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TRAINING OUTLINE

หลักสูตร การเจรจาต่ อรองให้ ได้ ผลอย่ างสร้ างสรรค์
(Productive Negotiation Skills and Techniques)

วิทยากร: อาจารย์ สุพจน์ กฤษฎาธาร
PRINCIPLES

ในชีวิตประจําวันของโลกของธุรกิจปั จจุบนั หากพิจารณาทังภายในและภายนอกองค์
C
กรจะพบว่า ทุก
คนต้ องเผชิญกับสถานการณ์ของการเจรจาต่อรองไม่มากก็น้อย ไม่วา่ ขณะทีKมีการประชุมทีมงาน การตกลงกับ
ลูกค้ า การปรึกษาหารื อกับหัวหน้ า การร่วมกันแก้ ปัญหาระหว่างฝ่ ายงานเพืKอให้ ทกุ ฝ่ ายพอใจและบรรลุ
เป้าหมายทีKต้องการ รวมถึงกรณีทีKมีปัญหาความขัดแย้ ง กล่าวได้ วา่ การเจรจาต่อรองเกิดขึ Cนตลอดเวลาของการ
ทํางาน เนืKองจาก เราจําเป็ นต้ องพึงK คนอืKนเพืKอให้ บรรลุเป้าหมายของเรา อย่างไรก็ตาม แต่ละคนต่างมีความ
ต้ องการและลักษณะพฤติกรรมทีKแตกต่างกันหลายรูปแบบ
การเจรจาต่อรองโดยอาศัยทักษะและเทคนิค
รูปแบบเดียวสําหรับบุคคลทีKแตกต่างกัน ย่อมไม่ได้ ผล หรื อ ได้ ผลไม่เต็มประสิทธิภาพ ดังนันC พนักงานจะต้ องมี
เทคนิค ทักษะ ลูกล่อลูกชน รวมทังยุ
C ทธวิธีทีKแตกต่างกันในการสร้ างความสนใจให้ กบั อีกฝ่ าย ต้ องปรับเปลีKยน
ตามสถานการณ์ เพืKอให้ การเจรจาต่อรองประสบความสําเร็จ
หลักสูตรนี Cจึงได้ พฒ
ั นาขึ CนมาเพืKอตอบสนองให้ พนักงาน ได้ เรี ยนรู้ เทคนิคและประสบการณ์จริ ง ในการ
เจรจาต่อรองอย่างมันK ใจ ตังแต่
C การเข้ าใจหลักการเจรจาต่อรองและการวิเคราะห์ปัจจัยทีKนําไปใช้ ในการเจรจา
ต่อรอง การเตรี ยมตัวให้ พร้ อมก่อนการเจรจา กลยุทธ์ และเทคนิคการเจรจาทีKจะนําไปสู่ความสําเร็ จ เมืKอจบ
การอบรมผู้เข้ าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ด้านการเจรจาต่อรอง ได้ ด้วยด้ วยตนเอง
OBJECTIVES

1. เพืKอสร้ างความรู้ความเข้ าใจเรืK องเทคนิคการเจรจาต่อรองกับลูกค้ าทังภายในและภายนอกองค์
C
กร
2. เพืKอให้ ผ้ เู ข้ าอบรมสามารถนําความรู้ทีKได้ ไปประยุกต์ใช้ ในการสร้ างสรรค์เทคนิคการต่อรองให้ เหมาะกับ
ตนเองได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
AREAS OF STUDY

1. หลักการเจรจาต่อรอง(เรี ยนรู้เรืK องหลักการพื Cนฐานการเจรจา ทําไมต้ องเจรจาต่อรอง เจรจาอย่างชนะ
ทังสองฝ่
C
าย Win-Win คืออะไร)
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2. การวิเคราะห์ปัจจัยในการเจรจาต่อรอง
(เรี ยนรู้เรืK องปั จจัยในการเจรจาต่อรอง เพืKอให้ ทราบว่ามีปัจจัยอะไรบ้ างทีKต้องคํานึงถึงในการเจรจา)
3. การเตรี ยมตัวให้ พร้ อมก่อนการเจรจาต่อรอง
• สถานการณ์ของคูเ่ จรจา
• การเตรี ยมตัวเอง
4. ขันตอนการเจรจาต่
C
อรอง
(เรี ยนรู้เรืK องขันตอนการเจรจาอย่
C
างเป็ นระบบ ทําให้ เกิดการสร้ างสัมพันธภาพทีKดีกบั คูเ่ จรจา และ บรรลุ
เป้าหมายทังสองฝ่
C
าย)
5. กลยุทธ์การเจรจา
• การสํารวจพฤติกรรมและความต้ องการของคูเ่ จรจา
• การพิจารณาข้ อเสนอ
• การแลกเปลีKยนข้ อตกลง
• รูปแบบการเจรจา
(เรี ยนรู้เรืK องกลยุทธ์การเจรจาอย่างเป็ นระบบ)
6. การจูงใจและการเจรจาต่อรอง
(เรี ยนรู้เรืK องการจูงใจในระหว่างการเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิภาพ)
7. กิจกรรม Workshop: การคาดเดากลยุทธ์ ค่ ูเจรจา (พร้ อมเทคนิคเพิมเติม)
8. กิจกรรม Workshop: การเจรจาต่ อรองระหว่ างฝ่ ายขายกับฝ่ ายงานต่ างๆ ในองค์ กร
9. การสืKอสารในระหว่างการเจรจา
10. การสร้ างบรรยากาศการเจรจาต่อรอง
(เรี ยนรู้เรืK องการสร้ างบรรยากาศทีKดีในระหว่างการเจรจาต่อรองซึงK จะทําให้ เรืK องทีKซบั ซ้ อนจบลงอย่างไม่
สร้ างความตึงเครี ยด) สิKงทีKควรและไม่ควรทําในการเจรจาต่อรอง
11. ทัศนคติทีKดีในการเจรจาต่อรอง
12. การยุตกิ ารเจรจาต่อรอง
(เรี ยนรู้เรืK องการยุตกิ ารเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิภาพเพืKอทําให้ การเจรจาจบลงด้ วยข้ อสรุปทีKตรงกัน
และจบภายในเวลาทีKเหมาะสมไม่ยืดเยื Cอ)
13. คําถามและคําตอบ
หมายเหตุ หัวข้ อทีเสนอสามารถปรับเปลียนได้ ตามความต้ องการของของลูกค้ าหรือตามความเห็นของวิทยากร

การติดต่ อ: 02-615-4499, 0-2615-4477-8 hipotraining@hotmail.com, www.hipotraining.co.th
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