
 
ทําไมตองมีการตอรอง คําตอบก็คือ เพราะมีความขัดแยงกัน เพราะมีความเห็นไมตรงกัน เพราะแบงผลประโยชนกัน

ไมลงตัว จึงตองมีการหาขอยุติรวมกันอันจะเปนที่ยอมรับไดของทุกฝาย การหาขอยุติรวมกันแตเปนที่พอใจของฝายเดียวนั้น 
ถือวาจบการเจรจาตอรองแบบ Win-Lose Negotiation คือฝายหนึ่งชนะแตฝายหนึ่งแพ หรือฝายหน่ึงได ฝายหนึ่งเสีย ถาจะ
ใหผลการตกลงเปนที่ยอมรับไดของทุกฝายก็ตองจบแบบ Win-Win Negotiation คือ เราก็ชนะ เขาก็ชนะ ไมมีฝายใดแพ  

แตโปรดเขาใจกอนนะครับวา การจบขอตกลงแบบชนะท้ังคูหรือที่เรียกกันวา Win-Win Negotiation นั้น มิไดแปลวา
ไดเทากัน มิใช 50-50 แตหมายถึงตางคนตางก็ไดในส่ิงที่ตนเองพอใจกลับไป เราก็พอใจกับส่ิงที่เราไดรับ และเขาก็พอใจกับส่ิง
ที่เขาไดรับ เทากันหรือไมนั้นมิใชสาระสําคัญ ลองพิจารณาส่ิงที่ผมยกตัวอยางตอไปนี้ 

สมมติวา ฝายจัดซื้อไดส่ังซื้อสินคาในราคาช้ินละ 100 บาท โดยซื้อเปนประจําเดือนละประมาณ 600 - 700 ชิ้น ทาง
ฝายผูขาย (Supplier) จึงเสนอวาจะลดราคาสินคาจากชิ้นละ 100 บาท เหลือ 98 บาทใหก็ได แตมีขอแมวาผูซื้อจะตองซ้ือ
อยางนอยเดือนละ 1,000 ชิ้นขึ้นไป ทางฝายจัดซื้อบอกวา จะซ้ือเดือนละ 1,000 ชิ้นก็ได แตราคาตองเหลือช้ินละ 90 บาท ถึง
จะโอเค 

ทานสังเกตเห็นแลวนะครับวา มีความขัดแยงหรือความเห็นที่ไมลงรอยกันเกิดขึ้นแลว อยางนี้ตองตอรองกันครับ 
จากนั้นทั้งคูตางก็เจรจาตอรองกันไปมา และในท่ีสุดก็จบกันที่วา ราคาเหลือช้ินละ 95 บาท โดยท่ีตองซ้ือกันเดือนละ 1,000 ชิ้น
ขึ้นไปเปนประจํา  

ทางดานฝายจัดซื้อคิดวาตัวเองเปนผูชนะ เพราะทุกวันนี้ตองใชสินคาชนิดนี้เดือนละประมาณ 2,000 ชิ้น โดยที่
ปจจุบันแบงซ้ือจากซัพพลายเออรสามราย ๆ ละ 600-700 ชิ้น หากตัดซัพพลายเออรใหเหลือเพียงสองราย แลวซ้ือรายละ 
1,000 ชิ้นไปเลย นอกจากจะสะดวกในการบริหารจัดการขึ้นแลว ยังไดสินคาราคาถูกลงดวย เปนการทํา Cost saving ไดไม
เลว อีกทั้งตนเองก็ไมไดเสียอะไร เพราะการซ้ือเพิ่มขึ้นนั้นก็เปนเพียงการโยกตัวเลขมาจากเจาหนึ่งไปใหอีกเจาหนึ่งเทานั้นเอง 
มิไดส่ังซ้ือสินคาเขามาตุนไวสงเดช 

