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Course: 
Business Negotiation Techniques 
เทคนิคการเจรจาต่อรองเชิงธุรกิจ 

 
Duration: 1 day (9:00 – 16:00) 
 
หลักการและเหตุผล 

การเจรจาต่อรอง เป็นพืน้ฐานของการทําธุรกิจในปัจจบุนั และมกัจะถกูใช้เพ่ือทําให้องค์กรบรรลวุตัถปุระสงค์ท่ีต้องการ
เสมอ แต่องค์กรส่วนใหญ่ ไม่เข้าใจถึงหลกัการในการเจรจาต่อรองสมยัใหม่ แต่ใช้การเจรจาต่อรองอย่างเอาเป็นเอาตาย เพ่ือ
เอาชนะให้ฝ่ายตนได้ผลประโยชน์ แต่อีกฝ่ายหนึ่งเสียผลประโยชน์ท่ีควรจะได้รับอยู่เสมอ  การกระทําดงักลา่ว ไม่สง่ผลดีต่อการ
ทําธุรกิจในระยะยาว เพราะ จะสง่ผลให้องค์กรท่ียดึหลกัการเอาชนะแต่ฝ่ายเดียว ต้องดําเนินธุรกิจอย่างโดดเด่ียว ไม่มีพนัธมิตร
ทางการค้า และยากท่ีจะดําเนินธุรกิจตอ่ไปให้ราบร่ืนได้  หากมองในมมุท่ีแคบกว่า ในการทํางานในองค์กร ก็มีความจําเป็นท่ีต้อง
ใช้การเจรจาต่อรองกบัหน่วยงานเดียวกนั หรือ ระหว่างหน่วยงานเช่นเดียวกนั พนกังานท่ีมุ่งเน้นความสําเร็จของตนแต่ฝ่ายเดียว 
ก็ยากท่ีจะได้รับความร่วมมือจากเพ่ือนร่วมงาน หรือจากหน่วยงานอ่ืน ส่งผลให้เกิดความขดัแย้งระหว่างบุคคล หรือ ระหว่าง
หน่วยงาน ซึ่งทําให้ผลดําเนินงานขององค์กรนัน้ๆ ไม่เกิดประสิทธิภาพ เพราะขาดการประสานงาน เอาแต่ชิงดีชิงเด่น รวมถึง
สภาพแวดล้อมในการทํางานจะไมเ่อือ้ตอ่การทํางานได้ดีเทา่ท่ีควร 
 
วัตถุประสงค์ 

 ผู้ ร่วมสมัมนาจะได้รับทราบหลกัการเจรจาตอ่รองท่ีเป็นท่ียอมรับอยา่งกว้างขวางในปัจจบุนั ซึง่สง่ผลให้ตวัผู้ เจรจาทัง้สอง
ฝ่ายบรรลวุตัถปุระสงค์ ในบรรยากาศการเจรจาตอ่รองท่ีดี เป็นมิตร และสามารถทํางานร่วมกนัได้อยา่งมีประสทิธิภาพใน
ระยะยาว 

 
หัวข้อการบรรยาย 

 เข้าใจความหมาย และสิง่ท่ีต้องการจากการเจรจาตอ่รอง 

 คณุสมบติัของนกัเจรจาตอ่รองท่ีดี 

 การกําหนดวตัถปุระสงค์ ด้วยวิธี ITA Method 

 การรับมือกบันกัตอ่รองในลกัษณะตา่งๆ 

 กระบวนการในการเจรจาตอ่รอง 

 แทคติก และวิธีการในการเจรจาตอ่รอง 

 ข้อควรระวงั 

 TIPS & TABS 

 
เหมาะสาํหรับ: 

 ผู้บริหาร พนกังาน และบคุคลทัว่ไปท่ีต้องการพฒันาทกัษะการเจรจาตอ่รองเพ่ือนําไปใช้ในการทํางานและมีความเป็นมือ
อาชีพมากย่ิงขึน้ 
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รูปแบบการสัมมนา 

 เป็นการสมัมนาแลกเปล่ียนความรู้ ระหวา่งผู้ ร่วมสมัมนาด้วยกนัเอง และ ระหว่างผู้ ร่วมสมัมนากบัตวัวิทยากร 

 บรรยากาศการสมัมนา ท่ีสนกุสนาน พร้อมส่ือ Multi Media ท่ีไมใ่ช่วิชาการ แต่เน้นการปรับใช้มากกวา่ 

 เน้นกระบวนการคิด วิเคราะห์ ของผู้ ร่วมสมัมนา มากกวา่การทอ่งจํา ซึง่สง่ผลให้ผู้ ร่วมสมัมนา “เข้าใจ” มากกวา่ “จําได้” 

เพ่ือประโยชน์ในการใช้งานจริงในการทํางาน 

 ฝึกฝนจากกรณีศกึษา เพ่ือให้ผู้ ร่วมสมัมนาได้ปฏิบติัจริงในทกุหวัข้อของการเรียนรู้  

 

