การเจรจาต่อรองให้ได้ผลอย่างสร้างสรรค์
(Productive Negotiation Skills and Techniques)

วิทยากร: อาจารย์สพ
ุ จน์ กฤษฎาธาร
อดีต Business Unit Manager ฝ่ ายขายและฝ่ ายการตลาด
บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จํากัด จากสหรัฐอเมริกา
T จํากัด (มหาชน)
Senior Manager ฝ่ ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชัน
และ ฝ่ ายขายและฝ่ ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จํากัด จากเยอรมนี
จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการทีม
T ากด ้วยคุณภาพมากกว่า 30 ปี

11 ธ ันวาคม 2561
09.00 – 16.00 น.

** โรงแรมโกลด์ ออร์คด
ิ กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
*สถานทีจ
T ัดอบรมอาจเปลีย
T นแปลงได ้ตามความเหมาะสม

หล ักการและเหตุผล
ิ
ในชวี ต
ิ ประจําวันของโลกของธุรกิจปั จจุบัน หากพิจารณาทัง] ภายในและภายนอกองค์กรจะพบว่า ทุกคนต ้องเผชญ
กับสถานการณ์ของการเจรจาต่อรองไม่มากก็น ้อย ไม่ว่าขณะทีม
T ก
ี ารประชุมทีมงาน การตกลงกับลูกค ้า การปรึกษาหารือกับ
หัวหน ้า การร่วมกันแก ้ปั ญหาระหว่างฝ่ ายงานเพือ
T ให ้ทุกฝ่ ายพอใจและบรรลุเป้ าหมายทีต
T ้องการ รวมถึงกรณีทม
ีT ป
ี ั ญหาความ
ขัดแย ้ง กล่าวได ้ว่า การเจรจาต่อรองเกิดขึน
] ตลอดเวลาของการทํางาน เนือ
T งจาก เราจําเป็ นต ้องพึงT คนอืน
T เพือ
T ให ้บรรลุ
เป้ าหมายของเรา อย่างไรก็ตาม แต่ละคนต่างมีความต ้องการและลักษณะพฤติกรรมทีแ
T ตกต่างกันหลายรูปแบบ การเจรจา
ิ ธิภาพ
ต่อรองโดยอาศัยทักษะและเทคนิครูปแบบเดียวสาํ หรับบุคคลทีแ
T ตกต่างกัน ย่อมไม่ได ้ผล หรือ ได ้ผลไม่เต็มประสท
ดังนัน
] พนักงานจะต ้องมีเทคนิค ทักษะ ลูกล่อลูกชน รวมทัง] ยุทธวิธท
ี แ
ีT ตกต่างกันในการสร ้างความสนใจให ้กับอีกฝ่ าย ต ้อง
ปรับเปลีย
T นตามสถานการณ์ เพือ
T ให ้การเจรจาต่อรองประสบความสาํ เร็จ
หลั ก สูต รนี]จ ึง ได ้พั ฒ นาขึน
] มาเพืTอ ตอบสนองให ้ พนั ก งาน ได ้เรียนรู ้ เทคนิค และประสบการณ์ จริง ในการเจรจา
้
ต่อรองอย่างมัTนใจ ตัง] แต่การเข ้าใจหลักการเจรจาต่อรองและการวิเคราะห์ปัจจัยทีน
T ํ าไปใชในการเจรจาต่
อรอง การเตรียม
่ วามสําเร็ จ เมือ
ตัวให ้พร ้อมก่อนการเจรจา กลยุทธ์และเทคนิคการเจรจาทีจ
T ะนํ าไปสูค
T จบการอบรมผู ้เข ้าสัมมนาจะสามารถ
ประยุกต์และต่อยอดความรู ้ด ้านการเจรจาต่อรอง ได ้ด ้วยด ้วยตนเอง
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
T สร ้างความรู ้ความเข ้าใจเรือ
T งเทคนิคการเจรจาต่อรองกับลูกค ้าทัง] ภายในและภายนอกองค์กร
้
2. เพือ
T ให ้ผู ้เข ้าอบรมสามารถนําความรู ้ทีไT ด ้ไปประยุกต์ใชในการสร
้างสรรค์เทคนิคการต่อรองให ้เหมาะกับตนเองได ้อย่างมี
ิ ธิภาพ
ประสท
ห ัวข้อการบรรยายและ Workshop
1. หลักการเจรจาต่อรอง
(เรียนรู ้เรือ
T งหลักการพืน
] ฐานการเจรจา ทําไมต ้องเจรจาต่อรอง เจรจาอย่างชนะทัง] สองฝ่ าย Win-Win คืออะไร)
2. การวิเคราะห์ปัจจัยในการเจรจาต่อรอง
(เรียนรู ้เรือ
T งปั จจัยในการเจรจาต่อรอง เพือ
T ให ้ทราบว่ามีปัจจัยอะไรบ ้างทีต
T ้องคํานึงถึงในการเจรจา)
3. การเตรียมตัวให ้พร ้อมก่อนการเจรจาต่อรอง
- สถานการณ์ของคู่เจรจา
- การเตรียมตัวเอง
4. ขัน
] ตอนการเจรจาต่อรอง
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
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ั พันธภาพทีด
(เรียนรู ้เรือ
T งขัน
] ตอนการเจรจาอย่างเป็ นระบบ ทําให ้เกิดการสร ้างสม
T ก
ี บ
ั คู่เจรจา และ บรรลุเป้ าหมายทัง]
สองฝ่ าย)
5. กลยุทธ์การเจรจา
- การสาํ รวจพฤติกรรมและความต ้องการของคูเ่ จรจา
- การพิจารณาข ้อเสนอ
- การแลกเปลีย
T นข ้อตกลง
- รูปแบบการเจรจา
(เรียนรู ้เรือ
T งกลยุทธ์การเจรจาอย่างเป็ นระบบ)
6. การจูงใจและการเจรจาต่อรอง
ิ ธิภาพ)
(เรียนรู ้เรือ
T งการจูงใจในระหว่างการเจรจาต่อรองอย่างมีประสท
7. กิจกรรม Workshop: การคาดเดากลยุทธ์คเู่ จรจา (พร ้อมเทคนิคเพิม
T เติม)
8. กิจกรรม Workshop: การเจรจาต่อรองระหว่างฝ่ ายขายกับฝ่ ายงานต่างๆ ในองค์กร
ืT สารในระหว่างการเจรจา
9. การสอ
10. การสร ้างบรรยากาศการเจรจาต่อรอง
ั ซอนจบลงอย่
้
(เรียนรู ้เรือ
T งการสร ้างบรรยากาศทีด
T ใี นระหว่างการเจรจาต่อรองซงึT จะทําให ้เรือ
T งทีซ
T บ
างไม่สร ้างความ
ตึงเครียด) สงิT ทีค
T วรและไม่ควรทําในการเจรจาต่อรอง
11. ทัศนคติทด
ีT ใี นการเจรจาต่อรอง
12. การยุตก
ิ ารเจรจาต่อรอง
(เรียนรู ้เรือ
T งการยุตก
ิ ารเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิภาพ เพือ
T ทําให ้การเจรจาจบลงด ้วยข ้อสรุปทีต
T รงกัน และ จบ
ภายในเวลาทีเT หมาะสมไม่ยด
ื เยือ
] )
13. คําถามและคําตอบ

