
 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 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  

การเจรจาตอ่รองปิดการขายอยา่งมอือาชพี 
 
 

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

ปรญิญาตร ีรัฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัรามคําแหง 
ประสบการณ์ดา้นการขายและการตลาด ดา้นบรกิารลกูคา้ 
ดา้นการบรหิารและพัฒนาทรัพยากรมนุษยก์วา่ 20 ปี 

 
29 เมษายน 2562 
9.00 – 16.00 

** โรงแรมอะไรซ ์สขุมุวทิ 26 
*สถานทีTจัดอบรมอาจเปลีTยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 
ที�มาของหลกัสตูร                   
     กระบวนการทางการเจรจา ไมว่่าจะเป็นกระบวนการทางการขาย ทางธรุกจิของหน่วยงานดา้นจัดซืVอจัดจา้ง และ
หน่วยงานทีTจะตอ้งใชท้กัษะดา้นการเจรจากับลกูคา้หรอืคูค่า้ เป็นตน้ มคีวามสาํคัญอยา่งยิTง ทีTพนักงานจะตอ้งมทีกัษะ
มคีวามชาํนาญและเทคนคิการเจรจาเป็นอย่างนอ้ยเพราะการเจราจาถอืไดว้า่เป็นทีTมาของรายไดข้ององคก์รอกีทาง
หนึTงนอกเหนอืจากการเพิTมยอดขายและลดคา่ใชจ่้าย และเป็นกระบวนการหนึTงทีTมคีวามจําเป็น และจะทําใหก้ารขาย
นัVนประสบความสําเร็จเร็วยิTงขึVน โดยจะตอ้งผ่านกระบวนการของความเขา้ใจ การฝึกฝน เรยีนรู ้ เพืTอใหเ้กดิทักษะ
โดยเฉพาะเรืTอง การเจรจาตอ่รองอยา่งมอือาชพี การเขา้ใจและวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มเพืTอเขา้ใจวธิคีดิและความ
ตอ้งการของคูเ่จรจา เพืTอใหก้ารเจรจาตอ่รองลดนอ้ยลง การสง่สัญญาณใหเ้คลืTอนไหวสรา้งแรงเหวีTยง Momentum 
การเจรจา จนไปถงึสามารถบรรลุเป้าหมายของการเจรจาในทีTสดุ 
 
  
ส ิ�งที�ไดร้บัจากการฝึกอบรม 
      เพืTอใหผู้เ้ขา้ฝึกอบรมและสมัมนาไดเ้พิTมพูนความรู ้ และทกัษะความเขา้ใจหลักการและขอ้ปฏบิตัทิีTถกูตอ้งในการ
เจรจาตอ่รองอยา่งมอือาชพี ตลอดจนมทีกัษะพืVนฐานทีTจําเป็น  เพืTอนําไปสูข่อ้ตกลงทีTเหมาะสมและเป็นประโยชนต์่อ
การบรรลเุป้าหมายของงานและผูเ้จรจาไดใ้นทีTสดุ 
 
หวัขอ้การบรรยายและ Workshop 

1. แนวคดิวา่ดว้ยการเจรจาตอ่รองเชงิกลยุทธ ์
Workshop : Negotiation Skill Problem 

2. แนวทางการเจรจาตอ่รองเพืTอคน้หาแนวทางการปฏบิัต ิ
3. กลยทุธ ์และกระบวนการเจรจาตอ่รองปิดการขาย (RESPECT) 
4. ขั VนตอนการเตรยีมการเพืTอความพรอ้มการเจรจา 
5. ยทุธวธิขีองอํานาจตอ่รอง (การเจรจา) 
6. สํารวจความตอ้งการดว้ยการตั Vงคําถาม 
7. การสบืเสาะสญัญาณเพืTอสง่สญัญาณการเจรจา 

Workshop –> Signal : สง่สญัญาณการเจรจา 
8. การเตรยีมและดําเนนิการทําขอ้เสนอการเจรจา 
9. ขั VนตอนการแลกเปลีTยนขอ้ตกลงดว้ยขอบเขตการตอ่รอง 

Workshop –> Exchange : แลกเปลี�ยนขอ้ตกลง 
10. การปิดการขายการเจรจาตอ่รองแบบสมบรูณแ์บบ 
11. ยนืยันใหก้ระชบัดว้ยการทําขอ้ตกลงการเจรจา 
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12. ประเภทของการเจรจาตอ่รองตามสถานการณ์ตา่งๆ 
13. กําหนดประเภทลกูคา้เพืTอการปิดการขาย 
14. วางกลยทุธร์ูปแบบทางการขาย 
15. การใชป้ระโยคสรา้งความเชืTอมัTนตอ่ลกูคา้ 

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

ชําระภายใน 29 เมษายน 2562 

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

บุคคลท ั�วไป 3,900.00 273.00 117.00 4,056.00 4,173.00 
สมาชกิ HIPO - - - - - 

พเิศษ! ชําระภายใน 14 เมษายน 2562 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 

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

บุคคลท ั�วไป 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 
สมาชกิ HIPO - - - - - 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันีV 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ สาขาซอยอาร ีบญัชสีะสมทรัพย ์เลขทีT 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขทีT 014-2-63503-8 

          ชืTอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิTง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีT จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีT 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืTอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชืTอหลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สัTงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิTง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีT จํากดั (สาํนักงานใหญ)่ 
3.  หัก ณ ทีTจา่ย 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 ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีTไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิTง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีT จํากดั 
โทรศพัท:์ 02-615-4499, 02-615-4477-8    
แฟกซ:์ 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
เวปไซด:์ www.hipotraining.co.th  
อเีมล:์ hipotraining@gmail.com  
ไอด ีไลน:์ hipotraining 
เฟสบุค๊: www.facebook.com/HIPOtraining  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อบรม, สมัมนา, เจรจาตอ่รอง, เจรจา, ปิดการขาย, งานขาย, เพิTมยอด, ตอ่รอง, ลกูคา้, พนักงานขาย   


