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1 Professional Training Solution 

หลักสตูร Negotiation to Win-Win  
 
หลักการและเหตผุล: 

ทักษะพ้ืนฐานที่สําคัญและจําเปนอยางยิ่งในการทํางานทางธรุกิจ ที่ตองเก่ียวของกับการซื้อขาย การ
ตกลงทําสัญญาซ้ือขาย เชาซื้อ หรือการปลอยสินเช่ือ ลวนหลีกหนไีมพน ทักษะที่วานัน้ก็คือ “การเจรจาตอรอง”  
ดวยเหตุผลที่วา “ทุกคนมีเปาหมาย” “ทุกองคกรมีขอจํากัด” และ “ทุกฝายตองการไดเปรียบ” ซึ่งบอยครั้ง หรือ
เปนโดยปริยาย ทีเ่ราตองยอมเสียเปรียบ ยอมให และพายแพ เพียงเพราะ “ไมรู” “ไมชํานาญ” และ “เตรียมการ
เพียงพอ” จึงทําใหตอง “ตกเปนเหยื่อ” หรอื “เบี้ยลาง” ในทุกคราวทีม่ีการเจรจาตอรองในการทําธุรกรรม หรือทํา
สัญญากับลูกคาก็ตามที 
วัตถปุระสงค: เพื่อใหผูเขารบัการฝกอบรม 
 มีหลักการเจรจาตอรองที่ดีในการเจรจาตอรองภาคปฏบิัติ 
 ลงมือฝกปฏิบัติจริงจนเกิดทักษะติดตัวในการเจรจาตอรอง จนสามารถนําไปใชไดจริง 
หัวขอการบรรยาย:  
 กระบวนการเจรจาตอรอง 7 ข้ันตอน (R-E-S-P-E-C-T) 

- การเตรียมพรอม รูเขา รูเรา Ready  
- การสํารวจความตองการของคูเจรจา Explore 
- การสงสัญญาณและอานปฏิกริิยาของคูเจรจา Signal 
- การพิสูจนและพิจารณาขอเสนอของคูเจรจา Probe 
- การแลกเปลี่ยนขอตกลงและการปรบัแตงเงื่อนไขตางๆ Exchange 
- การปดการเจรจา Close 
- การมัดปมการเจรจา Tie Up 

 เคล็ดลับแหง “ชัยชนะ” ในการเจรจาตอรอง 
 การตั้งเปาหมายการเจรจาตอรอง – 3 G 

- เปาหมายที่อยากจะได Gain 
- เปาหมายที่ตองได Goal 
- เปาหมายทีร่ับได Get 

 จิตวิทยา : อานภาษากายและการจับพิรุธของคูเจรจา 
 กฎการเจรจาตอรองที่ไดผล 
 กลยุทธการเจรจาตอรองสูชัยชนะ 

1. Give and Take   7. Low Price   
     2. Bad and Worse  8. Change gear  
     3. Last straw   9. Split Items 

4. Best Price   10. Power Limited     
5. Wait for a rainy day  11. Top Secret  
6. High Price   12. Fish Nibble      
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2 Professional Training Solution 

 กรณีศึกษา : ซ้ือขายทางธุรกิจ 
 เกม : Money Game 
 VDO Clip : Power of Negotiation 
 ขอควรจําในการเจรจาตอรองทีห่ามฝาฝน 5 ประการ 
 คําพูดติดปากสําหรับนักเจรจาตอรองมืออาชีพ 
 ทีมการเจรจาตอรอง แบงบทบาทหนาที่กันอยางไร 

1. Leader / Issue Opener  6. Observer  
2. Decision Maker  7. Supporter / Convincer 
3. Sweeper   8. Hard Liner / Bad Guy 
4. Time Keeper   9. Good Guy 
5. Data Collector / Note Taker   

วิธีการฝกอบรม: 
 บรรยาย ถกอภิปราย ฝกปฏบิัติ และบทบาทสมมติ  
ระยะเวลาฝกอบรม: 
 1 วัน (หรือยืดหยุนตามความตองการของผูจัด)  
วิทยากร 
อาจารยพรเทพ ฉนัทนาวี (ตามไฟลเอกสารแนบ) 
การศึกษา 
 ปริญญาโท จิตวทิยาอุตสาหกรรมและองคการ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 
 ปริญญาตรี จิตวิทยา มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 
ประสบการณทํางาน 
 ผูอํานวยการหลักสูตรพัฒนานักขาย บริษทั มหวัฒน เอน็เตอรไพรส จํากัด  
 ผูจัดการฝายฝกอบรมทรัพยากรบุคคล กลุมบริษทั ยูคอม จํากัด    
 ผูจัดการฝายฝกอบรมการตลาดและการขาย เครือโอสถสภา 
 ที่ปรึกษาและวิทยากรดานทรัพยากรบุคคล 
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3 Professional Training Solution 

คาบริการจัดอบรม-สัมมนา 
คาสัมมนา       35,000.-   บาท /วัน  
ภาษีมูลคาเพ่ิม 7%   2,450.-  บาท 
รวมคาสัมมนา  37,450  บาท/วัน 

 
ราคาดังกลาวประกอบดวย  

  วิทยากรผูเช่ียวชาญ  1 ทาน 
 เอกสารประกอบการฝกอบรมอยางดี 
 ประเมิน และสรุปผลการฝกอบรม 
 คาเดินทาง 

 
 
ราคาขางตนไมรวม 

 คาสัมมนา ไมรวม คาสถานที ่ คา LCD คาอาหารและเคร่ืองดื่มระหวาง
พักสําหรับวิทยากรและทีมวิทยากรฯ 

 
 
ติดตอสอบถาม  
คุณอรัญญา (ตุม) 086-8929330 , 080-2545660 
Tel. 0-21753330  
Fax. 0-29030080 ext. 9330 
หรือ E-mail : info.ptstraining@gmail.com ; ptstraining3@gmail.com  
www.ptstraining.in.th 
 
 
 
 

 


