Course:

Advanced Business Negotiation Workshop
การพัฒนาทักษะการเจรจาต่อรองระดับสูงเพือ่ ความสาเร็ จในอาชีพ
Duration:

2 Days (9:00 – 16:00)

Course Description:
Successful leaders generally possess excellent skills in negotiation. Although people have
experience in negotiation, most of them may have not gone through the theories behind it and have
proper practices to sharpen their skills. This course is designed to help those relatively experienced
managers and leaders to further develop their skills. It is a 2-days course. We will review some of
the basic theories and concepts, then move on to real-life experience and role plays to demonstrate
some key points. Attendees are expected to actively participate in exercises, role plays and
discussions
What you will learn:
 Fully understand the negotiation concepts and theories
 Reflect their real-life experience and identify areas for development
 Have enough practices to reinforce strengths and to limit weaknesses
 Share experience and help each other to understand and overcome different styles and tactics
 Effectively prepare themselves for various negotiation situations
What you will cover:
 Negotiation skills in business
 Myths of negotiation
 Types of failures in negotiation
 Leave money on the table
 Winner’s curse
 Walk away from the table
 Agreement bias
 Effective preparation for negotiations
 Self assessment – BATNA concept
 Assessment of the other party
 Assessment of the situation
 Pie-slicing strategies
 Target and reservation points
 Focal point
 Bilateral concessions
 Three criteria of fairness
 Discussion on real-life application
 Expanding the pie (Win-Win strategies)
 Cooperation and Competition
 Building trust & relationship
 Wish & concession lists
 Multiple Issues / Offers
 Side deals
 Contingent contracts
 Discussion on real-life application
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Negotiation styles
 Motivation – cooperative, competitive and individualist
 Approach – interest, right and power
 Emotion – neutral, positive and negative
Negotiation tactics & ethics
 Good guy, bad guy
 Bluff
 Paradoxical intention
 Reactance
 Attitudinal structuring, etc.

Who should attend:
 This course is recommended for middle to upper management and businessmen who have
conducted negotiations on a regular basis.

Boston Network Co., Ltd. Tel. 02-949-0955, 02-318-6891 Mobile: 086-337-8266, Fax: 02-949-0991
E-mail: seminar@bostonnetwork.com, Web: http://www.bostonnetwork.com

Course:

Advanced Business Negotiation Workshop
การพัฒนาทักษะการเจรจาต่อรองระดับสูงเพือ่ ความสาเร็ จในอาชีพ
Duration:

