
 
หลกัสูตร Close Due Techniques 

เทคนิคปิดการขายทางโทรศัพท์ทีไ่ด้ผล 

วันที ่5 พฤษภาคม 2565 

เวลา 09.00-16.00 
หลายคนบอกวา่ การขายเป็นเรือ่งยาก ยากจนหลาย ๆ คนมองวา่อาชพีนักขายเป็นอาชพีทีไ่มม่ใีครอยากจะเป็น การขายก็
อยูร่อบตวัเราเสมอ บางครัง้แลว้ ตัวเราเองอาจจะไมรู่ต้วัดว้ยซ้ําวา่ เรากาํลังโดนขายของ หรอืเรากาํลังขายของใหก้ับคนอืน่
อยู ่โดยทีไ่มรู่ต้ัวเลย ในปัจจุบัน การขายอาจสามารถแบง่ไดห้ลายรูปแบบ ไมว่า่จะเป็นการขายแบบเผชญิหนา้กบัลกูคา้ 
(Face to Face)หรอืการนําเสนอขายแบบใชเ้สยีงในการหวา่นลอ้มเพือ่ปิดการขายหรอืนําเสนอผลติภัณฑ ์(Telesales)ใน
สภาพเศรษฐกจิทีม่กีารแขง่ขันกันสงู นอกเหนือจากชอ่งทางปกตใินการขายหรอืตดิตอ่กับลกูคา้นัน้ การนําเครือ่งมอืและ
เทคนคิตา่ง ๆ เขา้มาชว่ยในกจิกรรมการขายและดแูลลกูคา้กลายเป็นสิง่จําเป็นทีห่ลายองคก์รนํามาใชใ้นยคุปัจจุบัน การ
ตดิตอ่สือ่สารกับลกูคา้ทางโทรศัพทก์็เป็นอกีชอ่งทางหนึง่ทีไ่ดผ้ลด ีไมว่า่จะเป็นระบบโทรศัพทท์ั่วไป หรอืการมศีนูยC์all 
Centerลว้นแลว้แตเ่ป็นการทําใหธ้รุกจิมชีอ่งทางในการตดิตอ่สารเพือ่การประชาสมัพันธแ์ละการขายใหม้ากขึน้ อกีทัง้ยัง
เพิม่ประสทิธภิาพของการดําเนนิงานและลดคา่ใชจ่้ายตา่ง ๆ ไดอ้กีดว้ย 
 

 

 

 

 

 



หัวข้อฝึกอบรม :  

ภาคที ่1 : เรียนรู้ "ศาสตรใ์นการปิดการขายทีไ่ด้ผล" ทางโทรศัพท ์

1. เทคนิค "การอ่านสญัญาณซือ้ของคู่สนทนาทางโทรศพัท"์    

1.1."สญัญาณซือ้ดา้นราคา"   

  1.2."สญัญาณซือ้ดา้นความตอ้งการ"  

1.3."สญัญาณซือ้ดา้นคู่แข่ง"   

  1.4."สญัญาณซือ้ดา้นนวตักรรมใหม่"  

1.5."สญัญาณซือ้ดา้นบรกิาร"   

  เป็นตน้ 

2. การถามเพื่อสรา้งโอกาสการขายปิดการขาย 

2.1.1.การถามเพื่อ "ชีน้าํการตดัสินใจ” 

  2.1.2.การถามเพื่อ "สรุปประเด็นความตอ้งการ" 

  2.1.3.การถามเพื่อ "ปิดการสั่งซือ้”   

3. 18 เทคนิคปิดการขาย เช่น 

 3.1.1.Always Be Closing Technique 

 3.1.2..Assumption Closing Technique 

  3.1.3..Aftermarket Service Technique 

 3.1.4. Balance Sheet Technique 

  3.1.5.Continuous Yes Closing Technique 

  เป็นตน้      

4. 18 ประโยคเด็ดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปิดการขาย เช่น 

 4.1.1.อย่าพดูคาํว่า "ไม่" 

