
 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จ ากดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             
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การเจรจาตอ่รองใหไ้ดผ้ลอยา่งสรา้งสรรค ์
(Productive Negotiation Skills and Techniques) 

 
 

วทิยากร: พท.ดร.ธธรีธ์ร ธรีขวญัโรจน ์
อดตี General Manager - บรหิารสนิคา้ บรษัิท หา้งสรรพสนิคา้เซ็นทรัล จ ากดั 

อดตีผูจ้ัดการและบรหิารการขายอตุสาหกรรมนมไทย(นมตรามะล)ิ 
ประสบการณร์ะดบังานบรหิารและเป็นผูเ้ชีย่วชาญการวางแผนงาน และพัฒนาระบบงาน 

ทีใ่คร ๆ ตอ้งถามถงึทัง้ในวงการมากกวา่ 25 ปี 
 
 

7 มกราคม 2565 
 09.00 – 16.00 น.  

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ แบงค็อก (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
*สถานทีจั่ดอบรมอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 

หลกัการและเหตผุล 
หลักสตูรนี้จงึไดพั้ฒนาขึน้มาเพือ่ตอบสนองให ้พนักงานขาย ไดเ้รยีนรู ้เทคนคิและประสบการณ์จรงิ ในการ

เจรจาตอ่รองอยา่งมัน่ใจ ตัง้แตก่ารเขา้ใจหลกัการเจรจาตอ่รองและการวเิคราะหปั์จจัยทีน่ าไปใชใ้นการเจรจาตอ่รอง 
การเตรยีมตัวใหพ้รอ้มกอ่นการเจรจา กลยทุธแ์ละเทคนิคการเจรจาทีจ่ะน าไปสูค่วามส าเร็จ เมือ่จบการอบรมผูเ้ขา้
สมัมนาจะสามารถประยกุตแ์ละตอ่ยอดความรูด้า้นการเจรจาตอ่รอง ไดด้ว้ยดว้ยตนเอง 

 
 

วตัถุประสงค ์
1. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดท้ราบหลักการและเทคนคิดา้นการเจรจาตอ่รองการขาย การประเมนิสถานการณ์
ของลกูคา้ การแกปั้ญหาในการเจรจาตอ่รอง อนัน าไปสูก่ารปิดการขายอยา่งไดผ้ล  

2. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถน าความรูท้ีไ่ด ้ไปใชไ้ดจ้รงิ ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุแกอ่งคก์ร  
 

 

หวัขอ้การอบรม 
1. หลักการเจรจาตอ่รอง 

(เรยีนรูเ้รือ่งหลักการพืน้ฐานการเจรจา ท าไมตอ้งเจรจาตอ่รอง เจรจาอยา่งชนะทัง้สองฝ่าย Win-Win คอื

อะไร) 
2. การวเิคราะหปั์จจัยในการเจรจาตอ่รอง 

(เรยีนรูเ้รือ่งปัจจัยในการเจรจาตอ่รอง เพือ่ใหท้ราบวา่มปัีจจัยอะไรบา้งทีต่อ้งค านงึถงึในการเจรจา) 

การเตรยีมตัวใหพ้รอ้มกอ่นการเจรจาตอ่รอง (เรยีนรูเ้รือ่งการเตรยีมตัวใหพ้รอ้มในการเจรจา) 
- สถานการณ์ของคูเ่จรจา 
- การเตรยีมตัวเอง 

3. ขัน้ตอนการเจรจาตอ่รอง 
(เรยีนรูเ้รือ่งขัน้ตอนการเจรจาอยา่งเป็นระบบ ท าใหเ้กดิการสรา้งสมัพันธภาพทีด่กีับคูเ่จรจาและบรรลเุป้าหมาย
ทัง้สองฝ่าย) 

4. กลยทุธก์ารเจรจา (เรยีนรูเ้รือ่งกลยทุธก์ารเจรจาอยา่งเป็นระบบ) 
- การส ารวจพฤตกิรรมและความตอ้งการของคูเ่จรจา 

- การพจิารณาขอ้เสนอ 
- การแลกเปลีย่นขอ้ตกลง 
- รปูแบบการเจรจา 

5. การจูงใจขณะเจรจาตอ่รอง (เรยีนรูเ้รือ่งการจูงใจในระหวา่งการเจรจาตอ่รองอยา่งมปีระสทิธภิาพ) 
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6. กจิกรรม Workshop: การคาดเดากลยทุธค์ูเ่จรจา (พรอ้มเทคนคิเพิม่เตมิ) 

(ก าหนดสถานการณ์ใหห้ลังจากนัน้คูเ่จรจาจะตอ้งคาดเดากลยทุธค์ูเ่จรจาดว้ยเทคนคิการหาขอ้มลูโดยใช ้

ค าถาม) 