2 Days (9:00 – 16:00)

หลักการและเหตุผล:
ผู้นำที่ประสบควำมสำเร็ จย่อมจะต้ องมีทกั ษะกำรเจรจำต่อรองที่ดี ถึงแม้ วำ่ คนส่วนใหญ่จะมีประสบกำรณ์ในกำรเจรจำ
ต่อรองทังในชี
้ วิตกำรทำงำนและชีวิตประจำวัน แต่พวกเขำก็ยงั ไม่สำมำรถที่จะเจรจำต่อรองกับคนอื่นๆ ได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพ
หลักสูตรนี ้จึงได้ รับกำรออกแบบมำเพื่อกำรพัฒนำทักษะของผู้นำและผู้จดั กำรที่มีประสบกำรณ์ ในกำรเจรจำต่อรองมำแล้ ว แต่
ต้ องกำรที่จะต่อยอดและสร้ ำงควำมสำเร็ จจำกกำรเจรจำต่อรองสูงสุด โดยหลักสูตรนี ้จะใช้ เวลำ 2 วัน โดยเริ่ มจำกกำรทบทวน
ทฤษฎีพื ้นฐำนและแนวคิดด้ ำนกำรเจรจำต่อรองก่อน จำกนันจึ
้ งหันไปศึกษำถึงสถำนกำรณ์กำรเจรจำต่อรองที่พบเจอในชีวิตจริ ง
รวมถึงกำรใช้ บทบำทสมมติในกำรสำธิตให้ เห็นถึงกำรแก้ ไขปั ญหำในสถำนกำรณ์จริ งได้ ในที่สดุ
ประโยชน์ ท่ จี ะได้ รับ:
 เข้ ำใจแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับกำรเจรจำต่อรอง
 สำมำรถนำประสบกำรณ์จริ งมำใช้ ในกำรฝึ กฝนเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงแท้ จริ ง
 เพิ่มจุดแข็งและลดจุดอ่อนในทักษะกำรเจรจำต่อรองผ่ำนกำรฝึ กภำคปฏิบตั ิ
 แลกเปลีย่ นประสบกำรณ์กำรเจรจำต่อรองรูปแบบต่ำงๆ รวมถึงเรียนรู้ควำมแตกต่ำงของกำรเจรจำต่อรองแต่ละรูปแบบ
เพื่อนำมำใช้ ในกำรทำงำนจริ ง
 เตรี ยมพร้ อมสำหรับกำรรับมือกับสถำนกำรณ์กำรเจรจำต่อรองที่แตกต่ำงกัน
หัวข้ อการบรรยาย:
 ทักษะกำรเจรจำต่อรองทำงธุรกิจ
 เคล็ดลับของกำรเจรจำต่อรอง
 ประเภทของควำมล้ มเหลวในกำรเจรจำต่อรอง
 กำรทิ ้งเงินไว้ บนโต๊ ะเจรจำโดยไม่จำเป็ น
 กำรเจรจำต่อรองแบบเอำชนะฝ่ ำยเดียว
 กำรเจรำต่อที่ 2 ฝ่ ำยได้ รับผลประโยชน์ทงคู
ั ้ ่ แต่กลับไม่ทำสัญญำ
 กำรเจรจำต่อรองที่ 2 ฝ่ ำยเสียผลประโยชน์ แต่กบั ทำสัญญำ
 กำรเตรี ยมตัวเพื่อกำรเจรจำต่อรองอย่ำงมีประสิทธิผล
 ประเมินตัวเอง
 ประเมินกลุม่ อื่นๆ
 ประเมินสถำนกำรณ์
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 ทฤษฎีกำรแบ่งพำย (Pie Slicing Strategies)
 ข้ อจำกัดและเป้ำหมำยของกำรแบ่งพำย
 ข้ อสำคัญของกำรแบ่งพำย
 กำรแลกเปลีย่ นผลประโยชน์
 กำรเจรจำต่อรองที่ยตุ ิธรรม 3 วิธีที่ผสมผสำนกัน
 กำรเล่นบทบำทสมมติ (Role Play – Pie Slicing)
 อภิปรำยโดยใช้ สถำนกำรณ์ที่พบจริ ง
 กำรเพิม่ ส่วนของพำย กลยุทธ์ ชนะ-ชนะ (Win-Win Strategies)
 กำรร่วมมือและกำรแข่งขัน
 กำรสร้ ำงควำมเชื่อใจและกำรสร้ ำงควำมสัมพันธ์ในกำรเจรจำต่อรอง
 กำรบอกควำมต้ องกำรของเรำ และกำรยื่นผลประโยชน์ให้ ฝ่ำยตรงข้ ำม
 วิธีกำรยื่นข้ อเสนอ และกำรรับข้ อเสนอที่เรำต้ องกำร
 กำรตกลงแบบได้ ผลประโยชน์ทำงอ้ อม
 รูปแบบของกำรเจรจำในสถำนกำรณ์ที่เรำคำดไม่ถึง
