การเจรจาต่อรองให้ได้ผลอย่างสร้างสรรค์
(Productive Negotiation Skills and Techniques)

วิทยากร: พท.ดร.ธธีรธ
์ ร ธีรขว ัญโรจน์
อดีต General Manager - บริหารสินค ้า บริษัท ห ้างสรรพสินค ้าเซ็นทรัล จํากัด
อดีตผู ้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)
และผ่านงานด ้านการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group
รวมประสบการณ์การทํางานด ้านการขาย การตลาดและการบริการมากกว่า 25 ปี

27 พฤศจิกายน 2563
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คด
ิ กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร
**สถานทีจ
_ ัดอบรมอาจเปลีย
_ นแปลงได ้ตามความเหมาะสม

หล ักการและเหตุผล
หลักสูตรนีจ
` งึ ได ้พัฒนาขึน
` มาเพือ
_ ตอบสนองให ้ พนักงานขาย ได ้เรียนรู ้ เทคนิคและประสบการณ์จริง ในการ
้
เจรจาต่อรองอย่างมั_นใจ ตัง` แต่การเข ้าใจหลักการเจรจาต่อรองและการวิเคราะห์ปัจจัยทีน
_ ํ าไปใชในการเจรจาต่
อรอง
่ วามสาํ เร็จ เมือ
การเตรียมตัวให ้พร ้อมก่อนการเจรจา กลยุทธ์และเทคนิคการเจรจาทีจ
_ ะนํ าไปสูค
_ จบการอบรมผู ้เข ้า
สัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู ้ด ้านการเจรจาต่อรอง ได ้ด ้วยด ้วยตนเอง
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
_ ให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมได ้ทราบหลักการและเทคนิคด ้านการเจรจาต่อรองการขาย การประเมินสถานการณ์
่ ารปิ ดการขายอย่างได ้ผล
ของลูกค ้า การแก ้ปั ญหาในการเจรจาต่อรอง อันนํ าไปสูก
้ ้จริง ให ้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่องค์กร
2. เพือ
_ ให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมสามารถนํ าความรู ้ทีไ_ ด ้ ไปใชได
ห ัวข้อการอบรม
1. หลักการเจรจาต่อรอง
(เรียนรู ้เรือ
_ งหลักการพืน
` ฐานการเจรจา ทําไมต ้องเจรจาต่อรอง เจรจาอย่างชนะทัง` สองฝ่ าย Win-Win คือ
อะไร)
2. การวิเคราะห์ปัจจัยในการเจรจาต่อรอง
(เรียนรู ้เรือ
_ งปั จจัยในการเจรจาต่อรอง เพือ
_ ให ้ทราบว่ามีปัจจัยอะไรบ ้างทีต
_ ้องคํานึงถึงในการเจรจา)
การเตรียมตัวให ้พร ้อมก่อนการเจรจาต่อรอง (เรียนรู ้เรือ
_ งการเตรียมตัวให ้พร ้อมในการเจรจา)
- สถานการณ์ของคูเ่ จรจา
- การเตรียมตัวเอง
3. ขัน
` ตอนการเจรจาต่อรอง
ั พันธภาพทีด
(เรียนรู ้เรือ
_ งขัน
` ตอนการเจรจาอย่างเป็ นระบบ ทําให ้เกิดการสร ้างสม
_ ก
ี บ
ั คู่เจรจาและบรรลุเป้ าหมาย
ทัง` สองฝ่ าย)
4. กลยุทธ์การเจรจา (เรียนรู ้เรือ
_ งกลยุทธ์การเจรจาอย่างเป็ นระบบ)
ํ
- การสารวจพฤติกรรมและความต ้องการของคู่เจรจา
- การพิจารณาข ้อเสนอ
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร:0-2615-4499, 0-2615-4477-8 โทรสาร:0-2615-4479 อีเมล์: hipotraining@gmail.com , hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.co.th

