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Course: 
Advanced Business Negotiation Skills 
การพฒันาทกัษะการเจรจาต่อรองระดบัสูงเพือ่ความส าเรจ็ในอาชพี 
 

Duration: 1 Day (9:00 – 16:00) 

 

Course Description: 

Successful leaders generally possess excellent skills in negotiation. Although people have 

experience in negotiation, most of them may have not gone through the theories behind it and have 

proper practices to sharpen their skills. This course is designed to help those relatively experienced 

managers and leaders to further develop their skills.   

 

What you will learn: 

 Fully understand the negotiation concepts and theories 

 Reflect their real-life experience and identify areas for development 

 Have enough practices to reinforce strengths and to limit weaknesses 

 Share experience and help each other to understand and overcome different styles and tactics 

 Effectively prepare themselves for various negotiation situations 

 

What you will cover: 

 Negotiation skills in business 

 Myths of negotiation 

 Types of failures in negotiation 

 Leave money on the table 

 Winner’s curse 

 Walk away from the table 

 Agreement bias 

 Effective preparation for negotiations 

 Self assessment – BATNA concept 

 Assessment of the other party 

 Assessment of the situation 

 Negotiation styles 

 Motivation – cooperative, competitive and individualist 

 Approach – interest, right and power 

 Emotion – neutral, positive and negative 

 Negotiation tactics & ethics 

 Good guy, bad guy 

 Bluff 

 Paradoxical intention 

 Reactance 

 Attitudinal structuring, etc. 

 Discussion on real-life application 

 

Who should attend: 

 This course is recommended for middle to upper management and businessmen who have 

conducted negotiations on a regular basis.   
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หลักการและเหตุผล: 
ผูน้  ำที่ประสบควำมส ำเรจ็ย่อมจะตอ้งมีทกัษะกำรเจรจำตอ่รองที่ดี ถึงแมว้ำ่คนสว่นใหญ่จะมีประสบกำรณใ์นกำรเจรจำ

ต่อรองทัง้ในชีวิตกำรท ำงำนและชีวิตประจ ำวนัแต่พวกเขำก็ยงัไม่สำมำรถที่จะเจรจำต่อรองกับคนอื่นๆ ไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ 
หลกัสตูรนีจ้ึงไดร้บักำรออกแบบมำเพื่อกำรพฒันำทกัษะของผูน้  ำและผูจ้ดักำรที่มีประสบกำรณใ์นกำรเจรจำต่อรองมำแลว้ แต่
ตอ้งกำรท่ีจะตอ่ยอดและสรำ้งควำมส ำเรจ็จำกกำรเจรจำตอ่รองสงูสดุ  
 

ประโยชนท์ี่ได้รับ: 

 เขำ้ใจแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวกบักำรเจรจำตอ่รอง 

 สำมำรถน ำประสบกำรณจ์รงิมำใชใ้นกำรฝึกฝนเพื่อกำรพฒันำอยำ่งแทจ้รงิ 

 เพิ่มจดุแข็งและลดจดุออ่นในทกัษะกำรเจรจำตอ่รองผำ่นกำรฝึกภำคปฏิบตัิ 

 แลกเปลีย่นประสบกำรณก์ำรเจรจำตอ่รองรูปแบบตำ่งๆ รวมถึงเรยีนรูค้วำมแตกตำ่งของกำรเจรจำตอ่รองแตล่ะรูปแบบ       
เพื่อน ำมำใชใ้นกำรท ำงำนจรงิ 

 เตรยีมพรอ้มส ำหรบักำรรบัมือกบัสถำนกำรณก์ำรเจรจำตอ่รองที่แตกตำ่งกนั 
 

หัวข้อการบรรยาย: 

 ทกัษะกำรเจรจำตอ่รองทำงธุรกิจ 
- เคลด็ลบัของกำรเจรจำตอ่รอง 

 ประเภทของควำมลม้เหลวในกำรเจรจำตอ่รอง 
- กำรทิง้เงินไวบ้นโต๊ะเจรจำโดยไมจ่ ำเป็น 
- กำรเจรจำตอ่รองแบบเอำชนะฝ่ำยเดียว 
- กำรเจรำตอ่ที่ 2 ฝ่ำยไดร้บัผลประโยชนท์ัง้คู ่แตก่ลบัไมท่ ำสญัญำ 
- กำรเจรจำตอ่รองที่ 2 ฝ่ำยเสยีผลประโยชนแ์ตก่บัท ำสญัญำ 

