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หลักสูตร  การเจรจาต่อรองเชิงกลยทุธ์ 

วันศุกร์ท่ี 28 สิงหาคม 2563  เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

 ณ Arize Hotel สุขุมวิท 26 BTS พร้อมพงษ์ ** สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง 

วิทยากร อาจารย์ธนภัทร ธรรมากลัยากลุ (Ph.D. Candidate) 

ช ำระค่ำสัมมนำก่อนวันสัมมนำ   

ลดเหลือเพยีงท่ำนละ  3,500 บำทเท่ำนัน้  (จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท) 

หลักการและเหตุผล 

¶ ในยคุสมัยนีใ้นโลกของธุรกิจแล้ว ทุกส่ิงล้วนเป็นการแย่งชิง แข่งขัน ฟาดฟัน ให้ได้มาซ่ึงส่ิงท่ีต้องการ 
อาวุธท่ีน ามาใช้ในแต่ละบุคคลอันดับเบือ้งต้นนั้น คือ ความรู้ ความเช่ียวชาญในวิชาชีพของตน อันดับถัดมาคือ
โอกาสทางธุรกิจ และกลยทุธ์ท่ีน ามาใช้ในแต่ละเหตุการณ์ หลาย ๆ คนมองว่าประสบการณ์คือส่ิงจ าเป็นใน
การอ่านเกมส์ของคู่ ต่อสู้ แต่แท้จริงแล้ว ทุกองค์ประกอบส าคัญด้วยกันท้ังสิ้น และมีส่ิงหน่ึงท่ีจ าเป็นย่ิงกว่าส่ิง
อ่ืนใด กคื็อ การใช้ค าพุด เพ่ือการเจรจาส่ือสารให้ได้มาซ่ึงความส าเร็จและเป้าหมาย การเจราต่อรองนั้น เป็น
เร่ืองปกติท่ีเราทุกคนต่างคุ้นเคย หลักสูตรนีไ้ด้ออกแบบมาให้ทุกคนเป็นมืออาชีพ มีรูปแบบมีขั้นตอน และมี
ความผิดพลาดน้อยท่ีสุดในการเจรจากับกลุ่มลูกค้าทุกสถานการณ์ 

 หลักสูตรนีเ้ป็นการปรับมมุมอง เปลี่ยนแนวคิด ปรับทัศนคติ ฝึกการวางแผน เพ่ือการติดต่อทางธุรกิจ
ให้ส าเร็จ เปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่แบบมืออาชีพกว่าท่ีเคยเป็น เปิดรับความส าเร็จท่ีเข้ามาในชีวิต และเป็นท่ีรัก
ของคนอ่ืน ผู้ เข้าอบรมจะได้เห็นเป้าหมายของตัวเองอย่างชัดเจนขึน้ นอกจากท่ีจะได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆ แล้ว
ยงัสามารถน าไปเจรจาต่อรองเร่ืองงาน เร่ืองอ่ืนๆ ได้อย่างส าเร็จ วิทยากรมีการเล่าเร่ืองและยกตัวอย่างจาก
สถานการณ์จริงจากประสบการณ์ เพ่ือให้เกิดข้อเปรียบเทียบและเข้าใจในทุกมิติ ท้ังนีย้งัมีการท า Workshop 
เพ่ือเตรียมความพร้อมในขั้นตอนต่างๆ เตรียมพร้อมสู่ "ความเป็นมืออาชีพและผู้ชนะ" อย่างแท้จริง 

 

กลุ่มผู้เข้าอบรม 

• บริษัทหรือองค์กร ท่ีต้องการพัฒนาบุคลากรของท่าน ให้มีจิตใจท่ีเข้มแขง็ รักองค์กร ภูมิใจในงานท่ี
ท า มุ่งมั่นสู่เป้าหมาย 

• บุคคลท่ัวไปท่ีต้องการเพ่ิมความมั่นใจ สร้างความเช่ือถือในการเจรจาต่อรอง 
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• ผู้ท่ีรู้สึกหมดพลัง สิ้นหวัง ต้องการกลับมารักและศรัทธา เพ่ิมไฟในตัวเองอย่างเตม็หัวใจ 
• ทุกท่านท่ีต้องการเติมพลัง ฝึกเทคนิค และเพ่ิมทักษะด้านการส่ือสารแบบสะกดจิตผู้ฟัง ให้ดูดีแบบมือ