 กำรเล่นบทบำทสมมติ 2 (Role Play – Expanding the Pie)
 อภิปรำยโดยใช้ สถำนกำรณ์ที่พบจริ ง
 สไตล์ของกำรเจรจำต่อรอง
 กำรจูงใจคูเ่ จรจำ – กำรร่วมมือ, กำรแข่งขัน และกำรเจรจำในสไตล์ของตัวเอง
 กำรเข้ ำถึงคูเ่ จรจำ – กำรใช้ ผลประโยชน์, สิทธิ และอำนำจ
 กำรใช้ อำรมณ์ในกำรเจรจำ – ไม่แสดงอำรมณ์, แบบอำรมณ์ทำงบวกและแบบอำรมณ์ทำงลบ
 เทคนิคและจริยธรรมของกำรเจรจำต่อรอง
 เทคนิคแผนกำรเจรจำในรูปแบบคนดี และแบบคนชัว่
 เทคนิคกำรเจรจำแบบกำรขูบ่ งั คับ
 เทคนิคกำรเจรจำในเรื่ องที่ไม่มใี ครถูกและไม่มีใครผิด
 เทคนิคกำรสลับขัวบวกและลบในกำรเจรจำต่
้
อรอง
 เทคนิคกำรเปลีย่ นแนวควำมคิดในกำรเจรจำต่อรอง ฯลฯ
เหมาะสาหรับ:
 ผู้บริ หำร ผู้จดั กำรระดับกลำง และระดับสูง รวมถึงบุคคลทัว่ ไปที่ต้องกำรพัฒนำทักษะกำรเจรจำต่อรองเพื่อนำไปใช้ ในกำร
ทำงำนในระดับสูงและมีควำมเป็ นมืออำชีพมำกยิ่งขึ ้น
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วิทยากร:
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒจิ าก บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จากัด
กำรศึกษำปริ ญญำโทด้ ำนกำรบริหำร สำขำกำรเงินและกำรตลำดจำก J.L.Kellogg Graduate School of Management,
มหำวิทยำลัยนอร์ ทเวสเทิร์น รัฐอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริ กำ ประสบกำรณ์ทำงำนตำแหน่งผู้บริ หำรระดับสูง บริ ษัท DHL,
TIPCO Foods, Thai Film Industries PCL, WICE Logistic PCL, Siam Cement Group นอกจำกนี ้ท่ำนยังเป็ นวิทยำกร
ผู้เชี่ยวชำญในหัวข้ อเกี่ยวกับกำรบริ หำรจัดกำรและกำรเจรจำต่อรอง
วัน เวลา สถานที่ และค่ าใช้ จ่าย ในการเข้ าร่ วมงานสัมมนา
วันที่ 11-12 กุมภำพันธ์ 2564 เวลำ 09.00 - 16.00 น. โดยสำมำรถเลือกกำรเข้ ำอบรมได้ 2 ช่องทำง ดังนี ้
1. เข้ าร่ วมอบรมที่โรงแรมจัสมิน ซิตี ้ (ซอยสุขุมวิท 23) หรือโรงแรมที่เทียบเท่ า
(สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ประสานงาน)
ค่ำใช้ จำ่ ยในกำรเข้ ำร่วมงำนสัมมนำ รำคำ 18,000 บำท (รำคำนี ้ยังไม่รวมภำษี มลู ค่ำเพิม่ 7%)
2. เข้ าร่ วมอบรมแบบทางไกลโดยการประชุม Distance Learning Instructor-led Virtual Class via Face to Face
Application
ค่ำใช้ จำ่ ยในกำรเข้ ำร่วมงำนสัมมนำ รำคำ 16,000 บำท (รำคำนี ้ยังไม่รวมภำษี มลู ค่ำเพิม่ 7%)
สาหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุ ณาติดต่ อผู้ประสานงานอบรม โทร: 02 949 0955, 02 318 6891,
086 337 8266, Email: seminar@bostonnetwork.com และ Line ID: @bostonnetwork
ค่ าฝึ กอบรม สามารถหักค่ าใช้ จ่ายทางภาษีได้ 200%ของค่ าใช้ จ่ายจริง
(พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็ นต้ นไป)

