
 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จาํกดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             

โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.com  

การขจัดขอ้โตแ้ยง้ การเจรจาตอ่รอง 
และการปิดการขายอยา่งมอือาชพี 

Professional Negotiation and Handling Objection Skills 
 

วทิยากร: อาจารยส์พุจน ์กฤษฎาธาร 
อดตี Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด 
บรษัิท แอบ๊บอต ลาบอแรตอรสี จํากดั จากสหรฐัอเมรกิา   

Senior Manager ฝ่ายขายและบรกิาร บรษัิท เทเลคอมเอเชยี คอรป์อเรชัน̂ จํากดั (มหาชน) 
และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บรษัิท เบอรงิเกอร ์อนิเกลไฮม ์(ไทย) จํากัด จากเยอรมนี 

จากประสบการณต์รงและจรงิในวงการทีม̂ากดว้ยคณุภาพมากกวา่ 30 ปี 
 

9 สงิหาคม 2561 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานทีจั̂ดอบรมอาจเปลีย̂นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 
หลกัการและเหตผุล 

หลักสตูรนีgไดพั้ฒนาขึgนมาเพือ̂ใหท้มีขาย ไดเ้รยีนรูเ้ทคนคิในการจัดการขอ้โตแ้ยง้และเจรจาตอ่รองอยา่งมอื
อาชพี การวเิคราะหล์กูคา้อย่างเขา้ใจ การเสนอขายอย่างมอือาชพี การแกปั้ญหา แกส้ถานการณ์ การทํากจิกรรมดา้น
การจัดการขอ้รอ้งเรยีนและการเจรจาตอ่รองทีป̂ระยกุตข์ึgนใหส้มจรงิ เมือ̂จบการอบรม ผูเ้ขา้สมัมนาจะสามารถประยุกต์
และตอ่ยอดความรูด้า้นนีgไดด้ว้ยตนเอง  
 

วตัถปุระสงค ์
1. เพือ̂ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดท้ราบหลักการและเทคนคิดา้นการจัดการขอ้โตแ้ยง้และการเจรจาต่อรองอย่าง

มปีระสทิธภิาพ อย่างไดผ้ล เพือ̂กา้วสูก่ารเป็นนักขายมอือาชพี  
2. เพือ̂ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถนําความรูท้ีไ̂ด ้ไปใชใ้หเ้กดิประโยชนส์งูสดุแกอ่งคก์ร  

 

หวัขอ้การบรรยายและ Workshop 
1. เขา้ใจลกูคา้ มองใหท้ะล ุ 
2. ขั gนตอนและการบรหิารจัดการลกูคา้ในการขาย 
3. การจัดการขอ้โตแ้ยง้ 

3.1 ลกัษณะของขอ้โตแ้ยง้ 
3.2 แนวทางการจัดการ 
3.3 ตวัอยา่งคําพูดในการจัดการขอ้โตแ้ยง้ 

4. กจิกรรม การรับมอืเมือ̂ลกูคา้โตแ้ยง้ 
5. การเจรจาตอ่รอง 

5.1  วเิคราะหห์ลักการเจรจาตอ่รอง 
- การวเิคราะหปั์จจัยทีนํ̂ามาใชใ้นการเจรจาตอ่รอง 

5.2  การเตรยีมตัวใหพ้รอ้มกอ่นเจรจา   
         - สถานการณ์ของคู่เจรจา 

                   - การกาํหนดตารางการเจรจาตอ่รอง 
5.3  กลยทุธก์ารเจรจาแบบลืน̂ไหล 

- การสํารวจความตอ้งการคูเ่จรจา 
        - การพจิารณาขอ้เสนอ 
        - การแลกเปลีย̂นขอ้ตกลง 
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         - ขอบเขตของการตอ่รอง 
5.4  สิง̂ทีค̂วรและไมค่วรทํา 
5.5  ทศันคตทิีด̂ใีนการเจรจาตอ่รอง 
5.6  การยุตกิารเจรจา 
5.7  กจิกรรมการเจรจาตอ่รอง 

6. สรุปคําถามและคําตอบ 
 

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 
อตัราหลักสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายใน 9 สงิหาคม 2561 

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 3,900.00 273.00 117.00 4,056.00 4,173.00 
สมาชกิ HIPO 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 

พเิศษ! ชําระภายใน 25 กรกฏาคม 2561 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 
สมาชกิ HIPO 3,400.00 238.00 102.00 3,536.00 3,638.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดงันีg 

1.1 ธนาคารกรงุเทพ บัญชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขที ̂127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขที ̂014-2-63503-8 

          ชือ̂บญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิง̂ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ̂จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ที ̂0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุือ̂บรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของทา่น และชือ̂หลกัสตูร 
2.  ชาํระดว้ยเชค็บรษัิท สัง̂จา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิง̂ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ̂จํากดั 
3.  หัก ณ ทีจ่̂าย 3% เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีไ̂ดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรุณาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิง̂ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ̂จํากดั 
Telephone: 02-615-4499, 02-615-4477-8    
Fax: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
Website: www.hipotraining.com,www.hipotraining.co.th 
E-mail: hipotraining@gmail.com  
Facebook: www.facebook.com/HIPOtraining 
 
 
 
 
อบรม, สมัมนา, งานขาย, การตลาด,ทักษะการจัดการขอ้โตแ้ยง้ , การเจรจาตอ่รอง, และการปิดการขาย, อยา่งมอือาชพี, ทศันคต,ิ         
การวเิคราะห ์ 


