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บทที ่11 

 การปิดการขาย 

 



ความหมายของการปิดการขาย 
  คอื การสรุปผลการเสนอขาย เป็นเทคนิคขั้นสุดท้ายทีเ่ร้าความ
สนใจของลูกค้าให้ตดัสินใจซ้ือผลติภณัฑ์ด้วยความพงึพอใจ การ
ปิดการขายจะกระท าภายหลงัจากการที่พนักงานขายสามารถ

ขจดัข้อโต้แย้งของลูกค้าทีเ่กดิขึน้ได้แล้ว เป็นเทคนิคของการขาย
ทีเ่รียกร้องให้ลูกค้ามีการกระท าเกดิขึน้ การปิดการขายทุกคร้ัง
ไม่ใช่ว่าจะประสบความส าเร็จเสมอไป พนักงานขายจ านวนมาก
ทีป่ระสบความล้มเหลวในการขาย เน่ืองจากการขาดหลกัการทีด่ี
ในการปิดการขาย ดงัน้ันการปิดการขายจะเป็นเคร่ืองช้ีให้เห็นถึง

ความส าเร็จในการเสนอขายแต่ละคร้ัง 
 



ความส าคญัของการปิดการขาย 

ความส าคญัของการปิดการขาย (The important closing the  

sales) ส าคญัต่อพนักงานขายอย่างมากทั้งต่อการประกอบอาชีพ 

การขาย รายได้ และความเช่ือมนัในการประกอบอาชีพ พนักงาน 

ขายจะต้องเรียนรู้การปิดการขายทีม่ีประสิทธิภาพพร้อมเกบ็เกีย่ว 

ประสบการณ์จากการเสนอขายเพือ่เพิม่ทกัษะให้มากขึน้ โดยทัว่ไป 

ความส าคญัของการปิดการขายมีดงันี ้



ความส าคญัของการปิดการขาย (ต่อ) 

1. สร้างรายได้ให้แก่พนักงานขาย  โดยทัว่ไปพนักงานขายทีส่ามารถท า 

ยอดขายได้สูงจะได้ผลตอบแทนทีสู่งตามไปด้วย พนักงานขายจึงมีความ 

ขยนัทีจ่ะออกพบผู้มุ่งหวงัและพยายามปิดการขายให้ได้ หรือบริษัทจะเป็นผู้ 

กระตุ้นโดยการให้ค่าคอมมิชช่ันและรางวลัพเิศษ เพือ่ให้พนักงานขายมี 

ความขยนัและเกดิการแข่งขนักนัเองระหว่างพนักงานขาย อย่างไรกต็ามถือ 

ได้ว่าผลดีจะตกอยู่กบัพนักงานขายทั้งสอบแบบทีจ่ะท าให้มีรายได้เพิม่มาก 

ขึน้ พนักงานขายบางคนอาจจะตัดสินใจลาออกจากงานประจ ามาท างาน 

ขายอย่างเดียวกม็ีไม่น้อย 



ความส าคญัของการปิดการขาย (ต่อ) 

2. เป็นเคร่ืองวดัความส าเร็จของพนักงานขาย ความส าเร็จของการปิดการ 

ขายจะสร้างความภาคภูมิใจและความกระตือรือร้นให้ปฏิบัติงานขายตอไป 

อย่างมีก าลงัใจนอกจากน้ันการปิดการขายได้ยงัเป็นเคร่ืองช้ีวดัความส าเร็จ 

ในการประกอบอาชีพการขายอกีด้วย ถ้าต้องการพฒันาศักยภาพการท างาน 

และมีโอกาสเติบโตในสายอาชีพการขาย พนักงานขายจะต้องเป็นผู้ทีมี่ 

ทักษะการปิดการขายที่ดีด้วยเช่นกนั 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99&source=images&cd=&cad=rja&docid=e44_JrqYtNVL5M&tbnid=7m27GUbKiu6YUM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.start-to-invest.com%2Fwebedu%2Fcontent.html%3Fmenu_id%3D179&ei=xYidUYWaHeSSiQfOoYDoDg&bvm=bv.46865395,d.aGc&psig=AFQjCNH0wmv6QszhrWSDCwKiuHQ2Otzslw&ust=1369365054134686


ความส าคญัของการปิดการขาย (ต่อ) 

