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Logistics & Supply Chain Management Program (LGM) 
Graduate School of Management and Innovation (GMI) 
King Mongkut’s University of Technology Thonburi 
สาขาการจัดการโลจสิตกิส์และซัพพลายเชน 
บณัฑิตวทิยาลัยการจัดการและนวัตกรรม 
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 
 

Would like to invite all interesting people to attend the practical training project :  
Purchasing Negotiation Workshop (LPU-01) 
ขอเชิญผู้ ท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบตักิารระยะสัน้หลกัสตูร “ การเจรจาตอ่รองแบบชนะทัง้คู ่พร้อม
ฝึกปฏิบตัจิริง ” 
 

Course : Purchasing Negotiation Workshop  
LPU-01: 2 Day Training  

การเจรจาต่อรองแบบชนะทัง้คู่พร้อมฝึกปฏบัิตจิริง 
หลกัสตูร : อบรมเชิงปฏิบติัการ 9,000 บาท  

(สมัครก่อนวันที่ 14 กุมภาพนัธ์ 2563  ลดราคา 1,000 บาท เหลือ 8,000 บาท) 
 
Rationale / หลักการและเหตุผล 

 

  ในชีวิตการทํางานของทุกองค์กรโดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้ ท่ีต้องรับผิดชอบในงานขาย งานบริการการตลาด หรือการ
บริหารจดัการต่างๆท่ีต้องมีการเจรจาระหว่างกนักบัลกูค้าหรือคู่ค้า คงไม่สามารถหลีกเล่ียง ความต้องการท่ีแตกต่างกนั 
หรือการมีเป้าหมายท่ีแตกต่างกนั  ความสามารถในการเจรจาต่อรองให้คล้อยตามและการควบคมุสถานการณ์ให้เป็นไป
ตามท่ีกําหนดเป็นสิ่งสําคญัย่ิงในการรักษาหรือสร้างโอกาสทางธุรกิจ การใช้วิธีการพูดการส่ือสาร การโน้มน้าวจูงใจท่ี
เหมาะสมเพ่ือให้เกิดการคล้อยตามทางความคิด และยอมรับหรือยินยอมปรับเปล่ียนตามผู้ โน้มน้าวจงูใจโดยสามารถคง
ความมัน่คงของความสมัพนัธ์เป็นสิง่ท่ีมีความสําคญัและมีความจําเป็นอยา่งมากในการสร้างสรรค์ธุรกิจให้เจริญก้าวหน้า 
โดยหลกัสตูรนีจ้ดัขึน้เพ่ือให้ผู้ เข้าฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและเพิ่มทกัษะในการเจรจาต่อรองและการพดูการส่ือสาร
เพ่ือโน้มน้าวและจงูใจ ซึง่เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัทางการค้า รักษาและสร้างโอกาสทางธุรกิจในเจริญ
รุดหน้ามากขึน้ 
 
 
 



 

Training Objectives / วัตถุประสงค์ 
 

1. เพ่ือให้ผู้ ร่วมสมัมนาได้ตระหนกัว่า กิจการทกุชนิดต้องมีการจัดซือ้จดัจ้าง และแน่นอนว่าต้องเต็มไปด้วยการ
เจรจาต่อรอง ทัง้ท่ีรู้ตวัและไม่รู้ตวั ทัง้มีรูปแบบและไร้รูปแบบ หากขาดทกัษะท่ีถกูต้องในการเจรจาต่อรอง ย่อม
ทําให้กิจการเสียหายหรือขาดประโยชน์ท่ีควรจะได้ 

2. เพ่ือให้ผู้ ร่วมสมัมนาเข้าใจหลกัการและวิธีท่ีจะเจรจาตอ่รอง เพ่ือให้ได้มาในสิง่ท่ีพงึจะได้อยา่งมีประสทิธิภาพ
และประสทิธิผล โดยไมใ่ห้มีใครประณามวา่เอาเปรียบ กดข่ี เค็ม ... 

