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Course: 
Negotiation to Win 
เทคนิคการเจรจาต่อรองเชิงธุรกิจ 

 
Duration: 1 Day (9:00 – 16:00) 

 

หลักการและเหตุผล: 
การเจรจาต่อรอง เป็นพืน้ฐานของการท าธุรกิจในปัจจุบนั และมกัจะถกูใช้เพื่อท าให้องค์กรบรรลวุตัถปุระสงค์ที่ต้องการ

เสมอ แต่องค์กรส่วนใหญ่ ไม่เข้าใจถึงหลกัการในการเจรจาต่อรองสมยัใหม่ แต่ใช้การเจรจาต่อรองอย่างเอาเป็นเอาตาย เพื่อ
เอาชนะให้ฝ่ายตนได้ผลประโยชน์ แตอ่ีกฝ่ายหนึ่งเสยีผลประโยชน์ที่ควรจะได้รับอยู่เสมอ การกระท าดงักลา่ว ไม่สง่ผลดีตอ่การ
ท าธุรกิจในระยะยาว เพราะ จะสง่ผลให้องค์กรท่ียึดหลกัการเอาชนะแตฝ่่ายเดียว ต้องด าเนินธุรกิจอยา่งโดดเดี่ยว ไมม่ีพนัธมิตร
ทางการค้า และยากที่จะด าเนินธุรกิจตอ่ไปให้ราบร่ืนได้ หากมองในมมุที่แคบกวา่ ในการท างานในองค์กร ก็มีความจ าเป็นท่ีต้อง
ใช้การเจรจาตอ่รองกบัหนว่ยงานเดียวกนั หรือ ระหวา่งหนว่ยงานเช่นเดียวกนั พนกังานท่ีมุ่งเน้นความส าเร็จของตนแตฝ่่ายเดียว 
ก็ยากที่จะได้รับความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงาน หรือจากหน่วยงานอื่น ส่งผลให้เกิดความขดัแย้งระหว่างบคุคล หรือ ระหว่าง
หน่วยงาน ซึ่งท าให้ผลด าเนินงานขององค์กรนัน้ๆ ไม่เกิดประสิทธิภาพ เพราะขาดการประสานงาน เอาแต่ชิงดีชิงเด่น รวมถึง
สภาพแวดล้อมในการท างานจะไมเ่อือ้ตอ่การท างานได้ดีเทา่ที่ควร 
 

วัตถุประสงค์: 

 ผู้ ร่วมสมัมนาจะได้รับทราบหลกัการเจรจาตอ่รองทีเ่ป็นท่ียอมรับอยา่งกว้างขวางในปัจจบุนั ซึง่สง่ผลให้ตวัผู้ เจรจาทัง้สอง
ฝ่ายบรรลวุตัถปุระสงค์ ในบรรยากาศการเจรจาตอ่รองทีด่ี เป็นมิตร และสามารถท างานร่วมกนัได้อยา่งมีประสทิธิภาพใน
ระยะยาว 

 

หัวข้อการบรรยาย: 

 เข้าใจความหมาย และสิง่ที่ต้องการจากการเจรจาตอ่รอง 

 คณุสมบตัิของนกัเจรจาตอ่รองทีด่ี 

 การก าหนดวตัถปุระสงค์ ด้วยวิธี ITA Method 

 การรับมือกบันกัตอ่รองในลกัษณะตา่งๆ 

 กระบวนการในการเจรจาตอ่รอง 

 แทคติก และวธีิการในการเจรจาตอ่รอง 

 ข้อควรระวงั 

 TIPS & TABS 

 

เหมาะส าหรับ: 

 ผู้บริหาร พนกังาน และบคุคลทัว่ไปท่ีต้องการพฒันาทกัษะการเจรจาตอ่รองเพื่อน าไปใช้ในการท างานและมีความเป็นมือ
อาชีพมากยิ่งขึน้ 
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รูปแบบการสัมมนา: 

 เป็นการสมัมนาแลกเปลีย่นความรู้ ระหวา่งผู้ ร่วมสมัมนาด้วยกนัเอง และ ระหวา่งผู้ ร่วมสมัมนากบัตวัวิทยากร 

 บรรยากาศการสมัมนา ที่สนกุสนาน พร้อมสือ่ Multi Media ที่ไมใ่ช่วิชาการ แตเ่น้นการปรับใช้มากกวา่ 

 เน้นกระบวนการคดิ วิเคราะห์ ของผู้ ร่วมสมัมนา มากกวา่การทอ่งจ า ซึง่สง่ผลให้ผู้ ร่วมสมัมนา “เข้าใจ” มากกวา่ “จ าได้” 

เพื่อประโยชน์ในการใช้งานจริงในการท างาน 

 ฝึกฝนจากกรณีศกึษา เพื่อให้ผู้ ร่วมสมัมนาได้ปฏิบตัจิริงในทกุหวัข้อของการเรียนรู้  

 

วิทยากร: 
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒจิาก บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จ ากดั  
ประสบการณ์การท างาน 

 เป็นท่ีปรึกษาธุรกิจและวิทยากร บรรยายด้านการขายและการตลาดให้กบับริษัทเอกชนชัน้น ามากมาย เช่น CP Group, 
Siam Cement Group, BPB Thai Gypsum ฯลฯ 

 Marketing Manager / Business Development Manager: Southern Concrete Pile Public 

Company Limited.  

