ทักษะการเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิผล

Course outline

หลักสู ตรทักษะการเจรจาต่ อรองอย่ างมีประสิทธิผล
(Effective Negotiation Skill)

(หลักสู ตร 1 วัน)

โดย
อ. กิติศักดิ์ วิวฒ
ั น์ ธนวงศ์
วิทยากรที่ปรึ กษา

หลักการและเหตุผล
ในชีวติ การทางานของทุกองค์กรโดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูท้ ี่ตอ้ งรับผิดชอบในงานที่ตอ้ งมีการเจรจาระหว่าง
ลูกค้าหรื อคู่คา้ คงไม่สามารถหลีกเลี่ยง ความต้องการที่แตกต่างกัน หรื อการมีเป้ าหมายที่แตกต่างกัน
ความสามารถในการเจรจาต่อรองให้คล้อยตามและการควบคุมสถานการณ์ให้เป็ นไปตามที่กาหนดเป็ นสิ่ ง
สาคัญยิง่ ในการรักษาหรื อสร้างโอกาสทางธุ รกิจ การใช้วธิ ี การเจรจาต่อรอง การโน้มน้าวจูงใจที่เหมาะสม
เพื่อให้เกิดการคล้อยตามทางความคิด และยอมรับหรื อยินยอมปรับเปลี่ยนตามผูโ้ น้มน้าวจูงใจโดยสามารถคง
ความมัน่ คงของความสัมพันธ์เป็ นสิ่ งที่มีความสาคัญและมีความจาเป็ นอย่างมากในการสร้างสรรค์ธุรกิจให้
เจริ ญก้าวหน้า
วิทยากรได้เล็งเห็นถึงความสาคัญในเรื่ องนี้ จึงได้พฒั นาหลักสู ตร “Effective NegotiationSkill: ทักษะการเจรจา
ต่อรองอย่างมีประสิ ทธิ ผล” ขึ้นเพื่อให้ผเู ้ ข้าฝึ กอบรมมีความรู ้ ความเข้าใจและเพิ่มทักษะในการเจราต่อรองและ
การพูดการสื่ อสารเพื่อโน้มน้าวและจูงใจ ซึ่ งเป็ นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รักษาและสร้างโอกาส
ทางธุ รกิจในเจริ ญรุ ดหน้ามากขึ้น

วัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
1.
2.
3.
4.
5.

เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมมีความรู ้ ความเข้าใจในกฏเกณฑ์พ้นื ฐานของการเจรจาต่อรอง
เพื่อเสริ มสร้างทักษะ และกลวิธีในการเจรจาต่อรอง
เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมเข้าใจถึงหลักจิตวิทยาในการโน้มน้าวจูงใจคน รวมถึงลูกค้า
เพื่อเสริ มสร้างทักษะในการพูดการสื่ อสารเพื่อการโน้มน้าวและจูงใจคู่เจรจา
เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมสามารถประยุกต์ ความรู ้ และทักษะการเจรจาต่อรองและทักษะการ โน้มน้าวจูงใจ
เพื่อการปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ผล
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1.เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมมีความรู ้ ความเข้าใจในกฏเกณฑ์พ้นื ฐานของการเจรจาต่อรอง
2.เพื่อเสริ มสร้างทักษะ และกลวิธีในการเจรจาต่อรอง
3.เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมเข้าใจถึงหลักจิตวิทยาในการโน้มน้าวจูงใจคน รวมถึงลูกค้า
4.เพื่อเสริ มสร้างทักษะในการพูดการสื่ อสารเพื่อการโน้มน้าวและจูงใจคู่เจรจา
5.เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมสามารถประยุกต์ ความรู ้ และทักษะการเจรจาต่อรองและทักษะการ
โน้มน้าวจูงใจเพื่อการปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ผล

รายละเอียดของหลักสู ตร
รวม 1 วัน
Session 1 : 9.00-10.30 น.
1. กฎการเจรจาต่อรอง ความจริ งพื้นฐาน 5 ประการ ที่นก
ั ขาย หรื อนักเจรจาต้องรู้
2. กลยุทธ์การครองเกม หลัก 3 ประการ รู ้วต
ั ถุประสงค์ รู้เรื่ องลูกค้าหรื อคนที่จะเจรจาด้วย และการ
วางแผนแนวทางเพื่อให้การเจรจาบรรลุเป้ าหมาย
3. กิจกรรม “รู ้เขา รู ้เรา ” เพื่อเตรี ยมตัวในการเจรจา และวิธีการหาข้อมูลของลูกค้าหรื อคู่เจรจา
Break : 10.30-10.45 น.
Session 2 : 10.45-12.00 น.
4. กลยุทธ์ในการเจรจา โน้มน้าวใจที่มีประสิ ทธิ ผล 9 ข้อ สาหรับคนทางานในยุคใหม่
5. อุปสรรคที่ครอบงาเมื่อต้องเผชิ ญหน้ากับคู่เจรจา และ 12 องค์ประกอบในการสร้างความน่าเชื่ อถือ
6. ขั้นตอน การวิเคราะห์ การวางแผน และการเจรจา
7. กิจกรรม “อะไรคือความแตกต่างของมืออาชี พ ”
Lunch : 12.00-13.00 น.
Session 3 : 13.00-14.30 น.
8. องค์ประกอบสาคัญที่กาหนดชัยชนะของนักเจรจาและนักโน้มน้าวจูงใจ พร้อมทาแบบประเมินว่าคุณมี
สไตล์การเจรจาในรู ปแบบใด
9. แนวทางการพูดโน้มน้าวจูงใจที่ทรงประสิ ทธิ ผล พร้อมฝึ กปฏิบต
ัิ
10. กิจกรรม “การสื่ อสารในสถานการณ์ที่ยากลาบาก” ด้วย Model P-R-A-R-O
Break : 14.30-14.45 น.
Session 4 : 14.45-16.00 น.
11. สุ ดยอดการเจรจาแบบชนะ-ชนะ ( Win – Win Negotiation)
12. การครอบครองเกมและการช่วงชิ งสิ ทธิ์ ในการสรุ ปประเด็น รวมถึง การกาหนดทางเลือกที่ดีที่สุดหาก
การเจรจาไม่เป็ นไปตามคาดหวัง (Best Alternative to a Negotiated Agreement : BATNA)
13. สรุ ปการนาไปประยุกต์ใช้จริ งของแต่ละท่าน และ ถาม-ตอบ ข้อสงสัย
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สิ่งที่ผ้เู ข้ าอบรมจะได้ รับ
1.

2.
3.

4.

เป็ นผูม้ ีทกั ษะและความสามารถในการพูดและการสื่ อสารเพื่อการเจรจาต่อรองและเพื่อการโน้มน้าวจูง
ใจ
เป็ นผูท้ ี่สามารถเจรจาต่อรองและโน้มน้าวจูงใจโดยอีกฝ่ ายหนึ่งรับรู ้ถึงชัยชนะด้วย
เป็ นผูท้ ี่สามารถเจรจาต่อรองและโน้มน้าวจูงใจโดยสามารถเพิ่มพูนความมัน่ คงของความสัมพันธ์กบั
ลูกค้าหรื อคู่เจรจา
เป็ นผูท้ ี่สามารถสร้างโอกาสในการแข่งขันและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กบั องค์กร ได้อย่างมีประสิ ทธิ ผล
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