3. เพ่ือให้เข้าใจวิธีเจรจาตอ่รองเป็นทีม 

4. ให้ผู้ เข้าร่วมสมัมนามีโอกาสลงมือฝึกเจรจาตอ่รอง พร้อมวิเคราะห์ผลดีผลเสียท่ีเกิดขึน้ 

 
วทิยากร : อาจารย์ เช่ียวชาญ รัตนามหทัธนะ B.Sc., LL.B., C.P.M., A.P.P., MCIPS 
 

 ประธานกรรมการ สถาบนัฝึกอบรมวิชาชีพจดัซือ้ โลจิสติกส์ และซพัพลายเชน 
      บริษัท อลัฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซลัแตนท์ จํากดั (AMC)  
 ผู้ ก่อตัง้ และได้รับเลือกตัง้ให้เป็นนายกสมาคมคนแรก (2531-2549 รวม 18 ปี) ของ  

      สมาคมบริหารงานจดัซือ้และซพัพลายเชนแหง่ประเทศไทย 
 ท่ีปรึกษา สมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต (TLAPS) 
 อดีตท่ีปรึกษาโครงการโลจิสติกส์คลนิิก สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

 

Training Schedule / กาํหนดการอบรมสัมมนา 
 

วันที่ 1 
 

08:30-9:00 ลงทะเบียน 
09:00-10:30  เมือมีปัญหาและความขดัแย้ง เรามีวิธีใดบ้างในการจดัการกบัมนั 

 ทดสอบเจตคติและเข้าใจนิสยัของตนเองเกียวกบัการตอ่รอง 
   

10:30–10:45 Coffee Break / พักเบรก 
 

10:45-12:00  ความแตกตา่งของการตอ่รอง 3 รูปแบบ Win-Win, Win-Lose, Lose-Lose Negotiation 
   หวัใจของการเจรจาตอ่รองคือหลกัเกณฑ์สําคญั 4 ประการในการยอมบางอย่างให้อีกฝ่าย 

 วิธีหลบหลีกก่อนจะเข้ามมุอบั (Deadlock) และวิธีแกะลอ็ค 
 

12:00-13:00 Lunch / อาหารกลางวัน 
 

13:00-14:30  การกําหนดวตัถปุระสงค์ 3 ระดบั และการเพิมประเดน็การต่อรอง 
   วิธีใช้ประโยชน์จากภาษิต รู้เขารู้เรารบร้อยครัง้ไมเ่พลียงพลําสกัครัง้ 

14:30–14:45 Coffee Break / พักเบรก 
   

14:45-16:00  ต้องรู้ใจซพัพลายเออร์วา่เขาจดักลุม่ลกูค้า 4 ประเภทไว้อยา่งไร 
   การวางแผนในการตอ่รอง ต้องทําอยา่งไร 

 ตวัอยา่งการวิเคราะห์ราคาและต้นทนุเพือใช้เป็นแนวทางในการเจรจา  
 จดักลุม่ฝึกปฏิบติัลงมือตอ่รองรอบแรก 



 

 
วันที่ 2 
 

09:00-10:30  วิธีตงัคําถาม และประโยชน์ของคําถามแตล่ะแบ 
   เทคนิคการฟังอยา่งมีประสทิธิภาพ 

 ข้อควรทําและไมค่วรทําในแตล่ะช่วงของการเจรจาตอ่รอง 
 คําแนะนําเมือต้องตอ่รองกบัคนแตล่ะประเภท 

 

10:30–10:45 Coffee Break / พักเบรก 
 

10:45-12:00  การจดัทีมเจรจา และหนา้ทีของแต่ละคนในทีม 
 ข้อคิดเม่ือจะต้องเจรจาตอ่รองทางโทรศพัท์ 
 ข้อคิดในการจดัท่ีนัง่อยา่งชาญฉลาด   

 เทคนิคการโนม้นา้วจูงใจในระหวา่งการเจรจาต่อรอง 
 

12:00-13:00 Lunch / อาหารกลางวัน 
 

13:00-14:30  การแบง่เคก็อยา่งพอใจทงัคู่ 
 กบัดกัและแท็กติกท่ีใช้ในการเจรจาตอ่รอง 

 การสังเกตอากปักริยาท่าทางของคู่เจรจา 

14:30–14:45 Coffee Break / พักเบรก   
 

14:45-15:50  จดักลุม่ฝึกปฏิบติัลงมือตอ่รองรอบสอง 
 สรุปและถาม-ตอบ 

 

