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TRAINING OUTLINE  

 

หลักสูตร  เทคนิคการเจรจาเพื�อตดิตามหนี #ทางโทรศัพท์&
ภาคสนาม  

 
(Phone Skill Negotiations of Debt Collection) 

 
PRINCIPLES 

            พนักงานติดตามหนี @มีส่วนสําคัญต่อความอยู่รอดขององค์กรหากการติดตามหนี @ไม่มีประสิทธิภาพและ
ติดตามหนี @คืนไม่ได้จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจอย่างหลีกเลีKยงไม่ได้และหนี @เสียจะมีแนวโน้มเพิKมมากขึ @น เนืKองจากมี
หลายปัจจัยทีKจะเป็นตวักระตุ้นให้เกิดหนี @เสีย  การติดตามหนี @ต้องใช้ทั @งทักษะและประสบการณ์ สิKงทีKพนักงาน
ติดตามหนี @พบอยู่เสมอ คือ ลกูหนี @ชอบหาเหตมุาอ้างและไม่ยอมชําระหนี @หรือติดตอ่ลกูหนี @ยาก(ไม่ยอมรับโทรศพัท์)
ในบางกรณีลูกหนี @อาจจะยอมรับโทรศพัท์แต่จะบ่ายเบีKยงการชําระหนี @เมืKอพบปัญหาเหล่านี @ต้องหาวิธีรับมือและ
แก้ไขปัญหา“ทําอย่างไรให้ลูกหนี @ยอมเจรจาและยอมชําระหนี @”รวมถึงการใช้คําพูดและนํ @าเสียงเพืKอจูงใจหรือเพืKอ
กดดนัให้ลกูหนี @ยอมชําระหนี @ตามเงืKอนไขในสญัญาฯ การเรียนรู้และนําทกัษะการเร่งรัดหนี @สินมาใช้จึงเป็นสิKงจําเป็น
ทีKผู้ เ ข้า ร่วมฝึกอบรมต้องนํามาประยุกต์ใช้ เ พืKอให้ไ ด้ รับการชําระหนี @จากลูกหนี @กลับคืนมาได้มากทีKสุด 
            หลักสูตรนี @ถูกออกแบบมาเพืKอให้ผู้ เข้าร่วมฝึกอบรมทราบถึงกฏระเบียบและข้อบงัคบัในการใช้โทรศพัท์
ติดตามหนี @ทีKถูกต้องและวิธีการใช้คําพูดกับลูกหนี @โดยนําทกัษะการเจรจาต่อรอง (NEGOTIATIONSKILLS) มา
ประยกุต์ใช้กบัลกูหนี @ในแต่ละประเภทได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลกัเกณฑ์ตา่งๆทีKนํามาใช้ผู้ เข้าฝึกอบรมจะสามารถ
นําจดุแข็งไปใช้และในบางครั @งหากเกิดข้อโต้แย้งจากลกูหนี @หรือพบปัญหาเฉพาะหน้า ต้องใช้ทกัษะในการเจรจาเพืKอ
แก้ไขสถานการณ์โดยไม่เปิดช่องว่างหรือเปิดจุดอ่อนให้ลูกหนี @นํามาใช้เป็นข้ออ้างเพืKอบ่ายเบีKยงการชําระหนี @ใน
ภายหลงัดงันั @นหลักสูตร “เทคนิคการเจรจาเพืKอติดตามหนี @ทางโทรศพัท์&ภาคสนาม”จึงเป็นสิKงสําคญัทีKผู้ เข้าร่วม
ฝึกอบรมสามารถเรียนรู้และนําทกัษะต่างๆจากการเรียนรู้นี @ไปใช้แก้ปัญหาและเรียกเก็บเงินได้อย่างตอ่เนืKองจนเกิด
เป็นประสบการณ์จะส่งผลให้การจดัเก็บหนี @มีประสิทธิภาพมากขึ @น ธุรกิจมีสภาพคล่อง และ มีกําไรโดยทีKจะ”ได้ทั @ง
เงิน และได้ทั @งใจลกูหนี @” 
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 OBJECTIVES  

 

1. เพืKอให้การตดิตามหนี @ได้มากขึ @นและมีผลงานทางด้านจดัเก็บหนี @สงูขึ @น 

2. เพืKอพฒันาบคุคลากร ให้เกิดความเข้าใจและสามารถนําทกัษะจากการฝึกอบรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 

3. เพืKอลดเวลาและลดต้นทนุในการตดิตามหนี @ให้น้อยลง 

AREAS OF STUDY 
 

        เวลา                       รายละเอียด (หัวข้อการฝึกอบรม)         ระยะเวลา (นาที)                                                
                                
