
                                                                                                                                                                                   

 
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.co.th  

HIPO 

การขจดัขอ้โตแ้ยง้ การเจรจาตอ่รอง 
และการปิดการขายอยา่งมอือาชพี 
Professional Negotiation and Handling Objection Skills 

 

วทิยากร: อาจารยส์กุจิ  ตรยีทุธวฒันา 
ปรญิญาโท การจดัการ (ภาครฐั และ เอกชน) มหาวทิยาลยัครสิเตยีน 

ปรญิญาตร ีรฐัศาสตร ์มหาวทิยาลยัรามคําแหง 
ประสบการณด์า้นการขายและการตลาด ดา้นบรกิารลกูคา้ 
ดา้นการบรหิารและพฒันาทรพัยากรมนุษยก์วา่ 20 ปี 

    

 
 

13 กรกฎาคม 2561 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานทีOจัดอบรมอาจเปลีOยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 
หลกัการและเหตผุล 

หลักสตูรนีVไดพั้ฒนาขึVนมาเพืOอใหท้มีขาย ไดเ้รยีนรูเ้ทคนคิในการจัดการขอ้โตแ้ยง้และเจรจาต่อรองอย่างมอื
อาชพี การวเิคราะหล์ูกคา้อยา่งเขา้ใจ การเสนอขายอย่างมอือาชพี การแกปั้ญหา แกส้ถานการณ ์การทํากจิกรรมดา้น
การจัดการขอ้รอ้งเรยีนและการเจรจาตอ่รองทีOประยุกตข์ึVนใหส้มจรงิ เมืOอจบการอบรม ผูเ้ขา้สมัมนาจะสามารถประยุกต์
และตอ่ยอดความรูด้า้นนีVไดด้ว้ยตนเอง  
 

วตัถปุระสงค ์
1. เพืOอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดท้ราบหลักการและเทคนคิดา้นการจัดการขอ้โตแ้ยง้และการเจรจาตอ่รองอยา่ง
มปีระสทิธภิาพ อย่างไดผ้ล เพืOอกา้วสูก่ารเป็นนักขายมอือาชพี  

2. เพืOอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถนําความรูท้ีOได ้ไปใชใ้หเ้กดิประโยชนส์งูสดุแกอ่งคก์ร  
 

หวัขอ้การบรรยายและ Workshop 
1. เขา้ใจลกูคา้ มองใหท้ะล ุ 
2. ขั Vนตอนและการบรหิารจัดการลูกคา้ในการขาย 
3. การจัดการขอ้โตแ้ยง้ 
3.1 ลักษณะของขอ้โตแ้ยง้ 
3.2 แนวทางการจัดการ 
3.3 ตัวอย่างคําพูดในการจัดการขอ้โตแ้ยง้ 

4. กจิกรรม การรับมอืเมืOอลูกคา้โตแ้ยง้ 
5. การเจรจาตอ่รอง 
5.1  วเิคราะหห์ลักการเจรจาต่อรอง 

- การวเิคราะหปั์จจัยทีOนํามาใชใ้นการเจรจาต่อรอง 
5.2  การเตรยีมตัวใหพ้รอ้มกอ่นเจรจา   
         - สถานการณ์ของคู่เจรจา 

                   - การกําหนดตารางการเจรจาตอ่รอง 
5.3  กลยทุธก์ารเจรจาแบบลืOนไหล 

- การสํารวจความตอ้งการคูเ่จรจา 
        - การพจิารณาขอ้เสนอ 
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        - การแลกเปลีOยนขอ้ตกลง 
         - ขอบเขตของการตอ่รอง 

5.4  สิOงทีOควรและไม่ควรทํา 
5.5  ทศันคตทิีOดใีนการเจรจาตอ่รอง 
5.6  การยตุกิารเจรจา 
5.7  กจิกรรมการเจรจาต่อรอง 

6. สรุปคําถามและคําตอบ 
 

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

ชําระภายใน 13 กรกฎาคม 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 28 มถินุายน 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. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันีV 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ สาขาซอยอาร ีบญัชสีะสมทรัพย ์เลขทีO 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บญัชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขทีO 014-2-63503-8 

          ชืOอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิOง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีO จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีO 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืOอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชืOอหลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สัOงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิOง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีO จํากดั (สาํนักงานใหญ)่ 
3.  หัก ณ ทีOจา่ย 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 ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีOไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิOง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีO จํากดั 
โทรศพัท:์ 02-615-4499, 02-615-4477-8    
แฟกซ:์ 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2เวปไซด:์ www.hipotraining.co.th  
อเีมล:์ hipotraining@gmail.com  
ไอด ีไลน:์ hipotraining 
เฟสบุค๊: www.facebook.com/HIPOtraining  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อบรม, สมัมนา, งานขาย, การตลาด,ทักษะ, ขอ้โตแ้ยง้, เจรจาตอ่รอง, ปิดการขาย, มอือาชพี, ทัศนคต,ิ วเิคราะห ์ 


