วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ระยะเวลา 1 วัน
หล ักการและแนวคิด
• การเจรจาต่อรองเป็ น สามารถสร ้างข ้อได ้เปรียบให ้เกิดขึน
้ ได ้ โดยเฉพาะเรือ
่ งของการแข่งขันทางธุรกิจ เมือ
่ การเจรจาต่อรอง
เกิดขึน
้ นั่นหมายถึงเป้ าหมายทีแ
่ ต่ละฝ่ ายต ้องการจะบรรลุยอ
่ มเกิดขึน
้ ตามมา แน่นอนว่าฝ่ ายหนึง่ อาจจะได ้เปรียบและอีกฝ่ าย
อาจจะต ้องเสียเปรียบจากการเจรจาต่อรองก็เป็ นได ้ โอกาสของการเจรจาต่อรองทีจ
่ ะเกิดการ Win-Win จึงเป็ นไปได ้ยากยิง่ หาก
ทักษะและต ้นทุนทีม
่ ใี นองค์กรของทัง้ สองฝ่ ายไม่ใกล ้เคียงกันจริงๆ
่ สารและการประสานงาน เป็ นศาสตร์สาคัญของผู ้นาไปใช ้ปฏิบต
• ในการติดต่อสือ
ั จ
ิ าเป็ นต ้องมี เพราะงานจะสาเร็จได ้ ไม่ได ้มีเราแค่
่ สาร ในการบริหารจัดการ
คนเดียว ทีมงานและบุคคลทีเ่ กีย
่ วข ้องรอบข ้างนัน
้ มีความสาคัญทีผ
่ ู ้นาไปใช ้ปฏิบต
ั จ
ิ ะต ้องใช ้ทักษะการสือ
่ สารและการเจรจาต่อรองจึงเป็ นทักษะทีส
ให ้เกิดเป็ นผลสัมฤทธิข
์ น
ึ้ มาอบรม สัมมนา ดังนัน
้ ทักษะในการสือ
่ าคัญ ในโหมดของการ
แข่งขันเชิงธุรกิจการค ้า การทาธุรกรรมต่างๆ การทาสัญญาต่าง ๆ การขาย การบริการ เป็ นต ้น
่ สารและการเจรจากับลูกค ้านี้ จะช่วยเสริมทักษะและเทคนิคการสือ
่ สารและการเจรจาต่อรองในรูปแบบ
• หลักสูตรเทคนิคการสือ
่ สารและการเจรจาให ้เกิดขึน
ต่างๆ รวมทัง้ แนะแนววิธก
ี ารคิดทีเ่ ป็ นผลดีตอ
่ การสือ
้ อย่างเอือ
้ ประโยชน์ตอ
่ ทุกฝ่ าย และอิงจาก
่ สารให ้เข ้าใจ เจรจาให ้เข ้าถึง”
ทรัพยากรทีแ
่ ต่ละองค์กรมีอยู่ เพือ
่ ให ้เกิดผลประโยชน์สงู สุดแก่ทก
ุ ฝ่ าย “สือ

“สื่อสารให้ เข้ าใจ เจรจาให้ เข้ าถึง”
ว ัตถุประสงค์

่ สารทีท
• เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมได ้เรียนรู ้หลักการสือ
่ าให ้เกิดประสิทธิผลสูงสุดอบรม สัมมนา เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมได ้เรียนรู ้
หลักการเจรจาต่อรองในรูปแบบต่างๆ
• เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมได ้เรียนรู ้ทักษะการวิเคราะห์ โน ้มน ้าวใจ และเทคนิคการเจรจาต่อรอง
• เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมได ้นาความรู ้วิธค
ี ด
ิ ต่อการเจรจาต่อรองไปใช ้ได ้อย่างถูกต ้องและเกิดผล

้ หาของหล ักสูตร (Course Outline)
เนือ
่ สารทีด
นักสือ
่ ต
ี ้องเปลีย
่ นแปลงอะไรบ ้าง
่ สารให ้เกิดประสิทธิผล
หลักในการสือ
่ สาร
จิตวิทยาการวิเคราะห์คนสาหรับการสือ
่ สาร
จิตวิทยาการประสานงานสาหรับการสือ
รู ้เขา-รู ้เรา ก่อนการเจรจาต่อรอง
คุณสมบัตท
ิ ด
ี่ ข
ี องนั กเจรจาต่อรอง
เป้ าหมายของการเจรจาต่อรอง
วิธค
ี ด
ิ และวิเคราะห์ผลจากการเจรจาต่อรอง
การเจรจาต่อรองทีส
่ ร ้างข ้อได ้เปรียบดีกว่าหรือเสียเปรียบดีกว่า
อานาจการต่อรอง – การเจรจาต่อรอง
วาทศิลป์ ในการเจรจาต่อรอง
กระบวนการเจรจาต่อรอง
กลยุทธ์การเจรจาต่อรองในรูปแบบต่างๆ
ึ ษาจากประสบการณ์ตรงของวิทยากร
กรณีศก
Workshop แบ่งกลุม
่ ฝึ กปฏิบต
ั ิ
ให ้โจทย์การเจรจาต่อรองในรูปแบบต่างๆ
วิทยากรให ้ผลลัพธ์ทไี่ ด ้ของเวิรก
์ ช็อบนี้
สรุปเนือ
้ หาแลกเปลีย
่ นการเรียนรู ้ด ้วยการวิเคราะห์จากผู ้เข ้ารับการอบรม
ข ้อคิดฝากให ้กับผู ้เข ้ารับการอบรม เพือ
่ นากลับไปฝึ กปฏิบัตใิ ห ้เกิดการพัฒนาทีด
่ ย
ี งิ่ ขึน
้