3. สร้างยอดขายให้กบับริษัท ใช่เพยีงแต่พนักงานขายจะเป็นผู้ได้รับ 

ผลประโยชน์จากการปิดการขาย บริษัทกเ็ป็นผู้ทีไ่ด้รับประโยชน์จาก 

ยอดขายทีสู่งขึน้เช่นเดียวกนั การสร้างยอดขายทีด่ีของพนักงานขาย บริษัท 

กจ็ะสามารถสร้างรายได้และผลก าไรที่ดีตามมาด้วย และยงัเป็นเคร่ืองช้ีวดั 

ความส าเร็จของบริษัทในการบริหารการขาย 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99&source=images&cd=&cad=rja&docid=3VIx6f57pwO0wM&tbnid=Gkrxv-x-hdWDXM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fudonechamber.com%2Fwww2%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D2350%26Itemid%3D51&ei=6IidUaitNMWiigfR8IBo&bvm=bv.46865395,d.aGc&psig=AFQjCNH0wmv6QszhrWSDCwKiuHQ2Otzslw&ust=1369365054134686


ความส าคญัของการปิดการขาย (ต่อ) 

4. ท าให้ผู้มุ่งหวงัได้รับความพงึพอใจจาการตัดสินใจซ้ือ การปิดการขายจะ 

กระท ากต่็อเม่ือผู้มุ่งหวงัเกดิความกระจ่างในรายละเอยีดสินค้ามากพอแล้ว  

และผู้มุ่งหวงัเกดิความสนใจสินค้าอย่างจริงจัง พนักงานขายจึงสรุปการขาย 

และของค าส่ังซ้ือ น้ันหมายถึงผู้มุ่งหวงัจะได้รับความพงึพอใจจากการ 

ตัดสินใจซ้ือในคร้ังน้ัน 



ความส าคญัของการปิดการขาย (ต่อ) 

5. ท าให้เกดิความสัมพนัธ์ทีด่ีระหว่างพนักงานขายกบัผู้มุ่งหวงั การขายมิได้ 

เสร็จส้ินหลงัจากปิดการขายได้ แต่การปิดการขายทีม่ีประสิทธิภาพจะต้อง 

สร้างความรู้สึกทีด่ีต่อผู้มุ่งหวงัด้วยการสร้างความเช่ือม่ัน ความไว้วางใจ  

ความพงึพอใจ เหล่านีจ้ะช่วยสร้างความสัมพนัธ์ทีด่ีให้เกดิขึน้กบัผู้มุ่งหวงั 

ซ่ึงจะตามมาด้วยการซ้ือซ ้า การแนะน าผู้มุ่งหวงัรายใหม่ให้กบัพนักงานขาย  

และการช่วยประชาสัมพนัธ์ช่ือเสียงของบริษัทให้กบับุคคลทัว่ไป 

http://udonechamber.com/www2/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=17&Itemid=51&limit=10&limitstart=10


วงจรของการปิดการขาย 

วงจรของการปิดการขายจะแสดงล าดับขั้นตอนของการเสนอขาย 

ตั้งแต่จุดเร่ิมต้นการขายไปจนถึงขั้นของการปิดการขาย 

พนกังานขาย 

การเสนอขาย 

ลกูคา้ 

การเสนอขายใหม่ 

ไม่ตกลงซ้ือ 

ตกลงซ้ือ 

ปิดการขาย 



สาเหตุของการปิดการขายทีล้่มเหลว 

พนักงานขายจ านวนมากทีม่ีความมั่นใจว่าตัวเองได้ท าการเสนอขายครบถ้วน 

ตามกระบวนการขายแล้ว ทั้งการเข้าพบผู้มุ่งหวงัแนะน าตัวเองด้วยความ 

สุภาพ มีเทคนิคการเสนอขายและการสาธิตการขาย ได้ตอบข้อโต้แย้งทุกข้อ 

ของผู้มุ่งหวงัแล้ว ท าไมผู้มุ่งหวงัยงัไม่ตดัสินใจซ้ือหากมองด้านผู้มุ่งหวงั 

อาจจะเกดิแนวคดิปฏิเสธสินค้าหรือบริการน้ัน โดยมองว่ายงัไม่เหมาะสม 

ส าหรับการตัดสินใจซ้ือ อนัเป็นสาเหตุหน่ึงของความล้มเหลวการปิดการขาย  

และยงัมีอกีหลายสาเหตุทีท่ าให้การปิดการขายไม่ประสบความส าเร็จ ซ่ึงมี 

ดังนี ้



สาเหตุของการปิดการขายทีล้่มเหลว (ต่อ) 

