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การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ (Professional Negotiation Skill) 

วันที ่27 มิถุนายน  2561  เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

 ณ โรงแรม Jasmine City  ซอยสุขุมวิท 23  ใกล้ BTS อโศก  กรุงเทพฯ *สถานท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลง* 

อาจารย์สุกจิ   ตรียทุธวฒันา 

Promotion   สมคัร 4 ทา่น ลดเหลือเพียงทา่นละ 2,900 บาทเทา่นั้น 

  
หลักการและเหตุผล 

กระบวนการทางการเจรจา ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการทางการขาย ทางธุรกิจของหน่วยงานด้านจัดซ้ือจัดจ้าง และ
หน่วยงานท่ีจะต้องใช้ทักษะด้านการเจรจากับลกูค้าหรือคู่ค้า เป็นต้น มีความส าคัญอย่างย่ิง ท่ีพนักงานจะต้องมีทักษะมีความ
ช านาญและเทคนิคการเจรจาเป็นอย่างน้อยเพราะการเจราจาถือได้ว่าเป็นท่ีมาของรายได้ขององค์กรอีกทางหน่ึงนอกเหนือจาก
การเพ่ิมยอดขายและลดค่าใช้จ่าย และเป็นกระบวนการหน่ึงท่ีมีความจ าเป็น และจะท าให้การขายน้ันประสบความส าเร็จเร็ว
ย่ิงขึน้ โดยจะต้องผ่านกระบวนการของความเข้าใจ การฝึกฝน เรียนรู้ เพ่ือให้เกิดทักษะโดยเฉพาะเร่ือง การเจรจาต่อรองอย่าง
มืออาชีพ การเข้าใจและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพ่ือเข้าใจวิธีคิดและความต้องการของคู่เจรจา เพ่ือให้การเจรจาต่อรองลด
น้อยลง การส่งสัญญาณให้เคล่ือนไหวสร้างแรงเหว่ียง Momentum การเจรจา จนไปถึงสามารถบรรลเุป้าหมายของการเจรจา
ในท่ีสุด 
 

หัวข้อการสัมมนา 

09.00 – 12.00 น. 

1) แนวคิดว่าด้วยการเจรจาต่อรองเชิงกลยทุธ์ 

2) Workshop : Negotiation Skill Problem 
3) แนวทางการเจรจาต่อรองเพ่ือค้นหาแนวทางการปฏิบัติ 
4) กลยทุธ์ และกระบวนการเจรจาต่อรอง (RESPECT) 
5) ขัน้ตอนการเตรียมการเพ่ือความพร้อมการเจรจา 
6) ยทุธวิธีของอ านาจต่อรอง (การเจรจา) 
7) ส ารวจความต้องการด้วยการตั้งค าถาม 
8) การสืบเสาะสัญญาณเพ่ือส่งสัญญาณการเจรจา 

9) Workshop --> Signal : ส่งสัญญาณการเจรจา 
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13.00 – 16.30 น. 

10)  การเตรียมและด าเนินการท าข้อเสนอการเจรจา 
11)  ขัน้ตอนการแลกเปล่ียนข้อตกลงด้วยขอบเขตการต่อรอง 

12)  Workshop --> Exchange : แลกเปลี่ยนข้อตกลง 
13)  การปิดการเจรจาต่อรองแบบสมบูรณ์แบบ 
14)  ยืนยนัให้กระชับด้วยการท าข้อตกลงการเจรจา 
15)  ประเภทของการเจรจาต่อรองตามสถานการณ์ต่างๆ 

16)  Workshop : Negotiation Skill Solution 
 

วิธีการและรูปแบบการฝึกอบรม 
            - การบรรยาย 

            - แบบทดสอบฝึกปฏิบัติ (Best in Practice) 
            - การแลกเปล่ียนความคิดเห็น และฝึกปฏิบัติร่วมกัน (Workshop) 
         - ขอบเขตเวลาการฝึกอบรม -->บรรยาย : 60 % Workshop : 40% 

