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หลกัสตูร  การรบัมือและการจดัการข้อโต้แย้งในการขาย  

Objections handling in sales 

วนัที ่4 กรกฎาคม  2560 

เวลา 09.00-16.00 น.  

Palazzo Bangkok Hotel รชัดา 
 
หลักการและเหตุผล 

สิง่ทีย่ากสําหรบัพนกังานขาย คอืการเปิดการขายใหไ้ด ้แต่สิง่ทีย่ากกว่าคอืการทําอยา่งไรใหล้กูคา้ “ตกลง

ซือ้” และอุปสรรคที”่ขดัขวาง” อยูก่ค็อืการรบัมอืและการจดัการกบัขอ้โตแ้ยง้ใหอ้ยูห่มดันัน่เอง 

 

วัตถุประสงค์ 
• พฒันาทกัษะและการใชก้ลยุทธใ์นการเปิดปิดการขาย และจดัการขอ้โตแ้ยง้กบัลกูคา้ทีไ่ดป้ระสทิธผิลสงูมาใช ้

• มจีติวทิยาในการโน้มน้าวใจลกูคา้ ตดัสนิใจซือ้ใหเ้รว็ขึน้ 

• ปรบัเปลีย่นทศันคตมิุมมองในการขายในแง่บวก และเขา้ถงึปรชัญาการเป็นนกัขายมอือาชพี 

 

เนือ้หาการอบรม       

• การขายอย่างมีกลยุทธ์ทาํได้ สร้างได้อย่างไร (ฝึกปฏิบัตจิากข้อมูลสินค้าจริง เพ่ือความชาํนาญ จน

กลายเป็นบทสนทนาการนําเสนอขาย – Sales Dialogues) 

o S = Strategy กําหนด”กลยทุธ์” การนําเสนอโดยการ”ถาม” และ “พดู” ในประเด็นท่ีลกูค้า”อยากฟัง” 

แทนการ “นําเสนอสิ่งท่ีเราอยากขาย” 

o S = Structure กําหนด “โครงสร้าง” จากสิ่งท่ีรู้ จากมมุมองของลกูค้า 

o S = Specific ระบ ุ“เฉพาะประเดน็” ทีเราแก้ปัญหาได้” แก่ลกูค้า 

o S = Situation ยํา้ “สถานการณ์” ท่ีลกูค้ายงัคงต้องเผชิญอยูห่ากยงัไม ่“แก้ปัญหานัน้”  

o วิธีการวิเคราะห์และทําความคุ้นเคยกบัลกูค้าภายใน 10 นาทีแรกของการสนทนา 

• เทคนิคการถามคาํถามเพ่ือค้นหาปมในใจของลูกค้าก่อนจัดการข้อโต้แย้ง 4 วิธี (ฝึกปฎิบัตจิากปัญหาข้อ

โต้แย้งจริง เพ่ือความชาํนาญ จนกลายเป็นบทสนทนา การถามเพ่ือค้นหาปมในใจของลูกค้า  

- เทคนิคใช้คําถามแทนการตอบ  

- - เทคนิคการแลกหมดั 

- เทคนิคการเลาะตะเข็บ 

- เทคนิคการไขก๊อก 
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• 8 ยุทธวิธีจัดการข้อโต้แย้งที่ได้ผลเลิศ 

1. Yes but    5. เปรียบเทียบ 

2. Why why why   6. ชดเชย 

3. ศอกกลบั   7. Cherry picker 

4. ชงเอง กินเอง   8. Feel-Felt-Found 

• 8 ยุทธวิธีปิดการขายที่ได้ผลเลิศ 

1. A-B-C Techniques   5. Referral 

2. Balanced sheet  6. Next step 

3. Two choices   7. Boomerang 

4. Rush Hour   8. Pleasure or Pain 
 

วิทยากร  อาจารย์พรเทพ  ฉันทนาวี  

ประสบการณ์ทาํงาน 
• ผู้ อํานวยการหลกัสตูรพฒันานกัขาย บริษัท มหวฒัน์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากดั  
• ผู้ อํานวยการฝ่ายพฒันาทรัพยากรบคุคล กลุม่บริษัท ทีซีซี แคปปิตอล กรุ๊ป   
• ท่ีปรึกษาและวิทยากรด้านทรัพยากรบคุคล 
• ผู้จดัการฝ่ายฝึกอบรมการตลาดและการขาย เครือโอสถสภา  

