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ทักษะการเจราจาตอรองอยางมืออาชีพ



METHODOLOGY TARGET
PARTICIPANTS

     หลักสูตร NEGOTIATION SKILLS ผูเขาอบรมจะไดเรียนรูรูปแบบของการเจรจาตอรอง 

ทฤษฏีเกมสการสรางอํานาจในการเจรจาตอรอง ขั้นตอนการเจรจาตอรอง 8 ขั้นตอน ตั้งแต

การเตรียมความพรอมกอนการเจรจาตอรอง การเปดการเจรจาอยางประทับใจ การใชสัญญาณ 

การนําเสนอขอเสนอ การปรับแตงขอเสนอ การตอรอง การปดการเจรจาและการสรุปขอตกลง 

     นอกจากนี้ ผูเขาอบรมจะไดเรียนรูสไตลการเจรจาตอรองของคูเจรจา การปรับสไตลการเจรจา

ของตนเองใหเขากับสถานการณตางๆ ตลอดจนกลยุทธการเจรจาตอรองในรูปแบบตางๆ 

และกฎเหล็กของนักเจรจาที่ประสบความสําเร็จอีกดวย

• เห็นความสำคัญของการตอรองดวยวิธีการลองตอ 

• เขาใจแนวคิดแบบ ‘รูเขา รูเรา’ ดวยเทคนิคการอานใจคูเจรจา 

• เรียนรู 8 ขั้นตอนหัวใจแหงความสำเร็จในการเจรจาตอรอง

• ทราบวิธีเจรจาอยางมีชั้นเชิง ที่ไดผลแบบ Win Win ฟนทั้งเราและเขา

• รูจักขั้นตอนที่สำคัญที่สุดและขั้นตอนที่ผิดพลาดมากที่สุดในการเจรจาตอรอง

• พิชิตใจคูเจรจาดวยเทคนิคการปรับสไตลตัวเอง

• เทคนิคการพลิกสถานการณตัวเองจากเสียเปรียบใหไดเปรียบ

• สามารถเพิ่มการเจรจาใหทรงพลังดวยการเลือกคนเกงแตละดานมารวมทีม

• แนวคิดของการเจรจาตอรอง

• กฎเหล็กของการเจรจาตรองของมืออาชีพ

• องคประกอบของการเจรจา

• การวิเคราะหตนทุนในการเจรจาตอรอง

• รูปแบบของการเจรจาตอรอง 4 ประเภท

• ความแตกตางระหวาง Position and Interest

• คุณสมบัติของนักเจรจาตอรองมืออาชีพ

• คนหาสไตลการเจรจาตอรองที่สรางความไดเปรียบของตนเอง

• เทคนิคการอานสไตลการเจรจาตอรองของคูเจรจา

• การปรับใชสไตลการเจรจาในสถานการณตางๆ

• กระบวนการของการเจรจาตอรอง 8 ขั้นตอน : Negotiation Process

     การเตรียมตัวกอนการเจรจาตอรอง Preparation

     การเปดการเจรจาตอรอง Opening 

     การใหสัญญาณและจับสัญญาณ Signaling

     การยื่นขอเสนอและการรับขอเสนอ Proposing

     การปรับแตงขอเสนอ packaging

     การตอรอง bargaining

     การปดการเจรจา Closing

     การสรุปขอตกลง Agreement

• ฝกปฏิบัติการเจรจาตอรอง

KEY CONTENTSINTRODUCTION

KEY BENEFITS

 Workshop  Case Study Role Play Participation

Who Should Attend

ผูบริหาร ผูจัดการ หัวหนาทีม พนักงาน

วันท่ีจัดอบรม
21 ตุลาคม 2562
09.00 - 16.00 น.



หัวขอที่บรรยาย
• บริหารขายบริหารคนอยางมืออาชีพ(Sales and People Management)
• การขายสินคาอุตสาหกรรม (Industrial Based Selling)
• เทคนิคการขายเชิงที่ปรึกษา (Counseling Sales Skills)
• การตลาดสำหรับผูที่ไมใชนักการตลาด (Marketing for Non Marketing)
• เจาะใจลูกคาสูความสำเร็จในงานขาย (Customer Insight)
• การบริหารลูกคาหลัก (Key Account Management)
• การบริหารทีมขายอยางมืออาชีพ (Sales Team Management)

การศึกษา
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรปริมาณวิเคราะห         
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท เศรษฐศาสตรและการเงินระหวางประเทศ           
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร   
  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

ประวัติการทำงาน
• บริษัท ปูนซิเมนตไทยจำกัด (มหาชน) (SCG)
• บริษัท ผลิตภัณทและวัตถุกอสราง จำกัด (CPAC)
• บริษัท เอกชัยดิสทริบิวชั่น จำกัด (Tesco Lotus)
• บริษัท ลาฟารจสยามรูฟฟง จำกัด 
  (Lafarge Siam Roofing)

ประสบการณบรรยาย
• บริษัท  ปตท. จำกัด (มหาชน)
• บริษัท เอสซีจี เทรดดิ้ง จํากัด
• บริษัท  ปูนซิเมนตไทย จำกัด (มหาชน)
• ธนาคารทิสโก จำกัด (มหาชน)
• ธนาคารกรุงเทพ จำกัด  (มหาชน)
• ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
• บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต  จำกัด (มหาชน)
• บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) 
• บริษัท วอลโว คาร ประเทศไทย จำกัด
• บริษัท  มาลี สามพราน  จำกัด  (มหาชน)
• บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซน โปรดักส  จำกัด  (มหาชน)
• บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล  จำกัด  (มหาชน)
• บริษัท โกลว จำกัด (มหาชน) 
• บริษัท กัลฟ เจพี จำกัด
• บริษัท ซียูอีแอล  จำกัด
• บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร จำกัด

ดร.ชัยพัชร เลิศรักษทวีกุล
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อัตราคาอบรม / ทาน
7,000 THB

หัก ณ ที่จาย 3%
210 THB

ภาษีมูลคาเพิ่ม 7%
490 THB

รวมจายสุทธิ
7,280 THB

ใบตอบรับ

หากทานสนใจสมัครเขารวมการอบรม กรุณากรอกรายละเอียด สง Fax ใบตอบรับกลับมาที่ 02 210 0006-7 หรือสง Email มาที่ info@deonetraining.com

ชำระเงินโดยสั่งจายเช็คในนาม

บริษัท ดีวัน อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด

หรือโอนเงินเขาบัญชี
บริษัท ดีวัน อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด
ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) สาขาวงเวียนโอเดี้ยน บัญชีออมทรัพยเลขที่179-2-01396-7

หักภาษี ณ ที่จาย 3%

เลขประจำตัวผูเสียภาษี 0105548058192

บริษัท ดีวัน อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด

43 อาคารไทยซีซี ทาวเวอร ชั้น 12 หอง 123 ถ.สาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

** หมายเหตุ หากตองการยกเลิกหลักสูตรตองแจงลวงหนาอยางนอย 1 สัปดาห  มิฉะนั้นทานตองชำระคาใชจายรอยละ 50 ของคาธรรมเนียมการอบรม




