจ ตลอดจนปัญหา อปุสรรค 

และวิธีแกไ้ข 

• ซกัถาม และแลกเปล่ียนความคดิเห็น 

• นาํเสนอตวัอย่างการส่ือสารทางโทรศพัทท่ี์ดีและไม่ด ี

• Workshop เพ่ือฝึกการฟังและการตัง้คาํถามทางโทรศพัทท่ี์สรา้งสรรคแ์ละน่าประทบัใจในงานขายและงานบรกิาร 

• ใหค้าํแนะนาํแบบตวัต่อตวัในการแกปั้ญหาการส่ือสารทางโทรศพัท ์

 
เหมาะสาํหรับ: 

• หวัหนา้งาน ผูบ้รหิารระดบัตน้และระดบักลาง หวัหนา้แผนก/ฝ่าย รวมทัง้ผูท่ี้สนใจพฒันาตวัเองในดา้นการบรกิาร 

 
วิทยากร: 

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก บริษัท บอสตนัเน็ตเวิรค์ จาํกดั  

การศึกษา 

• ปรญิญาเอก นิเทศศาสตรดษุฎีบณัฑิต สาขานิเทศศาสตร ์คณะนิเทศศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั   

• ปรญิญาโท นิเทศศาสตรมหาบณัฑิต จากภาควชิาการส่ือสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั   

• ปรญิญาตรี นิเทศศาสตรบณัฑติ เกียรตินิยมอนัดบั 1 จากภาควิชาการส่ือสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 
ประสบการณ ์      

• กรรมการบรหิารสาํนกังานคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ (สช.)   

• นายกสมาคมวิทยแุละส่ือเพ่ือเดก็และเยาวชน สสดย. 

• กรรมการวิชาการโครงการส่ือมวลชนศกึษา (มีเดยีมอนิเตอร)์ 

• กรรมการสมาคมครอบครวัศกึษาแห่งประเทศไทย 

• ท่ีปรกึษารายการและข่าว สถานีวิทยแุห่งจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
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• ผูผ้ลิตและผูด้าํเนินรายการเจาะขา่วเชา้นี ้FM. 101.5 MHz  

• อาจารยพิ์เศษและผูบ้รรยายรบัเชิญในสถาบนัชัน้นาํและองคก์รธุรกิจ  

• นกัส่ือสารมวลชน นกัวิชาการ และนกัวิจยัอิสระ 

 
วัน เวลา สถานที ่และค่าใช้จ่าย ในการเข้าร่วมงานสัมมนา  

วนัท่ี 27 เมษายน 2566 เวลา  09.00 - 16.00 น. โดยสามารถเลือกการเขา้อบรมได ้2 ช่องทาง ดงันี ้

1. เข้าร่วมอบรมทีโ่รงแรมจสัมิน ซติี ้(ซอยสุขุมวทิ 23) หรือโรงแรมทีเ่ทยีบเทา่  

(สถานทีอ่าจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตดิตอ่เจ้าหน้าทีป่ระสานงาน) 

ค่าใชจ้า่ยในการเขา้รว่มงานสมัมนา ราคา 6,500 บาท (ราคานีย้งัไม่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม 7%)  

2. เข้าร่วมอบรมแบบทางไกลโดยการประชุม Distance Learning Instructor-led Virtual Class via Face to Face 

Application   

ค่าใชจ้า่ยในการเขา้รว่มงานสมัมนา ราคา 5,500 บาท (ราคานีย้งัไม่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม 7%)  

 
สาํหรับรายละเอียดเพิ่มเติม 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) 

 

สร้างสรรคห์ลักสูตรสัมมนาคุณภาพเย่ียมโดย 
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แผนที ่โรงแรมจสัมิน ซิตี ้(ซอยสขุมุวิท 23) (สถานทีอ่าจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีป่ระสานงาน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



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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