
 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.co.th  

Outline อ.ประเสรฐิ 

เทคนคิสดุยอดเทคนคิการขายทางโทรศพัท ์
อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 

วทิยากร: อาจารยป์ระเสรฐิ สขุไพบลูยก์ลุ 
ปรญิญาโท Master of Business Administration (M.B.A.) 
ปรญิญาตร ีBachelor of Science Program (B.Sc.) 

วทิยากรและทีPปรกึษาดา้นการขายและการตลาดใหแ้กห่น่วยงานภาครัฐและเอกชน  
ความเชีPยวชาญ ดา้นการขาย ดา้นการตลาด การบรกิาร การันตรดีว้ยประสบการณ์การสอน 

และทีPปรกึษาองคก์รดา้นการขายและการบรกิารมากกวา่ 15 ปี  
 

29 เมษายน 2562 
 09.00 – 16.00 น.  

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานทีPจัดอบรมอาจเปลีPยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 
หลกัการและเหตผุล 
ปัจจุบันในยุคทีPการขายแขง่ขันกนัอย่างรุนแรง การขายทางโทรศพัทถ์อืเป็นเครืPองมอืทีPมปีระสทิธภิาพมากและยังคง
ความขลังในการประสบความสาํเร็จในการขายได ้ เพยีงแตต่อ้งมคีวามเขา้ใจในเครืPองมอืทีPซบัซอ้นนี_ หากนักขาย
สามารถเขา้ใจเครืPองมอืทีPซบัซอ้นนี_ก็จะสามารถทําใหก้ารขายเกดิขึ_นทางโทรศพัทไ์ดไ้มย่ากนัก เพยีงแตก่ารขายทาง
โทรศพัทยั์งตอ้งอาศยัความอดทนและความตั _งใจอยา่งมากเพราะการขายไมไ่ดเ้กดิขึ_นเพยีงสายเดยีว แต่เกดิขึ_นได ้
จากสายสัมพันธ ์ ดังนั_นการขายทางโทรศัพทจ์งึเป็นเครืPองมอืปราบเซยีนการขายมานักตอ่นัก เพืPอพสิจูนค์วามเป็นมอื
อาชพีทีPแทจ้รงิ 
 
วตัถปุระสงค ์

1. ผูเ้ขา้อบรมไดเ้ขา้ใจถงึแกน่แทข้องการขายทางโทรศพัทอ์ยา่งถกูตอ้ง 
2. ผูเ้ขา้อบรมไดเ้ขา้ใจถงึมุมมองของลกูคา้ในการใชโ้ทรศพัทเ์พืPอการขาย 
3. ผูเ้ขา้รับการอบรมทางโทรศพัทเ์ห็นแนวทางเชงิการบรหิารงานขายทางโทรศพัทอ์ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
4. ผูเ้ขา้อบรมมคีวามคดิในการตอ่ยอดการสรา้งสไตลก์ารขายทางโทรศพัทด์ว้ยตนเอง 
5. ผูเ้ขา้อบรมมคีวามเชืPอมัPนตอ่อาชพีการขายและกระตอืรอืรน้ทีPจะพัฒนาตนเองเพืPอองคก์ร 
6. ผูเ้ขา้อบรมศรัทธาในแนวทางการขายและเชืPอมัPนตอ่การทํางานดา้นการขายของตนเอง  

 
หวัขอ้การบรรยาย 
1. คน้หากลวธิกีารขายทางโทรศัพท ์ปิดอย่างไรใหช้นะใจ (ปลกุจติสาํนกึรักการขาย) 

• ปรับแนวคดิใหสู้ง้านขาย “ขายทางโทรศพัทไ์มย่ากอย่างทีPคดิ” 
• เทคนคิการขายทางโทรศพัทใ์นยคุปัจจุบัน 
• ทดสอบการขายทางโทรศัพท ์(Workshop) 

2. การนําลกูคา้เขา้สูก่ารเปิดการขาย 
• กระบวนการขายทางโทรศัพท ์5 ขั _นตอน 
• เทคนคิการเปิดใจลูกคา้ ... ใหป้ระทบัใจ ... ไรข้อ้กังวล 
• เทคนคิการนําเสนอคณุคา่ในแบบทีPลกูคา้คาดหวงั (Workshop) 
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3. เทคนคิการสืPอสารโนม้นา้วเพืPอพชิติใจลกูคา้ 
• การขจัดขอ้ขอ้งใจเพืPอการสรา้งความเชืPอมัPนแบบจับประเด็นรูใ้จ 
• เทคนคิการเจรจาลดิการขายอยา่งเซยีน 
• ทดสอบการใชเ้ทคนคิและกระบวนการขาย (Workshop) 

4. วางแผนการขายทางโทรศพัทใ์หส้าํเร็จดว้ย CRM 
• เทคนคิการใชส้รา้งประสบการณท์ีPดสีูก่ารสรา้งความผกูพัน 
• เทคนคิสรา้งกลยทุธเ์ชงิตดิตามอยา่งไรใหเ้ห็นผล (Workshop) 

5. สรุปคําถาม และ คําตอบ 
 

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 

ชําระภายใน 29 เมษายน 2562 
 

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 3,900.00 273.00 117.00 4,056.00 4,173.00 
สมาชกิ HIPO 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 

พเิศษ! ชําระภายใน 14 เมษายน 2562 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 
 

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 
สมาชกิ HIPO 3,400.00 238.00 102.00 3,536.00 3,638.00 
 
วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันี_ 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ สาขาซอยอาร ีบญัชสีะสมทรัพย ์เลขทีP 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขทีP 014-2-63503-8 

          ชืPอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิPง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีP จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีP 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืPอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชืPอหลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สัPงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิPง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีP จํากดั (สาํนักงานใหญ)่ 
3.  หัก ณ ทีPจา่ย 3% เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีPไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิPง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีP จํากดั 
โทรศพัท:์ 02-615-4499, 02-615-4477-8    
แฟกซ:์ 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
เวปไซด:์ www.hipotraining.co.th  
อเีมล:์ hipotraining@gmail.com  
ไอด ีไลน:์ hipotraining 
เฟสบุค๊: www.facebook.com/HIPOtraining 
 
 
 
 
 
 


