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บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด (สนญ.)  เลขท่ี 171/162  ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1-1 แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 
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หลักสูตร เทคนิคการปิดการขายให้เป็นเร่ืองง่ายอย่างมืออาชีพ 
(Professional Close Selling Technique) 
วันที่ 9 มนีาคม 2563 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

 @ Arize Hotel   ซอยสุขุมวิท 26  ใกล้ BTS พร้อมพงษ์   กรุงเทพฯ  ** สถานท่ีอาจมีการเปลี่ยนแปลง 
 

วิทยากร  อาจารย์สุกจิ  ตรียุทธวัฒนา 

ช าระค่าสัมมนาก่อนวันที่ 28 กมุภาพนัธ์ 63 
ลดเหลือเพยีงท่านละ  3,500 บาทเท่าน้ัน  (จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท) 

 

หลักการและเหตุผล 
 การขายแบบมีทักษะการขายอย่างมืออาชีพให้แก่ลูกค้าจะส่งผลถึงการขายในระยะยาว 
เพราะฉะนั้นพนักงานขายควรจะเข้าใจหลักพืน้ฐานท่ีถูกต้องในงานขาย รู้จักการเตรียมตัวและการขายอย่างเป็นระบบ 
เข้าใจหลักของการขายท่ีเป็นประโยชน์ต่อลูกค้า และต่อบริษัท และโดยส่วนใหญ่อุปสรรค และปัญหาท่ีท าให้การขายไม่
บรรลผุลส าเร็จกคื็อขั้นตอน การปิดการขายท าอย่างไรให้เป็นเร่ืองง่าย แนบเนียน มีความเป็นกันเอง เข้าใจความต้องการ
ของลูกค้า   ท าให้ลูกค้ารู้สึกดี ประทับใจไม่กดดันและผ่อนคลาย เตม็ใจท่ีจะซื้อสินค้า เนือ้หาของการฝึกอบรมนั้นจะเน้น
ให้ได้เรียนรู้หลักการต่าง ๆ การท ากิจกรรมเพ่ือท าให้ผู้ เข้าฝึกอบรมนั้นมีความเข้าใจในเนือ้หาอย่างแท้จริงก่อนท่ีจะน า
ความรู้นั้นไปใช้ในการท างาน   และท่ีส าคัญรวมท้ังการฝึกปฏิบัติกับสถานการณ์สมมติท่ีสร้างหรือก าหนดขึน้ เพ่ือ
เสริมสร้างเทคนิคการปิดการขายอย่างมืออาชีพมากขึน้นั่นเอง 
 
ส่ิงท่ีได้รับจากการฝึกอบรม 

- เข้าใจหลักการพืน้ฐานท่ีถูกต้องในการปิดการขายท้ังระบบ 
- รู้จักการเตรียมตัว และกระบวนการปิดการขายอย่างเป็นระบบ 
- เข้าใจหลักของการปิดการขายท่ีเป็นประโยชน์ต่อลูกค้า และต่อบริษัท 
- ทราบเทคนิค และรายละเอียดต่างๆในขั้นตอนการปิดการขายอย่างมืออาชีพ 
- สามารถขายสินค้าได้ตรงใจลูกค้ามากขึน้ และเป็นลูกค้าได้ในระยะยาว 
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ระยะเวลาการฝึกอบรม   :       1 วัน  (09.00-16.00 น.)   

หัวข้อและกจิกรรมการเรียนรู้ 

- ท าไมการปิดการขายจึงมีความส าคัญต่อพนักงานขาย ? 
***Workshop : Close Selling Problem (วิเคราะห์) 

- ทัศนคติการปิดการขายท่ีเป็นประโยชน์ต่อลูกค้า และบริษัท 
- สาเหตุท่ีลูกค้าไม่ซื้อและกระบวนการท าอย่างไรให้ลูกค้าซื้อ 
- กระบวนการขายท่ีส าเร็จท่ีน าไปสู่การปิดการขายให้เป็นเร่ืองง่าย 
- เทคนิคการลดปัจจัยความกังวลของลูกค้าให้สามารถตกลงกันได้ 
- การค้นหาช่วงเวลาท่ีเหมาะสมจากกระบวนการซื้อของลูกค้า 
- เจาะลึกขั้นตอนท่ีส าคัญการปิดการขายให้เป็นเร่ืองง่าย 
- การตอบข้อโต้แย้งท่ีเป็นจุดเร่ิมต้นการปิดการขาย  
- การเจรจาต่อรองท่ีเป็นจุดเช่ือมต่อการปิดการขาย 
- การสังเกตสัญญาณ การฟังจับประเดน็ และส่งสัญญาณการซื้อ 

***Workshop : Close Selling Signal (Case Study) 
- การกระตุ้นความต้องการ / การตัดสินใจ (ช่วยคิด ช่วยปรึกษา) 
- การทดลองปิดการขายเพ่ือทดสอบการตัดสินใจของลูกค้า 
- การตอบสนองต่อค าถามลูกค้าท่ีอ่อนไหวให้กลายเป็นการยืนยนั 
- เคลด็ลับการปิดการขายท่ีเป็นการยืนยนัความส าเร็จการขาย 
- เคลด็ลับการปิดการขายให้เป็นเร่ืองง่ายกับสินค้าราคาสูง 
- สร้างพิมพ์เขียวด้านจิตส านึก และวินัยในการปิดการขายอย่างยัง่ยืน 

***Workshop :  Close Selling Solution (แนวทาง) 
  

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
        พนักงานขายทุกระดับ  
 
รูปแบบในการฝึกอบรม 
           - การบรรยาย 
            - การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และฝึกปฏิบัติร่วมกัน (Workshop) 
         - ขอบเขตการฝึกอบรมโดยรวม -->บรรยาย : 60 % Workshop : 40% 
            - สรุป และ ถาม – ตอบค าถาม 
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ค่าใชจ้่ายในการอบรม 

รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 ม้ือ อาหารกลางวันและใบรบัรองวุฒิบตัร 

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาปกติท่านละ 3,900 273 117 4,056 

ช าระก่อนวนัที่ 28 ก.พ.  63 3,500 245 105 3,640 

สมัคร 3 ท่าน ๆ ละ 3,300 231 99 3,432 

สมัคร 4 ท่าน ๆ ละ 2,900 203 87 3,016 

รายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ  เพิม่เติมได้ท่ีน่ี  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/ 
ส ารองที่นั่ง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที่    คุณธนนันท์     090 645 0992 , 089 606 0444, Line :  hrdzenter 
คุณพลอย 089 773 7091 www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com ,   www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 
วิธีการช าระเงิน   เช็คส่ังจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด 
โอนเงินเข้าบัญชีนาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด  

>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740 
(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพ่ือยืนยันการช าระเงิน และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter  

(ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด)  

 
 
 
 
 
 
 

 

การแจ้งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2. กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  

3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งส้ิน   หรือหากท่านยังไม่ช าระค่าสัมมนา  ทางบริษัท 

ต้องขอเก็บค่าธุรการจ านวน  30 %  ทันที    

ท่ีอยู่ในการออกเอกสารหัก ณ ท่ีจ่าย 
ในนามบริษัท  ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย์ จ ากดั  (ส านักงานใหญ่) 

เลขท่ี  171/162  ซอยพุทธบูชา  39 แยก 1-1 
แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี  010 5555 113 021 
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ขอขอบคุณที่ท่าน ได้ให้โอกาสในการน าเสนอ และหวังเป็นอย่างยิ่งในการให้บริการ เพ่ือการพัฒนาบุคลากรในองค์กรของท่าน 
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