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Course: 
The 6 Habits of Highly Effective Negotiators 
อปุนิสยัสําคญัหกประการของนกัเจรจาต่อรองชัน้ยอด 

 
Course ID: BN010047 
Duration: 1 Day (9:00 – 16:00) 
Instructor: - 
 
หลักการและเหตุผล: 

ทกัษะการเจรจาตอ่รองเป็นทกัษะท่ีทวีความสาํคญัมากขึน้ ในยคุท่ีธุรกิจมีการแขง่ขนักนัสงูเฉกเช่นในปัจจบุนั  หลกัสตูร The 6 

Habits of Highly Effective Negotiators สดุยอดหลกัสตูรกลยทุธ์การเจรจาตอ่รองจากมหาวิทยาลยัธุรกิจชัน้นําของโลก โดย

คณุจะได้พฒันาทกัษะในการเรียนรู้อปุนิสยัสาํคญัหกประการของนกัเจรจาตอ่รองชัน้ยอด รวมถึงกลยทุธ์การเจรจาตอ่รองเพ่ือ

รักษาความสมัพนัธ์ระยะยาว รวมทัง้ Game Theory และ Workshop ท่ีจะช่วยให้คณุเข้าใจและสามารถนําแนวคิดนีไ้ปปฏิบตัิ

จริงอยา่งได้ผล 

 

ประโยชน์ที่ได้รับ: 

• พฒันาทกัษะความรู้ เรียนรู้หวัใจในการเจรจาตอ่รองทางธุรกิจ 

• ศกึษาวิธีการเจรจาตอ่รองกบัคูเ่จรจาให้กลบัมาอยูใ่นตําแหนง่ท่ีได้เปรียบและเป็นประโยชน์สงูสดุกบัองค์กร 

• ช่วยเสริมสร้างทกัษะในการจดัการกบัทกุสถานการณ์ทัง้ในธุรกิจและชีวิตประจําวนั 

 

หัวข้อการบรรยาย: 

• สรุปและรวบรวมกลยทุธ์การเจรจาตอ่รองจากสดุยอดนกัเจรจาตอ่รองระดบัโลก ผสานกบักรอบแนวคิดในการตอ่รองจาก

มหาวิทยาลยัธุรกิจชัน้นําของโลก World Class Practical Negotiation Framework 

• เรียนรู้อปุนิสยัสาํคญัหกประการของนกัเจรจาตอ่รองชัน้ยอด 

• การวิเคราะห์การเจรจาตอ่รอง การเตรียมพร้อม แนวการคิดของการตอ่รอง แบบ Game Theory 

• เคลด็ลบัสาํคญัสาํหรับการเจรจาทางธุรกิจชัน้นํา  

• ปัจจยัของความสาํเร็จ ข้อผิดพลาด และข้อควรหลกีเลีย่งในการเจรจาตอ่รอง 

• ศิลปะการจงูใจผู้ อ่ืน และการตอ่รองในสถานการณ์ตา่งๆ  

• เคลด็ลบัในการตอ่รองสนิค้า  

• แนวทางการหาทางออกท่ีดีท่ีสดุสาํหรับสองฝ่าย Win-Win Negotiating 

• การเจรจาเพ่ือรักษาความสมัพนัธ์ในระยะยาว และการเจราแบบตอ่เน่ือง 

• การฝึกภาคปฏิบตัิ (Workshop) 
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เหมาะสาํหรับ: 

• เจ้าของกิจการ  ผู้บริหารระดบักลางและระดบัสงู  ผู้จดัการอาวโุส รวมทัง้ ผู้ ท่ีสนใจพฒันาตวัเองด้านการบริหารจดัการ  

เพ่ือเตรียมพร้อมสาํหรับการก้าวเป็นผู้บริหารมืออาชีพในอนาคต 

 

 

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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