- การแลกเปลีย
_ นข ้อตกลง
- รูปแบบการเจรจา
ิ ธิภาพ)
5. การจูงใจขณะเจรจาต่อรอง (เรียนรู ้เรือ
_ งการจูงใจในระหว่างการเจรจาต่อรองอย่างมีประสท
6. กิจกรรม Workshop: การคาดเดากลยุทธ์คู่เจรจา (พร ้อมเทคนิคเพิม
_ เติม)
(กําหนดสถานการณ์ให ้หลังจากนัน
` คู่เจรจาจะต ้องคาดเดากลยุทธ์คเู่ จรจาด ้วยเทคนิคการหาข ้อมูลโดยใช ้
คําถาม)
7. กิจกรรม Workshop: การเจรจาต่อรองการขาย (พร ้อมเทคนิคเพิม
_ เติม)
(กําหนดสถานการณ์ให ้หลังจากนัน
` คู่เจรจาต ้องเจรจากันให ้บรรลุเป้ าหมายของทัง` สองฝ่ ายอย่างประนีประนอม
ั มนาท่านอืน
ในระหว่างนั น
` ผู ้เข ้าสม
_ ๆ จะต ้องสงั เกตและให ้ความเห็นกับคูเ่ จรจาได ้ถึงความเหมาะสมในการ
ิ` สุดการเจรจา วิทยากรจะสรุปเทคนิคการนํ าไปใชกั้ บ
เจรจาทัง` ในด ้านทีด
_ แ
ี ละด ้านทีต
_ ้องปรับปรุงพัฒนา เมือ
_ สน
ั มนาทุกคนในฝ่ ายงานอืน
ฝ่ ายงานอืน
_ ๆ หรือในงานของผู ้เข ้าสม
_ ๆ ได ้อย่างเหมาะสม พร ้อมเทคนิคเพิม
_ เติมใน
การนํ าไปประยุกต์ใช)้
ื_ สารในระหว่างการเจรจา
8. การสอ
_ สารในระหว่างการเจรจาต่อรองอย่างได ้ผล เนื_องจากการสือ
_ สารทีด
(เรียนรู ้เรือ
_ งการสือ
_ ย
ี อ
่ มทําให ้เกิดความ
เข ้าใจทีต
_ รงกันและสามารถป้ องกันปั ญหาในอนาคตได ้)
10.การสร ้างบรรยากาศการเจรจาต่อรอง
ั ซอนจบลงอย่
้
(เรียนรู ้เรือ
_ งการสร ้างบรรยากาศทีด
_ ใี นระหว่างการเจรจาต่อรองซงึ_ จะทําให ้เรือ
_ งทีซ
_ บ
างไม่สร ้าง
ความตึงเครียด)
11.สงิ_ ทีค
_ วรและไม่ควรทําในการเจรจาต่อรอง
(เรียนรู ้เรือ
_ งสงิ_ ทีค
_ วรทําและไม่ควรทํา ซงึ_ จะทําให ้การเจรจาต่อรองสามารถบรรลุเป้ าหมายได ้)
12.ทัศนคติทด
ี_ ใี นการเจรจาต่อรอง (เรียนรู ้เรือ
_ งการสร ้างทัศนคติทด
ี_ ใี นระหว่างการเจรจาต่อรอง)
13.การยุตก
ิ ารเจรจาต่อรอง
(เรียนรู ้เรือ
_ งการยุตก
ิ ารเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิภาพเพือ
_ ทําให ้การเจรจาจบลงด ้วยข ้อสรุปทีต
_ รงกันและจบ
ภายในเวลาทีเ_ หมาะสมไม่ยด
ื เยือ
` )
ั มนาได ้สอบถามคําถามทุกเรือ
14.คําถามและคําตอบ (เปิ ดโอกาสให ้ผู ้เข ้าสม
_ งทีอ
_ ยากรู ้)

ใบประกาศนียบ ัตร: บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์คอนเซา้ ท์แทนซ ี จําก ัด
อ ัตราหล ักสูตร(ต่อ 1 ท่าน)
ชําระภายใน 27 พฤศจิกายน 2563
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ค่าส ัมมนา
3,900.00
3,700.00

VAT 7%
273.00
259.00

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

ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
3,700.00
3,400.00

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

์ า
ํ เนาหน้าเช็ค)
พิเศษ! ชําระภายใน 13 พฤศจิกายน 2563 (โอนเงิน หรือ แฟกซส

วิธก
ี ารชําระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี`
1.1 ธนาคารกรุงเทพ สาขาซอยอารี บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที_ 127-4-66322-6
1.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขาพหลโยธิน เลขที_ 014-2-63503-8
_ บัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิง_ แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซี_ จํากัด
ชือ
และแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ ้ามี) ที_ 0-2615-4479
ื_ บริษัท เบอร์ตด
_ หลักสูตรและวันอบรม
พร ้อมระบุชอ
ิ ต่อของท่าน ชือ
2. ชําระด ้วยเช็คสัง_ จ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิง_ แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซี_ จํากัด (สํานั กงานใหญ่)
3. หัก ณ ทีจ
_ า่ ย 3% เลขประจําตัวผู ้เสียภาษี 0-1055-48105-59-0
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉ ัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร:0-2615-4499, 0-2615-4477-8 โทรสาร:0-2615-4479 อีเมล์: hipotraining@gmail.com , hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.co.th

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คน
ื เงินทีไ_ ด ้ชําระมาแล ้ว
รายละเอียดเพิม
 เติม กรุณาติดต่อ:
บริษัท ไฮโพ เทรนนิง_ แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซี_ จํากัด
โทรศัพท์: 02-615-4499, 02-615-4477-8
แฟกซ์: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2
เวปไซด์: www.hipotraining.co.th
อีเมล์: hipotraining@gmail.com
ไอดี ไลน์: hipotraining
เฟสบุค
๊ : www.facebook.com/HIPOtraining
_ สาร, ต่อรอง, อย่างได ้ผล, สัมพันธภาพ, คูเ่ จรจา,
อบรม, สัมมนา, งานขาย, การตลาด, เจรจาต่อรอง, สร ้างสรรค์, กลยุทธ์, เทคนิค, สือ

บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร:0-2615-4499, 0-2615-4477-8 โทรสาร:0-2615-4479 อีเมล์: hipotraining@gmail.com , hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.co.th