 4.1.2.อย่าพดูหกัลา้งหรือเอาชนะกบัลกูคา้ เช่น แต่ว่า ทาํไมไม ่

 4.1.3.จงพดูเชิง "รูปธรรม" แทน "นามธรรม" 

 4.1.4.จงใช ้"ฐานนิยม" มาเป็นการ "จงูใจ" ใหล้กูคา้ "คลอ้ยตาม" 

 4.1.5.จงถามใหล้กูคา้ตอบว่า "ใช่" หรือ "เห็นดว้ย" ไปเรื่อยๆ 

  เป็นตน้ 

ภาคที ่2 : ฝึกปฏิบัติ "การปิดการขายทีไ่ด้ผลทางโทรศัพท ์(Close Due)" 

 

วทิยากร อาจารยพ์รเทพ  ฉันทนาว ี(แนบไฟลป์ระวัต)ิ 
 
ประสบการณ์ทํางาน 



• ผูอ้ํานวยการหลกัสตูรพัฒนานักขาย บรษัิท มหวัฒน ์เอ็นเตอรไ์พรส ์จํากัด  
• ผูอ้ํานวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบคุคล กลุม่บรษัิท ทซีซี ีแคปปิตอล กรุ๊ป   
• ผูจั้ดการฝ่ายฝึกอบรมการตลาดและการขาย เครอืโอสถสภา 
• ผูจั้ดการฝ่ายฝึกอบรม ดแูลหลกัสตูรศนูยบ์รกิารลกูคา้และการขายทางโทรศัพท ์บรษัิท ยคูอม จํากัด 
• ผูเ้ชีย่วชาญการออกแบบและพัฒนาหลักสตูรการขายทางโทรศัพท ์บมจ. เทเลคอมเอเชยี คอรป์อเรชัน่ 
• ทีป่รกึษาและวทิยากรดา้นทรัพยากรบคุคล การขาย การตลาดและบรกิาร 
วิธีการฝึกอบรม  

• เป็นการฝึกอบรมแบบมีสว่นรว่มระหว่างวิทยากรและผูเ้ขา้รว่มการฝึกอบรม ทัง้ในเชิงบรรยายและเชิงฝึกปฏิบติั    เพื่อ

สรา้งความเขา้ใจในหลกัสตูรท่ีสามารถนาํไปใชไ้ดจ้รงิกบังานที่ทาํอยู่  

• ระยะเวลาฝึกอบรม   1  วนั จํานวนผูเ้ขา้อบรม 10 คน 

 
อตัราคา่อบรมสมัมนา ทา่นละ 2,500 + Vat 175 = 2,675 บาท 

Promotion  มา 4 จา่ย 3 สดุคุม้ 

ทุกหลกัสูตร “มอบวุฒิบัตร ใบรับรองจากสถาบันโปรเฟสช่ันแนล เทรนน่ิง โซลูช่ัน 

 
วธิกีารชําระเงนิ: 

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 ชําระดว้ยเช็คบรษัิท สัง่จา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training 
Solution Ltd, Partnership) 

 
กรณีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขที ่เลขประจําตัวผูเ้สยีภาษี 0103553030100 

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

http://www.ptstraining.in.th/
mailto:info.ptstraining@gmail.com
mailto:ptstraining3@gmail.com


แบบฟอร์มลงทะเบียน 
หลกัสูตร Close Due Techniques 

เทคนิคปิดการขายทางโทรศัพท์ทีไ่ด้ผล 

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

 
   บรษิทั_______________________________________________________________________________ 

   ท่ีอยู่ออกใบกาํกบัภาษี__________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________________ 

   รหสัไปรษณีย_์____________________เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษ_ี_________________________________ 

  ชื่อผูป้ระสานงาน (HR)____________________________โทรศพัท ์_______________________ต่อ_______ 

   Fax: _________________________     E-mail: _____________________________________________  

  วนัสมัมนา____________________________________________________________________________ 

1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________  

2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________  

3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________  

 

4. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________  

 

 
 