1. พนักงานขายกลวัความล้มเหลว พนักงานขายหลายคนมักกลวัการตอบ 

ปฏิเสธของผู้มุ่งหวงั จนท าให้การเสนอขายและการสาธิตสินค้าตงึเครียด การ 

ตอบข้อโต้แย้งจะวติกกงัวลว่าผู้มุ่งหวงัจะเข้าใจและเช่ือม่ันในสินค้าหรือไม่  

พนักงานขายจึงลมืประเด็นทีต้่องปิดการขาย หรือใช้เวลาไปกบัการเสนอขาย 

มากเกดิไป เพราะกลวัผู้มุ่งหวงัจะปฏิเสธการซ้ือท าให้พนักงานไม่กล้าทีจ่ะปิด 

การขาย 

http://mekemoney.webiz.co.th/%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%947%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B3/


สาเหตุของการปิดการขายทีล้่มเหลว (ต่อ) 

2. พนักงานขายขาดความมัน่ใจ ความล้มเหลวในการปิดการขาย บางคร้ัง 

อาจจะเกดิจากพนักงานขายขาดความเช่ือมั่น ส่งผลท าให้ขาดประสิทธิภาพใน 

การเสนอขายอนัเป็นสาเหตุส าคญัท าให้เกดิความล้มเหลวในการปิดการขาย  

ส่วนสาเหตุทีท่ าให้พนักงานขายขาดความเช่ือม่ันมีดงันี ้

 2.1 พนักงานขายขาดความมัน่ใจในตัวเอง 

 2.2 พนักงานขายขาดความเช่ือมั่นในความสามารถของตนเอง 

 2.3 พนักงานขายขาดความเช่ือมั่นในสินค้า 

 2.4 พนักงานขายขาดความเช่ือมั่นในบริษัท 



สาเหตุของการปิดการขายทีล้่มเหลว (ต่อ) 
3. การเตรียมความพร้อมมีน้อยเกนิไป การปฏิบัติงานตามกระบวนการขาย 

จะต้องมีการเตรียมความพร้อมในหลาย ๆ เร่ือง เช่น การแสวงหาผู้มุ่งหวงั  

การเตรียมตัวก่อนการเข้าพบ การเข้าพบ การเสนอขายและการสาธิติการขาย  

การขจัดข้อโต้แย้ง เป็นต้น เพราะความพร้อมในขั้นตอนเหล่านีจ้ะช่วยให้ 

พนักงานขายเกดิความพร้อมในการปิดการขาย 



สาเหตุของการปิดการขายทีล้่มเหลว (ต่อ) 

4. ขาดความช านาญในการปิดการขาย พนักงานขายฝึกหัดที่ขาด 

ประสบการณ์การขายมักจะล้มเหลวในการปิดการขายค่อนข้างบ่อย สาเหตุ 

มากจากการไม่ช านาญในการปิดการขาย ขาดเทคนิคการจูงใจและการสรุป 

ประเด็นเพือ่ให้ผู้มุ่งหวงัตัดสินใจซ้ือ 

 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99&source=images&cd=&cad=rja&docid=vQR_TuRbsP-X7M&tbnid=hp_lBt4YhsY6RM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.pattanakit.net%2Findex.php%3Flay%3Dshow%26ac%3Darticle%26Id%3D538701323%26Ntype%3D134&ei=yYmdUaDkIabtiAfUzoHgAg&bvm=bv.46865395,d.aGc&psig=AFQjCNH0wmv6QszhrWSDCwKiuHQ2Otzslw&ust=1369365054134686


สาเหตุของการปิดการขายทีล้่มเหลว (ต่อ) 

5. ส่ือสารกบัผู้มุ่งหวงัทางเดยีว การพดูเพือ่การขายพนักงานขายจะต้องพดูใน 

ส่ิงทีจ่ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการปิดการขายและควรรับฟังเพือ่เปิดใจผู้ 

มุ่งหวงัให้แสดงความต้องการทีแ่ท้จริงของตนเองออกมา ต้องหลกีเลีย่งการ 

พูดและสรุปเองตลอดทั้งการเสนอขายโดยผู้มุ่งหวงัไม่มีโอกาสพูดและเต็มใจ 

ซ้ือสินค้าเลย 

http://www.laibros.com/thai/law.php


สาเหตุของการปิดการขายทีล้่มเหลว (ต่อ) 

