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การเจรจาต่ อรองอย่ างมีชัน้ เชิง

The Power of Negotiation
หลักการและเหตุผล
ในการทํางานในองค์กร ไม่วา่ จะทําหน้ าที่อะไรก็ตาม ทักษะหนึง่ ซึง่ มีความสําคัญอย่างยิ่ง ก็คือ “ทักษะการเจรจาต่อรอง” เหตุผลก็
เพราะว่า “ทุกคนมีเป้าหมาย” “ทุกองค์กรมีข้อจํากัด” และ “ทุกฝ่ ายต้ องการได้ เปรี ยบ” ซึง่ บ่อยครัง้ หรื อด้ วยจํานนต่อสถานการณ์โดยปริยาย ที่
เราต้ องยอมเสียเปรี ยบ ยอมให้ และพ่ายแพ้ เพียงเพราะ “ไม่ร้ ู” “ไม่ชํานาญ” และ “ไม่มียทุ ธวิธี” ในการเจรจาต่อรอง จึงทําให้ ต้อง “ตกเป็ น
เหยื่อ” หรื อ “เบี ้ยล่าง” ในทุกคราวที่มีการเจรจาต่อรอง แต่ถ้าหากเราได้ “เรี ยนรู้ ” และ “ฝึ กฝน” ก็ยอ่ มเชื่อมัน่ ได้ วา่ “เทคนิคการเจรจาต่อรอง” ถือ
เป็ น “เครื่ องมือ” ที่ทําให้ ผลลัพธ์ของการเจรจาต่อรองครัง้ ใหม่ ท่านไม่ “ตกเป็ นรอง” อีกต่อไป
วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรมมียทุ ธวิธีในการเจรจาต่อรองที่แยบยลใช้ ได้ ผลในการเจรจาต่อรองภาคปฏิบตั ิ
 เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรมลงมือฝึ กปฏิบตั ิจริ งจนเกิดทักษะติดตัวในการเจรจาต่อรอง จนสามารถนําไปใช้ ได้ จริ ง
หัวข้ ออบรมสัมมนา
1. ความเหมือนที่แตกต่างของ…
- Bargain คืออะไร
- Negotiation คืออะไร
2. เคล็ดลับแห่ง “ชัยชนะ” ในการเจรจาต่อรอง
-

Type of Power
Source of Power
Power Grid

3. 20 ยุทธวิธีการเจรจาต่อรองสูช่ ยั ชนะ
1.ยุทธวิธีเล่นลูกตํ่า

11.ยุทธวิธี 15 คํ่า เดือน 3

2.ยุทธวิธีเล่นลูกสูง

12.ยุทธวิธี 15 คํ่า เดือน 11

3.ยุทธวิธี Limited

13.ยุทธวิธีสบั ขาหลอก

4.ยุทธวิธี Urgent

14.ยุทธวิธีพระเอก/ผู้ร้าย

5.ยุทธวิธีรอคอย

15.ยุทธวิธีอนั ธพาล

6.ยุทธวิธีแย่กบั แย่กว่า

16.ยุทธวิธีให้ และขอกลับ

7.ยุทธวิธีเปลี่ยนเกียร์

17.ยุทธวิธีปลาตอด

8.ยุทธวิธีเปลี่ยนตัว

18.ยุทธวิธีISO

9.ยุทธวิธีแยกชิ ้นส่วน

19.ยุทธวิธีเผยความลับ

10.ยุทธวิธีรวมเหล่า

20.ยุทธวิธีมงุ่ อนาคต

4. กฎการเจรจาต่อรองที่ได้ ผล
5. ข้ อควรจําในการเจรจาต่อรองที่ห้ามฝ่ าฝื น 5 ประการ
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6. คําพูดติดปากสําหรับนักเจรจาต่อรองมืออาชีพ
7. จิตวิทยา : อ่านภาษากายและการจับพิรุธของคูเ่ จรจา

8. สรุปและตอบคําถาม

วิทยากร
อาจารย์พรเทพ ฉันทนาวี
รู ปแบบการฝึ กอบรม
กิจกรรมระดมความคิดและเข้ าใจวิธีการเจรจาที่ถกู ต้ อง
 Workshop
 Role play
กิจกรรมบทบาทสมมติ เพื่อฝึ กทักษะการเจรจาต่ อรองตามสถานการณ์ ต่างๆ
 Case study กรณีศึกษาการวิเคราะห์ สถานการณ์ การขาย-การเจรจาต่ อรงจากลูกค้ า
ค่าลงทะเบียน

ั
(รวมค่าเอกสาร อาหารกลางว ัน และอาหารว่างตลอดการสมมนา)
ค่าอบรม

ค่าบริการจ ัดอบรม

ราคาก่อน
VAT

VAT 7%

ภาษีห ัก ณ ทีจ
่ า่ ย
3%

ราคาสุทธิ

35,000

2,450

(1,050)

36,400
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