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เทคนิคการปิดการขาย ทลายทุกข้อโต้แย้ง 
วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

 @ Arize Hotel   ซอยสุขุมวิท 26   ใกล้  BTS พร้อมพงษ์  กทม.  ** สถานท่ีอาจมีการเปลี่ยนแปลง 
 

วิทยากร : อาจารย์เหรียญชัย  น าชัยศรีค้า 
 

ช าระค่าสัมมนาก่อนวันอบรม 10 วัน 
ลดเหลือเพยีงท่านละ  3,500 บาทเท่าน้ัน  (จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท) 

 หลักการและเหตุผล 
ความเข้าใจตรงกันในปัจจุบันว่า ความรู้และความรวดเร็วของเทคโนโลย ีท าให้ผู้บริโภคต่าง ๆ ได้มีข้อมูลเพ่ือ

ศึกษาข้อมูลของสินค้าบริการได้อย่างหลากหลายมากขึน้ ท าให้เกิดองค์ความรู้ท่ีใช้ในการตัดสินใจ ประกอบกับด้วย
ความหลากหลายของผู้ประกอบการ และความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และบริการ ออกมาเพ่ือตอบสนองต่อความ
ต้องการของลูกค้าด้วยความถ่ี บ่อยขึน้มากว่าเดิม ท้ังนีเ้พ่ือชิงความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง  
 แต่ภาวการณ์กลับไปสามารถท าให้ยอดขายเพ่ิมขึน้ได้กว่าท่ีเป็น ท้ังนี ้เพราะยคุปัจจุบัน กลุ่มลูกค้ามีความ
หลากหลาย หลากอาย ุพฤติกรรมของลูกค้าคละเคล้ากันไป และเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วไปพร้อม ๆ กับการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลย ี 
 ค าถามชวนคิด คือ ทีมพนักงานขายขององค์กรต่าง ๆ ต่างเร่ิมมีประเดน็ว่ากระบวนการขายกส็ามารถเรียนรู้ได้
อย่างดี แต่ท าไม ยอดขายกลับไม่เติบโตเท่าท่ีต้องการ นั้นเป็นเพราะว่า ทีมพนักงานขายยงัขาดประเดน็องค์ความรู้เร่ือง
การเข้าใจลูกค้าอย่างแท้จริง เพ่ือให้สามารถปิดการขายทลายข้อโต้แย้งทุกข้อโต้แย้งได้ 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจกระบวนการการเรียนรู้การอ่านลูกค้าได้อย่างชัดเจน 
2. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักถึงประเดน็ปัญหาท่ีแท้จริง (Pain Point) ของลูกค้า 
3. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถึงกระบวนการความคิดรูปแบบการปิดการขายไปใช้เพ่ือปิดการขาย 
4. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถึงกระบวนการทลายข้อโต้แย้งเพ่ือปิดการขาย 
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หัวข้อการอบรม 
1. กรอบความคิดมีประโยชน์ต่อด้านการขายและปิดการขายอย่างไร 

Work shop & Group Coaching เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักรู้ถึงกรอบความคิดด้าน Fixed Mind Set and 

Growth Mind Set ท้ังสองกรอบความคิดมีความส าคัญต่อการด าเนินการด้านการขายและปิดการขายให้มี

ประสิทธิภาพอย่างไร 

2. ปรัชญาการเข้าใจลูกค้ามีผลต่อการปิดการขาย 
Work shop & Group Coaching เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักรู้ถึงการเข้าใจคุณลักษณะท่ีแท้จริงในแต่ละ

ประเภทของลูกค้า อันน าไปสู่วิถีของคิด ด้านกระบวนการขาย การส่ือสาร การปิดการขายไปใช้ให้ถูกกับลูกค้า

แต่ละประเภท เพ่ือการปิดการขายอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ความลึกซึ้งของการฟัง  
Work shop & Group Coaching เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดการตระหนักรู้ถึงความส าคัญของปัจจัยพืน้ฐานของการ

