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3. หลักการและเหตุผล 

 โลกยุคโลกาภิวัตน/น้ี การเจรจาต5อรอง เชิงบูรณาการ (Integrative Negotiation) และการบริหาร

จัดการความขัดแยOงกลายเปQนทักษะที่จำเปQนของชีวิต (life skills)  การเรียนรู Oกระบวนการ โครงสรOาง 

(process, structure, principles, and strategies) หลักการและกลยุทธ/ของการเจรจาต5อรองจึงกลายเปQนแม5

ไมOที่สำคัญของผูOที่ตOองการประสบความสำเร็จในโลกของธุรกิจและการรักษาความสัมพันธ/ที่ดีซึ่งเปQนสิ่งที่ไม5

ควรมองขOามในศตวรรษท่ี 21 น้ี  

 ในการดำเนินธุรกรรมก็เช5นกัน ไม5ว5าจะเปQนทางดOานธุรกิจหรือการประสานงานขององค/กรต5างๆ 

จำเปQนตOองมีการใชOทักษะการเจรจาเพื่อใหOองค/กรสามารถบรรลุตามเปoาหมายที่กำหนดไวO ที่สำคัญการเจรจา

ต5อรองเปQนส่ิงท่ีตOองการความคิดเชิงเปQนระบบ มีการเตรียมตัวล5วงหนOา และมีเทคนิคท่ีดีบนหลักของจิตวิทยา

การส่ือสารและจิตวิทยาทางสังคมที่เนOน 3 P คือ Prepare, Probe, Propose  อันหมายถึง  การเตรียมการ 

การหยั่งท5าที และการยื่นขOอเสนอ การเจรจาต5อรองที่ดียังตOองคำนึงถึงการมีจริยธรรมดOวย โดยทOายที่สุดแลOว

การเจรจาต5อรองจะนำไปสู5การสรOางความสัมพันธ/ที่ดีในระยะยาวบนฐานของประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ของการเจรจาเชิงบูรณาการ 

 

 

4. วัตถุประสงค7 
 

 เพ่ือใหOผูOท่ีเขOารับการอบรมไดOเรียนรูOทฤษฎีการเจรจาต5อรองระดับช้ันนำของโลกและสามารถนำไป

ประยุกต/ใชOกับชีวิตประจำวันไดOอย5างมีประสิทธิภาพ เพ่ือลดปvญหาการตกหลุมพรางทางการเจรจา ท้ังน้ี 

เน้ือหาจะครอบคลุมท้ังกระบวนการการเจรจาต5อรอง แนวคิดหลักในการเจรจาต5อรอง  การเตรียมตัวในการ

เจรจาต5อรอง เทคนิคการโนOมนOาวและกลยุทธ/การเจรจาต5อรองท่ีสำคัญเนOนการอัดฉีดขOอมูลท้ัง 3 ดOาน คือ 

1. ดOานทัศนคติเก่ียวกับการเจรจาต5อรอง (Attitude in Negotiation)  2. ดOานองค/ความรูOในการเจรจา

ต5อรอง (Knowledge in Negotiation)  3. ดOานทักษะการส่ือสารในการเจรจาต5อรอง (Skills for 

Negotiation) 
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5. ประโยชน7ท่ีผูAเขAารับการอบรมจะไดAรับ 
  

 ผูOเขOารับการอบรมจะทราบทฤษฎีแม5ไมOและแนวคิดหลักเรื่องการเจรจาต5อรอง สามารถคิดอย5างเปQนระบบเพ่ือ
การเตรียมตัวที่ดีก5อนการเจรจาต5อรองและสามารถดำเนินการการเจรจาอย5างเปQนกระบวนการ และทราบเทคนิค
ทางการสื่อสาร การโนOมนOาวและกลยุทธ/การเจรจาต5อรองที่สามารถนำไปปรับใชOในบริบทต5างๆ ไดO โดยการเนOนการร5วม
อภิปรายปvญหา การวิเคราะห/ปvญหา การอ5านกรณีศึกษา และการฝ~กปฏิบัติจริง  เนOนการฝ~กวิเคราะห/และการร5วม
ปฏิบัติการ (Hands-on Approach) ท่ีทำใหOเขOาใจจิตวิทยาการต5อรองและบุคลิกภาพท่ีพึงประสงค/ของนักเจรจา 

 
6. หัวขAอวิชาในหลักสูตร  

-  กระบวนการการเจรจาต5อรองและกลยุทธ/การบริหารความขัดแยOงจากมุมมองของจิตวิทยาสังคม  

 -  เทคนิคเชิงประยุกต/ดOานการเจรจาต5อรอง: การวิเคราะห/โครงสรOาง และกระบวนการเจรจา 

 -  การสำรวจอิทธิพลระหว5างบุคคลบนโต�ะเจรจาต5อรองและแบบสำรวจพ้ืนฐานของจิตของนักเจรจาต5อรอง 

 -  วิเคราะห/แม5ไมOและอุบายทางการเจรจาอย5างเปQนระบบ  

 - ไฮไลท/การเจรจาในบริบทต5างๆ บนฐานของจริยธรรม และการเขOาร5วมกิจกรรมสะทOอนความคิดและ