9.00 – 10.30 น.                  ปัญหาทีKทําให้การเก็บเงินจากลกูหนี @ไมไ่ด้มกัเกิดจาก ?         90 
                    Pre – Test   Phone Skill Negotiations of Debt Collection Technical 
         บทบาท และหน้าทีK & คณุสมบตั ิของพนกังานเร่งรัดฯ 
         ทกัษะการใช้โทรศพัท์ทวงหนี @       
         - การเตรียมพร้อม ก่อนจะโทรศพัท์ทวงหนี @ 
         - ลกัษณะของเสียง และสไตล์ของนํ @านํ @าเสียง 
           - คําพดู ,นํ @าสียง,ภาษากาย สามารถบอกอะไรได้บ้าง 
10.30 – 10.45 น.  ********     Coffee break ********          15 
10.45 – 12.00 น.      ศลิปะในการสนทนาเพืKอรับมือกบัลกูหนี @ 6 ประเภท   75 
         Role – Play การรับมือกบัลกูหนี @ 3 ประเภท 
12.00 – 13.00 น.  ********      พกั เทีKยง  ********          15 
13.00 – 14.30 น.      การเจรจาตอ่รอง ( ความหมาย “ การเจรจาตอ่รอง ” )                   90 
        อํานาจในการตอ่รอง 
                                          ทางเลือกทีKจะนํามาใช้แก้ความขดัแย้ง              
                                          เวทีการเจรจาตอ่รอง ( Bargaining Arena )           
                                          กลยทุธ์สําคญัในการเจรจาตอ่รองเพืKอตดิตามหนี @ มี 6 ขั @นตอน 
                                          ข้อเสนอแนะนกัเจรจาหนี @ 3 ประการ           
14.30 – 14.45 น.  ********      Coffee break  ********         15  
14.45 – 15.30 น.      กฏหมาย ทีKต้องทราบเกีKยวกบัการตามหนี @    45 
        * หนี @ทีKบงัคบัได้ / หนี @ทีKบงัคบัไมไ่ด้  
                                         * พ.ร.บ. การติดตามทวงถามหนี @ ทีKเป็นธรรม 
                                           ( ข้อปฏิบตั ิ/ ข้อห้าม ) 
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15.30 – 16.00 น.   Post – Test   Phone Skill Negotiations of Debt Collection Technical   30 
********************************                                                            
 หมายเหต ุหวัข้อทีKเสนอสามารถปรับเปลีKยนได้ตามความต้องการของลกูค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFESSIONAL INSTRUCTOR           อาจารยอ์งอาจ ฉนัทสมบตั ิ

 

ประวัตกิารศึกษา                                                                                                                                     
ปริญญาตรี   สาขาบริหารธุรกิจ 
 

ประวัตกิารทาํงาน      

• ผู้จดัการฝ่ายสินเชืKอและกฎหมาย บริษัท ยโูร พีทพีู ไดเรคท์ (ประเทศไทย)
จํากดั 

• เคยร่วมงานกบั บริษัท อีเลคโทรลกัซ์ ประเทศไทย จํากดั มาเป็นเวลา 27 ปี 
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ซึKงได้ทํางานในแผนกควบคมุสินเชืKอและกฎหมายมาทกุตําแหนง่                                                                        
การเข้าอบรม/สัมมนา 

• เข้ารับการอบรมหลกัสตูร Problem Solving & Decision Marking 

• เข้ารับการอบรมหลกัสตูร Negotiating Skills 

• เข้ารับการอบรมหลกัสตูร The Seven Habits of  Highly  Effective People 

• เข้าร่วมการสมัมนาทีKประเทศสิงคโปร์ Account Receivable Program (ARP)  

ในกลุม่อีเลก็โทรลกัซ์-เอเชีย 
ประสบการณ์ในการเขียนหนังสือ 

• เขียนบทความพิเศษในวารสารภาษีบญัชีและกฎหมายธุรกิจ  
“ทําอย่างไรไมใ่ห้เกิดหนี @เสีย จดัการอยา่งไรกบัหนี @ทีKมีปัญหา” 

• เขียนเรืKอง  “กลยทุธ์การกระชากหนี @”  
ประสบการณ์ในการบรรยาย 

• ได้รับเกียรตเิชิญเป็นผู้บรรยายในกบับริษัทตา่ง ๆ (INHOUSE) ทั @งภาครัฐ และภาคเอกชน 

• บรรยาย ให้กบัสถาบนัฝึกอบรมทัKวไปหลายสถาบนั 
หัวข้อวิชาที�มีความถนัด 

• นโยบายสินเชืKอ และการควบคมุสินเชืKออยา่งมีประสิทธิภาพ (Credit Policy and Effective Credit 

Control) 

• ทกัษะการเจรจาเพืKอเร่งรัดหนี @สิน (Debts Collection Negotiation Skills) 

• ทกัษะการใช้โทรศพัท์เพืKอตดิตามหนี @ (TELE-NEGO) 

การตดิต่อ:  0-2615-4499, 0-2615-4477-8, hipotraining@gmail.com, www.hipotraining.co.th 


