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หลักสูตรที 3 - การจัดการข้ อโต้ แย้ งและเจรจาต่ อรองอย่ างมืออาชีพ
Professional Negotiation and Handling Objection Skills
หลักการและเหตุผล
การขาย หรื อ การบริ การ จะประสบความสําเร็ จหรื อล้ มเหลวนันF เหตุผลหลักเกิดจาก ทักษะ เทคนิค ลูกล่อลูกชนใน
การขาย พนัก งานขายจะต้ อ งขายอย่ า งมื อ อาชี พ ขายอย่ า งชิ ง ไหวชิ ง พริ บ กับ ลูก ค้ า รวมทังF ต้ อ งสามารถแก้
สถานการณ์โดยเฉพาะการจัดการข้ อโต้ แย้ งและการเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะและเทคนิคเหล่านี Fย่อม
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื Fอของลูกค้ าและยอดขายขององค์กร ดังนันจึ
F งจําเป็ นอย่างยิPงทีPผ้ ทู ําหน้ าทีPขายหรื อบริ การหลัง
การขายต้ องเรี ยนรู้ เทคนิคและยุทธวิธีในการขายและการบริ หารจัดการกับลูกค้ าในเสี Fยวเวลาของการขายและการ
เจรจาต่อรอง เพืPอหลีกเลีPยงความผิดพลาดทีPอาจเกิดขึ Fนต่อหน้ าลูกค้ า และสร้ างโอกาสแห่งความสําเร็จในการขาย
หลักสูตรนี F จึงได้ พฒ
ั นาขึ FนมาเพืPอให้ ทีมขาย ได้ เรี ยนรู้เทคนิคในการจัดการข้ อโต้ แย้ งและเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ
การวิเคราะห์ลกู ค้ าอย่างเข้ าใจ การเสนอขายอย่างมืออาชีพ การแก้ ปัญหา แก้ สถานการณ์ การทํากิจกรรมด้ านการ
จัดการข้ อโต้ แย้ งและการเจรจาต่อรองทีPประยุกต์ขึ Fนให้ สมจริง เมืPอจบการอบรม ผู้เข้ าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และ
ต่อยอดความรู้ด้านนี Fได้ ด้วยตนเอง
วัตถุประสงค์
1. เพืPอให้ ผ้ เู ข้ ารับการอบรมได้ ทราบหลักการและเทคนิคด้ านการจัดการข้ อโต้ แย้ งและการเจรจาต่อรอง
อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างได้ ผล เพืPอก้ าวสูก่ ารเป็ นนักขายมืออาชีพ
2. เพืPอให้ ผ้ เู ข้ ารับการอบรมสามารถนําความรู้ทีPได้ ไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่องค์กร
รูปแบบการฝึ กอบรม
เน้ นให้ ผ้ เู ข้ าอบรมมีส่วนร่วมมากทีPสุด ทังการถามคํ
F
าถามทีPเกีPยวข้ องกับการทํางาน การตอบคําถามในขณะบรรยาย
และการร่ วมกิจกรรมทีPสามารถนําไปใช้ จริ งได้ ทังนี
F F วิทยากรจะให้ คําแนะนําเพิPมเติมเพืPอให้ ให้ ผ้ เู ข้ าอบรมสามารถ
เข้ าใจวิธีการขายตามหลักการทีPควรจะเป็ น ในภาพรวมแล้ ว การอบรมจะเน้ นเนื Fอหาสาระโดยอาศัยแง่คิดและความ
สนุกสนานจากตัวอย่างทีPนํามาประกอบ
1.
2.
3.
4.

เนื Fอหาใน PowerPoint
เอกสารประกอบการบรรยาย (ซึงP จะเหมือนกับเนื Fอหาใน ใน PowerPoint)
ตัวอย่างประกอบการบรรยาย
กิจกรรม และ สถานการณ์จําลอง
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หัวข้ อการบรรยายและ Workshop
1. เข้ าใจลูกค้ า มองให้ ทะลุ
2. ขันตอนและการบริ
F
หารจัดการลูกค้ าในการขาย
3. การจัดการข้ อโต้ แย้ ง
3.1
ลักษณะของข้ อโต้ แย้ ง
3.2
แนวทางการจัดการ
3.3
ตัวอย่างคําพูดในการจัดการข้ อโต้ แย้ ง
4. กิจกรรม การรับมือเมืPอลูกค้ าโต้ แย้ ง
5. การเจรจาต่อรอง
5.1 วิเคราะห์หลักการเจรจาต่อรอง
- การวิเคราะห์ปัจจัยทีPนํามาใช้ ในการเจรจาต่อรอง
5.2 การเตรี ยมตัวให้ พร้ อมก่อนเจรจา
- สถานการณ์ของคูเ่ จรจา
- การกําหนดตารางการเจรจาต่อรอง
5.3 กลยุทธ์การเจรจาแบบลืPนไหล
- การสํารวจความต้ องการคูเ่ จรจา
- การพิจารณาข้ อเสนอ
- การแลกเปลีPยนข้ อตกลง
- ขอบเขตของการต่อรอง
5.4
สิPงทีPควรและไม่ควรทํา
5.5
ทัศนคติทีPดีในการเจรจา
5.6
การยุตกิ ารเจรจา
6. กิจกรรมการเจรจาต่อรอง
7. การประยุกต์ทกั ษะการจัดการข้ อโต้ แย้ งและการเจรจาต่อรองเพืPอสร้ างสรรค์ประโยชน์ตอ่ องค์กร
8. สรุป คําถามและคําตอบ
หมายเหตุ หัวข้ อทีPเสนอสามารถปรับเปลีPยนได้ ตามความต้ องการของบริษทั
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ผลทีคาดว่ าจะได้ รับ
1. ผู้เข้ ารับการอบรมได้ ทราบหลักการและเทคนิคด้ านการจัดการข้ อโต้ แย้ ง การเจรจาต่อรองอย่างได้ ผล
2. ผู้เข้ ารับการอบรมได้ เรี ยนรู้จดุ อ่อน จุดแข็งของตนในเรืP องการจัดการข้ อโต้ แย้ งและการเจรจาต่อรอง จนทําให้
สามารถพัฒนาทักษะในการขายทีPมีประสิทธิภาพได้
3. ผู้เข้ ารับการอบรมเกิดความมันP ใจ จนสามารถประยุกต์ทกั ษะและเทคนิคในการจัดการข้ อโต้ แย้ ง การเจรจา
ต่อรองกับลูกค้ าในทุกรูปแบบได้ อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์
ระยะเวลาอบรม
1 วัน รวมเวลา 6 ชัวP โมง
วิทยากร
• อาจารย์สพุ จน์ กฤษฎาธาร
ผู้จดั การทัวP ไป บริษัท ไฮโพ เทรนนิPง แอนด์ คอนเซ้ าท์แทนซีP จํากัด
วิทยากรและทีPปรึกษาให้ กบั บริษัท และ หน่วยงานภาครัฐ
อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชน
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