อาชีพท่ีดูน่าช่ืนชม สมกับเป็นสุดยอดนักเจรจา 
• ผู้ท่ีเตรียมตัวสัมภาษณ์งาน และเตรียมพบน าเสนองานลูกค้า 
• เจ้าของธุรกิจทุกแขนงอาชีพ 
• พนักงานขายแบบ Face To Face หรือ ทางโทรศัพท์ และพนักงานบริการ 

 

อบรมแล้วจะได้อะไร? 

✅ เข้าใจถึงเป้าหมายการสร้างความส าเร็จเป็นยังไง 

✅ เปลี่ยนมมุมอง เป็นคนสนใจตนเอง รักตัวเอง ภูมิใจในอาชีพของตนเอง รักองค์กร และงานท่ีท ามากย่ิงขึน้ 

✅ ยอดขายเพ่ิมหากท่านเป็นพนักงานขาย ด้วยเอกลักษณ์ เสน่ห์เฉพาะตัวในรูปแบบของคุณเอง 

✅ ลูกค้า จงรักภักดีต่อสินค้า และบริษทัของคุณ บอกต่อ ใช้ซ ้า เพราะชอบในตัวคุณ 

✅ ธุรกิจเติบเติบโต เป็นท่ีรู้จัก ไม่ว่าจะเจรจาในธุรกิจใดได้เปรียบเสมอ 

✅ ผู้เข้าอบรมจะเห็นเป้าหมายของตนเองชัดเจนขึน้ เพ่ือแนวทางการตั้งเป้าหมายสู่ความส าเร็จ ท่ีดีในอนาคต 
 

ตารางการฝึกอบรม 

เวลา หัวข้อการฝึกอบรมและกิจกรรม 
9.00-10.30 • กิจกรรมละลายพฤติกรรม 

• กิจกรรมปลกุ “ไฟในตนเอง” (The Power of  Confidence) 
• กลยทุธ์การค้าหาศักยภาพสูงสุดภายในแบบเฉบบัตนเอง 
• เสริมพลังชีวิต คิดเชิงบวก (Positive Thinking) 
• แนวคิดว่าด้วยการเจรจาต่อรองเชิงกลยทุธ์ 
• ประเภทของการเจรจาต่อรองท่ีน่าสนใจและวิธีการเลือกท่ีจะน าไปใช้ 
• องค์ประกอบในการเจรจาต่อรอง 

10.30-10.45 พกัรับประทานอาหารว่าง 
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10.45-12.00 • กิจกรรม ฝึกจิต คิดเปลี่ยน 
Working Step 
• การใช้แนวคิดแบบจิตวิทยาเพ่ือการต่อรอง 

▪ นิสัย (Nature) 
▪ อารมณ์และเหตุผล (Emotion and Rational Side) 
▪ สถานภาพ (Status) และบทบาท (Roles) 

• แนวทางเจรจา ภาษา Game Theory 
▪ หลักการท่ัวไปพึงน าไปใช้ 
▪ ประสิทธิภาพของการใช้อย่างมืออาชีพ 

• เทคนิคการเจรจาด้วยรูปแบบผสมผสาน 
12.00-13.00                   พกัรับประทานอาหารเที่ยง 
13.00-14.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• กิจกรรม “เจรจาค้นหาความต้องการ” 
• ภาวะการแสดงออกทางอารมณ์ของบคุคล 
• กลยทุธ์สร้างความรู้สึกทางบวกก่อนเจรจา 

▪ มีวิสัยทัศน์ (Vision) 
▪ มีความสามารถ (People Skill) 
▪ คิดเป็น (Know how to think) 
▪ มีความรู้ (Educated) 
▪ ทันสมัย (Modern) 
▪ สร้างสรรค์ (Constructive) 
▪ การรับรู้ (Perception) 

• จิตวิทยาในการผูกสัมพันธ์กับผู้อ่ืนเพ่ือสร้างความประทับใจใน 5 นาที 
• ขั้นตอนการเตรียมการเจรจา 

