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การรับมือและการจดัการข้อโต้แย้งในการขาย 

 (Objections Handing in Sales) 
วันที ่ 4  กรกฎาคม  2561  เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

 ณ โรงแรม Palazzo  Bangkok   ถนนรัชดาภิเษก  กรุงเทพฯ *สถานท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลง* 

อาจารย์พรเทพ  ฉันทนาวี   
 หลักการและเหตุผล 

  
ส่ิงท่ียากส าหรับพนักงานขาย  คือการเปิดการขายให้ได้  แต่ส่ิงท่ียากกว่าคือการท าอย่างไรให้ลุกค้า “ตกลง

ซ้ือ”  และอุปสรรคท่ี “ขัดขวาง”  อยู่กอ็คือการรับมือและการจัดการกับข้อโต้แย้งให้อยู่หมดันั่นเอง  
 

วัตถุประสงค์ : 
1. พัฒนาทักษะและการใช้กลยทุธ์ในการเปิด ปิดการขาย และจัดการข้อโต้แย้งกับลูกค้าท่ีได้ประสิทธิผลสูงมาใช้ 
2. มีจิตวิทยาในการโน้มน้าวใจลูกค้า  ตัดสินใจซ้ือให้เร็วขึน้ 
3. ปรับเปล่ียนทัศนคติมมุมองในการขายในแง่บวก  และเข้าถึงปรัชญาการเป็นนักขายมืออาชีพ 

 

หัวข้อการอบรม 
 การขายอย่างมีกลยทุธ์ท าได้  สร้างได้อย่างไร  (ฝึกปฏิบัติจากข้อมลูสินค้าจริง  เพ่ือความช านาญ  จนกลายเป็น
บทสนทนาการน าเสนอขาย  - Sales Dialogues) 
- S = Strategy  ก าหนด “กลยทุธ์”  การน าเสนอโดยการ “ถาม”  และ “พูด”  ในประเดน็ท่ีลูกค้า  “อยาก

ฟัง”  แทนการ “น าเสนอส่ิงท่ีเราอยากขาย” 
- S = Structure  ก าหนด “โครงสร้าง”  จากส่ิงท่ีรู้  จากมมุมองของลูกค้า 
- S =  Specific  ระบุ “เฉพาะประเดน็”  ทีเราแก้ปัญหาได้  “แก่ลูกค้า” 
- S = Situation  ย า้ “สถานการณ์”  ท่ีลูกค้ายงัคงต้องเผชิญอยู่ หายยงัไม่  “แก้ปัญหานั้น” 
- วิธีการวิเคราะห์  และท าความคุ้นเคยกับลูกค้าภายใน  10 นาที แรกของการสนทนา 
 เทคนิคการถามค าถามเพ่ือค้นหาปมในใจของลูกค้าก่อนจัดการข้อโต้แย้ง 4 วิธี  (ฝึกปฏิบัติจากปัญหาข้อโต้แย้ง
จริง  เพ่ือความช านาญ  จนกลายเป็นบทสนทนา  การถามเพ่ือค้นหาปมในใจของลูกค้า 
- เทคนิคใช้ค าถามแทนการตอบ 
- เทคนิคการแลกหมดั 
- เทคนิคการเลาะตะเขบ็ 
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- เทคนิคการไขก๊อก 
 8  ยทุธวิธีจัดการข้อโต้แย้ท่ีได้ผลเลิศ 
1. Yes But   5. เปรียบเทียบ 
2. Why why why  6. ชดเชย 
3. ศอกกลับ   7. Cherry Picker 
4. ชงเอง กินเอง  8. Feel-Felt-Found 
 8 ยทุธวิธีปิดการขายท่ีได้ผลเลิศ 
1. A-B-C  Techmiques  5. Referral 
2. Balanced Sheet  6. Next Step 
3. Two Choices  7. Boomerang 
4. Rush Hour   8. Pleasure or Pain 

 
วิทยากร  อาจารย์พรเทพ   ฉันทนาวี 
ประสบการณ์การท างาน 

 ผู้อ านวยการหลักสูตรพัฒนานักขาย  บริษัท มหวฒัน์  เอน็เตอร์ไพรส์ จ ากัด 
 ผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  กลุ่มบริษัท ทีซีซี แคปปิตอล กรุ๊ป 
 ท่ีปรึกษาและวิทยากรด้านทรัพยากรบุคคล 
 ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมการตลาดและการขาย  เครือโอสถสภา 

วิธีการฝึกอบรม 
บรรยาย กรณีศึกษา สลับกับการฝึกปฏิบัติ  บทบาทสมมติ  และสรุปเทคนิคท่ีน าไปใช้ได้จริง 
 

ระยะเวลา  1 วัน  เวลา  09.00-16.00 น.:   บุ 
 

คลากรด้ปค่าใช้จ่ายในการอบรมหักลดหย่อนภาษไีด้ 200 % 

    ฟรี +++อบรม ค่าอาหารว่าง 2 มือ้ อาหารกลางวนั เอกสารประกอบการอบรม-และใบรับรองวฒิุบัตร 

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษมีูลค่าเพิม่ 7% ภาษหัีก ณ ทีจ่่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาปกติท่านละ   3,900 203 117 4,056 

สมัคร 3 ท่าน ๆ ละ 3,300 231 99 3,432 

รายละเอียดหลักสูตรอ่ืน ๆ  เพิม่เติมได้ทีน่ี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/ 
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ส ารองทีน่ั่ง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที ่ 
คุณธนนันท์     0906450992 , 0896060444, Line :  hrdzenter 
www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com ,  
www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 
 
วธีิการช าระเงิน  
เช็คส่ังจ่ายในนาม   บริษทั ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย์ จ ากดั 
โอนเงินเข้าบญัชีนาม  บริษทั ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย์ จ ากดั  
>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที ่ 206-237-1740 
(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายงับริษทัเพือ่ยนืยนัการช าระเงิน และใช้เป็นหลกัฐานการสมัครทางอีเมล์  : 
hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter  
(ผู้เข้าอบรมรับผดิชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจงัหวดั)  
 

 
 
 
 
 
 
 
การแจ้งยกเลกิ: 1. ผู้สมัครสามารถทีจ่ะยกเลกิการเข้าอบรมได้ ในกรณีทีท่่านยกเลกิก่อนวนังาน 10 วนั  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
2. กรณีทีท่่านแจ้งยกเลกิก่อนวนัสัมมนาก่อนวนังาน 1-7 วนั บริษทัฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  
3.และในกรณีทีท่่านยกเลกิในวนัสัมมนาหรือไม่มาตามทีส่่งใบสมคัรมาแล้ว   บริษทัฯจะไม่คนืเงินใด ๆ  ทัง้ส้ิน   หรือหากท่านยงัไม่ช าระ
ค่าสัมมนา  ทางบริษทั ต้องขอเกบ็ค่าธุรการจ านวน  30 %  ทนัท ี   

ท่ีอยูใ่นการออกเอกสารหกั ณ ท่ีจ่าย 
ในนามบริษทั  ศูนยส่์งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์จ ากดั  (ส านกังานใหญ่) 
เลขท่ี  171/162  ซอยพทุธบูชา  39 แยก 1-1 

แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี  010 5555 113 021 

http://www.hrdzenter.com/
mailto:hrdzenter@gmail.com
http://www.hrdzenter.com/
http://www.facebook.com/hrdzenter
mailto:hrdzenter@gmail.com

