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หลักการและเหตุผล 

ทา่มกลางเศรษฐกิจท่ีผนัผวนและสถานการณ์แขง่ขนัท่ีรุนแรงของธุรกิจการค้า ซึง่ทกุบริษัทตา่งต้องการรักษาดงึดดูและ
ชว่งชิงลกูค้า เพ่ือให้บริษัทอยูไ่ด้ในสถานการณ์ปัจจบุนันี ้จงึหลีกหนีไมพ้่นในการสง่เสริมและพฒันาทกัษะความสามารถในการ
เจรจาตอ่รองและปิดการขายแก่พนกังานขายให้มีประสิทธิผลสงูสดุนัน่เอง 
วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมียทุธวิธีในการเจรจาตอ่รองท่ีแยบยลใช้ได้ผลในการเจรจาตอ่รองภาคปฏิบตัิ 

 พฒันาทกัษะและการใช้กลยทุธ์ในการเปิดปิดการขาย และจดัการข้อโต้แย้งกบัลกูค้าท่ีได้ประสิทธิผลสงูมาใช้ 

 มีจิตวิทยาในการโน้มน้าวใจให้ลกูค้า ตดัสินใจซือ้ให้เร็วขึน้ 

เทคนิคการเจรจาต่อรองและปิดการขาย 
Professional Negotiation in Sales 

วันที่ 22 กุมภาพนัธ์ 2565 / หรือวันที่ 22 มีนาคม 2565 
วันที่ 26 เมษายน 2565  

เวลา 09.00-16.00 น. Online Training 
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 ปรับเปล่ียนทศันคตมิมุมองในการขายในแง่บวก และเข้าถึงปรัชญาการเป็นนกัขายมืออาชีพ 

 เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมลงมือฝึกปฏิบตัจิริงจนเกิดทกัษะติดตวัในการเจรจาตอ่รอง จนสามารถน าไปใช้ได้จริง 
  
หัวข้ออบรมสัมมนา 

1. คณุสมบตัขิองนกัเจรจาตอ่รอง 

 การฟัง  - 

 การอ่านคน   

 การถาม   

 การสร้างอ านาจ 

2. การวิเคราะห์ข้อมลูของคูเ่จรจา/ลกูค้า (Workshop) 

- อะไรเขาต้องการได้ - อะไรท่ีเขาให้เราได้ 

- อะไรท่ีเขายอมรับไม่ได้  - อะไรท่ีเขายินดีให้เราได้ 

3. จิตวิทยา : อ่านภาษากายและการจบัสญัญาณของคู่เจรจา 

4. 20 ยทุธวิธีการเจรจาตอ่รองสูช่ยัชนะ 

1.ยทุธวิธีเลน่ลกูต ่า    11.ยทุธวิธี 15 ค ่า เดือน 3    

2.ยทุธวิธีเลน่ลกูสงู    12.ยทุธวิธี 15 ค ่า เดือน 11 

3.ยทุธวิธี Limited     13.ยทุธวิธีสบัขาหลอก 
4.ยทุธวิธี Urgent    14.ยทุธวิธีพระเอก/ผู้ ร้าย 
5.ยทุธวิธีรอคอย    15.ยทุธวิธีอนัธพาล 
6.ยทุธวิธีแยก่บัแยก่วา่   16.ยทุธวิธีให้และขอกลบั 
7.ยทุธวิธีเปล่ียนเกียร์    17.ยทุธวิธีปลาตอด 
8.ยทุธวิธีเปล่ียนตวั    18.ยทุธวิธีISO 
9.ยทุธวิธีแยกชิน้สว่น    19.ยทุธวิธีเผยความลบั 
10.ยทุธวิธีรวมเหลา่    20.ยทุธวิธีมุง่อนาคต 

5. 3C : หลกัการเจรจาต่อรองแบบยืดหยุ่น 

a. การควบคมุเกม Control 

b. การปรับเปล่ียนจดุยืน Convert 

c. การโน้มน้าวใจ Convince 

6. ยุทธวิธีปิดการขายที่ได้ผลเลิศ 
1. A-B-C Techniques   5. Referral 
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2. Balanced sheet  6. The Next  
3. Two choices to Close 7. Boomerang 
4. Rush Hour   8. Pleasure or Pain 

 
วิทยากร  อาจารย์พรเทพ ฉันทนาวี 
ประสบการณ์ทาํงาน  

 ผู้อ านวยการหลกัสตูรพฒันานกัขาย บริษัท มหวฒัน์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั  