6. ความเกรงใจผู้มุ่งหวงั พนักงานขายบางคนเป็นคนชอบเกรงใจผู้อืน่ ทุกคร้ัง 

ทีต้่องปิดการขายกจ็ะคดิตลอดเวลาว่าตนเองเป็นสาเหตุให้ผู้มุ่งหวงัเสียเงินค่า 

สินค้า หรือผู้มุ่งหวงัเป็นคนช่วยเหลอืตนเองให้มีรายได้จากการขาย ซ่ึงสาเหตุ 

ของการเกรงใจเหล่นีจ้ะเป็นเหตุผลหน่ึงทีพ่นักงานขายไม่กล้าปิดการขาย 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99&source=images&cd=&cad=rja&docid=kDJWFbZa1ranyM&tbnid=JGXvXy_iWXa8rM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.freightmaxad.com%2Fmagazine%2F%3Fp%3D302&ei=uYqdUfz-EujmiAeXlYDIDg&bvm=bv.46865395,d.aGc&psig=AFQjCNH0wmv6QszhrWSDCwKiuHQ2Otzslw&ust=1369365054134686


ลกัษณะของการปิดการขายที่ด ี 
 

การปิดการขายที่ดีจะต้องท าให้พนักงานขายสร้างยอดขายจากความพงึพอใจ 
ของผู้มุ่งหวงั ลกัษณะการปิดการขายของพนักงานแต่ละคนไม่เหมือนกนั  
ขึน้อยู่กบัชนิดของสินค้า การอบรมของแต่ละบริษัท และความช านาญในการ 

ปิดการขาย ลกัษณะของการปิดการขายทีม่ีมีลกัษณะดงันี้ 



ลกัษณะของการปิดการขายทีด่ ี (ต่อ) 

1. ปิดการขายด้วยความพงึพอใจ ผู้มุ่งหวงัจะต้องเกดิความพงึพอใจสินค้า 

ที่ซ้ือและบริการของพนักงาน ซ่ึงจะตามมาด้วยการซ้ือซ ้าในอนาคตและการ 

แนะน าผู้มุ่งหวงัรายอืน่ ๆ ให้แก่พนังกานขาย 

2. ผู้มุ่งเป็นผู้ทีต่ัดสินใจ พนักงานขายเป็นเพยีงผู้ให้ข้อมูลและกระตุ้นให้ผู้ 

มุ่งหวงัเกดิความสนใจ เม่ือผู้มุ่งหวงัรับทราบรายละเอยีดมากพอสมควรแล้ว  

ผู้มุ่งหวงัจะท าการตัดสินใจ ซ่ึงพนักงานขายไม่ควรบีบบังคบัให้ผู้มุ่งหวงัรีบ 

ตัดสินใจซ้ือสินค้าตามค ายนืยนัของพนักงานขาย ควรปล่อยให้ผู้มุ่งหวงั 

ตัดสินใจด้วยตนเอง 



ลกัษณะของการปิดการขายทีด่ ี (ต่อ) 

3. แสดงถึงคุณสมบัติเด่นของสินค้า ก่อนการปิดการขายพนักงานขายจะต้อง 

พยายามชูจุดเด่นของสินค้าเพือ่ให้ผู้มุ่งหวงัคล้อยตามและประเมินผล 

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการตัดสินใจซ้ือ เมื่อเทียบกบัเงินทีต้่องเสียไป 

4. ลดทางเลอืกสินค้าให้น้อยลง ล าดบัข้นสุดท้ายของการเสนอขายพนักงาน 

ขายจะต้องพยายามตดัตัวเลอืกของสินค้าให้เหลอืน้อยลงเพือ่ความสะดวก 

ของผู้มุ่งหวงัให้ตัดสินใจซ้ือสินค้าได้เร็วยิง่ขึน้ แต่พนักงานขายต้อง 

ระมัดระวงัอย่าไปก้าวก่ายกบัการตดัสินใจของผู้มุ่วหวงั 



ลกัษณะของการปิดการขายทีด่ ี (ต่อ) 

5. เป็นไปตามแผนการขาย การวางแผนการขายจะเป็นส่ิงทีช่่วยให้พนักงาน 

ขายมีการท างานทีเ่ป็นระบบตั้งแต่การวางแผนการขาย การเตรียมตัวเพือ่เข้า 

พบ การเข้าพบเพือ่เสนอขาย การปิดการขาย และการลาจาก พนักงานขาย 

จะต้องศึกษากระบวนการวางแผนการขายให้เข้าใจและปฏิบัตติามขั้นตอน 

เหล่าน้ัน จะท าให้การปิดการขายเกดิความสมบูรณ์ยิง่ขึน้ 



การทดลองการปิดการขาย 

การทดลองการปิดการขาย เป็นการใช้ความพยายามปิดการขายในระหว่างการ 
เสนอขายและการสาธิตการขายก าลงัด าเนินอยู่ แต่ยงัไม่ถึงจุดส้ินสุดของการ 
เสนอขาย ทั้งนีเ้พือ่ดูท่าทขีองผู้มุ่งหวงัมีความสนใจมากน้อยเพยีงใด อกีทั้งยงั 

