
1 

 

Course: 
Strategic Sales Negotiation Skill 
ทักษะการเจรจาตอรองในงานขาย 

 
Course ID: BN110024 

Duration: 2 days (9:00 – 16:30) 
 
 
หลักการและเหตุผล: 

การเจรจาตอรองเปนศาสตรและศิลปะสําคัญสําหรับนักขายในการโนมนาว แลกเปล่ียน ยื่นขอเสนอในการสรุปปดการขาย เพราะ

กระบวนการขายไดเดินมาถึงใกลปากทางออกของการไดออเดอรใบส่ังซื้อแลว ซึ่งตองอาศัยทักษะการส่ือสารท่ียอดเยี่ยมในการอาน

สัญญาณการซื้อท่ีปรากฏออกมาทางภาษากายของลูกคา และความสามารถในการเจรจาตอรองปรับแตงขอเสนอ การใชแทคทิคของนัก

วางกลยุทธการขาย จะชวยสงเสริมและสนับสนุนใหการขายคร้ังน้ันสําเร็จลุลวงไปไดไมยากเย็นนัก และยังสรางความไดเปรียบในการ

แขงขัน หรือปกปองสวนแบงการตลาดของตนเองในพ้ืนท่ี/เขตการขายไดมิใหเสียเปรียบอีกดวย หลักสูตรน้ีจึงไดออกแบบขึ้น สําหรับการ

พัฒนาความรู ความเขาใจของการนําทฤษฏี และกลยุทธการเจรจาตอรองมาผสมผสานกัน เพ่ือเสริมสรางความสามารถในการเจราจา

ตอรองทางการขาย การบริหารความขัดแยงอยางสรางสรรค ภายใตปจจัยแหงการแขงขันท่ีเศรษฐกิจผันผวนไดอยางเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ 

  

วัตถุประสงค  

• พัฒนาความรู ความเขาใจดานทฤษฏีและกลยุทธการเจรจาตอรองซึ่งเปนศาสตรและศิลปะแหงความสําเร็จในงานขายโดยเฉพาะ 

• เสริมสรางความสามารถในการเจราจาตอรองทางธุรกิจท่ีมีประสิทธิภาพ 

• เรียนรูเทคนิคการบริหารความขดัแยงอยางสรางสรรค  

• เพ่ิมหลักการคิดเพ่ือการสรางกลยุทธในการเจรจาตอรอง และการบริหารความขัดแยงท่ีเหมาะสมกบัความแตกตางของสภาพการณได 

• สามารถนําความรูไปปรับใชในการพัฒนาศักยภาพของตนเองใหบรรลุเปาหมายแหงความสําเร็จของตนและธุรกจิ 

 

หัวขอการบรรยาย 

• กรอบความคดิและการสรางแนวทางในการการเจรจาตอรอง  

• การนําทฤษฎีและกลยุทธในการเจรจาตอรอง 

• กลยุทธการเจรจาตอรอง หลักการรับมือ และการตอบโตแบบชนะ ชนะ 

• อํานาจ และการสรางพลังอํานาจในการเจรจาตอรอง 

• B-A-T-N-A : Best Alternative To A Negotiated Agreement แนวคิดการเจรจาตอรองท่ีดีท่ีสุด 

• R-E-S-P-E-C-T : การเจรจาตอรอง 7 ขั้นตอน 

• แทคติคและกลยุทธการเจรจาตอรอง 10 แบบ 
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-  ยื่นขอเสนอกอน  -  ถวงเวลา 

-  สรางคูแขงลวง  -  แลกเปล่ียน 

-  ผูรายผูดี   -  ตีอํา 

-  ไมมีอํานาจ   -  เรงรัด 

-  ไมมีเวลา   -  ชักแมนํ้าท้ังหา 

• จิตวิทยาการอานสัญญาณการซือ้และการปดการขาย 

• 8 เทคนิคจัดการกับขอโตแยง 

-  Yes but   -  Track Why 

-  ศอกกลับ   -  ชงเอง กินเอง 

-  เปรียบเทียบ  -  ชดเชย 

-  เลือกตอบ   -  Feel-Felt-Found 

• 7 กลยุทธปดการขาย 

-  ขอตรงๆ   -  กับดักชางทาสี 

-  Two Choice To Closed -  เสียโอกาส 

-  ขอเสนอพิเศษ  -  Balanced Sheet 

-  Reference 

• หลุมพรางและกับดักกับวิธีการรับมือ 

• ประโยคติดปากในการเจรจาตอรองท่ีไดผล 

 

เหมาะสําหรับ 

• พนักงานขายทุกระดับ    ผูจัดการฝายขาย    และผูสนใจท่ัวไป ท่ีตองการพัฒนาทักษะการเจรจาตอรองในงานขายใหมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น 
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Why Boston Network? 
 

• World Class Curriculum - our course curriculums incorporate best-in-business thinking and 
practices and are designed for all organizational levels.   

• Renowned Trainers - all our seminars, conferences are led by senior executives, managers, authors, 
educators, consultants, even CEOs. They’re not only skilled speakers, but top business practitioners 
who have been in the trenches 

• Satisfaction Guarantee - we are totally focused on customer satisfaction. Our 100% customer 
satisfaction guarantee is the factor that will distinct us from others.   

• Experienced Training Specialist - with more than five years of experiences, we bring in latest 
business know-how, world-class cutting edge management knowledge, and valuable insights to Thai 
society. We held over 200 seminar events each year with more than 10,000 executive participants 
countrywide.  

 
 
 
 

100% Satisfaction Guarantee 
After attending Boston Network seminar or event, if you are not fully satisfied that we 
have delivered everything promised. Simply notify the seminar administrator by the lunch 
break and we will refund the entire registration fee. 
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