้ แทนซ ีT จํากัด
ประกาศนียบ ัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิงT แอนด์ คอนเซาท์
อ ัตราหล ักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)
ชําระภายใน 11
ประเภท
บุคคลทวไป
ั
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
3,900.00
3,700.00

VAT 7%
273.00
259.00

ํ ระภายใน 26
พิเศษ! ชา
ประเภท
บุคคลทวไป
ั
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
3,700.00
3,400.00

ธ ันวาคม 2561

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
117.00
111.00

รวมจ่ายสุทธิ
4,056.00
3,848.00

กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
4,173.00
3,959.00

พฤศจิกายน 2561 (โอนเงิน หรือ แฟกซส์ าํ เนาหน้าเช็ค)

VAT 7%
259.00
238.00

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
111.00
102.00

รวมจ่ายสุทธิ
3,848.00
3,536.00

กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
3,959.00
3,638.00

วิธก
ี ารชําระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี]
1.1 ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี เลขทีT 127-4-66322-6
1.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขทีT 014-2-63503-8
T บัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิงT แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีT จํากัด
ชือ
และแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจา่ ย (ถ ้ามี) ทีT 0-2615-4479

บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
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ืT บริษัท เบอร์ตด
T หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
ิ ต่อของท่าน และชือ
2. ชําระด ้วยเช็คบริษัท สังT จ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิงT แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีT จํากัด
3. หัก ณ ทีจ
T ่าย 3% เลขประจําตัวผู ้เสียภาษี 0-1055-48105-59-0
บริษท
ั ไฮโพ เทรนนิง แอนด ์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉ ัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คน
ื เงินทีไT ด ้ชําระมาแล ้ว

รายละเอียดเพิม
 เติม กรุณาติดต่อ:
บริษัท ไฮโพ เทรนนิงT แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีT จํากัด
Telephone: 02-615-4499, 02-615-4477-8
Fax: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2
Website: www.hipotraining.com
E-mail: hipotraining@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/HIPOtraining

อบรม, สัมมนา, เจรจา, ต่อรอง, การขาย,ให ้ได ้ผล,สร ้างสรรค์
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
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