ประเมินท่าทขีองผู้มุ่งหวงัว่ามีโอกาสปิดการขายได้หรือไม่ 



หลกัส าคญัของการทดลองการปิดการขาย 

1.  ควรปิดการขายโดยให้ลูกค้าตดัสินใจเอง  การติดสินใจซ้ือหรือไม่ขึน้อยู่ 

กบัดุลพนิิจของลูกค้า 

2.  ควรปิดการขายตั้งแต่ต้น   

3.  ควรปิดการขายทุกคร้ังทีถู่กปฏิเสธ  กต้็องใช้ความสุภาพและหาข้อมูลที ่

เป็นสาเหตุทีแ่ท้จริง 

4.  ควรพยายามทดลองปิดการขายอยู่เสมอ 

5.  การปิดการขายโดยการยกย่องให้เกยีรติลูกค้าอยู่เสมอจะท าให้ลูกค้าเกดิ 

ความพอใจและประทบัใจ  เกดิความสัมพนัธภาพทีด่ีต่อกนั 



เทคนิคการปิดการขาย 
เทคนิคการปิดการขายเป็นสูตรส าเร็จ พนักงานขายสามารถน าเอาเทคนิควธีิ 

ไปประยุกต์กบัการไปประยุกต์กบัการปิดการขายได้ จะเลอืกใช้วธีิการใด 

ขึน้อยู่กบัผู้มุ่งหวงัและจังหวะของการเสนอขาย ซ่ึงเทคนิคต่าง ๆ มีดังนี ้



1. การปิดการขายโดยตรง (Direct close) 
 

เป็นการปิดการขายทีไ่ม่ต้องการวธีิการอะไรมาก เมื่อพนักงานขายได้น าเสนอ 
รายละเอยีดการขายเป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว พนักงานขายจะใช้ประสบการณ์ 

สังเกตข้อโต้แย้ง และขอค าส่ังซ้ือจากลูกค้าโดยตรง 



2. การปิดการขายด้วยวธีิทกึทกัว่าซ้ือ (Assumption close) 
 

การปิดการขายวิธีนีจ้ะกระท าหลงัจากที่พกังานขายได้อธิบายรายละเอยีดและ 
จุดเด่นของสินค้า และเม่ือผู้มุ่งหวงัท าการต่อรองเงื่อนไขบางอย่าง พนักงาน 

ขายกจ็ะสันนิฐานเองว่าผู้ซ้ือมีความต้องการในสินค้าน้ันแล้ว 



3. การปิดการขายด้วยวธีิการหาจุดเลก็ ๆ  
(Closing on a minor point) 

 

บางคร้ังพนักงานขายได้เสนอจุดขายไปหลายจุด แต่ผู้มุ่งหวงัยงัไม่ตดัสินใจ 
ซ้ือ มีท่าทีลงัเลและไม่แน่ใจ พนักงานขายอาจเลอืกใช้วธีิการปิดการขายโดย 
น าเอาจุดขายเลก็ ๆ น ามาปิดการขายโดยให้ผู้มุ่งหวงัเลอืกสินค้าจากจุดใดจุด 

หน่ึง เป็นต้น 



4. การปิดการขายด้วยวธีิให้ผู้มุ่งหวงัเห็นด้วย 
 (The continuous yes-close) 

การปิดการขายวธีินีพ้นักงานจะพยายามอธิบายจุดส าคญัหรือจุดเด่นของ 
สินค้าและสอบถามความคดิเห็นของผู้มุ่งหวงัเพือ่ให้คล้อยตาม และเม่ือถึง 

จังหวะหรือโอกาสทีผู้่มุ่งหวงัมีความเห็นด้วยกบัจุดเด่นของสินค้า พนักงานจะ 
ถือโอกาสปิดการขาย 



5. การปิดการขายด้วยวธีิการตัดโอกาสทางเลอืก 
 (Narrowing the choice) 

 

พนักงานขายจะพยายามตัดสินค้าตัวอืน่ทีไ่ม่จ าเป็นออกให้เหลอืเฉพาะสินค้าที 
ผู้มุ่งหวงัสนใจ และเสนอให้ผู้มุ่งหวงัตดัสินใจเลอืกในสินค้าและบริการน้ัน  ๆ 



