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การเจรจาตอรองการเจรจาตอรอง

มนตรีมนตรี  ศิลปมหาบัณฑิตศิลปมหาบัณฑิต
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ทําความรูจักกับการเจรจาตอรองทําความรูจักกับการเจรจาตอรอง

““กระบวนการระหวางบคุคลสองฝายหรือมากกวาที่กระบวนการระหวางบคุคลสองฝายหรือมากกวาท
 

ี่
ใชความพยายามที่จะกอใหเกิดการตัดสินใจรวมกันในใชความพยายามที่จะกอใหเกิดการตัดสินใจรวมกันใน

 ปญหาที่มาจากความไมลงรอยกันหรือขอขัดแยงกันปญหาที่มาจากความไมลงรอยกันหรือขอขัดแยงกัน””
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ลักษณะของการเจรจาตอรองลักษณะของการเจรจาตอรอง


 
เปนกระบวนการไมใชผลลพัธเปนกระบวนการไมใชผลลพัธ


 

คูกรณีสองฝายหรือมากกวาคูกรณีสองฝายหรือมากกวา


 
สมัครใจสมัครใจ


 

หาขอยุติในปญหารวมกันหาขอยุติในปญหารวมกัน
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เปรียบเทียบวิธีการะงับขอพิพาทเปรียบเทียบวิธีการะงับขอพิพาท

วิธีการวิธีการ สภาพบังคับสภาพบังคับ
ของวิธีการของวิธีการ

เวลาและคาใชจายเวลาและคาใชจาย การตัดสินใจการตัดสินใจ

เจรจาตอรองเจรจาตอรอง ไมมีไมมี นอยนอย คูพิพาทคูพิพาท

ไกลเกลี่ยขอพิพาทไกลเกลี่ยขอพิพาท ไมมีไมมี นอยนอย คูพิพาทคูพิพาท

อนุญาโตตุลาการอนุญาโตตุลาการ มีมี มากมาก คนกลางคนกลาง

ดําเนินคดีดําเนินคดี มีมี ปานกลางถึงมากปานกลางถึงมาก คนกลางคนกลาง
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ความสําคัญของการเจรจาตอรองความสําคัญของการเจรจาตอรอง

 การเจรจาตอรองในชีวิตประจําวัน
 การเจรจาตอรองในที่ทํางาน
 การเจรจาตอรองกับธุรกิจ
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อุปสรรคของความสําเร็จในการเจรจาตอรองอุปสรรคของความสําเร็จในการเจรจาตอรอง


 

ขาดความไมไววางใจกันขาดความไมไววางใจกัน


 
ขอมูลไมเพียงพอขอมูลไมเพียงพอ


 

ทักษะการเจรจาทักษะการเจรจา


 
ขาดความอดทนขาดความอดทน


 

ปญหาการสื่อสารปญหาการสื่อสาร
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อุปสรรคของความสําเร็จในการเจรจาตอรองอุปสรรคของความสําเร็จในการเจรจาตอรอง


 

ผิดคนผิดคน


 
คูเจรจาที่แตกตางกันคูเจรจาที่แตกตางกัน
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ศึกษาคูเจรจาศึกษาคูเจรจา
ความสัมพันธและผลประโยชนความสัมพันธและผลประโยชน


 
เตาเตา


 

ฉลามฉลาม


 
ตุกตาหมีตุกตาหมี


 

สุนัขจิ้งจอกสุนัขจิ้งจอก


 
นกฮูกนกฮูก
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รูปแบบของการเจรจาตอรองรูปแบบของการเจรจาตอรอง


 

แบบแบงสันปนสวนแบบแบงสันปนสวน
(Distributive Negotiation)(Distributive Negotiation)


 
แบบเนนผลประโยชนแบบเนนผลประโยชน  

(Interest(Interest--based Negotiation)based Negotiation)

Presenter
Presentation Notes
๑ มีแพ้ชนะ
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PRICING PUZZLE 
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บญัญัติบญัญัติ  77  ประการประการ
 ในการเจรจาตอรองอยางมีประสิทธิผลในการเจรจาตอรองอยางมีประสิทธิผล


