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TRAINING OUTLINE  
 

การเจรจาต่อรองทางธุรกจิอย่างชาญฉลาด
(Effective Negotiation Skills)   

 

 
***ดูรายละเอียดประวัติวิทยากรด้านล่าง                    

 

PRINCIPLES 
 

ในโลกแหง่การแขง่ขนัทีJนบัวนัจะทวีความรุนแรงขึ NนเรืJอยๆ โดยเฉพาะในอตุสาหกรรมตา่งๆทีJต้องเอาชนะ
คูแ่ขง่ขนัด้วยวิธีการ เรียนรู้ ฝึกฝนให้เพิJมขึ Nนและมากกวา่ นอกเหนือจากการเรียนรู้และเข้าใจถึงการเปลีJยนแปลงของ
สภาพแวดล้อม  ตลอดจนนโยบายธุรกิจทีJเหมาะสมสอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมแล้ว  การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ 
ยังถือว่าเป็นองค์ประกอบ   ที�มีความจาํเป็นและสาํคัญอย่างยิ�ง  ทักษะและกลยุทธ์ในการเจรจาต่อรองซึ�งมี
ตั Hงแต่การเตรียมตัวการศึกษาคู่แข่งขัน และกระบวนการในการเจรจาต่อรอง  ล้วนแต่ต้องอาศัย
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ที�มุ่งเน้นให้นักบริหารหรือผู้ปฏิบัตกิารได้เข้าใจถงึทักษะและกลยุทธ์ในการ
เจรจาต่อรอง  เพื�อให้ได้รับความสาํเร็จ (Win-Win-Position)  ดงันั Nน องค์กรทีJจะประสบความสําเร็จ ได้รับชยัชนะ
ในตลาดได้ จะต้องสามารถสร้างความพงึพอใจให้แก่ลกูค้า เพราะตลาดในปัจจบุนั เป็นของผู้ ซื Nอ ทีJมีโอกาสในการ
เลือกซื Nอมากมาย และหลากหลาย พนกังานหรือผู้บริหารทีJมีสว่นเกีJยวข้อง หรือบุคลากรทีJเกีJยวข้องกับงานขาย 
จําเป็นต้องมีทักษะในการเจรจาต่อรองอย่างมีชั Nนเชิงและแยบยล จงึจะสามารถเอาชนะคูแ่ขง่ได้ในทีJสดุ รวมถึงการ
ครองใจลกูค้าอยา่งตอ่เนืJองและยัJงยืน  

OBJECTIVES 

1. เพืJอให้ผู้ เข้าฝึกอบรมและสมัมนาได้เพิJมพนูความรู้ และทกัษะความเข้าใจหลกัการและข้อปฏิบตัทีิJถกูต้องใน
การเจรจา ตลอดจนมีทกัษะพื NนฐานทีJจําเป็น   

2. เพืJอนําไปสูข้่อตกลงทีJเหมาะสมและเป็นประโยชน์ตอ่การบรรลเุป้าหมายของงานและผู้ เจรจาได้ในทีJสดุ 

 

วทิยากร: อาจารย์สุกจิ ตรียุทธวัฒนา 
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AREAS OF STUDY 
 

1. แนวคิดวา่ด้วยการเจรจาตอ่รองในเชิงกลยทุธ์ 
2. แนวทางในการเจรจาตอ่รองเพืJอค้นหาแนวทางการปฏิบตั ิ
3. ฝึกปฏิบตัร่ิวมกนั ชว่ยกนัคิด (Workshop) เพืJอค้นหาแนวทางการปฏิบตั ิ
4. กลยทุธ์ และกระบวนการเจรจาตอ่รอง 
5. ขั NนตอนการเตรียมการเพืJอความพร้อมในการเจรจา 
6. เทคนิคการดําเนินการเจรจาตอ่รอง 
7. การสืบเสาะสญัญาณเพืJอสง่สญัญาณในการเจรจาอยา่งตรงประเด็น 
8. ฝึกปฏิบตัร่ิวมกนั (Workshop) --> พื Nนฐานการเจรจา 
9. การเตรียมและดําเนินการทําข้อเสนอในการเจรจา 
10. ขั Nนตอนการจบัสญัญาณ และรวบรวมสรุปประเดน็ 
11. เคล็ดลบัการเจรจาตอ่รองขั Nนสดุท้ายก่อนปิดการเจรจา 
12. การปิดการเจรจาตอ่รองแบบสมบรูณ์แบบ 
13. วิธีการในการทําข้อตกลงการเจรจาตอ่รอง 
14. ประเภทของการเจรจาตอ่รองตามสถานการณ์ตา่งๆ 
15. ฝึกปฏิบตัร่ิวมกนั (Workshop) --> ทกัษะการเจรจาตอ่รองเตม็รูปแบบ 

 
หมายเหต ุ  หวัข้อทีJเสนอสามารถปรับเปลีJยนได้ตามความต้องการของลกูค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร 
 

TRAINING TOOLS 
 

มีการบรรยายและกิจกรรมระดมสมอง พร้อมทั Nงการทํากิจกรรมประชมุเชิงปฏิบตักิาร เพืJอเป็นการฝึกคิดและวางแนว
ทางการปฏิบตังิานร่วมกนั 

1. เนื Nอหาใน PowerPoint  
2. เอกสารประกอบการบรรยาย  (ซึJงจะเหมือนกบัเนื Nอหาใน ใน PowerPoint) 
3. ตวัอยา่งประกอบการบรรยาย 
4. กิจกรรมระดมสมอง Workshop 
5. อืJน ๆ  
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SUMMARY DETAILS 

• จํานวน 1 วนั รวม 6 ชัJวโมง (เวลา 09.00 - 16.00 น.) 

