
 
 

 การเจรจาตอรองเปนเร่ืองปกติทั้งในการทําธุรกิจและแมในครอบครัวก็ตาม ถาจะใหดีก็ควรใหจบสวยๆ ที่เรียกกัน
วา Win-Win Negotiation เร่ืองนี้ไมยากเลยหากคูเจรจาไดใชเทคนิคการโนมนาวจูงใจในระหวางการเจรจาตอรองอยาง
ถูกตอง สมมติวาฝายจัดซื้อไดส่ังซื้อสินคาในราคาชิ้นละ 100 บาท โดยซ้ือเปนประจําเดือนละประมาณ 600 ชิ้น ทางฝาย
ซัพพลายเออรจึงเสนอวายินดีจะลดราคาสินคาจากช้ินละ 100 บาทเหลือ 98 บาท แตมีขอแมวาผูซื้อจะตองซ้ืออยางนอย
เดือนละ 1,000 ชิ้นขึ้นไป สวนฝายจัดซื้อก็บอกวาจะซ้ือเดือนละ 1,000 ชิ้นก็ไดแตราคาตองเหลือชิ้นละ 90 บาทถึงจะโอเค 
นี่คือตัวอยางการเจรจาตอรองในการทําธุรกิจซื้อขาย ทีนี้ลองมาดูในเร่ืองชีวิตประจําวันในครอบครัวดูบางก็ได คุณแมบอก
กับลูกสาวตัวเล็กวา ถาทําการบานยังไมเสร็จหามเปดทีวี ลูกสาวตอรองวาขอดูแปบเดียวเอง จบแลวจะรีบทําการบาน นี่ก็
เปนการเจรจาตอรองเหมือนกัน วิธีที่จะทําใหการตอรองจบสวยๆ แบบ Win-Win Negotiation คูเจรจาตองรูจักเทคนิคการ
โนมนาวจูงใจซึ่งมีหารูปแบบดวยกัน และจะตองใชเรียงลําดับกันไปดังที่จะอธิบายตอไปนี้ หามสลับกันเด็ดขาด 

1. Logic คือการยกเหตุผลขึ้นมาเพื่อโนมนาวจูงใจใหอีกฝายคลอยตาม ฝายซัพพลายเออรยกเหตุผลวาหากส่ังซื้อ
มากขึ้นจากเดือนละ 600 ชิ้นเปน 1,000 ชิ้น ตนเองก็จะมีตนทุนลดลงนิดหนอยจากการผลิตมากขึ้น อีกทั้งประหยัดคา
ขนสงดวย ดังนั้นจึงยินดีจะลดราคาจากชิ้นละ 100 บาทเหลือ 98 บาท ทางฝายจัดซื้อก็ใหเหตุผลวาคุณไดตัวเลขส่ังซื้อจาก
ผมมากขึ้นต้ังเกือบเทาตัว ลดราคาใหชิ้นละ 2 บาทมันจะไมนอยไปหนอยหรือ ราคานาจะเหลือชิ้นละ 90 บาทนาจะสม
เหตุผลกวากระมัง 

 คุณแมอางเหตุผลขึ้นมาวาตองทําการบานใหเสร็จกอนคอยดูทีวี คุณลูกก็อางวาถาทําการบานเสร็จรายการทีวีก็
จบไปแลว แลวจะใหดูอะไรละ ดังนั้นยังไงก็ตองขอดูทีวีกอน 

 ทั้งสองฝายกําลังเจรจาตอรองกัน โดยใชเหตุใชผลขึ้นมากลาวอางเพ่ือโนมนาวจูงใจใหอีกฝายยอมรับตามที่ฝาย
ตนตองการ หากตางฝายตางยกเหตุผลมาโนมนาวจูงใจไมสําเร็จ ก็ตองใชเทคนิควิธีที่สองตอไป คือ 

2. Bargaining คือการเสนอใหอะไรบางอยางแกเขาไปเพื่อแลกกับการจะไดรับบางอยางจากเขากลับคืนมา เปน
การแลกเปล่ียนกัน ฝร่ังเรียกวิธีนี้วา Give & Take การโนมนาวจูงใจแบบนี้จึงเต็มไปดวยคําพูดทํานองวา ถา..... ถึงจะ..... 

 ซัพพลายเออรอธิบายวาราคาช้ินละ 98 บาทนั้นเหมาะสมสําหรับการส่ังเดือนละ 1,000 ชิ้น ถาคุณเพิ่มตัวเลข
ส่ังซ้ือเปนเดือนละ 2,000 ชิ้นละกอผมถึงจะลดราคาลงมาเหลือชิ้นละ 95 บาท แตเร่ืองราคาช้ินละ 90 บาทนั้นลืมไปไดเลย 
ยังไงก็ลดไมไดถึงขนาดนั้นหรอก สวนทางฝายจัดซื้อก็บอกวาผมส่ังซื้อจากคุณเดือนละ 1,000 ชิ้นนี่ก็เยอะแลวนะ ใหผมซื้อ
จากคุณเดือนละ 2,000 ชิ้นก็เทากับซื้อจากคุณเจาเดียวไปเลยสิครับ มันขัดกับนโยบายของบริษัท เอาอยางนี้ไหม ถาคุณ
ยอมลดราคาตามที่ผมเสนอไป ผมถึงจะใหคุณเปนซัพพลายเออรสําหรับโปรเจ็คถัดไปของผมที่กําลังจะมีใหมในสองเดือน
ขางหนานี้ แตสําหรับโปรเจ็คนี้คุณตองลดราคาลงมากอนนะ 



