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Course: 
Negotiation to Win 
เทคนคิการเจรจาต่อรองเชงิธุรกิจ 

 

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

การเจรจาต่อรอง เป็นพืน้ฐานของการทาํธุรกิจในปัจจุบนั และมกัจะถกูใชเ้พ่ือทาํใหอ้งคก์รบรรลวุตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการเสมอ แต่

องคก์รส่วนใหญ่ ไม่เขา้ใจถึงหลกัการในการเจรจาต่อรองสมยัใหม่ แต่ใชก้ารเจรจาต่อรองอย่างเอาเป็นเอาตาย เพ่ือเอาชนะให้

ฝ่ายตนไดผ้ลประโยชน ์แต่อีกฝ่ายหน่ึงเสียผลประโยชนท่ี์ควรจะไดร้บัอยู่เสมอ การกระทาํดงักล่าว ไม่ส่งผลดีต่อการทาํธุรกิจใน

ระยะยาว เพราะ จะส่งผลใหอ้งคก์รท่ียึดหลกัการเอาชนะแต่ฝ่ายเดียว ตอ้งดาํเนินธุรกิจอย่างโดดเดี่ยว ไมม่ีพนัธมิตรทางการคา้ 

และยากท่ีจะดาํเนินธุรกิจต่อไปใหร้าบร่ืนได ้หากมองในมุมท่ีแคบกว่า ในการทาํงานในองคก์ร ก็มีความจาํเป็นท่ีตอ้งใชก้าร

เจรจาต่อรองกบัหน่วยงานเดียวกนั หรือ ระหว่างหน่วยงานเช่นเดียวกนั พนกังานท่ีมุ่งเนน้ความสาํเรจ็ของตนแต่ฝ่ายเดียว ก็ยาก

ท่ีจะไดร้บัความรว่มมือจากเพ่ือนรว่มงาน หรือจากหน่วยงานอ่ืน ส่งผลใหเ้กิดความขดัแยง้ระหว่างบคุคล หรือ ระหว่างหน่วยงาน 

ซึ่งทาํใหผ้ลดาํเนินงานขององคก์รนัน้ๆ ไม่เกิดประสิทธิภาพ เพราะขาดการประสานงาน เอาแต่ชิงดีชิงเด่น รวมถึงสภาพแวดลอ้ม

ในการทาํงานจะไม่เอือ้ต่อการทาํงานไดด้ีเท่าท่ีควร 
 

วัตถุประสงค:์ 

• ผูร้ว่มสมัมนาจะไดร้บัทราบหลกัการเจรจาต่อรองท่ีเป็นท่ียอมรบัอย่างกวา้งขวางในปัจจบุนั ซึง่ส่งผลใหต้วัผูเ้จรจาทัง้สอง

ฝ่ายบรรลวุตัถปุระสงค ์ในบรรยากาศการเจรจาต่อรองท่ีด ีเป็นมิตร และสามารถทาํงานรว่มกนัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพใน

ระยะยาว 
 

หัวข้อการบรรยาย: 

• เขา้ใจความหมาย และส่ิงท่ีตอ้งการจากการเจรจาต่อรอง 

• คณุสมบตัิของนกัเจรจาต่อรองท่ีด ี

• การกาํหนดวตัถปุระสงค ์ดว้ยวิธี ITA Method 

• การรบัมือกบันกัต่อรองในลกัษณะต่างๆ 

• กระบวนการในการเจรจาต่อรอง 

• แทคติก และวธีิการในการเจรจาต่อรอง 

• ขอ้ควรระวงั 

• TIPS & TABS 

 

เหมาะสาํหรับ: 

• ผูบ้รหิาร พนกังาน และบคุคลทั่วไปท่ีตอ้งการพฒันาทกัษะการเจรจาต่อรองเพ่ือนาํไปใชใ้นการทาํงานและมีความเป็นมือ

อาชีพมากยิ่งขึน้ 
 

รูปแบบการสัมมนา: 

• เป็นการสมัมนาแลกเปล่ียนความรู ้ระหว่างผูร้ว่มสมัมนาดว้ยกนัเอง และ ระหว่างผูร้ว่มสมัมนากบัตวัวิทยากร 

• เนน้กระบวนการคดิ วิเคราะห ์ของผูร้ว่มสมัมนา มากกว่าการท่องจาํ ซึง่ส่งผลใหผู้ร้ว่มสมัมนา “เขา้ใจ” มากกวา่ “จาํได”้ 

เพ่ือประโยชนใ์นการใชง้านจรงิในการทาํงาน 

• ฝึกฝนจากกรณีศกึษา เพ่ือใหผู้ร้ว่มสมัมนาไดป้ฏิบตัจิรงิในทกุหวัขอ้ของการเรียนรู ้ 
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วิทยากร: 

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก บริษัท บอสตนัเน็ตเวิรค์ จาํกดั  

ประสบการณก์ารทาํงาน 

• เป็นท่ีปรกึษาธุรกิจและวิทยากร บรรยายดา้นการขายและการตลาดใหก้บับรษิัทเอกชนชัน้นาํมากมาย 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. 
 