 กำรเตรยีมตวัเพื่อกำรเจรจำตอ่รองอยำ่งมีประสทิธิผล 
- ประเมินตวัเอง 
- ประเมินกลุม่อื่นๆ 
- ประเมินสถำนกำรณ ์

 สไตลข์องกำรเจรจำตอ่รอง 

 กำรจงูใจคูเ่จรจำ – กำรรว่มมือ, กำรแขง่ขนั และกำรเจรจำในสไตลข์องตวัเอง 

 กำรเขำ้ถงึคูเ่จรจำ – กำรใชผ้ลประโยชน,์ สทิธิ และอ ำนำจ 

 กำรใชอ้ำรมณใ์นกำรเจรจำ – ไมแ่สดงอำรมณ,์ แบบอำรมณท์ำงบวกและแบบอำรมณท์ำงลบ 
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 เทคนิคและจรยิธรรมของกำรเจรจำตอ่รอง 

 เทคนิคแผนกำรเจรจำในรูปแบบคนดี และแบบคนชั่ว 

 เทคนิคกำรเจรจำแบบกำรขูบ่งัคบั 

 เทคนิคกำรเจรจำในเรือ่งที่ไมม่ใีครถกูและไมม่ีใครผิด 

 เทคนิคกำรสลบัขัว้บวกและขัว้ลบในกำรเจรจำตอ่รอง 

 เทคนิคกำรเปลีย่นแนวควำมคิดในกำรเจรจำตอ่รอง ฯลฯ  

 กำรเลน่บทบำทสมมติ (Role Play): อภิปรำยโดยใชส้ถำนกำรณท์ีพ่บจรงิ 
 

เหมาะส าหรับ: 

 ผูบ้รหิำร ผูจ้ดักำรระดบักลำง และระดบัสงู รวมถึงบคุคลทั่วไปท่ีตอ้งกำรพฒันำทกัษะกำรเจรจำตอ่รองเพื่อน ำไปใชใ้นกำร
ท ำงำนในระดบัสงูและมีควำมเป็นมืออำชีพมำกยิ่งขึน้ 

 

วิทยากร: 
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒจิาก บริษัท บอสตนัเน็ตเวิรค์ จ ากดั  
กำรศกึษำปรญิญำโทดำ้นกำรบรหิำร สำขำกำรเงินและกำรตลำดจำก J.L.Kellogg Graduate School of Management, 
มหำวิทยำลยันอรท์เวสเทิรน์ รฐัอลิลนิอยส ์ประเทศสหรฐัอเมรกิำ ประสบกำรณท์ ำงำนต ำแหนง่ผูบ้รหิำรระดบัสงู บรษัิท DHL, 
TIPCO Foods, Thai Film Industries PCL, WICE Logistic PCL, Siam Cement Group นอกจำกนีท้ำ่นยงัเป็นวิทยำกร
ผูเ้ช่ียวชำญในหวัขอ้เก่ียวกบักำรบรหิำรจดักำรและกำรเจรจำตอ่รอง 
 

วัน เวลา สถานที่ และค่าใช้จ่าย ในการเข้าร่วมงานสัมมนา  
วนัท่ี 18 มิถนุำยน 2564 เวลำ 09.00 - 16.00 น. โดยสำมำรถเลอืกกำรเขำ้อบรมได ้2 ช่องทำง ดงันี ้
1. เข้าร่วมอบรมที่โรงแรมจัสมิน ซิตี ้(ซอยสุขุมวทิ 23) หรือโรงแรมที่เทียบเทา่  

(สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตดิตอ่เจ้าหน้าที่ประสานงาน) 
คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเขำ้รว่มงำนสมัมนำ รำคำ 7,500 บำท (รำคำนีย้งัไมร่วมภำษีมลูคำ่เพิ่ม 7%)  

2. เข้าร่วมอบรมแบบทางไกลโดยการประชุม Distance Learning Instructor-led Virtual Class via Face to Face 
Application   
คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเขำ้รว่มงำนสมัมนำ รำคำ 6,500 บำท (รำคำนีย้งัไมร่วมภำษีมลูคำ่เพิ่ม 7%)  
ส าหรับรายละเอียดเพิ่มเติม  กรุณาตดิตอ่ผู้ประสานงานอบรม โทร: 02 949 0955, 02 318 6891,  
086 337 8266, Email: seminar@bostonnetwork.com และ Line ID: @bostonnetwork 

 

ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใชจ้่ายทางภาษีได้ 200%ของค่าใช้จ่ายจริง 
 (พระราชกฤษฎกีาฉบับที ่437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็นตน้ไป) 

 
สร้างสรรคห์ลักสูตรสัมมนาคุณภาพเยีย่มโดย 
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แผนที ่โรงแรมจสัมิน ซิตี ้(ซอยสขุมุวิท 23) (สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีป่ระสานงาน) 
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Registration Form 

บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จ ำกดั (ส ำนกังำนใหญ่) 573/140 ซอยรำมค ำแหง 39 แขวงพลบัพลำ 
เขตวงัทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310 Tel: 0-2949-0955, 0-2318-6891 Fax: 0-2949-0991 

เลขประจ ำตวัผู้ เสยีภำษี 0105548037730 
* ข้อมูลผู้เข้าร่วมสัมมนา: (โปรดกรอกข้อมลูให้ครบถ้วนและชดัเจน, ภาษาไทย: ตัวบรรจง, ภาษาอังกฤษ: ตัวพิมพ์)

ข้อมูลเพื่อใช้ออกใบก ากับภาษี: (โปรดตรวจสอบควำมชดัเจนครบถ้วน เพื่อควำมถกูต้องของใบเสร็จ/ใบก ำกบัภำษีท่ีท่ำนจะได้รับ) 

ช่ือท่ีให้ระบใุนใบกํากบัภำษี: _________________________________________________________        ตำมช่ือบริษัทด้านบน 

ท่ีอย่ท่ีูให้ระบใุนใบกํากบัภาษี:  ____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

การช าระเงนิค่าสัมมนา: สำมำรถสอบถำมรำยละเอยีดและส ำรองที่นัง่ได้ที่ 0-2949-0955, 0-2318-6891 ต่อ 104,105,108,109 

วิธีการช าระเงนิ 

โอนเงินเข้ำบญัชี บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จ ากดั
ธนำคำรธนชำต         สำขำเอสพละนำด รัชดำ บญัชีออมทรัพย์เลขที่ 260-2-15492-2  โอนวนัท่ี ___________________
ธนำคำรไทยพำณิชย์  สำขำสีแ่ยกศรีวรำ          บญัชีออมทรัพย์เลขที่ 140-2-63049-9  โอนวนัท่ี ___________________
ถือเช็คจำ่ยหน้ำงำนในนำม บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จ ากดั
จ่ำยเงินสดหน้ำงำน

หากข้อมูลครบถ้วนแล้ว กรุณาส่งกลับมาที่ Email: seminar@bostonnetwork.com  หรือ 
Fax มาพร้อมกับส าเนาการโอนเงนิที่เบอร์ 0-2949-0991       
*โปรดน าหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายมายื่นในวนัสัมมนา*
 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในกำรส ำรองท่ีนัง่ให้แก่ผู้สง่เอกสำรลงทะเบียนครบถ้วนและช ำระเงินแล้วเทำ่นัน้
 เจ้ำหน้ำที่จะแจ้งยืนยนักำรลงทะเบียนของทำ่นอีกครัง้หลงัจำกได้รับเอกสำร
 ในกรณีที่ทำ่นส ำรองที่นัง่ไว้แล้วแตไ่มส่ำมำรถเข้ำร่วมกำรสมัมนำได้   กรุณำแจ้งลว่งหน้ำก่อนวนังำนอยำ่งน้อย 10 วนั
หากไม่แจ้งตามก าหนด ท่านจะต้องช าระค่าธรรมเนียมเอกสารเป็นจ านวน 50% ของอัตราค่าลงทะเบียน 

หลักสูตรที่ร่วมสัมมนา__________________________________________________วันสัมมนา______________________ 

ช่ือ-นำมสกลุ  (ภำษำไทย) _____________________________________________________________________________ 

(ภำษำองักฤษ) ___________________________________________________________________________ 

บริษัท (ภำษำไทย)______________________________________________________________________________ 

(ภำษำองักฤษ)___________________________________________________________________________ 

ต ำแหนง่งำน: _____________________________________แผนก/ฝ่ำย: __________________________________________ 

 เบอร์โทรศพัท์ที่ท ำงำน: ______________________ตอ่____________เบอร์โทรศพัท์มือถือ:_____________________________ 

Fax: _________________________________  E-mail: _________________________________________        _____  ____ 

ชื่อผู้ประสานงาน (HR)___________________________________เบอร์โทรศพัท์______________________ตอ่__________ 
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