▪ ความส าคัญของการเตรียมการเพ่ือเจรจาให้ได้ชัยชนะ 
▪ การสะสม แสวงหาข้อมูล 
▪ ก าหนดวัตถปุระสงค์ 
▪ ก าหนดกลยทุธ์ 
▪ ก าหนดบทบาทหน้าท่ี 

• กิจกรรม สมรภูมิการแก้ปัญหาเพ่ือการเจรจา 
14.30-14.45                   พกัรับประทานอาหารว่าง 

14.45-16.00 • Listening & Speaking Technique 
• เทคนิคการเจรจาต่อรองในแบบต่างๆ 
• การท าข้อเสนอ การรวบรวมสรุปประเดน็ 
• เทคนิคการต่อรองขั้นท้ายสุด 
• การปิดการเจรจาต่อรองขั้นเทพ 
• การท าข้อตกลง   • สรุปเนือ้หาโดยรวม 
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วิทยากร  อาจารย์ ธนภัทร ธรรมากัลยากุล (TK) 

ท่ีปรึกษาและให้ค าแนะน าด้านภาพลักษณ์และกลไกการตลาดเพ่ือการเจรจาทางธุรกิจ มีประสบการณ์อยู่ใน งาน
บริการ, การคุมทีมขาย และพิธีกร, วิทยากร มากว่า 16 ปี และเป็น Image Coach ท่ีปรึกษาด้านภาพลักษณ์แบบมืออาชีพ 
ปริญญาเอกด้านการจัดการโดยตรง 

ค่าใชจ้่ายในการอบรม 

รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 ม้ือ อาหารกลางวันและใบรบัรองวุฒิบตัร 

สถำนภำพ ค่ำลงทะเบียน ภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% ภำษีหกั ณ ทีจ่่ำย 1.5 % รำคำสุทธิ 

รำคำปกติท่ำนละ 3,900 273 58.50 4,114.50 

ช ำระก่อนวันอบรม 3,500 245 52.50 3,692.50 

สมัคร 3 ท่ำน ๆ ละ 3,300 231 49.50 3,481.50 

รำยละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ  เพิ่มเติมได้ทีน่ี่  คล๊ิก  http://www.hrdzenter.com/ 

ส ำรองทีน่ั่ง  ติดต่อเพ่ิมเติมได้ที ่    

คณุธนนนัท ์    090 645 0992 , 089 606 0444, Line :  hrdzenter  IG : hrd_zenter 

คณุอศิราภรณ์  089 773 7091, www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com ,   www.facebook.com/hrdzenter,   

วิธีการช าระเงิน   เช็คส่ังจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด 
โอนเงินเข้าบัญชีนาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด  
>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740 

(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพ่ือยืนยันการช าระเงิน และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : hrdzenter@gmail.com, 
Line : hrdzenter  

(ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด)  
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กำรแจ้งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสำมำรถทีจ่ะยกเลิกกำรเข้ำอบรมได้ ในกรณีทีท่่ำนยกเลิกก่อนวันงำน 10 วัน  โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย 

2. กรณีทีท่่ำนแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนำก่อนวันงำน 1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่ำธุรกำร ร้อยละ 30 ของค่ำสมัคร  

3.และในกรณีทีท่่ำนยกเลิกในวันสัมมนำหรือไม่มำตำมที่ส่งใบสมัครมำแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทัง้ส้ิน   หรือหำกท่ำนยังไม่

ช ำระค่ำสัมมนำ  ทำงบริษัท ต้องขอเก็บค่ำธุรกำรจ ำนวน  30 %  ทันที    

 

ขอขอบคุณที่ท่ำน ได้ให้โอกำสในกำรน ำเสนอ และหวงัเป็นอย่ำงยิ่งในกำรให้บริกำร เพ่ือกำรพัฒนำบุคลำกรในองค์กรของท่ำน 

 

ทีอ่ยู่ในกำรออกเอกสำรหัก ณ ทีจ่่ำย 

ในนำมบริษัท  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ จ ำกัด  (ส ำนักงำนใหญ่) 

เลขที ่ 171/162  ซอยพุทธบูชำ  39 แยก 1-1 

แขวงบำงมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี  010 5555 113 021 
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