6. การปิดการขายด้วยส่ิงจูงใจพเิศษ (Premium close) 
 

เป็นวธีิการปิดการขายทีพ่นักงานขายนิยมน ามาใช้กนัอย่างแพร่หลาย และถือ 
ว่าเป็นข้อเสนอพเิศษเพือ่กระตุ้นความสนใจ และเร่งเร้าให้ผู้มุ่งหวงัรีบ 
ตัดสินใจซ้ือโดยน าเอาส่ิงจูงใจพเิศษน ามาเป็นเงื่อนไขในการปิดการขาย 



7. การปิดการขายด้วยวธีิของดีมีน้อย (Standing room only close) 
 

วธีินีพ้นักงานขายจะกระตุ้นให้ผู้มุ่งหวงัให้รีบตดัสินใจซ้ือ เน่ืองจากสินค้าส่ัง 
มาจ าหน่ายมีเพยีงไม่กีช้ิ่น หรือตอนนีเ้หลอืสินค้าเพือ่จ าหน่ายเพยีงไม่กีช้ิ่น 

เท่าน้ัน ซ่ึงจะท าให้ผู้มุ่งหวงัเกดิความสนใจและรีบตัดสินใจซ้ือ 



8. การปิดการขายด้วยวธีิทางเลอืกสุดท้าย (Last chance close) 
 

การปิดการขายประเภทนีพ้นักงานขายจะพยายามอธิบายให้รายละเอยีดที ่
จะกระตุ้นให้ผู้มุ่งหวงัรู้สึกอยากได้สินค้าอย่างมาก เน่ืองจากหาก 

ไม่รีบตดัสินใจซ้ือสินค้าอาจจะถูกผู้มุ่งหวงัคนอืน่ซ้ือไปแน่นอน ซ่ึงจะมผีล 
ท าให้การปิดการขายมโีอกาสมากขึน้ 

http://www.webinfermento.it/geo-local-marketing-per-hotel-e-ristoranti-le-slide-del-talk-al-gtstudy-di-riccione/


9. การปิดการขายด้วยวธีิการทบทวนจุดขาย 
 (Reviewing selling points) 

 

เป็นวธีิการปิดการขายโดยพนักงานจะทบทวนบทสรุปจุดขายของสินค้าทีไ่ด้ 
เสนอขายไปแล้วโดยอาจจะสรุปเป็นจุดเด่นของสินค้าทลีะข้อ แล้วสังเกตความ 

สนใจของผู้มุ่งหวงัและหาโอกาสในการปิดการขายทนัท ี



10. การปิดการขายด้วยวธีิการซ้ือไปทดลองก่อน 
 (The trial order) 

 

วธีินีเ้หมาะกบัลูกค้าทีย่งัไม่ม่ันใจใน 
ประสิทธิภาพและยงัมีท่าททีีล่งัเลอยู่  

พนักงานขายอาจจะใช้วธีิให้ผู้มุ่งหวงัซ้ือ 
สินค้าไปทดลงใช้ดูก่อน ถ้าหากว่า 
ลูกค้าพงึพอใจกส็ามารถซ้ือสินค้าใน 

ปริมาณเพิม่ขึน้ได้ 



11. การปิดการขายด้วยวธีิการแบบงบดุล (Balance sheet close) 
 

หรือบางคร้ังเรียกว่าวธีิการปิดการขายบัญชีท ีสาเหตุทีเ่รียกวธีิการปิดการขาย 
แบบนีเ้น่ืองจากพนักงานขายจะพยายามแยกเหตุผลทีผู้่มุ่งหวงัควรจะซ้ือและ 
ไม่ควรจะซ้ือ ซ่ึงจะมีเหตุผล 2 ด้าน เพือ่ให้ผู้มุ่งหวงัพจิารณาและตัดสินใจ  
ดังน้ันพนักงานขายต้องแสดงน า้หนักของเหตุผลทีค่วรตัดสินใจซ้ือมากกว่า 

เหตุผลในการทีจ่ะไม่ตัดสินใจซ้ือให้ลูกค้าได้เห็น 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99&source=images&cd=&cad=rja&docid=cQfSnHSk9pogpM&tbnid=iWVGO21zsnsRVM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%259C%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2588&ei=q46dUaKzGvGhiAe7w4Ao&bvm=bv.46865395,d.aGc&psig=AFQjCNH0wmv6QszhrWSDCwKiuHQ2Otzslw&ust=1369365054134686


