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รุน่ 5) อบรมวนัที ่18 เมษายน 2565 
หลายรอบใหเ้ลอืก เวลาอบรม 09.00-16.00 

 
 
หลักการและเหตผุล 

 ปัจจบุันในยคุทีก่ารขายแขง่ขันกนัอยา่งรนุแรง การขายทางโทรศัพทถ์อืเป็นเครือ่งมอืทีม่ี
ประสทิธภิาพมากและยังคงความขลังในการประสบความสําเร็จในการขายได ้เพยีงแตต่อ้งมคีวามเขา้ใจใน
เครือ่งมอืทีซ่บัซอ้นน้ี หากนักขายสามารถเขา้ใจเครือ่งมอืทีซ่บัซอ้นน้ีกจ็ะสามารถทําใหก้ารขายเกดิขึน้ทาง
โทรศัพทไ์ดไ้มย่ากนัก เพยีงแตก่ารขายทางโทรศัพทย์ังตอ้งอาศยัความอดทนและความตัง้ใจอยา่งมาก
เพราะการขายไมไ่ดเ้กดิขึน้เพยีงสายเดยีว แตเ่กดิขึน้ไดจ้ากสายสมัพันธ ์ดังนัน้การขายทางโทรศัพทจ์งึเป็น
เครือ่งมอืปราบเซยีนการขายมานักตอ่นัก เพือ่พสิจูนค์วามเป็นมอือาชพีการขาย กลไกการขายทางโทรศัพท์
จงึเป็นการจับประเด็นดว้ยน้ําเสยีงซะเป็นสว่นมาก การสือ่สารทางโทรศัพทจ์งึตอ้งเรยีนรูเ้ทคนคิการฟังและ
การบรกิารทีจ่ะชว่ยเสรมิความสําเร็จในการขายใหแ้ข็งแกรง่ คณุจงึจะเป็นนักขายทางโทรศัพทไ์ดไ้มย่าก 

ส่ิงท่ีจะไดรั้บ 

1. ผูเ้ขา้อบรมไดเ้ขา้ใจถึงแก่นแทข้องการขายทางโทรศพัทอ์ยา่งถูกตอ้ง 

2. ผูเ้ขา้อบรมไดเ้ขา้ใจถึงมุมมองของลูกคา้ในการใชโ้ทรศพัทเ์พื่อการขาย 

ONLINE TRAINING  

หลกัสูตร เทคนคิการขายทางโทรศพัทอ์ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
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3. ผูเ้ขา้รับการอบรมทางโทรศพัทเ์ห็นแนวทางเชิงการบริหารงานขายทางโทรศพัทอ์ยา่งมีประสิทธิภาพ 

4. ผูเ้ขา้อบรมมีความคิดในการต่อยอดการสร้างสไตลก์ารขายทางโทรศพัทด์ว้ยตนเอง 

5. ผูเ้ขา้อบรมมีความเช่ือมัน่ต่ออาชีพการขายและกระตือรือร้นท่ีจะพฒันาตนเองเพื่อองคก์ร 

6. ผูเ้ขา้อบรมศรัทธาในแนวทางการขายและเช่ือมัน่ต่อการทาํงานดา้นการขายของตนเอง 

 
Course Outline 
การขายทางโทรศพัท ์ปิดอยา่งไรใหช้นะใจ (ปลุกจิตสาํนึกรักการขาย) 

• หลกัการขายทางโทรศพัท ์

• แนวคิดใหสู้้งานขาย "ขายทางโทรศพัท ์บททดสอบการขายดว้ยความตั้งใจ” 

• การโทรศพัทคื์อ การส่ือสารและการขายคือ ศิลปะชวนซ้ือ  

• กระบวนการส่ือสารผา่นทางโทรศพัทแ์ละลาํดบัความเขา้ใจของลูกคา้ 

• Workshop การจดัลาํดบัการโทรศพัทเ์พื่อสร้างโอกาสทางการขาย 
 
การโทรศพัทแ์บบเชิงรับและการโทรศพัทแ์บบเชิงรุก 

• กระบวนการขายทางโทรศพัท ์5 ขั้นตอน (กระบวนการขาย) 