15:50-16:00 ปิดการอบรม สมัมนา, มอบวฒิุบตัร 
 

วธีิการอบรม 

การบรรยายเชิงกรณีศกึษาจริงและ Work Shop โดยผู้ เข้าร่วมอบรม 

วันอบรม  2 วนั 

 

สถานที่    โรงแรมจสัมินซิตี ้(ชัน้ 11, สขุมุวิท 23, อโศก, กรุงเทพฯ)  

ผู้เข้ารับการอบรม -      ผู้บริหารและผู้ปฏิบติังานจดัซือ้จดัจ้างทกุระดบั 

- ผู้ขายและผู้ รับจ้างทกุอตุสาหกรรม 

- ผู้สนใจทัว่ไป เพราะหลกัเจรจาในหลกัสตูรนีมิ้ได้จํากดัอยูใ่นวงการจดัซือ้วา่จ้าง
เทา่นัน้ แตส่ามารถนําไปใช้เจรจาตอ่รองได้กบัทกุอยา่ง 

รายละเอียดอ่ืนๆ  มอบใบรับรองการฝึกอบรม (Certificate) 
 

 
 



 

 
For more information, please contact  

Graduate School of Management and Innovation 
King Mongkut’s University of Technology Thonburi 

นางสาวนภสัวรรณ เกตกุ่อลาภ (คณุนก)  
Mobile Phone Number. 087-982-3003 

napaswan.lgm@gmail.com 
หรือ 

ผศ.ดร ชมุพล มณฑาทิพย์กลุ 
Mobile Phone Number. 084-164-8981 

Email : en_chumpol@yahoo.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ใบลงทะเบยีนเข้ารับการอบรม 
หลักสูตร การเจรจาต่อรองแบบชนะทัง้คู่พร้อมฝึกปฏบัิตจิริง 

 
ข้าพเจ้า..........................................นามสกลุ.............................................................อาย.ุ...............................ปี 
 

ช่ือ-สกลุภาษาองักฤษ…………………………………………………………………………………………………… 
 

บริษัท..............................................................................ตําแหน่ง..................................................................... 
 

มือถือ........................................แฟ็กซ์.....................................Email.................................................................. 
 

ต้องการออกใบเสร็จในนาม………………………………………………………………………………….................. 
 

…………………………………………………………………………………..................……………....…………... 
 

ต้องการจองท่ีนัง่สําหรับการอบรมในหลกัสตูรข้างต้น 
 
 พร้อมกนันีไ้ด้โอนเงินคา่อบรมเข้าบญัชีเลขท่ี 330-1-38564-9 เป็นจํานวนเงิน.............................บาท 
 เข้าบญัชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา ถนนประชาอุทิศ ช่ือบญัชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
และได้ส่งหลักฐานการโอน (Scan) เงิน ไปท่ี  napaswan.lgm@gmail.com หรือ en_chumpol@yahoo.com ขอให้
ทางผู้จดัอบรมกรุณาติดตอ่เพ่ือยืนยนักําหนดการอบรมแก่ข้าพเจ้าตามหมายเลขโทรศพัท์หรือทาง E-mail ข้างต้น   
ในกรณีท่ีไมส่ามารถเปิดอบรมได้ตามกําหนด ข้าพเจ้ายินดียกเลกิการอบรมและจะแจ้งให้ทางผู้จดัการอบรม 
 
โอนเงินคืนให้ ข้าพเจ้าได้ท่ี เลขท่ีบญัชี...................................................ธนาคาร..................................................... 
 

สาขา..........................................................ช่ือบญัชี.......................................................................................และ 
 
แจ้งการโอนเงินคืนข้าพเจ้าได้ท่ี E-mail ................................................................................................................ 
 

 
ลงช่ือ ......................................................... 
        (                                                        ) 
 
 
หมายเหต:ุ กรุณาสง่เอกสารนีพ้ร้อมหลกัฐานการโอนเงินไปท่ี  napaswan.lgm@gmail.com หรือ 

en_chumpol@yahoo.com  การลงทะเบียนจะถือวา่สมบรูณ์เม่ือได้รับ Email Pay-in Slip จากผู้สมคัร  
   และผู้สมคัรจะได้รับ Email ยืนยนัการรับสมคัรของทา่น 
 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ   
มือถือ 087-982-3003 โทรศพัท์ 02-470-9795, 9799  โทรสาร 02-470-9798 


