
 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จาํกดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                           
โทร:0-2615-4499, 0-2615-4477-8 โทรสาร:0-2615-4479 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.co.th  

Outline อ.ประเสรฐิ 

การเจรจาตอ่รองและปิดการขาย 
อยา่งมอือาชพี 

 
 

วทิยากร: อาจารยป์ระเสรฐิ สขุไพบลูยก์ลุ 
ปรญิญาโท Master of Business Administration (M.B.A.) 
ปรญิญาตร ีBachelor of Science Program (B.Sc.) 

วทิยากรและทีPปรกึษาดา้นการขายและการตลาดใหแ้กห่น่วยงานภาครัฐและเอกชน  
ความเชีPยวชาญ ดา้นการขาย ดา้นการตลาด การบรกิาร การันตรดีว้ยประสบการณ์การสอน 

และทีPปรกึษาองคก์รดา้นการขายและการบรกิารมากกวา่ 15 ปี  
 

10 มถินุายน 2562 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมอะไรซ ์สขุมุวทิ กรงุเทพฯ (สขุมุวทิซอย 26)  
 

*สถานทีPจัดอบรมอาจเปลีPยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  
U 
 
หลกัการและเหตผุล 
            ในการทํางานยุคปัจจุบนัขององคก์ร สิPงทีPองคก์รมักใหค้วามสาํคัญมากทีPสดุคอื ขัน̂ตอนของการเจรจา
ระหว่างพนักงานขายในองคก์รของตนเองกบัลูกคา้ เพราะขัน̂ตอนนีเ̂ป็นขัน̂ตอนทีPจะบ่งบอกไดถ้งึรายรับทีPองคก์รจะได ้
หรอืสญูหาย พนักงานขายจะตอ้งเป็นผูท้ีPประสานผลประโยชนทั์ง̂ 2 ฝ่ายอยา่งไรใหเ้กดิคําวา่ลงตัว เกดิการตัดสนิใจ
ซือ̂ หากจะกลา่ววา่พนักงานขายเกง่ไม่เกง่ตอ้งขึน̂อยู่กบัขัน̂ตอนเจรจากอ่นการปิดการขายนี^ก็วา่ได ้จงึเป็นหนา้ทีPของ
พนักงานทีPจะตอ้งใชเ้ทคนคิการเจรจาเพืPอโนม้นา้วใจใหล้กูคา้ยอมจบการขาย โดยสามารถคงความมัPนคงของ
ความสมัพันธเ์ป็นสิPงทีPมคีวามสําคัญและมคีวามจําเป็นอย่างมากในการสรา้งสรรคธ์รุกจิใหเ้จรญิกา้วหนา้ 
           ดังนัน̂หลักสตูร การเจรจาต่อรองและปิดการขายอย่างเหนือชัน̂ จงึเปรยีบเสมอืนเข็มทศิทีPชีท̂างออกซึPงจะทํา
ใหพ้นักงานขายไดเ้รยีนรูท้ัง̂เทคนคิและวธิใีนการเจรจาตอ่รองอยา่งเป็นระบบรวมถงึวธิกีารคดิบวก ซึPงทําใหพ้นักงาน
คดิและตระหนักถงึมุมมองในฐานะลูกคา้และมคีวามเขา้ใจถงึปัญหาทีPลูกคา้มคีวามกงัวล เพืPอทีPจะแกไ้ขใหก้ารขายเกดิ
ความเขา้ทีPและลงตัวตอบสนองความตอ้งการทัง̂กระบวนการตลอดไป 
  
วตัถปุระสงค ์
1. เพืPอเสรมิสรา้งทกัษะ และกลวธิใีนการเจรจาตอ่รอง  
2. เพืPอใหผู้เ้ขา้อบรมเขา้ใจถงึหลักจติวทิยาในการโนม้นาวจูงใจคน 
3. เพืPอเสรมิสรา้งทกัษะในการพูดการสืPอสารเพืPอการโนม้นา้วและจูงใจคูเ่จรจา 
4. เพืPอใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถประยกุต ์ความรู ้และทกัษะการเจรจาตอ่รองและทักษะการโนม้นา้วจูงใจเพืPอการ
ปฏบิตังิานไดอ้ย่างมปีระสทิธผิล 

  
หวัขอ้การอบรม 
1. การเจรจาตอ่รองและปิดการขายใหไ้ดย้อด 
2. กฎการเจรจาต่อรอง สําหรับนักขาย GEN Y 
3. GEN Y อย่างเรา เจรจาอย่างไรใหไ้ดผ้ล 
4. กลยทุธก์ารครองเกมเจรจา ดว้ยหลัก 3 ประการ 
5. กลยทุธใ์นการเจรจาทีPมปีระสทิธผิล 
6. อปุสรรคทีPครอบงําเมืPอตอ้งเผชญิหนา้กบัคูเ่จรจา 
7. กจิกรรม “อะไรคอืความแตกตา่งของมอือาชพีในการเจรจา” 
8. เทคนคิสดุยอดการเจรจา 
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9. เคล็ดลับการเจรจาใหช้นะแบบลา้นเปอรเ์ซ็นต ์
10. เทคนคิเสนอขายใหไ้ดช้วัร ์
11. เทคนคิปิดการขายประเภทตา่งๆสําหรับ GEN Y 
12. เนรมติประตแูหง่การปิดการขาย 
13. การปิดการขายดว้ยกระบวนการ 
14. การปิดการขาย 7 เทคนคิ ปิดเพืPอชยัชนะ 
15. กําหนดประเภทลกูคา้เพืPอการปิดการขาย 
16. วางกลยทุธร์ูปแบบทางการขาย 
17. การใชป้ระโยคสรา้งความเชืPอมัPนตอ่ลกูคา้ 
18. เทคนคิสดุทา้ยการสรา้งสิPงทีPจับตอ้งไดเ้พืPอปิดการขายอยา่งสมบรูณ ์
 

วธิกีารฝึกอบรม: บรรยาย กรณีศกึษา บทบาทสมมต ิและการฝึกปฏบิัต ิ
 
ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนดค์อนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 
อัตราหลักสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายใน 10 มถินุายน 2562 
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 - - - - - 

พเิศษ! ชําระภายใน 26 พฤษภาคม 2562 (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 - - - - - 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันี ̂
1.1 ธนาคารกรงุเทพ สาขาซอยอาร ีบญัชสีะสมทรัพย ์เลขทีP 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บญัชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขทีP 014-2-63503-8 

          ชืPอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิPง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีP จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีP 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืPอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชืPอหลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สัPงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิPง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีP จํากดั (สาํนักงานใหญ)่ 
3.  หัก ณ ทีPจา่ย 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 ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีPไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิPง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีP 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, งานขาย, การตลาด, ทักษะ, การขาย, ลกูคา้, รปูแบบ, เทคนคิ, ลกูลอ่ลกูชน, มอือาชพี, ชงิไหวชงิพรบิ 