 

ผลประโยชนผลประโยชน


 
ขอเสนอขอเสนอ


 

หลักเกณฑหลักเกณฑ


 
ทางเลือกอื่นทางเลือกอื่น


 

ความสัมพันธความสัมพันธ


 
การสื่อสารการสื่อสาร


 

การตกลงการตกลง
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ผลประโยชนผลประโยชน ( (Interest)Interest)


 
ผลประโยชนผลประโยชน ( (interest) interest) และจุดยืนและจุดยืน ( (Position)Position)

““ผลประโยชนผลประโยชน  เปนแรงจูงใจที่อยูเบื้องหลังการเรียกรองของคูเจรจาเปนแรงจูงใจที่อยูเบื้องหลังการเรียกรองของคูเจรจา””

““จุดยืนจุดยืน  เปนเพียงหนทางหรือวธิีการที่คูเจรจาคิดวาจะสามารถบรรลุถึงเปนเพียงหนทางหรือวธิีการที่คูเจรจาคิดวาจะสามารถบรรลุถึง
 ผลประโยชนของฝายตนผลประโยชนของฝายตน””
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ผลประโยชนผลประโยชน


 

ผลประโยชนและจดุยืนเปรียบเสมอืนภูเขาน้ําแข็งผลประโยชนและจดุยืนเปรียบเสมอืนภูเขาน้ําแข็ง


 
การเนนถึงผลประโยชนไมใชจดุยืนการเนนถึงผลประโยชนไมใชจดุยืน  



14

ผลประโยชนผลประโยชน


 

เขาใจผลประโยชนตนเองเขาใจผลประโยชนตนเอง  และการจัดลําดับและการจัดลําดับ


 
คนหาผลประโยชนของคูเจรจาคนหาผลประโยชนของคูเจรจา


 

การสรางคุณคาของผลประโยชนรวมการสรางคุณคาของผลประโยชนรวม  
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ตัวอยางของผลประโยชนตัวอยางของผลประโยชน


 

ความสัมพันธความสัมพันธ


 
ชื่อเสียงชื่อเสียง


 

ความปลอดภยัความปลอดภยั


 
ธุรกิจและทางการเงินธุรกิจและทางการเงิน


 

การเปนที่ยอมรับการเปนที่ยอมรับ
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ขอเสนอขอเสนอ ( (Options)Options)

ทางเลือกเปนวิธีการที่ทําใหบรรลุถึงผลประโยชนทางเลือกเปนวิธีการที่ทําใหบรรลุถึงผลประโยชน
 


หรือความตองการหรือความตองการ
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ขอเสนอขอเสนอ


 

การคิดคนทางเลือกโดยคํานึงถึงประโยชนการคิดคนทางเลือกโดยคํานึงถึงประโยชน


 
แยกขั้นตอนแสวงหาทางเลือกกับการตัดสินใจแยกขั้นตอนแสวงหาทางเลือกกับการตัดสินใจ


 

การระดมสมองเพื่อหาทางเลือกการระดมสมองเพื่อหาทางเลือก
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ขอเสนอขอเสนอ

กติกาสําหรับการคิดคนทางเลือกกติกาสําหรับการคิดคนทางเลือก


 
ไมมีการตัดสินใจตกลงในทันทีไมมีการตัดสินใจตกลงในทันที


 

ไมมีใครเปนเจาของทางเลอืกที่คิดคนขึ้นไมมีใครเปนเจาของทางเลอืกที่คิดคนขึ้น


 
ไมมีการวิพากษวิจารณไมมีการวิพากษวิจารณ


 

ไมมีการประเมินไมมีการประเมิน
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ขอเสนอขอเสนอ

แนวคิดสําหรับการตัดสินใจแนวคิดสําหรับการตัดสินใจ


 
ขอตกลงที่เกิดขึ้นควรมาจากมทางเลือกหลายขอตกลงที่เกิดขึ้นควรมาจากมทางเลือกหลาย  ๆๆ  ทางที่คิดคนขึ้นทางที่คิดคนขึ้น


 