 Marketing Consultant, Chinteik’s Brother: CB Group (Nangthavee Group)   

 Marketer, Thai Ceramic Industry Co., Ltd. 

 
วันและเวลาในการจัดงานสัมมนา 

วนัท่ี 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00  - 16.00 น. ณ โรงแรมจสัมิน ซิตี ้(ซอยสขุมุวทิ 23) หรือโรงแรมทีเ่ทียบเทา่ 
(สถานที่อาจมกีารเปลี่ยนแปลงกรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่ประสานงาน) 

 

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานสมัมนา  
ราคา 5,900 บาท (ราคานีย้งัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%)  
 

ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200%ของค่าใช้จ่ายจริง 
 (พระราชกฤษฎกีาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป) 

 

สร้างสรรค์หลักสูตรสัมมนาคุณภาพเย่ียมโดย 
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แผนที่ โรงแรมจสัมิน ซิตี ้(ซอยสขุมุวิท 23) (สถานที่อาจมกีารเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ประสานงาน) 
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Registration Form 
บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จ ากดั (ส านกังานใหญ่) 573/140 ซอยรามค าแหง 39 แขวงพลบัพลา 

เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 Tel: 0-2949-0955, 02-318-6891 Fax: 0-2949-0991 

เลขประจ าตวัผู้ เสยีภาษี 0105548037730 
*  ข้อมูลผู้เข้าร่วมสัมมนา: (โปรดกรอกข้อมลูให้ครบถ้วนและชดัเจน, ภาษาไทย: ตัวบรรจง, ภาษาอังกฤษ: ตัวพิมพ์) 

ข้อมูลเพื่อใช้ออกใบก ากับภาษี: (โปรดตรวจสอบความชดัเจนครบถ้วน เพื่อความถกูต้องของใบเสร็จ/ใบก ากบัภาษีท่ีท่านจะได้รับ) 

ช่ือที่ให้ระบใุนใบก ากบัภาษี: ______________________________________________ ตามช่ือบริษัทด้านบน 
ที่อยูท่ี่ให้ระบใุนใบก ากบัภาษี:  _______________________________________________________________    
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

การช าระเงนิค่าสัมมนา: สามารถสอบถามรายละเอยีดและส ารองที่นัง่ได้ที่ 0-2949-0955, 0-2318-6891 ต่อ 104,105,108,109 
วิธีการช าระเงนิ 
 โอนเงินเข้าบญัชี บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จ ากดั  
 ธนาคารธนชาต  สาขาเอสพละนาด รัชดา บญัชีออมทรัพย์เลขที่ 260-2-15492-2  โอนวนัท่ี _________________ 
 ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาสีแ่ยกศรีวรา    บญัชีออมทรัพย์เลขที่ 140-2-63049-9 โอนวนัท่ี _________________ 
 ถือเช็คจา่ยหน้างานในนาม บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จ ากดั 
 จ่ายเงินสดหน้างาน 
หากข้อมูลครบถ้วนแล้ว กรุณาส่งกลับมาที่ Email: seminar@bostonnetwork.com  หรือ Fax มาพร้อมกับ 
ส าเนาการโอนเงนิที่ 0-2949-0991*                            
 *โปรดน าหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายมายื่นในวนัสัมมนา 
 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการส ารองท่ีนัง่ให้แก่ผู้สง่เอกสารลงทะเบียนครบถ้วนและช าระเงินแล้วเทา่นัน้ 

 เจ้าหน้าที่จะแจ้งยืนยนัการลงทะเบียนของทา่นอีกครัง้หลงัจากได้รับเอกสาร 

 ในกรณีที่ทา่นส ารองที่นัง่ไว้แล้วแตไ่มส่ามารถเข้าร่วมการสมัมนาได้   กรุณาแจ้งลว่งหน้าก่อนวนังานอยา่งน้อย 10 วนั 
  หากไม่แจ้งตามก าหนด ท่านจะต้องช าระค่าธรรมเนียมเอกสารเป็นจ านวน 50% ของอัตราค่าลงทะเบียน  

 

หลักสูตรที่ร่วมสัมมนา__________________________________________________วันสัมมนา_________________ 
ช่ือ-นามสกลุ  (ภาษาไทย) ________________________________________________________________________ 
 (ภาษาองักฤษ) ______________________________________________________________________ 
บริษัท  (ภาษาไทย)_________________________________________________________________________ 
 (ภาษาองักฤษ)______________________________________________________________________ 
ต าแหนง่งาน: _____________________________________แผนก/ฝ่าย: _____________________________________ 

 เบอร์โทรศพัท์ที่ท างาน: ___________________ตอ่____________เบอร์โทรศพัท์มือถือ:__________________________ 
Fax: _________________________________  E-mail: _________________________________________          ____ 
ชื่อผู้ประสานงาน (HR)_______________________________เบอร์โทรศพัท์_____________________ตอ่__________ 
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