 ผู้อ านวยการฝายพฒันาทรัพยากรบคุคล กลุม่บริษัท ทีซีซี แคปปิตอล กรุ๊ป  

 ผู้อ านวยการฝายพฒันาทรัพยากรบคุคล บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวิตและประกนัภยั  

 ผู้จดัการฝายฝกอบรมการตลาดและการขาย เครือโอสถสภา  
 
รูปแบบการฝึกอบรม 

 Workshop กิจกรรมระดมความคิดและเข้าใจวิธีการเจรจาท่ีถูกต้อง 

 Role play กิจกรรมบทบาทสมมต ิเพื่อฝึกทักษะการเจรจาต่อรองตามสถานการณ์ต่างๆ 

 Case study กรณีศึกษาการวิเคราะห์สถานการณ์การขาย-การเจรจาต่อรงจากลูกค้า 
ระยะเวลา 1 วนั / ชว่งเวลาการบรรยาย 

      เริม่เรยีนออนไลน ์09.00-16.00 น. 

      (พักเชา้ 10.30-10.45/ พักกลางวัน 12.00-13.00/ พักบา่ย 14.30-14.45) 

 
อตัราคา่สมัมนา (รวมเอกสาร วทิยากร และวฒุบืตัร) 

คา่อบรมทา่นละ  2,500 บาท (ไมร่วม VAT 7%)  
หรอื Promotion ชว่งนีม้า 4 จา่ย 3 สดุคุม้ 

 

 
 นติบิคุคลหักภาษี ณ ทีจ่า่ยได ้3%    

ทุกหลกัสูตร “มอบวุฒบิตัร ใบรับรองจากสถาบนัโปรเฟสชั่นแนล เทรนน่ิง โซลูชั่น 
วธิกีารช าระเงนิ: 
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังนี ้

1.1  ธนาคารกสกิรไทย บญัชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 
          ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  
          และแฟ็กซใ์บ Pay-in และหนังสอืรับรองหกั ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี  
          พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลกัสตูร  
  คา่ธรรมเนยีมในการโอนเงนิ (ถา้ม)ี ผูโ้อนเงนิตอ้งเป็นผูช้ าระคา่ธรรมเนยีมเอง  
2. ช าระดว้ยเช็คสัง่จา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training Solution Ltd, 
Partnership) 
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รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรัญญา 080-2545660 
Professional Training Solution 
Tel  02-1753330, 086-6183752  
www.ptstraining.in.th 
Email  info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com 

ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใชจ่้ายทางภาษีได ้ 200% ของค่าใชจ่้ายจริง 
(พระราชกฤษฎีกาฉบบัท่ี  437 ใช ้19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็นตน้ไป) 

ต้องการจดัแบบ In-house Training ภายในองค์กร ตดิตอ่ คณุอรัญญา 086-6183752 

กรณีหกัภาษี ณ ท่ีจา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิ่ง โซลชูัน่  
เลขท่ี 89/161 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสเุรนทร์ 21 แยก 3  
แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรุงเทพฯ 10510 
เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษี 0103553030100 

 
 

mailto:info.ptstraining@gmail.com
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แบบฟอร์มการลงทะเบียน 

เทคนคิการเจรจาตอ่รองและปิดการขาย 
 

สง่มาที ่email : ptstraining3@gmail.com หรอื info.ptstraining@gmail.com 

   
   บรษิทั__________________________________________________________________________ 
   ท่ีอยู่ออกใบก ำกบัภำษี_____________________________________________________________ 
   ____________________________________________________________________________ 
   รหสัไปรษณยี_์________________________________TAX ID________________________________ 
    
  ชื่อผูป้ระสานงาน (HR)____________________________โทรศพัท ์_____________ต่อ_______ 
   Fax: _____________________     E-mail: _________________________________________  
  วนัสมัมนา_______________________________________________________________________ 
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื ____________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________  
 

2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 
E-mail: _____________________________________________________________________ 

 

3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 
E-mail: _____________________________________________________________________ 

 

4. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 
E-mail: _____________________________________________________________________ 

 

หมายเหต ุ  

กรณียกเลิกการเข้าสมัมนากรุณาแจ้งลว่งหน้า 7 วนัก่อนวนัสมัมนา มิฉะนัน้จะต้องช าระ 50% ของราคาคา่สมัมนา 

 
ค่ำฝึกอบรม สำมำรถหกัค่ำใช้จ่ำยทำงภำษีนิติบคุคลได้ 200% ของค่ำใช้จ่ำยจริง 

(พระรำชกฤษฎีกำฉบบัท่ี 437 ใช้ 19 ตุลำคม พ .ศ . 2548 เป็นต้นไป) 
 

mailto:ptstraining3@gmail.com%20หรือ