 
วธีิการทีส่ามารถช่วยให้การปิดการขายยิง่เร็วขึน้ 

 • การขายในยคุการแข่งขนัสูงท่ีควบคู่กบัเศรษฐกิจฝืดๆ แบบน้ี คงยากหรือไม่ก็
ตดัสินใจนาน กวา่ท่ีลูกคา้จะยอมควกัเงินออกจากกระเป๋ามาซ้ือสินคา้ของคุณ เรา
เลยมีสูตรการปิดการขายท่ีควรลองน าไปใชดู้ ไม่แน่ยอดขายของคุณอาจจะดีข้ึนก็
เป็นได ้

• เทคนิคการปิดการขายยคุน้ี อาจตอ้งอาศยัเร่ืองของโปรโมชัน่หนกัหน่อย ไม่วา่จะ
เป็นลด แลก แจก หรือแถม ลว้นสร้างแรงกระตุน้และจูงใจลกูคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี แต่
ทีน้ี คุณอาจตอ้งมีลกูเล่นในการเสนอโปรโมชัน่ต่อลกูคา้ท่ีแยบยลสักนิด 

• ส าหรับเทคนิคแรกท่ีแนะน ากคื็อ กลยทุธ์ “ของแถม” นัน่เอง ถือเป็นกลยทุธ์ท่ีถกู
ใชใ้นการปิดการขายท่ีอมตะนิรันดร์กาลมาก เพราะถูกใชม้าทุกยคุทุกสมยั เพราะ
ใครๆ กช็อบของแถม ไม่วา่จะเป็นของแถมท่ีมีมูลค่าสูงหรือของแถมเลก็ๆ นอ้ยๆ 
เพราะจะท าใหลู้กคา้รู้สึกวา่ตวัเองไดรั้บอะไรท่ีคุม้ค่ามากกวา่ปกติ แต่รูปแบบของ
แถมอาจเปล่ียนไปตามกาลเทศะและความเหมาะสม โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 



 
วธีิการทีส่ามารถช่วยให้การปิดการขายยิง่เร็วขึน้ (ต่อ) 

 1. Give people deadline to order.  
ตอ้งมีการก าหนด วนัส้ินสุดโปรโมชัน่ เช่น บอกลกูคา้วา่ ถา้ซ้ือก่อนส้ินเดือนน้ี จะได ้
ราคาพิเศษ หรือไดข้องแถม เพ่ือเป็นการกระตุน้ใหผู้ซ้ื้อท าการตดัสินใจซ้ือโดยเร็ว  
ภายในเง่ือนก าหนดเวลานั้น 

2. Offer people a money back guarantee.  

“รับประกนั ไม่พอใจยนิดีคืนเงิน” เป็นขอ้เสนอท่ีควรจะมีไวใ้หล้กูคา้ หากคุณมีปัญหา 
เร่ืองความเช่ือมัน่ในตวัสินคา้ของลกูคา้ และหากคุณมีสินคา้ท่ีมีคุณภาพดีจริงๆ การ 
รับประกนัจะช่วยใหลู้กคา้เกิดความมัน่ใจเพ่ิมมากข้ึน แต่ควรก าหนดช่วงเวลาไวด้ว้ย  
เช่น 30 วนั , 60 วนั , 1 ปี หรือ ตลอดอายกุารใชง้าน 
 



 
วธีิการทีส่ามารถช่วยให้การปิดการขายยิง่เร็วขึน้ (ต่อ) 

 3. Offer a free on-site repair service for products 
you sell. 

เม่ือลกูคา้คิดถึงปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตเม่ือสินคา้ไม่สามารถใชง้านได ้อาจจะตอ้ง 
น าสินคา้ส่งซ่อมท่ีศนูย ์ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีไม่อยากเจอจริงๆ ดงันั้น การเสนอเง่ือนไขน้ี  
เป็นการอ านวยความสะดวกใหก้บัลกูคา้ และช่วยเพ่ิมความมัน่ใจ และแกปั้ญหาให ้
ลกูคา้ในอนาคตไดช่้วยใหลู้กคา้สามารถตดัสินใจซ้ือไดเ้ร็วยิง่ข้ึน 

4. Publish testimonials on your ad copy.  
ใส่ค าชมของลูกคา้ท่ีเคยใชง้านสินคา้มาแลว้ ไวใ้นโฆษณาดว้ย ขอ้มูลเหล่าน้ีจะให ้
ความน่าเช่ือถือไดดี้ หากมีจ านวนยิง่มากเท่าใด ยิง่ดี ขอ้ส าคญัคือ ตอ้งใช ้ขอ้มูลจริง ช่ือ 
นามสกลุจริง ท่ีอยู ่หรือ บริษทัจริงๆ และหากเป็นบริษทัท่ีมีช่ือเสียงอยูแ่ลว้ จะยิง่ช่วย 
เพ่ิมความน่าเช่ือถือไดดี้ยิง่ข้ึน 
 