 คุณลูกสาวตัวเล็กบอกคุณแมวา ขอดูทีวีแปบเดียวเอง ถาทีวีจบเม่ือไรถึงจะรีบลงมือทําการบานทันที ไมตองหวง 
คุณแมบอกกับลูกสาววา ถาจะดูทีวีกอนทําการบาน ตองรับปากกอนนะวาเฉพาะคร้ังนี้เทานั้นถึงจะอนุญาตใหดู  

 หาก ถา..... ถึงจะ..... กันไปมาหลายรอบ แตยังหาขอยุติที่เหมาะสมกันไมได ก็ตองใชเทคนิคการโนมนาวใจแบบ
ที่สามกันตอไป คือ 

3. Emotion คือการเอาอารมณมาแสดงออกใหอีกฝายเห็น เชนฝายจัดซื้อแสดงสีหนานอยใจแลวพูดวา แหม เรา
ก็ติดตอคาขายกันมาเกือบสิบปแลว ขอความรวมมือแคนี้คุณก็ยังยึกยักอยูได สวนทางฝายซัพพลายเออรก็อาจปนหนาขึง
ขังหรือทําหนาเศราแลวพูดวา แหม ขอผมเถอะครับ กดราคาแบบนี้ละกอผมอยูไมไดหรอกครับ เห็นใจผมบางเถอะครับ 

ลูกสาวก็อาจพูดกับคุณแมวา แหม ดูแปบเดียวเองนา ไมนานหรอก นะ นะ นะ แลวทําหนากะเงากะงอด หรือทํา
หนาฉอเลาะไปตามเรื่อง หรือไมก็รองใหเสียงดังล่ันไปถึงปากซอยเลย และคุณแมก็จะปนหนาใหดูดุขึงขัง พรอมทั้งอาจพูด
เสียงแข็งกราวยืนยันวา ไมได เขาใจไหม 

ถาใชเทคนิคโนมนาวจูงใจแบบที่สามยังไมสําเร็จ ตกลงกันไมได ก็ตองใชแบบที่ส่ี คือ 

4. Threat ไดแกการชี้ใหเห็นถึงผลเสียหรืออันตรายที่อาจจะตามมาหากเขาไมยอมตามที่เราขอ เชนฝายจัดซื้อพูด
วา ถาคุณไมยอมลดราคาตามที่ผมบอกไป สงสัยวานี่คงเปนการส่ังซื้อคร้ังสุดทายแลวนะจะบอกให สวนฝายซัพพลายเออร
ก็อาจพูดวาผมขอยืนยันเปนคร้ังสุดทายวาลดราคาไดตํ่าสุดแคนี้แหละครับ ถาตํ่ากวานี้ผมก็อยูไมได จะเอาหรือไมเอายังไง
ก็แลวแตจะตัดสินใจเถอะครับ แตอยาใหชากวาพรุงนี้บายสองนะครับ ไมงั้นผมก็เสียใจที่จะตองปลอยสินคาใหเจาอื่นเขา
ไป 

คุณแมก็อาจขูลูกสาววา ถาขืนดูทีวีกอนทําการบานละกอ เด๋ียวคุณพอกลับมาคงไดเห็นดีกันแนนอน ถูกตีแนนอน 
คุณลูกสาวจอมงอแงก็อาจบอกวาถาไมยอมใหดูทีวีกอน ทีหลังจะแกลงฉ่ีรดที่นอนทุกคืนเลย 

มีขอเตือนใจเมื่อคิดจะใชเทคนิคนี้ จงอยาใชถาไมม่ันใจวาจะสามารถทําไดตามที่พูด มิฉนั้นอีกฝายจะไมมีความ
เช่ือถือทานอีกตอไป การที่ฝายจัดซื้อขูวาจะซ้ือเปนคร้ังสุดทายถาไมยอมลดราคาให แตในที่สุดคร้ังหนาก็ตองซ้ือจากเขาอีก 
เพราะหาซ้ือจากที่อื่นไมได หรือแมซื้อไดก็แพงกวาดวยซํ้าไป หรือการที่ซัพพลายเออรขูโดยการขีดเสนตายใหตัดสินใจกอน
บายสองโมง แตเม่ือพนเสนตายไปแลวก็ยังมาขอรองใหซื้ออยูตอไปเพราะขายคนอื่นก็ขายไมได หรือการที่คุณพอกลับ
มาแลวก็ไมยักกะตําหนิลูกสาว อีกทั้งยังมาโอลูกสาวเสียอีก หรือการที่ลูกสาวขูวาจะฉ่ีรดที่นอนแตก็ไมไดทําตามที่ขู 

