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การเจรจาตอ่รองอยา่งมชี ั!นเชงิ 
(The Power of Negotiation) 

 
 

วทิยากร: อาจารยพ์รเทพ ฉนัทนาว ี
ผูอ้าํนวยการฝ่ายฝึกอบรมและพฒันา กลุม่บรษิทั TCC Capital Group 
ผูจ้ดัการฝ่ายฝึกอบรมและพฒันา กลุม่บรษิทัเทเลคอมเอเชยี คอรป์อเรช ั�น 

ผูจ้ดัการสว่นสรรหาและฝึกอบรม เครอืบรษิทัโอสถสภา 
ผูจ้ดัการฝ่ายฝึกอบรมดา้นขาย-ตลาด บรษิทัในเครอืโอสถสภา 
ผูจ้ดัการฝ่ายฝึกอบรมและพฒันา กลุม่บรษิทัในเครอืยคูอม 

 
1 ตลุาคม 2562 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ แบงค็อก (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

                    *สถานที�จดัอบรมอาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 
หลกัการและเหตผุล 
          ทกัษะพืJนฐานทีLสําคัญและจําเป็นอยา่งยิLงในการทํางานทางธรุกจิ ทีLตอ้งเกีLยวขอ้งกับการซืJอขาย การตกลงทํา
สญัญาซืJอขาย เชา่ซืJอ หรอืการปลอ่ยสนิเชืLอ ลว้นหลกีหนีไม่พน้ ทกัษะทีLวา่นัJนก็คอื “การเจรจาตอ่รอง”  ดว้ยเหตผุล
ทีLว่า “ทกุคนมเีป้าหมาย” “ทกุองคก์รมขีอ้จํากดั” และ “ทกุฝ่ายตอ้งการไดเ้ปรยีบ” ซึLงบอ่ยครัJง หรอืเป็นโดยปรยิาย ทีL
เราตอ้งยอมเสยีเปรยีบ ยอมให ้และพ่ายแพ ้เพยีงเพราะ “ไมรู่”้ “ไม่ชาํนาญ” และ “เตรยีมการเพยีงพอ” จงึทําใหต้อ้ง 
“ตกเป็นเหยืLอ” หรอื “เบีJยลา่ง” ในทกุคราวทีLมกีารเจรจาตอ่รองในการทําธรุกรรม หรอืทําสญัญากับลกูคา้ก็ตามท ี
 
วตัถปุระสงค ์
     1. เพืLอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมมยีทุธวธิใีนการเจรจาตอ่รองทีLแยบยลใชไ้ดผ้ลในการเจรจาตอ่รองภาคปฏบัิต ิ
     2. เพืLอใหผู้เ้ขา้อบรมลงมอืปฏบิตัจิรงิจนเกดิทกัษะตดิตัวในการเจรจาต่อรอง จนสามารถนําไปใชไ้ดจ้รงิ 
 
หวัขอ้การบรรยายและ Workshop 
1. ความเหมอืนทีLแตกตา่งของ…  
          - Bargain คอือะไร 
          - Negotiation คอือะไร 
2. เคล็ดลับแหง่ “ชยัชนะ” ในการเจรจาตอ่รอง 
          - Type of Power 
          - Source of Power 
          - Power Grid  
3. 20 ยุทธวธิกีารเจรจาต่อรองสูช่ยัชนะ 

1. ยทุธวธิเีลน่ลูกตํLา                11. ยทุธวธิ ี15 คํLา เดอืน 3 
2. ยทุธวธิเีลน่ลูกสงู                12. ยทุธวธิ ี15 คํLา เดอืน 11 
3. ยทุธวธิ ีLimited                 13. ยทุธวธิสัีบขาหลอก 
4. ยทุธวธิ ีUrgent                  14. ยทุธวธิพีระเอก/ผูร้า้ย 
5. ยทุธวธิรีอคอย                    15. ยทุธวธิอัีนธพาล 
6. ยทุธวธิแียก่ับแย่กวา่            16. ยทุธวธิใีหแ้ละขอกลับ 
7. ยทุธวธิเีปลีLยนเกยีร ์            17. ยทุธวธิปีลาตอด 
8.ยทุธวธิเีปลีLยนตัว                18.ยทุธวธิIีSO 
9.ยทุธวธิแียกชิJนสว่น             19.ยทุธวธิเีผยความลับ 
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10.ยทุธวธิรีวมเหลา่               20.ยทุธวธิมุ่ีงอนาคต 
4. กฎการเจรจาต่อรองทีLไดผ้ล 
5. ขอ้ควรจําในการเจรจาตอ่รองทีLหา้มฝ่าฝืน 5 ประการ 
6. คําพูดตดิปากสาํหรับนักเจรจาตอ่รองมอือาชพี 
7. จติวทิยา: อ่านภาษากายและการจับพริธุของคู่เจรจา 
8. สรุปและตอบคําถาม 
 

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 
อตัราหลกัสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายใน 1 ตุลาคม 2562 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลทัLวไป 3,900.00 273.00 117.00 4,056.00 4,173.00 

สมาชกิ HIPO - - - - - 

พเิศษ! ชําระภายใน 17 กนัยายน 2562 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 

สมาชกิ HIPO - - - - - 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันีJ 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ บญัชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขทีL 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขทีL 014-2-63503-8 

          ชืLอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิLง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีL จํากดั   
          และแฟ็กซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีL 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืLอบรษัิทของทา่น และชืLอหลักสตูร 
2.  ชาํระดว้ยเชค็บรษัิท สัLงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิLง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีL จํากดั 
3.  หัก ณ ทีLจา่ย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขทีL 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีLไดช้าํระมาแลว้   
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิLง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีL จํากดั 
โทรศพัท ์02-615-4499, 02-615-4477-78    
โทรสาร  02-615-4479 
เว็บไซท ์www.hipotraining.co.th 
อเีมล ์hipotraining@gmail.com  
เฟสบุค๊ www.facebook.com/HIPOtraining  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Outline อ.พรเทพ 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.co.th  

อบรม, สมัมนา, การเจรจาตอ่รอง,ชั Jนเชงิ,The Power, Negotiation,พนักงาน 


