
 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จาํกดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             

โทร:0-2615-4477-8 โทรสาร:0-2615-4499 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com , hipotraining@hotmail.com,  info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.com  

การเจรจาตอ่รองทางธรุกจิ 
 

วทิยากร: อาจารยม์งคล ตนัตสิขุมุาล 
(MBA., B. Engineer, Cert. English, Web & Ecommerce) 

วทิยากรผูเ้ชี�ยวชาญดา้นการฝึกอบรมธรุกจิ และการพฒันาตนเอง ผูม้ปีระสบการณ์มากกวา่ 20 ปี 
ไดร้บัรางวลันกัพดูดเีดน่สโมสรฝึกพดู, เป็นอาจารยส์อนคอมพวิเตอร,์ เจา้ของเว็บไซต ์และ Webmaster 

เป็นวทิยากรสาํนกังานพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม, สถาบนัเพ ิ�มผลผลติแหง่ชาต,ิ ฯลฯกรรมการบรหิาร
สมาคมสง่เสรมิบรกิารสุขภาพเชยีงใหม,่ อนุกรรมการหอการคา้จงัหวดัเชยีงใหม ่

 
7 สงิหาคม 2561  
 09.00 - 16.00 น.  

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานทีDจัดอบรมอาจเปลีDยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 

หลกัการและเหตุผล 

 การเจรจาตอ่รองเป็นเรืDองในชวีติประจําวัน นับวันคนเราจะมจํีานวนเพิDมขึNน และมคีวามตอ้งการทีDแตกตา่งกัน 
ซึDงใชก้ารตอ่รองเป็นเครืDองมอืในการหาจุดประนีประนอม นอกจากนีN ธรุกจิเอกชน รัฐบาล ครอบครัว คนทัDวไป ตา่ง
ตดัสนิใจผา่นขั Nนตอนการตอ่รองทั NงสิNน ถงึแมว้่าเราทกุคนตอ้งประสบกบัการเจรจาต่อรองกันทกุวัน แต่กใ็ชว่า่ทกุคนจะ
เป็นนักตอ่รองทีDดไีด ้ 

การดําเนนิธรุกจิก็หลกีเลีDยงการเจรจาต่อรองไมพ่น้ ไมว่่าจะเป็นการเจรจาตอ่รองระหวา่งพนักงานขายกบัลูกคา้ 
การเจรจาตอ่รองเพืDอใหไ้ดส้ญัญาสําคัญทางธรุกจิ การต่อรองกับผูป้้อนวตัถดุบิเพืDอใหไ้ดว้ตัถดุบิราคาถกู การเจรจา
ตอ่รองกบัสถาบนัการเงนิเพืDอใหไ้ดว้งเงนิกู ้ หรอื อัตราดอกเบีNยทีDบรษัิทตอ้งการ ตลอดจนการเจรจาตอ่รองกบัผูแ้ทน
ลกูจา้ง หรอื สหภาพแรงงาน เป็นตน้  ถา้ผูท้ีDเกีDยวขอ้งไม่ใชว้ธิกีารเจรจาตอ่รองทีDเหมาะสมในการแกปั้ญหาในเรืDอง
ตา่งๆ หรอืผูเ้จรจาไมม่คีวามรูใ้นเรืDองการเจรจาตอ่รอง ก็มักจะเจรจาต่อรองตามอารมณ์ หรอื พยายามแตจ่ะเอาชนะกัน
เทา่นัNน ผลสดุทา้ยยอ่มจะนํามาซึDงความสญูเสยี ในแง่ผลประโยชนท์ีDควรจะได ้สญูเสยีโอกาสทางธรุกจิ หรอื สญูเสยี
ความสมัพันธท์ีDดรีะหวา่งบคุคลไปอยา่งทีDไม่ควรจะเกดิขึNน ถา้หากวา่บคุคลนัNนเรยีนรูว้ธิกีารเจรจาตอ่รองทีDถกูตอ้ง การ
เจรจาตอ่รองก็จะเป็นเรืDองของการประสานผลประโยชนร์่วมกันของทัNงสองฝ่าย ผลลัพธย์อ่มนํามาซึDงผลประโยชน์
สงูสดุของทัNงสองฝ่าย และ ความสมัพันธอ์ันดรีะหวา่งทั Nงสองฝ่ายดว้ย 
 
วตัถปุระสงค ์  

1. เพืDอใหผู้รั้บการฝึกอบรมไดเ้รยีนรูถ้งึหลักการและวธิกีารเจรจาตอ่รองทีDมปีระสทิธภิาพ 
2. เพืDอฝึกฝนทกัษะดา้นการเจรจาตอ่รองทางธรุกจิใหแ้กผู่รั้บการฝึกอบรม 
 

หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา 
1. ความหมาย ความสาํคญั และประเภท ของการเจรจาตอ่รองทางธรุกจิ  
2. กระบวนการ หลกัการ ในการเจรจาตอ่รองทางธรุกจิตามหลักสากล 
3. เทคนคิในการเจรจาต่อรองทางธรุกจิทัDวไป  
4. เทคนคิในการเจรจาต่อรองทางธรุกจิ แบง่ตามกจิกรรมทีDเกีDยวขอ้ง 

  - การเจรจาต่อรองเกีDยวกบัการซืNอขาย 
  - การเจรจาต่อรองเพืDอการรอ้งเรยีนตา่งๆ 
  - การเจรจาต่อรองกบับคุคลในวชิาชพี หรอื ผูเ้ชีDยวชาญเฉพาะดา้น 
  - การเจรจาต่อรองทําสญัญา 
  - การเจรจาต่อรองกบัลกูจา้งตามกระบวนการแรงงานสมัพันธ ์
  - การเจรจาต่อรองกบัแหลง่เงนิทนุ 

5. การเจรจาตอ่รองแบบตะวันตก แบบญีDปุ่ น และ แบบจนี 
6. ปัญหาของการเจรจาต่อรองทางธรุกจิ และ แนวทางแกไ้ข 
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7. ฝึกปฏบิตักิารการใชเ้ทคนคิการเจรจาตอ่รองโดยผูเ้ขา้รว่มฝึกอบรม และ รับฟังคําแนะนําจาวทิยากร 
8. สรุป คําถาม-คําตอบ 

 
ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 
 
อตัราหลักสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายใน 7 สงิหาคม 2560 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 3,900.00 273.00 117.00 4,056.00 4,173.00 
สมาชกิ HIPO 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 

พเิศษ! ชําระภายใน 23 กรกฏาคม 2561 (โอนเงนิ หรอื แฟกซสํ์าเนาหนา้เช็ค) 

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 
สมาชกิ HIPO 3,400.00 238.00 102.00 3,536.00 3,638.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดงันีN 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ บัญชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขทีD 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขทีD 014-2-63503-8 

          ชืDอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิDง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีD จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ทีD 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืDอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของทา่น และชืDอหลกัสตูร 
2.  ชาํระดว้ยเช็คบรษัิท สัDงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิDง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีD จํากดั 
3.  หัก ณ ทีDจ่าย 3% เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีDไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรุณาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิDง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีD จํากดั 
Telephone: 02-615-4499, 02-615-4477-8    
Fax: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
Website: www.hipotraining.com,www.hipotraining.co.th 
E-mail: hipotraining@gmail.com  
Facebook: www.facebook.com/HIPOtraining  
 
อบรม, สมัมนา, งานขาย, การตลาด, เจรจา, ตอ่รอง, ธุรกจิ 
  