 
วธีิการทีส่ามารถช่วยให้การปิดการขายยิง่เร็วขึน้ (ต่อ) 

 5. Give people free bonuses. 
ของแถมใครๆ กช็อบ ควรจะมีของแถมเลก็ๆ นอ้ยๆ ใหก้บัลกูคา้ท่ีซ้ือสินคา้ดว้ย  
เพ่ือใหล้กูคา้รู้สึกวา่ ไดม้ากกวา่ ท่ีเสียไป เช่น หนงัสือท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้ เช่น ซ้ือ 
โนต้บุ๊ค แถมหนงัสือ ดูแลโนต้บุ๊ค อยา่งถกูวธีิ , ซ้ือบา้นมือสอง จดัแต่งสวนตาม 
ความชอบ เป็นตน้ 

6. Allow people to make money reselling the 
product or service. 

ควรเปิดโอกาสใหล้กูคา้ สามารถไดรั้บเปอร์เซ็นต ์จากการแนะน าใหเ้พ่ือนๆ ใหซ้ื้อ 

สินคา้หรือบริการ ในภายหลงัไดอี้ก หรือ เรียกวา่ Affiliate Program ซ่ึงหาก 
จะใหไ้ดผ้ล Affiliate Program จะตอ้งไปรับผลประโยชน์ท่ีดึงดูด 
 



 
วธีิการทีส่ามารถช่วยให้การปิดการขายยิง่เร็วขึน้ (ต่อ) 

 7. Offer free 24 hour help with all products yousell 
หากลกูคา้มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งใชสิ้นคา้ หรือบริการของท่าน อยา่งรอไม่ได ้ควรจะมี 

บริการ Call Center หรือ 7/24 Support (7 วนัต่อสัปดาห์ 24 ชัว่โมงต่อ 
วนั ) ใหก้บัลกูคา้เป็นอยา่งมาก เพ่ือเป็นการช่วยเหลือ ใหข้อ้มูล การแกปั้ญหาใน 

เบ้ืองตน้ก่อน ง่ายๆ อาจจะใชเ้บอร์โทรศพัทมื์อถือของท่านเอง เป็นหมายเลข 7/24  
Support กไ็ด ้และหรืออาจจะเป็นทางอีเมล ์หรือ Fax ควรมีการแจง้ไวด้ว้ยวา่  
จะตอบกลบัภายในก่ีชัว่โมง หรือก่ีวนั 

8. Provide free shipping with all orders.  
ใหบ้ริการ สินคา้ทุกช้ินส่งถึงบา้นฟรี หรือ หากไม่สามารถท าได ้กค็วรก าหนดวงเงิน 
สั่งซ้ือสินคา้ขั้นต ่าท่ีจะไดรั้บบริการน้ี เช่น สั่งซ้ือครบ 500 บาท ค่าส่งฟรี เป็นตน้ 
 



 
วธีิการทีส่ามารถช่วยให้การปิดการขายยิง่เร็วขึน้ (ต่อ) 

 9. Give away a free sample of your product.  
แจกสินคา้ทดลองใหใ้ชฟ้รี (ถา้ท าได)้ เป็นส่ิงท่ีควรท าเป็นอยา่งยิง่ เพราะเหมือนกบั 
การใหล้กูคา้ไดท้ดลองใชก่้อน หากสินคา้ดี ลกูคา้พอใจ เคา้กย็นิดีท่ีจะสั่งซ้ือ โดยไม่ 
ตอ้งรีรอเลย เพราะใชง้านไดดี้จริงๆ อยูแ่ลว้ 

10. Offer a buy one get one free deal. 

ถา้คุณมีสินคา้มากกวา่ 1 รายการ การเสนอเง่ือนไข ซ้ือ 1 แถม 1 หรือ ซ้ือ 1 แลว้ ลด 
ทนัที 50% เม่ือซ้ือสินคา้ช้ินต่อไป จะเป็นการส่งเสริมใหลู้กคา้ อยากจะซ้ือสินคา้อ่ืนๆ  
เพ่ิมเติมอีก จะช่วยเร่งยอดขายไดอี้กมากเลยทีเดียว 
 