วัน เวลา สถานที ่และค่าใช้จ่าย ในการเข้าร่วมงานสัมมนา  

วนัท่ี 9 มกราคม 2566 เวลา  09.00 - 16.00 น. โดยสามารถเลือกการเขา้อบรมได ้2 ช่องทาง ดงันี ้

1. เข้าร่วมอบรมทีโ่รงแรมจสัมิน ซติี ้(ซอยสุขุมวทิ 23) หรือโรงแรมทีเ่ทยีบเทา่  

(สถานทีอ่าจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตดิตอ่เจ้าหน้าทีป่ระสานงาน) 

ค่าใชจ้า่ยในการเขา้รว่มงานสมัมนา ราคา 6,500 บาท (ราคานีย้งัไม่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม 7%)  

2. เข้าร่วมอบรมแบบทางไกลโดยการประชุม Distance Learning Instructor-led Virtual Class via Face to Face 

Application   

ค่าใชจ้า่ยในการเขา้รว่มงานสมัมนา ราคา 5,500 บาท (ราคานีย้งัไม่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม 7%) 

  

สาํหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อผู้ประสานงานอบรม 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) 

 

สร้างสรรคห์ลักสูตรสัมมนาคุณภาพเย่ียมโดย 
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แผนที ่โรงแรมจสัมิน ซิตี ้(ซอยสขุมุวิท 23) (สถานทีอ่าจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีป่ระสานงาน) 
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หลักสูตรทีร่่วมสัมมนา วันสัมมนา

ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย)

(ภาษาองักฤษ) 

บรษัิท (ภาษาไทย)

(ภาษาองักฤษ)

ต าแหน่งงาน: แผนก/ฝ่าย:

เบอรโ์ทรศพัทท์ี่ท  างาน: เบอรโ์ทรศพัทมื์อถือ:

เบอรโ์ทรสาร Fax: E-mail: 

ช่ือผู้ประสานงาน (HR) เบอรโ์ทรศพัท์

ข้อมูลเพือ่ใช้ออกใบก ากับภาษี :โปรดตรวจสอบความชดัเจนครบถว้น เพ่ือความถกูตอ้งของใบเสรจ็/ใบก ากบัภาษีที่ทา่นจะไดร้บั)

ช่ือที่ใหร้ะบใุนใบก ากบัภาษี : ตามช่ือบรษัิทดา้นบน

ที่อยู่ที่ใหร้ะบใุนใบก ากบัภาษี:

การช าระเงนิค่าสัมมนา : สามารถสอบถามรายละเอียดและส ารองที่นั่งไดท้ี่ 02-949-0955, 02-318-6891 ต่อ 104, 105, 108, 109

วิธีการช าระเงนิ

โอนเงินเขา้บญัชี บรษัิท บอสตนัเน็ตเวริค์ จ  ากดั  

ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต  สาขาเอสพละนาด รชัดา  บญัชีออมทรพัยเ์ลขที่ 667-2-01501-0  โอนวนัที่

ธนาคารไทยพาณิชย ์    สาขาสี่แยกศรวีรา            บญัชีออมทรพัยเ์ลขที่ 140-2-63049-9  โอนวนัที่

ถือเช็คจา่ยหนา้งานในนาม บรษัิท บอสตนัเน็ตเวริค์ จ  ากดั

จา่ยเงินสดหนา้งาน 

*โปรดน าหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ทีจ่่ายมายื่นในวันสัมมนา*

1) บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการส ารองที่นั่งใหแ้ก่ผูส้ง่เอกสารลงทะเบียนครบถว้นและช าระเงินแลว้เทา่นัน้

2) เจา้หนา้ที่จะแจง้ยืนยนัการลงทะเบียนของทา่นอีกครัง้หลงัจากไดร้บัเอกสาร

3) ในกรณีที่ทา่นส  ารองที่นั่งไวแ้ลว้แตไ่ม่สามารถเขา้รว่มการสมัมนาได ้  กรุณาแจง้ลว่งหนา้ก่อนวนังานอยา่งนอ้ย 10 วนั

*หากไม่แจ้งตามก าหนด ท่านจะต้องช าระค่าธรรมเนียมเอกสารเป็นจ านวน 50% ของอัตราค่าลงทะเบียน*

ข้อมูลครบถ้วนแล้ว กรุณาส่งกลับมาที ่Email: seminar@bostonnetwork.com หรือ Fax พร้อมส าเนาการโอนเงนิที ่02-949-0991

Registration Form
บรษัิท บอสตนัเน็ตเวริค์ จ  ากดั (ส านกังานใหญ่) 573/140  ซอยรามค าแหง 39  แขวงพลบัพลา

เขตวงัทองหลาง  กรุงเทพมหานคร 10310  Tel: 02-949-0955, 02-318-6891  Fax: 02-949-0991
เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี 0105548037730

Boston Network Co., Ltd. Tel: 02-949-0955, 02-318-6891, 086-337-8266, Fax: 02-949-0991

E-mail: seminar@bostonnetwork.com http://www.bostonnetwork.com

ข้อมูลผู้เข้าร่วมสัมมนา :(โปรดกรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นและชดัเจน, ภาษาไทย: ตัวบรรจง, ภาษาอังกฤษ: ตัวพมิพ)์
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