• การนาํลูกคา้เขา้สู่การเปิดใจก่อนการเปิดการขาย 

• เทคนิคการเปิดใจลูกคา้…ใหป้ระทบัใจ ไร้ขอ้กงัวล 

• กลไกการพิจารณาเพือ่ตดัสินใจในช่วงเวลา 1 นาทีของลูกคา้ 

• กรณีศึกษาการเปิดใจในการขายในหลายธุรกิจ  

• Workshop การวิเคราะห์โอกาสในการขาย นกัขายวิเคราะห์จากอะไร 
 
การโทรศพัทแ์บบเชิงรับและการโทรศพัทแ์บบเชิงรุก 

• กระบวนการขายทางโทรศพัท ์5 ขั้นตอน (กระบวนการขาย) 

• การนาํลูกคา้เขา้สู่การเปิดใจก่อนการเปิดการขาย 

• เทคนิคการเปิดใจลูกคา้…ใหป้ระทบัใจ ไร้ขอ้กงัวล 

• กลไกการพิจารณาเพือ่ตดัสินใจในช่วงเวลา 1 นาทีของลูกคา้ 

• กรณีศึกษาการเปิดใจในการขายในหลายธุรกิจ  

• Workshop การวิเคราะห์โอกาสในการขาย นกัขายวิเคราะห์จากอะไร 
 
การขจดัขอ้ขอ้งใจเพื่อการสร้างความเช่ือมัน่ในการขาย 

• เทคนิคการตอบคาํถามให้ตรงกบัลูกคา้เพือ่เพิ่มโอกาสในการปิดการขาย 

• การเจรจาและการอ่านสัญญาณปิดการขาย 
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• เทคนิคการสรุปการปิดการขาย 3 แบบ 

• การใชส้ร้างประสบการณ์ท่ีดีสู่การสร้างความผกูพนัธ์ 

• เทคนิคสร้างกลยทุธ์เชิงติดตามอยา่งไรใหเ้ห็นผล  

• สรุป และถาม-ตอบ 

 
อตัราคา่สมัมนา ราคาทา่นละ 2500 บาท (ไมร่วม VAT) 

• PROMOTION มา 4 จา่ย 3 สดุคุม้ 
วธิกีารชําระเงนิ: โปรดชาํระค่าอบรมก่อนล่วงหนา้ 3 วนั 

1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังน้ี 
1.1  ธนาคารกสกิรไทย บญัชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 
1.2 ธนาคารกรงุเทพ บัญชอีอมทรัพย ์ เลขที ่029-7110496 

          ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training Solution) 
          และแฟ็กซใ์บ Pay-in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ptstraining3@gmail.com 
          พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลกัสตูร 
กรณีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขที ่เลขประจําตัวผูเ้สยีภาษี 0103553030100 

หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ 
เลขที ่89/161 หมูบ่า้นพฤกษาวลิล ์23 ซ.พระยาสเุรนทร ์21 แยก 3  
แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรงุเทพฯ 10510 

  
 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรัญญา 
Professional Training Solution 
Tel  02-1753330, 086-6183752  
www.ptstraining.in.th 
อเีมล ์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com 

ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง 

(พระราชกฤษฎีกาฉบบัท่ี 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ .ศ . 2548 เป็นต้นไป) 
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แบบฟอร์มการลงทะเบียน 

หลักสตูร เทคนคิการขายทางโทรศพัท ์อยา่งมปีระสทิธภิาพ 
ส่งมาท่ี info.ptstraining@gmail.com or ptstraining3@gmail.com 

 
   บรษิทั_______________________________________________________________________________ 

   ท่ีอยู่ออกใบกาํกบัภาษี__________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________________ 

   รหสัไปรษณีย_์____________________เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษ_ี_________________________________ 

  ชื่อผูป้ระสานงาน (HR)____________________________โทรศพัท ์_______________________ต่อ_______ 

   Fax: _________________________     E-mail: _____________________________________________  

  วนัสมัมนา____________________________________________________________________________ 

1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________  

2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________  

3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________   

4. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________   

5. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________   

6. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 
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