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หลกัการและเหตุผล 

เพ่ือให้พนกังานขายสามารถเจาะเข้าไปในใจของลกูค้า คือทกัษะในการสร้างความอยาก ทกัษะการเชิญชวนท่ีกระตุ้น
ความฉงนให้สนใจ และลกูค้ายินดีท่ีจะซือ้ด้วยความเตม็ใจ การเสนอขายก็ย่อมมีโอกาส และลกูค้ายินดีท่ีจะซือ้ด้วยความเตม็
ใจ การเสนอขายก็ย่อมมีโอกาสในการปิดการขายท่ีสงูขึน้ โดยการเสนอขายท่ีสามารถ “โน้มน้าวใจ” ลกูค้าให้”อยาก” และ ปิด
การขายได้ด้วย “ความพงึพอใจท่ีจะซือ้ด้วยตวัลกูค้าดีกวา่การเป็นผู้อยูใ่นฐานะถกูขายหรือยดัเยียดให้ซือ้ อนัเป็น”จิตวิทยาโน้ม
น้าวใจลกูค้า” ท่ีช่วยให้ “ซือ้ง่าย ขายคล่อง” นัน่เอง 
 
วตัถปุระสงค ์

วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับ 

 มทีักษะการรกุและเรา้ใหปิ้ดการขายทีใ่ชร้ะยะเวลาอนัสัน้กบัลกูคา้อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 ใชห้ลกัจติวทิยาเขา้ถงึใจลกูคา้ ดว้ยการใชว้ธิกีารสนทนาเปิดและปิดการขาย 

 เพือ่ ใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถสนทนาการขายกึง่สมัภาษณ์ ซึง่ชว่ยใหเ้จาะเขา้ไปถงึความตอ้งการภายในใจลกูคา้ และ

ปิดการขายไดโ้ดยไมก่ดดัน หรอืคะยัน้คะยอขาย 

 

หวัข้อการฝึกอบรม 
o ความแตกต่างที่หา “จุดลงตัว” ได้ระหว่าง “กระบวนการขาย” กับ “กระบวนการซือ้” 

o กลยุทธ์การขาย 

1. ผกูมิตรก่อนขายเรียนรู้สไตล์ของคนในแบบตา่งๆกบัวิธีการปรับตวัให้เข้ากบัลกูค้าได้ดี 

2. สร้างความกระหายอยาก : กระตุ้นแรงจงูใจในการซือ้ 

3. "ลกูค้า" เป็นศนูย์กลาง : การแสวงหาจดุร่วมสงวนจดุตา่ง 

4. นกัขายคือ “ผู้ก ากบั” กรอบ/ขอบเขตการขาย 

5. อยา่ลอกขาย 

o มารู้จกั “พฤตกิรรมผู้บริโภค” กนั 

 ดว่น-ดี-ง่าย-ถกู 

 แปลกใหม-่ท้าทาย-ไมน่า่เบื่อ 

 โปรโมชัน่-ของแถม-สะสมแต้ม 

 เช่ือสือ่-องิสงัคม-ตามแห ่

 
 

หลกัสตูร   
   กลยทุธก์ารขายเพือ่โนม้นา้วใจลกูคา้ใหซ้ือ้ง่ายและเทคนคิปิดการขายทีไ่ดผ้ล 

วนัที ่22 กนัยายน 2564 
เวลา 09.00-16.00 น Online Training 
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o จิตวิทยาการเร้าปราสาท “การตดัสนิใจซือ้” แบบ”ซือ้ง่าย” ขายคลอ่ง 

 ตาด ู

 หฟัูง 

 มือสมัผสั 

 ปากพดู 

 จมกูดม 

 ใจซือ้ 

S-A-L-E-S หลักการขายที่ควรปฏิบัติ 
 S = Show แสดง ท าให้เห็นเชิงประจกัษ์ พาชมสินค้าตวัอยา่ง  

 A= Ask ถามเพ่ือก าหนดประเดน็/กรอบการขายให้ตรงกบัประเภทของลกูค้า 

 L= Listen ฟัง ความต้องการ/ความคดิเห็นของลกูค้า 

 E= Explain อธิบาย จดุแตกตา่ง วางต าแหนง่ของผลิตภณัฑ์ 

 S=Simulation ให้ลกูค้าได้ลองสินค้า 

          18 ข้อ กฎแห่งความส าเร็จในการขาย : เรียนรู้ด้วยกิจกรรม”ขายได้หรือขายไม่ได้” ตัวอย่างเช่น 

1. อยา่พดูค าวา่ “ไม”่     

2. จงเอย่ค า “ช่ืนชม” ลกูค้า 

3. อยา่เถียงกบัลกูค้า และ ให้แสดงเพียงการรับรู้วา่ “เหรอครับ/คะ แทนการ”โต้เถียง” 

4. …..15. …………18. จงใช้หลกั “พลิก-ค้น-พบ”  

o H.E.L.L.O : กรอบการสนทนาขายลกูค้า 

o Punching Words to Impulse ค าพดู “หมดัเด็ด” ท่ีกระตุ้นให้ลกูค้าสนใจซือ้ท่ีมีประสิทธิภาพ-ระดมสมอง 

