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การขจดัขอ้โตแ้ยง้ การเจรจาตอ่รอง 
และการปิดการขายอยา่งมอือาชพี 
Professional Negotiation and Handling Objection Skills 

 
 

วทิยากร: ดร.ธธรีธ์ร ธรีขวญัโรจน ์
อดตี General Manager - บรหิารสนิคา้ บรษัิท หา้งสรรพสนิคา้เซ็นทรัล จํากดั 

อดตีผูจ้ดัการและบรหิารการขายอตุสาหกรรมนมไทย(นมตรามะล)ิ 
ประสบการณ์ระดบังานบรหิารและเป็นผูเ้ชี\ยวชาญการวางแผนงาน และพัฒนาระบบงาน 

ที\ใคร ๆ ตอ้งถามถงึทัง̀วงการมากกวา่ 25 ปี 
 

3 มกราคม 2563 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานที\จัดอบรมอาจเปลี\ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 
หลกัการและเหตผุล 

หลักสตูรนีไ̀ดพั้ฒนาขึน̀มาเพื\อใหท้มีขาย ไดเ้รยีนรูเ้ทคนคิในการจัดการขอ้โตแ้ยง้และเจรจาต่อรองอย่างมอื
อาชพี การวเิคราะหล์ูกคา้อยา่งเขา้ใจ การเสนอขายอย่างมอือาชพี การแกปั้ญหา แกส้ถานการณ ์การทํากจิกรรมดา้น
การจัดการขอ้รอ้งเรยีนและการเจรจาตอ่รองที\ประยุกตข์ึน̀ใหส้มจรงิ เมื\อจบการอบรม ผูเ้ขา้สมัมนาจะสามารถประยุกต์
และตอ่ยอดความรูด้า้นนีไ̀ดด้ว้ยตนเอง  
 

วตัถปุระสงค ์
1. เพื\อใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดท้ราบหลักการและเทคนคิดา้นการจัดการขอ้โตแ้ยง้และการเจรจาตอ่รองอยา่ง
มปีระสทิธภิาพ อย่างไดผ้ล เพื\อกา้วสูก่ารเป็นนักขายมอือาชพี  

2. เพื\อใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถนําความรูท้ี\ได ้ไปใชใ้หเ้กดิประโยชนส์งูสดุแกอ่งคก์ร  
 

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

4. กจิกรรม การรับมอืเมื\อลูกคา้โตแ้ยง้ 
5. การเจรจาตอ่รอง 
5.1  วเิคราะหห์ลักการเจรจาต่อรอง 

- การวเิคราะหปั์จจัยที\นํามาใชใ้นการเจรจาต่อรอง 
5.2  การเตรยีมตัวใหพ้รอ้มกอ่นเจรจา   
         - สถานการณ์ของคู่เจรจา 

                   - การกําหนดตารางการเจรจาตอ่รอง 
5.3  กลยทุธก์ารเจรจาแบบลื\นไหล 

- การสํารวจความตอ้งการคูเ่จรจา 
        - การพจิารณาขอ้เสนอ 
        - การแลกเปลี\ยนขอ้ตกลง 
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         - ขอบเขตของการตอ่รอง 
5.4  สิ\งที\ควรและไม่ควรทํา 
5.5  ทศันคตทิี\ดใีนการเจรจาตอ่รอง 
5.6  การยตุกิารเจรจา 
5.7  กจิกรรมการเจรจาต่อรอง 

6. สรุปคําถามและคําตอบ 
 

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

ชําระภายในวนัที� 3 มกราคม 2563 

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! ชําระภายในวนัที� 19 ธนัวาคม 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 3,400.00 238.00 102.00 3,536.00 3,638.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันี ̀
1.1 ธนาคารกรงุเทพ บญัชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขที\ 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บญัชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขที\ 014-2-63503-8 

          ชื\อบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิ\ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี\ จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ที\ 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุื\อบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน และชื\อหลกัสตูร 
2.  ชําระดว้ยเช็คบรษัิท สั\งจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิ\ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี\ จํากดั 
3.  หัก ณ ที\จา่ย 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 ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิที\ไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิ\ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี\ จํากดั 
Telephone: 02-615-4499, 02-615-4477-8    
Fax: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
Website: www.hipotraining.co.th  
E-mail: hipotraining@gmail.com  
Facebook: www.facebook.com/HIPOtraining 
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อบรม, สมัมนา, งานขาย, การตลาด,ทักษะ, การจัดการ, ขอ้โตแ้ยง้ , เจรจาตอ่รอง, ปิดการขาย, มอือาชพี, ทัศนคต,ิ การวเิคราะห ์ 