วทิยากร: 
วทิยากรผู้ทรงคุณวุฒจิาก บริษัท บอสตันเน็ตเวร์ิค จาํกัด  
ประสบการณ์การทาํงาน 

 เป็นท่ีปรึกษาธุรกิจและวิทยากร บรรยายด้านการขายและการตลาดให้กบับริษัทเอกชนชัน้นํามากมาย 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 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 -16.00 น. ณ โรงแรม จสัมิน ซิตี ้  (ซอยสขุมุวิท 23)   หรือโรงแรมท่ีเทียบเทา่ 
(สถานที่อาจมีการเปล่ียนแปลงกรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่ประสานงาน) 

 
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานสัมมนา  

ราคา 5,500 บาท   (ราคานีย้งัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%)  
 

ค่าฝึกอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200%ของค่าใช้จ่ายจริง 
 (พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป) 

 

สร้างสรรค์หลักสูตรสัมมนาคุณภาพเย่ียมโดย 
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แผนที่  โรงแรม จสัมิน ซิตี ้ (ซอยสขุมุวิท 23)        (สถานที่อาจมีการเปล่ียนแปลงกรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่ประสานงาน) 
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Registration Form 
บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จํากดั (สํานกังานใหญ่)  573/140  ซอยรามคําแหง 39  แขวงพลบัพลา 
เขตวงัทองหลาง  กรุงเทพมหานคร 10310 Tel: 0-2949-0955, 02-318-6891 Fax: 0-2949-0991 

เลขประจําตวัผู้ เสียภาษี 0105548037730 
*  ข้อมูลผู้เข้าร่วมสัมมนา:( โปรดกรอกข้อมลูให้ครบถ้วนและชดัเจน, ภาษาไทย: ตัวบรรจง, ภาษาอังกฤษ: ตัวพมิพ์) 

ข้อมูลเพ่ือใช้ออกใบกาํกับภาษี : โปรดตรวจสอบความชดัเจนครบถ้วน เพ่ือความถกูต้องของใบเสร็จ/ใบกํากบัภาษีท่ีทา่นจะได้รับ) 

ช่ือท่ีให้ระบใุนใบกํากบัภาษี : ______________________________________________ ตามช่ือบริษัทด้านบน 

ท่ีอยูท่ี่ให้ระบใุนใบกํากบัภาษี :  _______________________________________________________________    

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

การชาํระเงนิค่าสัมมนา: สามารถสอบถามรายละเอียดและสํารองท่ีนัง่ได้ท่ี 0-2949-0955, 02-318-6891 ต่อ 104,105,108,109 

วธีิการชาํระเงนิ 

 โอนเงินเข้าบญัชี บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จํากดั  

ธนาคารธนชาต    สาขารัชดาภิเษก     บญัชีออมทรัพย์เลขท่ี 260-2-15492-2  โอนวนัท่ี _________________ 

 ถือเช็คจ่ายหน้างานในนาม บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จํากดั 

 จ่ายเงินสดหน้างาน 

หากข้อมูลครบถ้วนแล้ว กรุณาส่งกลับมาที่ Email: seminar@bostonnetwork.com  หรือ Fax มาพร้อมกับ 

สาํเนาการโอนเงนิที่ 0-2949-0991*                            

 *โปรดนําหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายมาย่ืนในวันสัมมนา 
 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการสํารองท่ีนัง่ให้แก่ผู้สง่เอกสารลงทะเบียนครบถ้วนและชําระเงินแล้วเทา่นัน้ 
 เจ้าหน้าท่ีจะแจ้งยืนยนัการลงทะเบียนของทา่นอีกครัง้หลงัจากได้รับเอกสาร 
 ในกรณีท่ีทา่นสํารองท่ีนัง่ไว้แล้วแตไ่มส่ามารถเข้าร่วมการสมัมนาได้   กรุณาแจ้งลว่งหน้าก่อนวนังานอยา่งน้อย 10 วนั 
  หากไม่แจ้งตามกาํหนด ท่านจะต้องชาํระค่าธรรมเนียมเอกสารเป็นจาํนวน 50% ของอัตราค่าลงทะเบียน  

หลักสูตรที่ร่วมสัมมนา__________________________________________________วันสัมมนา_________________ 

ช่ือ-นามสกลุ  (ภาษาไทย) ________________________________________________________________________ 

 (ภาษาองักฤษ) ______________________________________________________________________ 

บริษัท  (ภาษาไทย)_________________________________________________________________________ 

 (ภาษาองักฤษ)______________________________________________________________________ 

ตําแหน่งงาน: _____________________________________แผนก/ฝ่าย: _____________________________________ 

 เบอร์โทรศพัท์ท่ีทํางาน: ___________________ตอ่____________เบอร์โทรศพัท์มือถือ:__________________________ 

Fax: _________________________________  E-mail: _________________________________________          ____ 

ช่ือผู้ประสานงาน (HR)_______________________________เบอร์โทรศพัท์_____________________ตอ่__________ 