 

วิธีการฝึกอบรม:   

บรรยาย กรณีศกึษา สลบักบัการฝึกปฏบิตั ิบทบาทสมมต ิและสรุปเทคนิคทีนํ่าไปใชไ้ดจ้รงิ 
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คา่ลงทะเบยีน 
(รวมคา่เอกสาร อาหารกลางวนั และอาหารวา่งตลอดการสมัมนา) 

คา่อบรม  ราคากอ่น 
VAT VAT 7% ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  

3% 
ราคาสทุธ ิ

    ราคาทา่นละ 3,800 266 (114) 3,952 

Early Bird ชําระลว่งหนา้ 3,400 238 102 3,536 

ทกุหลกัสตูรมอบใบประกาศ/วุฒบิตัร จากสถาบนัโปรเฟสช ัน่แนล เทรนนิง่ โซลชู ัน่ 

การชําระคา่อบรม 

1. ชําระโดยส ัง่จา่ยเช็ค/แคชเชยีรเ์ช็ค ขดีครอ่ม ส ัง่จา่ยในนาม 
หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  (Professional Training Solution Ltd.,Partnership) 
เลขที ่89/161 ซอยพระยาสเุรนทร ์21 แยก 3 แขวงบางชนั  เขตคลองสามวา กรงุเทพฯ 10510 
เลขประจําตัวผูเ้สยีภาษี 0103553030100 
 

2. โอนเงนิเขา้บญัช ี
ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ บญัชอีอมทรัพย ์เลขที ่732-245823-8 
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาโลตัสรามอนิทรา 109 บัญชอีอมทรัพย ์เลขที ่029-711049-6 

สง่ Pay-in มาที ่Fax.02-9030080 ext. 9330  ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้าม

จังหวัด) 

 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรัญญา 080-2545660 
Professional Training Solution 
Tel  02-1753330, 086-6183752  
Fax.  02-9030080 ext.9330 
www.ptstraining.in.th 
อเีมล ์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com 
 

ค่าฝึกอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษไีด้  200% ของค่าใช้จ่ายจริง 
(พระราชกฤษฎกีาฉบับที ่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป) 
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แบบฟอร์มการลงทะเบียน 

           หลกัสตูร  การรบัมือและการจดัการข้อโต้แย้งในการขาย 

   

   บรษิทั__________________________________________________________________________ 

   ท่ีอยู่ออกใบกาํกบัภาษี_____________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________ 

   รหสัไปรษณยี_์____________________เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษ_ี____________________________ 

  ชื่อผูป้ระสานงาน (HR)____________________________โทรศพัท ์_____________ต่อ_______ 

   Fax: _____________________     E-mail: _________________________________________  

  วนัสมัมนา_______________________________________________________________________ 

1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื ____________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________  

 

2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________ 

 

3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 

     E-mail: _____________________________________________________________________ 
หมายเหตุ   

กรณียกเลิกการเขา้สัมมนากรุณาแจง้ล่วงหนา้ 7 วนัก่อนวนัสมัมนา มิฉะนั้นจะตอ้งชาํระ 30% ของราคาค่าสัมมนา 
 

กรณีหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ส่งเอกสารมาท่ี 

หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนน่ิง โซลขูัน่   

เลขท่ี 89/161 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสเุรนทร์ 21 แยก 3  

แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรุงเทพฯ 10510 

เลขประจําตวัผู้ เสยีภาษี 0103553030100 
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