สวนทางดานของซัพพลายเออรก็มีความพอใจกับผลตกลง เพราะการไดรับใบส่ังซื้อเพิ่มเปนเดือนละ 1,000 ชิ้นจาก
เดิมที่ไดเพียง 600-700 ชิ้น หรือเพิ่มขึ้นเกือบเทาตัวนั้น นับวาเปนผลงานที่นาพึงพอใจมาก สวนราคาท่ียอมลดใหจาก 100 
เหลือ 95 บาทนั้น ดูเหมือนจะไดกําไรตอชิ้นลดลงไปมาก แตแทที่จริงแลวมิใชเลย เพราะการท่ีขายสินคามากขึ้น คาใชจายใน
การซื้อวัตถุดิบก็ลดลง ตนทุนการผลิตสินคาตอชิ้นก็จะลดลง คาขนสงสินคาไปใหลูกคาก็ลดลง คิดไปคิดมากําไรก็ยังสูสีกับ
ของเดิม อีกทั้งยังไดสวนแบงการตลาดกลับคืนมาอีกดวย ดังนั้นการลดราคาใหฝายจัดซื้อจากชิ้นละ 100 บาทเหลือ 95 บาท
นั้น มิไดทําใหตนเองเสียเปรียบอะไรเลย 

สรุปวา ชนะท้ังคู เปน Win-Win Negotiation ไมมีใครเสีย มีแตไดกับได หากจะถามวาไดเทากันไหม นั่นเปนอีกเร่ือง
หนึ่ง ซึ่งตองอาศัยความรูทางดาน Price-Cost Analysis หรือการวิเคราะหราคาและตนทุนเขามาวากันอีกที แตขณะนี้ทั้งคูตาง
ก็พอใจในผลตกลงที่จบลงไป ถือเปนการจบการเจรจาตอรองไดสวย Happy ดวยกันทั้งคู 



ตัวอยางที่ยกมาใหนั้นเปนเร่ืองของการทําธุรกิจซื้อขาย ทีนี้ลองมาดูในเร่ืองชีวิตประจําวันในบานดูบางก็ได สมมติ
คุณแมบอกกับลูกสาวตัวเล็กวา ถาทําการบานยังไมเสร็จหามเปดทีวี ลูกสาวตอรองวา ดูแปบเดียวเอง จบแลวจะรีบทํา
การบาน แมลูกตอรองถกเถียงกันพักหนึ่งแลวก็สรุปออกมาวา ยอมใหดูทีวีกอนก็ไดแตสําหรับวันนี้วันเดียวเทานั้น เม่ือจบแลว
ตองรีบทําการบาน และในวันตอ ๆ ไปจะไมทําอยางนี้อีก จะตองลงมือทําการบานทันทีที่กลับมาถึงบาน หามโอเอไปเลนเกมส
คอมพิวเตอรเหมือนอยางเคย ลูกสาวก็ย้ิม คุณแมก็ย้ิม  

ถามวา ใครได ใครเสีย ใครแพ ใครชนะ 

ลูกสาวคิดวา ยังไงตองดูทีวีรายการโปรดใหได ไมงั้นเปนไมยอมเด็ดขาด แลวในที่สุดก็ไดดูตามตองการ การให
สัญญาวาพรุงนี้จะตองทําอะไรบางนั้น ก็รับปากไปพลาง ๆ กอน อาจจะหาลูกไมอื่นมาเบี้ยวกับคุณแมก็ยอมได ไมยากเย็น
อะไร รูนิสัยแมดีอยูแลว ทําดุไปงั้นแหละ แลวคอยวากันใหมพรุงนี้ก็แลวกัน 

คุณแมก็เขาใจลูกสาวของตนเองดีวา หากขัดใจขึ้นมาก็อาจอาละวาด อีกทั้งการบังคับใหทําการบานในขณะท่ีถึง
เวลาของทีวีรายการโปรดปรานนั้น ลูกสาวก็ไมมีสมาธิจะทําอะไรไดนักหนา เปนความผิดของคุณแมเองดวยที่ปลอยใหลูกสาว
โอเอเสียเวลากับการเลนเกมสนานไปหนอยจนลืมทําการบาน อะลุมอะหลวยกันนิดหนอยสําหรับคร้ังนี้ แลววางกฎเกณฑกัน
ใหมสําหรับพรุงนี้ ก็ไมใชเร่ืองเสียหายหนักหนาคอขาดบาดตายอะไร 