7. กจิกรรม Workshop: การเจรจาตอ่รองการขาย (พรอ้มเทคนคิเพิม่เตมิ)  
(ก าหนดสถานการณ์ใหห้ลังจากนัน้คูเ่จรจาตอ้งเจรจากันใหบ้รรลเุป้าหมายของทัง้สองฝ่ายอยา่งประนีประนอม 
ในระหวา่งนัน้ ผูเ้ขา้สมัมนาทา่นอืน่ๆ จะตอ้งสงัเกตและใหค้วามเห็นกับคูเ่จรจาไดถ้งึความเหมาะสมในการ

เจรจาทัง้ในดา้นทีด่แีละดา้นทีต่อ้งปรับปรงุพัฒนา เมือ่ส ิน้สดุการเจรจา วทิยากรจะสรปุเทคนคิการน าไปใชก้ับ
ฝ่ายงานอืน่ๆ หรอืในงานของผูเ้ขา้สมัมนาทกุคนในฝ่ายงานอืน่ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม พรอ้มเทคนคิเพิม่เตมิใน
การน าไปประยกุตใ์ช)้ 

8. การสือ่สารในระหวา่งการเจรจา 
(เรยีนรูเ้รือ่งการสือ่สารในระหวา่งการเจรจาตอ่รองอยา่งไดผ้ล เนื่องจากการสือ่สารทีด่ยีอ่มท าใหเ้กดิความ
เขา้ใจทีต่รงกนัและสามารถป้องกันปัญหาในอนาคตได)้ 

10.การสรา้งบรรยากาศการเจรจาตอ่รอง 
(เรยีนรูเ้รือ่งการสรา้งบรรยากาศทีด่ใีนระหวา่งการเจรจาตอ่รองซึง่จะท าใหเ้รือ่งทีซ่บัซอ้นจบลงอยา่งไมส่รา้ง
ความตงึเครยีด) 

11.สิง่ทีค่วรและไมค่วรท าในการเจรจาตอ่รอง 
(เรยีนรูเ้รือ่งสิง่ทีค่วรท าและไมค่วรท า ซึง่จะท าใหก้ารเจรจาตอ่รองสามารถบรรลเุป้าหมายได)้ 

12.ทัศนคตทิีด่ใีนการเจรจาตอ่รอง (เรยีนรูเ้รือ่งการสรา้งทัศนคตทิีด่ใีนระหวา่งการเจรจาตอ่รอง) 

13.การยตุกิารเจรจาตอ่รอง 
    (เรยีนรูเ้รือ่งการยตุกิารเจรจาตอ่รองอยา่งมปีระสทิธภิาพเพือ่ท าใหก้ารเจรจาจบลงดว้ยขอ้สรปุทีต่รงกันและจบ

ภายในเวลาทีเ่หมาะสมไมย่ดืเยือ้) 
14.ค าถามและค าตอบ (เปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้สมัมนาไดส้อบถามค าถามทกุเรือ่งทีอ่ยากรู)้ 
 

 

 

ประกาศนยีบตัร : บรษิทั ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จ ากดั 
 

อัตราหลักสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ราคาคา่อบรมสมัมนา / ทา่น 

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ทีจ่า่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ทีจ่า่ย 

บุคคลท ัว่ไป 3,900.00 273.00 117.00 4,056.00 4,173.00 

สมาชกิ HIPO 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 

ราคาพเิศษ !!! ช าระคา่อบรมสมัมนา กอ่นวนัอบรม 15 วนั   
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ทีจ่า่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ทีจ่า่ย 

บุคคลท ัว่ไป 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 

สมาชกิ HIPO  3,400.00  238.00         102.00    3,536.00 3,638.00 

วธิกีารช าระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันี ้

1.1 ธนาคารกรุงเทพ บัญชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขที ่127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขที ่014-2-63503-8 

          ชือ่บัญช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จ ากัด   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ที ่0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุือ่บรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของทา่น และชือ่หลักสตูร 
2.  ช าระดว้ยเชค็บรษัิท สั่งจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จ ากัด 
3.  หัก ณ ทีจ่า่ย 3% เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จ ากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีไ่ดช้ าระมาแลว้   

 



 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จ ากดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             
โทร:0-2615-4499, 0-2615-4477-8 โทรสาร:0-2615-4479 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com , hipotraining@hotmail.com,  info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.co.th  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: 

 Tel. : 086-318-3152 หรอื 02-615-4477    

 E-mail : hipotraining@gmail.com  
 Website : www.hipotraining.co.th หรอื สแกน QR Code ดา้นลา่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ID Line@ : @761mvknp หรอื สแกน QR Code ดา้นลา่ง 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 Facebook Fan page : www.facebook.com/HIPOtraining  หรอื สแกน QR Code ดา้นลา่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รบัชมตวัอยา่งการสอนเพิม่เตมิไดท้ี ่ 

 YouTube : https://www.youtube.com/user/hipotraining/videos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

อบรม, สัมมนา, งานขาย, การตลาด, เจรจาตอ่รอง, สรา้งสรรค,์ กลยทุธ,์ เทคนคิ, สือ่สาร, ตอ่รอง, อยา่งไดผ้ล, สัมพันธภาพ, คูเ่จรจา, 

mailto:hipotraining@gmail.com
http://www.facebook.com/HIPOtraining