• กรุณาจดัเตรียมห้องจดัอบรมและอปุกรณ์ทีJใช้ในการอบรม เชน่ LCD, Flip Chart , ปากกาเมจิ 

• กรุณาจดัเตรียมอาหารวา่งสําหรับวิทยากร และผู้ เข้ารับการอบรม 

• วิทยากรผู้ทรงคณุวฒุิ อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา กรุณาดปูระวตัิวิทยากรในหน้าถดัไป 
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PROFESSIONAL INSTRUCTOR                          อาจารย์สุกจิ  ตรียุทธวัฒนา   
ประวัติการศึกษา                                                                                                                                      

ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (ความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ) (Political Science, International Relation) มหาวิทยาลยัรามคําแหง  
ปริญญาโท การจดัการ (ภาครัฐและเอกชน) (Master of  Management, Public Administration มหาวิทยาลยัคริสเตียน  
Certificated to Securities Marketing (Securities Training Association)         
 

การฝึกอบรม – สัมมนา Certificated to Train the Trainer, Certificated to Excellent to Customer Service (สถาบนัเพิJมผลผลติ
แหง่ชาติ), Certificated to Impressive Personality   Development Program (สถาบนัพฒันาบคุลกิภาพ จอห์น โรเบิร์ต เพาเวอร์ส) 
 
การทาํงานในปัจจุบนั ประสบการณ์ด้านการขายและการตลาด ด้านบริการลกูค้า ด้านการบริหาร และพฒันาทรัพยากรมนษุย์รวม
แล้วเกือบ 25 ปี จากบริษัทและองค์กร ชั Nนนําหลายแหง่, ประสบการณ์ด้านการตลาดขายตรงและด้านการเป็นวิทยากรมามากกวา่ 20 
ปี, ผู้จดัการฝ่ายขายและฝึกอบรม บริษัท สปอร์ตทรอน อินเตอร์เนชัJนแนล (ประเทศไทย)จํากดั, ผู้ อํานวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ และ
การตลาด บริษัท ลาชเูล ่คอสเมติคส์ (ประเทศไทย) จํากดั, ผู้บริหาร และทีJปรึกษา  ฝ่ายทรัพยากรบคุคล ฝ่ายพฒันาองค์กร และธุรกิจ 
บริษัท แอกเซส อินดสัเตรียล เทคโนโลยี จํากดั 

 
ปัจจุบนั ทีJปรึกษาด้านพฒันาศกัยภาพบคุคลและระบบให้กบัหนว่ยงานองค์กร บริษัทเอกชนทัJวไป และองค์กรระบบขายตรงหลาย
องค์กร, อาจารย์พิเศษประจํา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร, มหาวิทยาลยัศรีปทมุ, มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย, มหาวิทยาลยัเกริก, 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ธญับรีุ  
 

ผลงานทางวิชาการ เขียนบทความลงคอลมัน์ “เปิด..อก..คยุ” ในหนงัสอืพิมพ์ เส้นทางนกัขาย ลงประจํารายปักษ์, เขียนบทความลง

คอลมัน์ “Here We Go” ในนิตยสาร ทางการตลาดและเศรษฐกิจ CEO THAILAND ลงประจํารายเดือน 

 

ผลงานทางสื�อรายการโทรทัศน์ ออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์ผา่นดาวเทียมช่อง Smart SME ในรายการ Innovative Variety ทาง 
True Vision และช่องสถานีอืJนๆทีJอยูใ่นเครือขา่ย  
 

บริษัทและหน่วยงานราชการที�เชิญไปบรรยาย (บางสว่น) SCG CHEMICALS CO.,LTD., SCG LOGISTIC CO.,LTD., THAI 
SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD., BOON RAWD BREWERY CO.,LTD (SINGHA CORPORATION), MK SERVICE 
TRAINING CENTER CO.,LTD. (RESTAURANT), EASY BUY CO.,LTD., GLICO (THAILAND) CO.,LTD., BEIERSDORF 
(THAILAND) CO.,LTD. (NIVEA), TWINLOTUS CO.,LTD (ดอกบวัคู)่, การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) บางกรวย 
นนทบรีุ, กรมการพฒันาชมุชน ข้าราชการระดบัชํานาญการพิเศษสงักดักระทรวงมหาดไทย, มลูนิธิเด็กโสสะแหง่ประเทศไทย ในพระ
บรมราชินปูถมัภ์, สาํนกังานตรวจสอบภายในทหาร (สตน.), สาํนกังานสาธารณสขุ อ.เมือง จ.ลาํพนู, สาํนกังานสรรพากร เขตพื NนทีJ 3, 
สาํนกังานประกนัสงัคม (สปส), โรงเรียนภาษานสุรณ์ บางแค, องค์กรอิสระนกัธุรกิจแอมเวย์ ระดบั ตรีเพชร 1 องค์กร, องค์กรอิสระนกั
ธุรกิจแอมเวย์ ระดบัเพชรบริหาร 2 องค์กร, องค์กรอิสระนกัธุรกิจแอมเวย์ ระดบัเพชร และมรกต  15 องค์กร และอีกหลายร้อยบริษัทชั Nน
นํามากมาย ฯลฯ 
 

การติดต่อ 02-615-4499, 02-615-4477-8     hipotraining@hotmail.com, www.hipotraining.co.th 