ประสบการณ/เชิงรวม 

-  เทคนิคการบริหารจัดการความขัดแยOงในบริบทไทย 

 -  กิจกรรม Module พรOอมสรุป   

5. จำนวนผูAเขAารับการฝNกอบรม  

จำนวน   30  คน 

6. คุณสมบัติของผูAเขAารับการฝNกอบรม 
1. ปริญญาตรีไม5จำกัดสาขา 
ผูOบริหารทุกระดับ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงผูOบริหารฝ�ายต5าง ๆ อาทิ ฝ�ายทรัพยากรบุคคล 

2. ฝ�ายพัฒนาองค/กร ฝ�ายกลยุทธ/องค/กร ฯลฯ  

3. เจOาของกิจการ 

4. เจOาหนOาท่ีระดับปฏิบัติการ 

5. ผูOสนใจท่ัวไป 

7. วิธีการฝNกอบรม และระยะเวลาการฝNกอบรม   

อบรม Online ผ5านระบบของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร/     

จำนวน  3  วัน  เวลา 09.00-16.00 น. 

*วันและเวลาของการฝ0กอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบวัน/เวลาอบรมที ่www.training.nida.ac.th 
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8. วิทยากร  

รศ.ดร.จุฑาพรรธ/ ผดุงชีวิต 
 

9. คTาธรรมเนียม 

ท5านละ 5,500.-บาท  
(ศิษยNเกOาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรNแนบสำเนาใบปริญญาบัตรแนบมาพรXอมใบสมัคร ท"านจะได)สิทธิ์ลด 10%) 

 

10. การรับรองผลการฝNกอบรม 

ผูOผ5านการฝ~กอบรมจะตOองมีเวลาในการเขOารับการฝ~กอบรมและเขOาร5วมกิจกรรมในหลักสูตรไม5นOอย

กว5ารOอยละ 85 ของระยะเวลาการฝ~กอบรมทั้งหมดจึงจะไดOรับใบรับรองการสำเร็จหลักสูตรฝ~กอบรม

จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร/ 

 

11. การสมัครและการชำระคTาธรรมเนียม 

1  การสมัคร  ลงทะเบียน On-line ไดOท่ี  www.training.nida.ac.th 

 
 

สอบถามรายละเอียดการลงทะเบียน On-line ไดOท่ี  

Line@: Trainingnida   

E-Mail: Trainingnida@gmail.com 

Facebook: https://www.facebook.com/trainingnida 

Tel. 02-727-3213,14,31 และ 082-790-1952,   

ท่ีอยู5: สำนักสิริพัฒนา อาคารสยามบรมราชกุมารี ช้ัน 14 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร/ 
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1  การชำระค+าธรรมเนียม    

ท5านสามารถชำระค5าธรรมเนียมโดยการโอนเงินเขOาบัญชีเงินฝากออมทรัพย/ ธนาคารกรุงเทพ สาขาสถาบัน

บัณฑิตพัฒบริหารศาสตร/ ในนาม “สถาบันบัณฑิตพัฒบริหารศาสตร/ สำนักสิริพัฒนา” เลขบัญชี  944-023397-2   

และส5ง E-mail ใบนำฝากจากธนาคาร (พรOอมระบุรายละเอียดในการออกใบเสร็จรับเงิน) ไปยัง 

Trainingnida@gmail.com หรือส5งโทรสารหมายเลข  0 2375 4720 หรือสอบถามรายละเอียดการชำระเงิน

เพ่ิมเติมไดOท่ี 0 2727 3232, 02 727 3227  
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เวลา 
09.00 – 16.00 น. 

วัน 

วันท่ี 1 

Day 1  

•    Module 1: เกร่ินนำการเจรจาและจิตวิทยาการส่ือสาร  

•    Module 2: บุคลิกภาพบทบาทของนักเจรจา 

รศ.ดร.จุฑาพรรธ/  ผดุงชีวิต 

วันท่ี 2 

Day 2  

• Module 3/4: แม5ไมOข้ันท่ี 1: การเตรียมการเชิงกลยุทธ/                      

และการบริหารความขัดแยOง  

รศ.ดร.จุฑาพรรธ/  ผดุงชีวิต 

วันท่ี 3 

Day 3 

• Module 5: แม5ไมOข้ันท่ี 2: การหย่ังท5าทีคู5เจรจา  

 Module 6: แม5ไมOข้ันท่ี 3: กลยุทธ/และอุบาย  

• Module 7: จริยธรรมและการเจรจา 

• Module 8: กิจกรรมสะทOอนความคิด/สรุป/Q-A 

• Q-A/Summary  

รศ.ดร.จุฑาพรรธ/  ผดุงชีวิต 
 

หมายเหตุ ช5วงเวลาพัก 

 เวลา 10.30 – 10.45 น. พักช5วงเชOา 15 นาที 

  14.30 – 14.45 น. พักช5วงบ5าย 15 นาที 

  12.00 – 13.00 น. พักกลางวัน 60 นาที 

 