ทั้งหมดนี้ ก็เปนการลดเครดิตตนเองในการเจรจาตอรองในอนาคต ดังนั้น จงอยาทําถาไมม่ันใจวาจะปฏิบัติได
ตามคําขู หากใชเทคนิคไปส่ีแบบแลวก็ยังไมสามารถตกลงกันได ก็มาถึงวิธีสุดทาย คือ 

5. Compromise คือการประนีประนอมโดยการหาทางออกแบบพบกันคร่ึงทางในสวนตางที่ยังตกลงกันไมได 
กลาวคือ เม่ือฝายซัพพลายเออรยืนยันวา ถาซ้ือเดือนละ 2,000 ชิ้นก็จะลดราคาเหลือชิ้นละ 95 บาท สวนฝายจัดซื้อก็ยืนยัน
วาจะซ้ือเพียงเดือนละ 1,000 ชิ้นและตองการราคาช้ินละ 90 บาท ทั้งคูก็ตองชวยกันหาทางออกปรองดองกันอีทาไหนดีถึง
จะจบลงได และในที่สุดก็อาจจบลงโดยที่วาซ้ือเดือนละ 1,000 ชิ้น ราคาชิ้นละ 90 บาท แตมีขอแมวาตองซ้ือติดตอกันแบบ
นี้ไมนอยกวาหกเดือนและตองใหงานในโปรเจ็คหนาแกซัพพลายเออรดวย ทั้งซัพพลายเออรและฝายจัดซ้ือก็จับมือเซ็น
สัญญากันไดอยางย้ิมแยมแจมใส ตางคนตางก็ได ไมมีใครตองเสียสักฝายเดียว นี่แหละ Win-Win Negotiation 

หรือการที่คุณลูกกับคุณแมชวยกันประนีประนอมหาทางออก โดยมีขอสรุปวายอมใหดูทีวีกอนทําการบานได
เฉพาะวันนี้เทานั้น พรุงนี้ตองเปนไปตามคําส่ังคุณแม อีกทั้งวันนี้กอนนอนจะตองไปชวยแมทําความสะอาดในครัวกอนดวย 
แตคุณแมก็จะแถมเงินเพิ่มใหอีกเล็กนอยเปนคาขนมพรุงนี้ แลวแมลูกก็ย้ิมใหกัน นี่ก็เปน Win-Win Negotiation 



ขอยํ้าวา ทั้งหาวิธีที่แนะนํามาน้ีหามใชสลับกันนะครับ เร่ิมจากวิธี Logic คือใชเหตุใชผลมาคุยหักลางกันกอน ถา
สําเร็จก็จบเร่ืองไป ถาไมสําเร็จก็ไปใชวิถัดไปทีละแบบคือ Bargaining, Emotion, Threat, Compromise 

เห็นไหมครับวา การเจรจาตอรองเปนเร่ืองไมยาก เปนเร่ืองที่เกิดขึ้นทุกเม่ือเช่ือวันทั้งในบานและนอกบาน ทั้งที่เปน
เร่ืองธุรกิจและสัพเพเหระ เกิดขึ้นทั้งรูตัวและไมรูตัว ไมวาทานจะชอบหรือไมชอบก็หนีการเจรจาตอรองไปไมพน ถาทานอาน
มาถึงตอนนี้แลวลองเอาไปปฏิบัติดู ทั้งชีวิตสวนตัวในบานและชีวิตการทํางานของทานก็จะดีขึ้น มีความสุขและความสําเร็จ
มากขึ้น โชคดีนะครับ 

ถาทานอยากใหสถาบัน AMC สงบทความอยางนี้ของผมไปใหอานเปนประจําทางไปรษณียโดยไมตอง
ไปดูในเว็บ ก็แจงช่ือที่อยูไปที่สถาบัน AMC ไดเลยนะครับที่ amc.purchasing@gmail.com หรือโทรศัพท 0 2260 
7326-8 หรือโทรสาร 0 2664 0700 แลวเขาจะสง “เรียนรูเคล็ดลับจัดซื้อกับอาจารยเช่ียวชาญ” แบบที่ทานถืออยู
นี้ไปใหทานทางไปรษณียทุกเดือนโดยอัตโนมัติ จะใหสงไปที่บานหรือใหสงไปที่ทํางานกร็ะบุใหชัดเจน ... ฟรี
ครับ … แตถาตองการอานฉบับเกายอนหลังก็จะตองไปหาอานในเว็บเอาเองที่ www.thai.org/amc มีโพสตเอาไว
ทุกฉบับครบถวนเลยครับ   
 กรณีที่ทานตองการไดบทความในระบบอิเล็กทรอนิกส ก็ไมตองแจงอะไรใหใครทราบ ไปดาวนโหลด
มาจากเว็บ www.thai.org/amc ไดเลยตลอด 24 ช่ัวโมง ไมตองสมัครสมาชิกและไมตองใส Password อะไรทั้งนั้น 
ฟรีครับ 
 

 

 

 