สรุปวา ชนะท้ังคู เพราะตางก็พอใจในผลตกลงท่ีจบลงไป อยาไปสนใจวาใครไดอะไร ไดไปเทาไหร ไดเทากันไหม แต
ใหพิจารณาวา Happy ทั้งคูไหม 

ตัวอยางในกรณีแรกเปนเร่ืองของธุรกิจ กรณีหลังเปนเร่ืองในบาน ทั้งสองกรณีจบสวยทั้งคู ไมมีใครบาดเจ็บ ไมมีใคร
เสียความรูสึก ไมมีการโกรธแคน ทั้งสองฝายตางก็ยังรักกันอยู ยังคบคาทําธุรกิจกันไดอยู ตางก็ Happy กันทุกฝาย อยางนี้
แหละคือการตอรองท่ีเรียกวา Win-Win Negotiation หรือการตอรองที่ชนะท้ังคู 

วิธีที่จะทําใหการตอรองจบสวยดังวา คูเจรจาตองรูจักเทคนิคการโนมนาวจูงใจ ซึ่งมีหารูปแบบดวยกัน และจะตองใช
เรียงลําดับกันไปต้ังแต Logical persuasion, Bargaining, Emotion, Threat และ Compromise แลวผมจะคอยทะยอยนํามา
ขยายความตอในฉบับถัดๆ ไปนะครับ 
 ถาอยากให AMC สงบทความของผมไปใหอาน ก็แจงช่ือที่อยูไปที่ AMC แลวเขาจะสง “เรียนรูเคล็ดลับ
จัดซื้อกับอาจารยเช่ียวชาญ” แบบที่ทานถืออยูนี้ไปใหทานทางไปรษณียทุกเดือนโดยอัตโนมัติ สงที่บานหรือที่
ทํางานก็บอกไปไดเลย ... ฟรีครับ ถาตองการไดบทความในระบบอิเล็กทรอนิกส ก็ไมตองแจงอะไรใหใครทราบ ไป
โหลดมาจาก www.thai.org/amc ไดเลย ไมตองใส Password อะไรทั้งนั้น ฟรีครับ 
 หากตองการเรยีนรูเทคนิคการจัดซื้ออยางเปนระบบ อันนี้เสียเงินครบั ผมขอแนะนําหลักสูตรระดับ
อินเตอรระยะส้ันเพียงสองวันและราคาที่พอรับกันได นั่นก็คือ CIPS Introductory Certificate in Purchasing and 
Supply ซึ่งเพ่ิงพัฒนาขึ้นมาลาสุดใหมเอ่ียมโดยสถาบันจัดซื้อ CIPS ของประเทศอังกฤษ เหมาะมากสําหรับนัก
จัดซื้อทุกระดับไมวามือใหมหัดขับหรือมือเกา และไมวาจะทํางานจดัซื้อระดับลางหรือระดับบริหาร โปรดทราบวา
ทาง CIPS ประเทศอังกฤษไดมอบหมายแตงตั้งใหสถาบัน AMC ของผมเปนแหงแรกและแหงเดียวของโลกเปนผูนํา
หลักสูตรนี้มาอบรมและจัดสอบในระบบ e-exam นอกสหราชอาณาจักร ตอนนี้ผมไดจดัในประเทศไทยไปแลว 10 
รุน ถาสนใจก็ดไูดที่หนา 2 หรือดูรายละเอียดทั้งหมดในเว็บ www.thai.org/amc หรือโทร.ไปถามที่สถาบัน AMC ก็
ไดครับ 0 2260 7326-8 
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