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การเจรจาตอ่รองอยา่งมอือาชพี 
Professional Negotiation Skill 

 
วทิยากร: อาจารยส์กุจิ  ตรยีทุธวฒันา 

 
ปรญิญาโท การจดัการ (ภาครฐั และ เอกชน) มหาวทิยาลยัครสิเตยีน 

ปรญิญาตร ีรฐัศาสตร ์มหาวทิยาลยัรามคําแหง 
ประสบการณด์า้นการขายและการตลาด ดา้นบรกิารลกูคา้ 
ดา้นการบรหิารและพฒันาทรพัยากรมนุษยก์วา่ 20 ปี 

 

 
3 กรกฎาคม 2561 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานทีCจัดอบรมอาจเปลีCยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
  

 

หลกัการและเหตผุล 
  
กระบวนการทางการเจรจา ไมว่่าจะเป็นกระบวนการทางการขาย ทางธรุกจิของหน่วยงานดา้นจัดซืKอจัดจา้ง และ
หน่วยงานทีCจะตอ้งใชท้กัษะดา้นการเจรจากับลกูคา้หรอืคูค่า้ เป็นตน้ มคีวามสาํคัญอยา่งยิCง ทีCพนักงานจะตอ้งมทีกัษะ
มคีวามชาํนาญและเทคนคิการเจรจาเป็นอย่างนอ้ยเพราะการเจราจาถอืไดว้า่เป็นทีCมาของรายไดข้ององคก์รอกีทาง
หนึCงนอกเหนอืจากการเพิCมยอดขายและลดคา่ใชจ่้าย และเป็นกระบวนการหนึCงทีCมคีวามจําเป็น และจะทําใหก้ารขาย
นัKนประสบความสําเร็จเร็วยิCงขึKน โดยจะตอ้งผ่านกระบวนการของความเขา้ใจ การฝึกฝน เรยีนรู ้ เพืCอใหเ้กดิทักษะ
โดยเฉพาะเรืCอง การเจรจาตอ่รองอยา่งมอือาชพี การเขา้ใจและวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มเพืCอเขา้ใจวธิคีดิและความ
ตอ้งการของคูเ่จรจา เพืCอใหก้ารเจรจาตอ่รองลดนอ้ยลง การสง่สัญญาณใหเ้คลืCอนไหวสรา้งแรงเหวีCยง Momentum 
การเจรจา จนไปถงึสามารถบรรลุเป้าหมายของการเจรจาในทีCสดุ 

 
วตัถปุระสงค ์
 

1. เพืCอใหผู้เ้ขา้ฝึกอบรมและสมัมนาไดเ้พิCมพูนความรู ้และทกัษะความเขา้ใจหลักการและขอ้ปฏบิตัทิีCถกูตอ้งใน
การเจรจาตอ่รองอยา่งมอือาชพี 
 

2. มทีักษะพืKนฐานทีCจําเป็น  เพืCอนําไปสูข่อ้ตกลงทีCเหมาะสมและเป็นประโยชนต์่อการบรรลุเป้าหมายของงานและ
ผูเ้จรจาไดใ้นทีCสดุ 

 
หวัขอ้การบรรยาย 
 
1) แนวคดิว่าดว้ยการเจรจาตอ่รองเชงิกลยุทธ ์
2) Workshop : Negotiation Skill Problem 
3) แนวทางการเจรจาตอ่รองเพืCอคน้หาแนวทางการปฏบัิต ิ
4) กลยทุธ ์และกระบวนการเจรจาตอ่รอง (RESPECT) 
5) ขั KนตอนการเตรยีมการเพืCอความพรอ้มการเจรจา 
6) ยทุธวธิขีองอํานาจตอ่รอง (การเจรจา) 
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7) สาํรวจความตอ้งการดว้ยการตัKงคําถาม 
8) การสบืเสาะสญัญาณเพืCอสง่สญัญาณการเจรจา 
9) Workshop --> Signal : สง่สญัญาณการเจรจา 
10) การเตรยีมและดําเนนิการทําขอ้เสนอการเจรจา 
11)  ขั KนตอนการแลกเปลีCยนขอ้ตกลงดว้ยขอบเขตการตอ่รอง 
12)  Workshop --> Exchange : แลกเปลี�ยนขอ้ตกลง 
13)  การปิดการเจรจาตอ่รองแบบสมบรูณ์แบบ 
14)  ยนืยันใหก้ระชบัดว้ยการทําขอ้ตกลงการเจรจา 
15)  ประเภทของการเจรจาตอ่รองตามสถานการณ์ตา่งๆ 
16)  Workshop : Negotiation Skill Solution 

 

 

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

ชําระภายใน 3 กรกฎาคม 2561 

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

บคุคลท ั�วไป 4,500.00 315.00 135.00 4,680.00 4,815.00 
สมาชกิ HIPO 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00 

พเิศษ! ชําระภายใน 18 มถินุายน 2561 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 

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

บคุคลท ั�วไป 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00 
สมาชกิ HIPO 4,000.00 280.00 120.00 4,160.00 4,280.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันีK 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ สาขาซอยอาร ีบญัชสีะสมทรัพย ์เลขทีC 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขทีC 014-2-63503-8 

          ชืCอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิCง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีC จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีC 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืCอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชืCอหลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สัCงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิCง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีC จํากดั (สาํนักงานใหญ)่ 
3.  หัก ณ ทีCจา่ย 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 ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีCไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิCง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีC จํากดั 
โทรศพัท:์ 02-615-4499, 02-615-4477-8    
แฟกซ:์ 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
เวปไซด:์ www.hipotraining.co.th  
อเีมล:์ hipotraining@gmail.com  
ไอด ีไลน:์ hipotraining 
เฟสบุค๊: www.facebook.com/HIPOtraining  
 

 
 

อบรม, สมัมนา, งานขาย, การตลาด, การเจรจาตอ่รอง, การเปิดการขาย, การปิดการขาย, การขาย,คยุกบัลกูค้า, ทกัษะ เทคนิค การขาย, ลกูลอ่ลกูชน 