สร้ างสรรค์ หลักสูตรสัมมนาคุณภาพเยี่ยมโดย
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แผนที่ โรงแรมอินเตอร์ คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ ถ. เพลินจิต (สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ประสานงาน)
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Registration Form
บริ ษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จำกัด (สำนักงำนใหญ่) 573/140 ซอยรำมคำแหง 39 แขวงพลับพลำ
เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310 Tel: 0-2949-0955, 0-2318-6891 Fax: 0-2949-0991
เลขประจำตัวผู้เสียภำษี 0105548037730
* ข้ อมูลผู้เข้ าร่ วมสัมมนา: (โปรดกรอกข้ อมูลให้ ครบถ้ วนและชัดเจน, ภาษาไทย: ตัวบรรจง, ภาษาอังกฤษ: ตัวพิมพ์ )
หลักสูตรที่ร่วมสัมมนา__________________________________________________วันสัมมนา______________________
ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _____________________________________________________________________________
(ภำษำอังกฤษ) ___________________________________________________________________________
บริ ษัท

(ภำษำไทย)______________________________________________________________________________
(ภำษำอังกฤษ)___________________________________________________________________________

ตำแหน่งงำน: _____________________________________แผนก/ฝ่ ำย: __________________________________________
เบอร์ โทรศัพท์ที่ทำงำน: ______________________ต่อ____________เบอร์ โทรศัพท์มือถือ:_____________________________
Fax: _________________________________ E-mail: _________________________________________

_____ ____

ชื่อผู้ประสานงาน (HR)___________________________________เบอร์ โทรศัพท์______________________ต่อ__________
ข้ อมูลเพื่อใช้ ออกใบกากับภาษี: (โปรดตรวจสอบควำมชัดเจนครบถ้ วน เพื่อควำมถูกต้ องของใบเสร็จ/ใบกำกับภำษีที่ท่ำนจะได้ รับ)
ชื่อที่ให้ ระบุในใบกํากับภำษี : _________________________________________________________

ตำมชื่อบริ ษัทด้านบน

ที่อย่ทู ี่ให้ ระบุในใบกํากับภาษี : ____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
การชาระเงินค่ าสัมมนา: สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดและสำรองที่นงั่ ได้ ที่ 0-2949-0955, 0-2318-6891 ต่ อ 104,105,108,109
วิธีการชาระเงิน
โอนเงินเข้ ำบัญชี บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จากัด
ธนำคำรธนชำต
สำขำเอสพละนำด รัชดำ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 260-2-15492-2 โอนวันที่ ___________________
ธนำคำรไทยพำณิชย์ สำขำสีแ่ ยกศรีวรำ
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 140-2-63049-9 โอนวันที่ ___________________
ถือเช็คจ่ำยหน้ ำงำนในนำม บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จากัด
จ่ำยเงินสดหน้ ำงำน
หากข้ อมูลครบถ้ วนแล้ ว กรุ ณาส่ งกลับมาที่ Email: seminar@bostonnetwork.com หรือ
Fax มาพร้ อมกับสาเนาการโอนเงินที่เบอร์ 0-2949-0991
*โปรดนาหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายมายื่นในวันสัมมนา*
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรสำรองที่นงั่ ให้ แก่ผ้ สู ง่ เอกสำรลงทะเบียนครบถ้ วนและชำระเงินแล้ วเท่ำนัน้
 เจ้ ำหน้ ำที่จะแจ้ งยืนยันกำรลงทะเบียนของท่ำนอีกครัง้ หลังจำกได้ รับเอกสำร
 ในกรณีที่ทำ่ นสำรองที่นงั่ ไว้ แล้ วแต่ไม่สำมำรถเข้ ำร่วมกำรสัมมนำได้ กรุณำแจ้ งล่วงหน้ ำก่อนวันงำนอย่ำงน้ อย 10 วัน
หากไม่ แจ้ งตามกาหนด ท่ านจะต้ องชาระค่ าธรรมเนียมเอกสารเป็ นจานวน 50% ของอัตราค่ าลงทะเบียน
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