 

         9 ยุทธวิธีจัดการข้อโต้แย้งที่ได้ผลเลิศ 

1. Yes but   เทคนิค ใช ่แต ่                                  
2. Why why why    เทคนิค ท าไม เพราะอะไร  และท าไม                      
3. เทคนิคศอกกลบั/บมูเมอแรง                                              
4. เทคนิค ชงเอง กินเอง    
5. เทคนิคเปรียบเทียบ      
6. เทคนิคชดเชย 

7. เทคนิคเลือกตอบ 

8. Feel-Felt-Found 
9. Flip-Find-Found 
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         8 ยุทธวิธีปิดการขายที่ได้ผลเลิศ 

1. Sign up                                               
2. Balanced sheet                                  
3. Two choices                                      
4. Good chance             
5. Referral 
6. Next step 

7. Trap                           
8. Dead line 

 20 Tactic ในการเจรจาต่อรอง 

วิทยากร      อาจารยพ์รเทพ ฉันทนาวี 
การศึกษา 

 ปริญญาโท จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคก์าร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ประสบการณท์ างาน 

 ผูอ้ านวยการหลกัสูตรพฒันานักขาย บริษัท มหวฒัน์ เอ็นเตอรไ์พรส ์จ ากดั  
 ผูอ้ านวยการฝ่ายพฒันาทรพัยากรบุคคล กลุ่มบริษัท ทีซีซี แคปปิตอล กรุป๊   
 ท่ีปรึกษาและวิทยากรดา้นทรพัยากรบุคคล 
 ผูจ้ดัการฝ่ายฝึกอบรมการตลาดและการขาย เครือโอสถสภา  

 

 วธิกีารสมัมนา  การบรรยาย กรณตีวัอยา่ง การฝึกปฏบิตั ิ(Role Play)  

ระยะเวลา  1 วนั (09.00-16.00 น.) 
 

อตัราคา่สมัมนา 
              (รวมคา่วทิยากร คา่เอกสารบรรยาย วฒุบิตัร) 

คา่อบรม  ราคากอ่น 
VAT 

VAT 7% 
ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  

3% 
ราคาสทุธ ิ

    คา่สมัมนา  1 ทา่น 2500 175 75 2600 

    คา่สมัมนา  3 ทา่นๆละ 2,200 154 66 2,288 

ทุกหลักสูตร “มอบวุฒบัิตร ใบรับรองจากสถาบันโปรเฟสช่ันแนล เทรนน่ิง โซลูช่ัน 
วธิกีารช าระเงนิ: 
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังนี ้

1.1  ธนาคารกสกิรไทย บญัชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 
          ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  
          และแฟ็กซใ์บ Pay-in และหนังสอืรับรองหกั ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ที ่0-29030080 ext.9330 
          พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลกัสตูร 

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

3.  หัก ณ ทีจ่า่ย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขที ่เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี 0103553030100 
หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลขูัน่   
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เลขที ่89/161 หมูบ่า้นพฤกษาวลิล ์23 ซ.พระยาสเุรนทร ์21 แยก 3  
แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรงุเทพฯ 10510 

  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรญัญา 
Professional Training Solution 
Tel  02-1753330, 086-6183752  
Fax.  02-9030080 ext.9330 
www.ptstraining.in.th 
อเีมล ์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com 

 
ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบคุคลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง 

(พระราชกฤษฎีกาฉบบัท่ี 437 ใช้ 19 ตลุาคม พ .ศ . 2548 เป็นต้นไป) 
 

 

mailto:info.ptstraining@gmail.com
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แบบฟอร์มการลงทะเบียน 

กลยทุธก์ารขายเพือ่โนม้นา้วใจลกูคา้ใหซ้ือ้ง่ายและเทคนคิปิดการขายทีไ่ดผ้ล 
 

ส่งมาท่ี info.ptstraining@gmail.com หรือ ptstraining3@gmail.com 

 
   บรษิทั_______________________________________________________________________________ 
   ท่ีอยู่ออกใบก ากบัภาษี__________________________________________________________________ 
   ____________________________________________________________________________________ 
   รหสัไปรษณยี_์____________________เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ_ี__________________________________ 
  ชื่อผูป้ระสานงาน (HR)____________________________โทรศพัท ์_______________________ต่อ_______ 
   Fax: _________________________     E-mail: _____________________________________________  
  วนัสมัมนา____________________________________________________________________________ 
 
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________  
 

2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________ 
 

3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 

      E-mail: ____________________________________________________________________________ 

 

4. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 

      E-mail: ____________________________________________________________________________ 

 

หมายเหตุ   

กรณยีกเลกิการเข้าสัมมนากรุณาแจ้งล่วงหน้า 7 วนัก่อนวันสัมมนา มิฉะน้ันจะต้องช าระ 50% ของราคาค่าสัมมนา 
 
 

mailto:info.ptstraining@gmail.com

