
 

 

หลกัสูตร Pitching Techniques 
หลักสูตร การน าเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างไรให้ปัง 

วันเสาร์ที ่7 พฤษภาคม 2565 
เวลา 09.00-12.00 

หัวข้อฝึกอบรม :  
ภาคที ่1 : เรียนรู้ "ศาสตรใ์นการน าเสนอขาย" ทางโทรศัพท ์
1. 4S. โครงสรา้งของ "การน าเสนอโดยวาจาทางโทรศพัท"์ อย่างไรใหล้กูคา้ "รบัฟัง" 

  Strategy กลยุทธข์องการน าเสนอ : ควรก าหนดกลยุทธอ์ย่างไร พดูแลว้ลกูคา้อยากฟัง  
ดงันัน้ หลกัการก าหนดขอบเขตของกลยุทธใ์นการน าเสนอ ประกอบดว้ย 5P. 
 Purpose มีวตัถปุระสงคท์ี่ชดัตรงประเด็น 
 People ระบกุลุม่เปา้หมายถูก 
 Point จดุขายของเรา 
 Property อปุกรณ ์สื่อสญัญาณที่พรอ้ม 
 Presenter ตวัผูน้  าเสนอขายที่ฝึกฝนมาดี 
  Structure โครงสรา้งของการน าเสนอ : รูปแบบและสดัส่วนของประเด็นในการน าเสนอ เช่น 

1.1. Conduct : การเปิดฉากสนทนาขาย 
   1.2. Content : สิ่งที่ตอ้งน าเสนอขาย Selling Points, Promotion เป็นตน้ 
   1.3. Control : การดกัทางและตอบขอ้โตแ้ยง้ 



   1.4. Convince : การโนม้นา้วและผลประโยชน ์
   1.5. Close : ปิดการขาย 
   1.6. Cold Call : การขอรายชื่อ/ต่อตลาด  

หรืออีกแนวทางที่มีชื่อว่า S-CO-R-E-S ดงันี ้
▪ Situation สถานการณท์ี่เผชิญอยู่ 
▪ Complication ปัญหาที่เกิดตามมา 
▪ Resolution ทางแกปั้ญหา 
▪ Elaboration ขยายรายละเอียด 
▪ Summary สรุปประเด็น 

  Skill ทกัษะท่ีตอ้งฝึก การร่างบทสนทนาขาย (Sales Script) 
  Style แบบฉบบัเฉพาะตวั สามารถปรบัเปล่ียนบทสนทนาขายไดต้ามสถานการณเ์ฉพาะหน้า

 ภาคท่ี 2 : ฝึกปฏิบัติ "การน าเสนอขายทางโทรศัพท์"  
วทิยากร 
อาจารยพ์รเทพ  ฉันทนาว ี(แนบไฟลป์ระวัต)ิ 

การศกึษา 

• ปรญิญาโท จติวทิยาอตุสาหกรรมและองคก์าร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์

• ปรญิญาตร ีจติวทิยา มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ 

ประสบการณ์ท างาน 

• ผูอ้ านวยการหลกัสตูรพัฒนานักขาย บรษัิท มหวัฒน ์เอ็นเตอรไ์พรส ์จ ากัด  

• ผูอ้ านวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบคุคล กลุม่บรษัิท ทซีซี ีแคปปิตอล กรุ๊ป   

• ผูจ้ัดการฝ่ายฝึกอบรมการตลาดและการขาย เครอืโอสถสภา 

• ผูจั้ดการฝ่ายฝึกอบรม ดแูลหลกัสตูรศนูยบ์รกิารลกูคา้และการขายทางโทรศัพท ์บรษัิท ยคูอม จ ากัด 

• ผูเ้ชีย่วชาญการออกแบบและพัฒนาหลักสตูรการขายทางโทรศัพท ์บมจ. เทเลคอมเอเชยี คอรป์อเรชัน่ 

• ทีป่รกึษาและวทิยากรดา้นทรัพยากรบคุคล การขาย การตลาดและบรกิาร 

วิธีการฝึกอบรม  

• เป็นการฝึกอบรมแบบมีสว่นรว่มระหว่างวิทยากรและผูเ้ขา้รว่มการฝึกอบรม ทัง้ในเชิงบรรยายและเชิงฝึกปฏิบติั    
เพื่อสรา้งความเขา้ใจในหลกัสตูรที่สามารถน าไปใชไ้ดจ้รงิกบังานที่ท าอยู่  

ระยะเวลาฝึกอบรม   3 ชั่วโมง 

จ านวนผูเ้ขา้อบรม 10 คน 

อัตราคา่บรกิารจัดอบรมภายในองคก์ร (In-house Training) 
(รวมคา่เอกสาร คา่วทิยากร วฒุบิตัร) 

คา่อบรม  ราคากอ่น VAT 
VAT 7% 

ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  
3% 

ราคาสทุธ ิ

คา่อบรม 1500 105 45 1560 

ทุกหลกัสูตร “มอบวุฒิบัตร ใบรับรองจากสถาบันโปรเฟสช่ันแนล เทรนน่ิง โซลูช่ัน 



วธิกีารช าระเงนิ: 
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังน้ี 

1.1 ธนาคารกสกิรไทย บัญชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 

ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  

และแฟ็กซใ์บ Pay-in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย  

พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลักสตูร 

1.2 ช าระดว้ยเช็คบรษัิท สัง่จา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional 
Training Solution Ltd, Partnership) 

 
กรณีหัก ณ ทีจ่่าย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขที ่เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษี 0103553030100 

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

 
 
 ตดิตอ่: คณุอรัญญา (ตุม้) 086-8929330 
Professional Training Solution 

Tel  02-1753330, 086-6183752    
www.ptstraining.in.th    
 

E-mail  info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com 

 

 

ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง 
(พระราชกฤษฎีกาฉบบัท่ี 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ .ศ . 2548 เป็นต้นไป) 
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