ตัดสินใจตอเมื่อถึงขั้นตอนสุดทายของการเจรจาตอรองตัดสินใจตอเมื่อถึงขั้นตอนสุดทายของการเจรจาตอรอง
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หลักเกณฑหลักเกณฑอางอิงอางอิง ( (Criteria)Criteria)


 

ทําไมตองใชหลักเกณฑทําไมตองใชหลักเกณฑ


 
มาตรฐานทางเชิงภาวะวิสัยมาตรฐานทางเชิงภาวะวิสัย


 

กระบวนการที่เปนธรรมกระบวนการที่เปนธรรม
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หลักเกณฑอางอิงหลักเกณฑอางอิง
คนหามาตรฐานเพื่อชี้วัดความเปนธรรมคนหามาตรฐานเพื่อชี้วัดความเปนธรรม


 
หลักเกณฑตามกฎหมายหลักเกณฑตามกฎหมาย


 

แนวปฏิบัติของสาขาอาชีพนั้นแนวปฏิบัติของสาขาอาชีพนั้น


 
ราคาตลาดราคาตลาด


 

ราคาทางราชการราคาทางราชการ


 
ประเพณีปฏิบัติประเพณีปฏิบัติ
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หลักเกณฑอางอิงหลักเกณฑอางอิง

เลือกกระบวนการที่เปนธรรมเลือกกระบวนการที่เปนธรรม


 
การผลัดเปลี่ยนกันการผลัดเปลี่ยนกัน


 

การตัดแบงและการเลือกการตัดแบงและการเลือก


 
เสี่ยงดวงเสี่ยงดวง


 

ใหคนกลางตัดสินใจใหคนกลางตัดสินใจ
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ทางทางเลือเลือกอื่นกอื่น ( (Alternatives)Alternatives)

ความหมายความหมาย
““ทางเลือกอื่นที่คูเจรจาสามารถทําไดโดยไมตองหารือหรือพึ่งพึงคูทางเลือกอื่นที่คูเจรจาสามารถทําไดโดยไมตองหารือหรือพึ่งพึงค

 
ู

เจรจาอีกฝายหนึ่งเจรจาอีกฝายหนึ่ง””
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ทางเลือกอื่นทางเลือกอื่น


 

ทําไมตองพิจารณาทางเลือกอื่นทําไมตองพิจารณาทางเลือกอื่น


 
BATNA BATNA 

(The Best Alternative to a Negotiated Agreement)(The Best Alternative to a Negotiated Agreement)


 
WATNAWATNA

(The Worst Alternative to a Negotiated Agreement)(The Worst Alternative to a Negotiated Agreement)



25

ทางเลือกอื่นทางเลือกอื่น


 

เรียนรูเรียนรู BATNA  BATNA ของตนเองของตนเอง


 
ประเมินประเมิน BATNA  BATNA ของคูเจรจาของคูเจรจา


 

ขอตกลงตองดีกวาหรือเทากับขอตกลงตองดีกวาหรือเทากับ BATNA  BATNA ของทั้งสองฝายของทั้งสองฝาย
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ความสัมพันธความสัมพันธ ( (Relationship)Relationship)


 

สิ่งที่คูเจรจาพบระหวางการเจรจาสิ่งที่คูเจรจาพบระหวางการเจรจา
เนื้อหาสาระเนื้อหาสาระ
ความสัมพันธความสัมพันธ
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ความสัมพันธความสัมพันธ


 

ความสัมพันธบางครั้งเปนเรื่องเดียวกับเนื้อหาสาระความสัมพันธบางครั้งเปนเรื่องเดียวกับเนื้อหาสาระ


 
ความสัมพันธบางครั้งปะปนอยูกับเนื้อหาสาระความสัมพันธบางครั้งปะปนอยูกับเนื้อหาสาระ


 

แยกคนออกจากปญหาแยกคนออกจากปญหา
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ความสัมพันธความสัมพันธ
การจัดการกับความสัมพันธการจัดการกับความสัมพันธ