ผูท
้ เี่ หมาะสม
ก ับหล ักสูตรนี้
ผู ้จัดการ
หัวหน ้างาน
พนักงาน

วิธก
ี าร
(ทฤษฎี 30% ปฏิบัติ 70%)
การบรรยาย – สาธิต – ประสบการณ์
เน ้นให ้มีสว่ นร่วมคิดวิเคราะห์ เพือ
่ ดึงศักยภาพของผู ้เข ้ารับการอบรมออกมา
ระดมสมอง – กิจกรรมกลุม
่ สัมพันธ์ – เกมส์สอดแทรก – การแสดงบทบาทสมมติ

สไตล์การสอนของวิทยากร
Psychology for motivated thinking (การใช ้จิตวิทยาเพือ
่ กระตุ ้นความคิด)
Training interactive for leverage the real performance (การฝึ กอบรมเชิงโต ้ตอบสาหรับการใช ้ประโยชน์จากการ
ปฏิบต
ั จิ ริง)
Psychology (จิตวิทยา) และ Interactive (เชิงโต ้ตอบ) คือการนาจิตวิทยามาใช ้ร่วมในการฝึ กอบรม และกระตุ ้น
ความคิดของผู ้เรียนอยู่ตลอดในเชิงโต ้ตอบแบบอินเตอร์แอคทีฟ

กาหนดการ
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
ราคา 3,500 บาท
อบรมกับเรา EnTraining สิทธิในการลดหย่อนภาษี 200%
สถานที่ โรงแรม ในกรุงเทพ

ประวัติ วิทยากร
อ.ไพรั ช วนัสบดีไพศาล
Education Background
Degree:
University:
Degree:
University:

Master’s Degree in Marketing
Ramkamhaeng University
Bachelor’s Degree in Telecommunication
Mahanakorn University of Technology

Company Background
▪ MultiLink Co., Ltd.
• Oversee all Sale Team
▪ DT Group of companies (Subsidiary of CP)
• Included 9 companies to oversee and management
▪ Independent Trainer and Consultant for most customers
Sale and Service Courses
Special Skills

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Strategic Thinking and Strong analytical skills
Strong in Real Business Process
Strong in Sales, Services, Marketing for Business
Strong in Organization Management
Strong in Human Psychological Methodology
Good negotiation and excellent presentation skill
Fast Learning and Proactive Changed

Training Skills

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Business Process Segmentation
Organization and HR Management Segmentation
Human Psychological Methodology
Sales Segmentation
Services Segmentation
Marketing Segmentation
Project Management Professional
Business Continuity Management

Trainer Courses (Preferable)

▪
▪
▪
▪

Sales, Services, and Management
People Motivation
Mind at Work
Coaching and Changing the Mind

Consultant

▪

Muang Thai Management (Subsidiary of Muang Thai Life Assurances)
• Human Resource and Operation Routine Process

▪

Sommart Corporate & Service
• Sales and Services for entire systems

Entraining.net
ศิลปะในการสร้ างความรู้ ท่ เี คียงคู่คุณ
112 ซอยรามคาแหง (30/1) ถนนรามคาแหง

แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

ศ

โทรศัพท์ 0-2374-8638, 0-2732-2345 โทรสาร 0-2375-2347 Email : asst.entraining@gmail.com

แบบฟอร์ มลงทะเบียนหลักสูตร “เทคนิคการสื่อสารและการเจรจากับลูกค้ า”
โดยอาจารย์ ไพรัช วนัสบดีไพศาล
อบรม วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561
วันที่ลงทะเบียน ____/____/_____
บริ ษัท____________________________________________________________________________________________
ประเภทธุรกิจ / อุตสาหกรรม _________________________________________________________________________
ที่อยูบ่ ริ ษัท ________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
โทรศัพท์________________________________ต่อ_________________โทรสาร________________________________
ชื่อผู้ติดต่อ________________________E-mail: __________________
รายชื่อผู้สมัครเข้ าร่ วมอบรม (กรุ ณากรอกข้ อมูลให้ ครบ)
1. ชื่อ-สกุล___________________________ตาแหน่ง______________
โทรศัพท์____________________E-mail ______________________
2. ชื่อ-สกุล___________________________ตาแหน่ง______________
โทรศัพท์____________________E-mail ______________________
3.

ชื่อ-สกุล___________________________ตาแหน่ง______________
โทรศัพท์____________________E-mail ______________________

จานวนผู ้สมัคร ______ท่าน
รวมเป็ นเงินสุทธิ_________บาท
ค่าใช ้จ่ายในการลงทะเบียน ต่อท่าน
ท่านละ3,500บาท + ภาษี 7%= 3,745บาท
กรณีสมัครในนามบริษัทหัก ณ ทีจ
่ า่ ย 3 % เหลือยอดชาระ= 3,640บาท
เลขประจาตัวผู ้เสียภาษี อากร 0105542075125
ั่ จากัด
บริษัท เอ็นมาร์ก โซลูชน
112 ซอยรามคาแหง (30/1) ถนนรามคาแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
**ผู ้ลงทะเบียนในนามบริษัท กรุณานาหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ
่ ่ายมายืน
่ ในวันทีอ
่ บรม**
วิธก
ี ารชาระเงิน
ั่ จากัดหรือEnMark Solution Co.,Ltd. หรือ
1.เช็คสัง่ จ่าย บริษัท เอ็นมาร์ก โซลูชน
2. โอนเงินเข ้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาหัวหมาก เลขทีบ
่ ัญชี 078-2-89212-6
ื่ หลักสูตร และชือ
่ บริษัท มาที่ 0-2375-2347
3. แฟกซ์ใบ Pay in ระบุชอ