            - สรุป และ ถาม – ตอบค าถาม 

ผู้เข้าฝึกอบรม 

  ผู้มีหน้าท่ีและเก่ียวข้องกับการใช้ทักษะการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพในหลายๆหน่วยงานในองค์กรไม่ว่า
จะเป็นผู้บังคับบัญชาทุกระดับ พนักงานขาย และผู้สนใจท่ัวไป 

 

ส่ิงทีไ่ด้รับจากการฝึกอบรม 
เพ่ือให้ผู้เข้าฝึกอบรมและสัมมนาได้เพ่ิมพูนความรู้ และทักษะความเข้าใจหลักการและข้อปฏิบัติท่ี

ถกูต้องในการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ ตลอดจนมีทักษะพืน้ฐานท่ีจ าเป็น  เพ่ือน าไปสู่ข้อตกลงท่ีเหมาะสมและเป็น
ประโยชน์ต่อการบรรลุเป้าหมายของงานและผู้เจรจาได้ในท่ีสุด 

 
ระยะเวลา  1 วัน  เวลา  09.00-16.00 น.:   บุ 
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ปค่าใช้จ่ายในการอบรมหักลดหย่อนภาษไีด้ 200 % 

      รวมค่าสถานท่ี เอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มือ้ อาหารกลางวนัและใบรับรองวฒิุบัตร 
สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาปกติทานละ   3,900 273 117 4,056 

สมคัร 4 ทา่น ๆ ละ 2,900 203 87 3,016 

รายละเอียดหลักสูตรอ่ืน ๆ  เพิม่เติมได้ทีน่ี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/ 
 

ส ารองที่น่ัง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที ่ 
คุณธนนันท์     0906450992 , 0896060444, Line :  hrdzenter 
www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com ,  
www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 
วิธีการช าระเงิน  
เช็คส่ังจ่ายในนาม   บริษทั ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย์ จ ากดั 

โอนเงินเข้าบัญชีนาม  บริษทั ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย์ จ ากดั  
>> ธนาคารไทยพาณชิย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740 
(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายงับริษทัเพื่อยนืยนัการช าระเงิน และใช้เป็นหลกัฐานการสมัครทางอีเมล์  : hrdzenter@gmail.com, Line : 

hrdzenter  
(ผู้เข้าอบรมรับผดิชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด)  

 
 
 
 
 
 
การแจ้งยกเลกิ: 1. ผู้สมัครสามารถทีจ่ะยกเลกิการเข้าอบรมได้ ในกรณีทีท่่านยกเลกิก่อนวนังาน 10 วนั  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
2. กรณีทีท่่านแจ้งยกเลกิก่อนวนัสัมมนาก่อนวนังาน 1-7 วนั บริษทัฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  
3.และในกรณีทีท่่านยกเลกิในวนัสัมมนาหรือไม่มาตามทีส่่งใบสมคัรมาแล้ว   บริษทัฯจะไม่คนืเงินใด ๆ  ทัง้ส้ิน   หรือหากท่านยงัไม่
ช าระค่าสัมมนา  ทางบริษทั ต้องขอเกบ็ค่าธุรการจ านวน  30 %  ทนัท ี   
ต้องการจดัอบรมรูปแบบ In-house  Training  ภายในองค์กร   

ติดต่อคณุจิว๋  090 645 0992, 089 606 0444,  Line :  hrdzenter    
www.hrdzenter.com,  E-mail : hrdzenter@gmail.com  

ท่ีอยูใ่นการออกเอกสารหกั ณ ท่ีจ่าย 
ในนามบริษทั  ศูนยส่์งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์จ ากดั  (ส านกังานใหญ่) 
เลขท่ี  171/162  ซอยพทุธบูชา  39 แยก 1-1 

แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี  010 5555 113 021 
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