ขาย คือ การฟังอย่างลึกซึ้ง (Deep Listening) เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจอย่างถ่องแท้ มีกระบวนการให้มีการฝึก

การฟัง เพ่ือฟังจับประเดน็ เพ่ือฟังความรู้สึก เพ่ือฟังเสียงภายในของลูกค้า ซ่ึงอันมีผลต่อการส่ือสารข้อความท่ี

ส าคัญไปสู่ลูกค้าให้ตอบโจทย์ประเดน็ หรือ เสียงภายใน หรือ Pain point ของลูกค้า เพ่ือให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจ

และตัดสินใจได้อย่างง่าย และรวดเร็วขึน้ 

4. ความคมชัดและพลังแห่งการตั้งค าถาม 
Work shop & Group Coaching เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดการตระหนักรู้ถึงพืน้ฐานและหลักในการต้ังค าถามเป็น 

เพ่ือให้ได้ค าตอบท่ีชัดเจน หรือ ประเดน็ท่ียงัค้างคาใจลูกค้า อยู่ เพ่ือให้ทีมพนักงานขายสามารถส่ือสารในเชิง

คุณค่าของตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการได้ตรงประเดน็ เพ่ือปิดการขายได้ง่ายและรวดเร็ว 

5. รูปแบบการกระบวนการการปิดการขาย 
Work shop & Group Coaching เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดการตระหนักรู้ถึงรูปแบบขั้นตอนกระบวนการใน

รูปแบบ Model สามรูปแบบขั้นเทพ โดยมีห้าขั้นตอน ห้าปัจจัย และส่ีเทคนิค ท่ีสามารถท าให้ทีมพนักงานขาย 

เข้าถึงแก่นของ Pain Point ของลูกค้า และสามารถปิดการขายได้ 

6. ท าอย่างไรจึงสามารถทลายตอบข้อโต้แย้งได้ 
Work shop & Group Coaching เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดการตระหนักรู้และเข้าใจในรูปแบบการทลายก าแพงข้อ

โต้แย้งของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไร ด้วยรูปแบบส่ีปัจจัยท่ีสามารถเจาะใจท าลายก าแพงข้อโต้แย้งได้ 

 

 

http://www.hrdzenter.com/
mailto:hrdzenter@gmail.com


www.hrdzenter.com 

(We are The B.E.S.T Solution You can 

trust) 

 

E-mail : hrdzenter@gmail.com 
 

Tel : 090 645 0992, 089-606-0444 

 

บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด (สนญ.)  เลขท่ี 171/162  ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1-1 แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 

HOTLINE : 089-606-0444, 090-6450992,  089-773-7091  :www.hrdzenter.com E-mail:hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter 

แนวทางในการอบรม    40% บรรยาย  60% Work Shop & Group Coaching โดยใช้แนวทาง  
                             Appreciative Inquiry & Positive Psychology ในการอบรม 
ผู้เข้าอบรม               พนักงานทมีขาย  

 

ค่าใชจ้่ายในการอบรม 

รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าขนมเบรค 2 ม้ือ อาหารกลางวันและใบรบัรองวุฒิบตัร 

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 1.5% ราคาสุทธิ 

ราคาปกติท่านละ 3,900 273 58.50 4,114.50 

ช าระก่อนวนัอบรม   10 วนั 3,500 245 52.50 3,692.50 

สมัคร 3 ท่าน ๆ ละ 3,300 231 49.50 3,481.50 

รายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ  เพิม่เติมได้ท่ีน่ี  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/ 
 

ส ารองที่นั่ง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที่     
คุณธนนันท์     090 645 0992 , 089 606 0444, Line :  hrdzenter 
คุณอิศราภรณ์  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  ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนษุย์ จ ากัด  (ส านักงานใหญ่) 
เลขที่  171/162  ซอยพุทธบูชา  39 แยก 1-1 
แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี  010 5555 113 021 
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