เริ่มตั้งแตตนของการเจรจาเริ่มตั้งแตตนของการเจรจา
ความรับรูความรับรู

สมมติตนเองเปนคูเจรจาสมมติตนเองเปนคูเจรจา
ไมคาดเดาเจตนาของคูเจรจาไมคาดเดาเจตนาของคูเจรจา



29

ความสัมพันธความสัมพันธ
การจัดการกับความสัมพันธการจัดการกับความสัมพันธ  

อารมณอารมณ
การสงบและใจเย็นการสงบและใจเย็น
กติกาการแสดงความโกรธกติกาการแสดงความโกรธ

การสื่อสารการสื่อสาร
การแสดงมิตรไมตรีการแสดงมิตรไมตรี
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การสื่อสารการสื่อสาร ( (Communication)Communication)

การสื่อสารทําหนาที่การสื่อสารทําหนาที่


 
การสงขอมูลใหคูเจรจาการสงขอมูลใหคูเจรจา


 

สรางความสัมพันธระหวางคูเจรจาสรางความสัมพันธระหวางคูเจรจา


 
จัดการกับเนื้อหาสาระจัดการกับเนื้อหาสาระ
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การสื่อสารการสื่อสาร

การสื่อสารการสื่อสาร  22  ทางทาง
รับและสงรับและสง
สื่อภาษาและภาษาทางทางสื่อภาษาและภาษาทางทาง
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การสื่อสารการสื่อสาร
การสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ
1. 1. การรับขอมลูการรับขอมลู  

ฟงอยางมีประสิทธิภาพฟงอยางมีประสิทธิภาพ  
2. 2. การสงขอมูลการสงขอมูล  การพูดการพูด

มีความชัดเจนในประเด็นมีความชัดเจนในประเด็น
เพื่อใหเกิดความเขาใจเพื่อใหเกิดความเขาใจ
ใหอีกฝายทราบวาเราฟงและเขาใจปญหาใหอีกฝายทราบวาเราฟงและเขาใจปญหา
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การสื่อสารการสื่อสาร

3. 3. การเขาใจการเขาใจ
คนหาและสอบถามความชัดเจนของขอมูลคนหาและสอบถามความชัดเจนของขอมูล
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การตกลงการตกลง ( (Commitment)Commitment)
ทําขอตกลงเมื่อไหรทําขอตกลงเมื่อไหร


 
มีการรับทราบประโยชนของแตละฝายครบถวนและจัดลําดับมีการรับทราบประโยชนของแตละฝายครบถวนและจัดลําดับ

 ความสําคัญความสําคัญ


 
มีการคิดคนหาทางเลือกตางมีการคิดคนหาทางเลือกตาง  ๆที่สอดคลองกับประโยชนของคูเจรจาๆที่สอดคลองกับประโยชนของคูเจรจา


 

มีการประเมินทางเลอืกดวยมาตรฐานหรือวิธีการที่เปนธรรมมีการประเมินทางเลอืกดวยมาตรฐานหรือวิธีการที่เปนธรรม


 
คูเจรจาไดพิจารณาทางออกอื่นแลวคูเจรจาไดพิจารณาทางออกอื่นแลว
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การการทําขอทําขอตกลงตกลง
ทําขอตกลงอยางไรทําขอตกลงอยางไร


 
คูเจรจามีอํานาจหรือไดรับมอบอํานาจในการทําขอตกลงคูเจรจามีอํานาจหรือไดรับมอบอํานาจในการทําขอตกลง


 

การบันทึกเปนลายลักษณอักษรการบันทึกเปนลายลักษณอักษร


 
มีความครบถวนในเนื้อหาสาระมีความครบถวนในเนื้อหาสาระ


 

ทดสอบปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นไดทดสอบปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได
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ลักษณะของขอตกลงที่ดีลักษณะของขอตกลงที่ดี


 

สาระครบถวนสาระครบถวน


 
เขาใจงายเขาใจงาย


 

ไมสรางปญหาในอนาคตไมสรางปญหาในอนาคต


 
ผูกพันคูสัญญาผูกพันคูสัญญา


 

ถูกตองตามแบบบังคับไดถูกตองตามแบบบังคับได

Presenter
Presentation Notes
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Rule of seminar: unofficial/ freely to move
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