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การเป็นนักเจรจาที่ดี จะช่วยเพิ่มช่องทาง
ในการก้าวหน้าสู่งานในตำแหน่งที่ดีกว่าได้ คุณ
เชือ่ หรือไม่? มันเป็นอย่างนัน้ จริงๆ ไม่เช่นนัน้ ก็คงไม่มี
คำพู ด ที ่ ว ่ า “ปากเป็ น เอก เลขเป็ น โท” ขึ ้ น มา
อย่ า งแน่ น อน บางครั ้ ง คุ ณ อาจหงุ ด หงิ ด เมื ่ อ
ต้องเผชิญหน้ากับการเจรจาที่ไม่ได้ผล หรือทำไม
จึงเจรจาไม่ได้เหมือนกับคนอื่นๆ ดังนั้นจึงมีข้อ
แนะนำสำหรับการเตรียมตัวเพือ่ เป็นนักเจรจาทีด่ เี จรจา
อย่างทีต่ อ้ งการ ซึง่ ไม่ยากเลย
1. ก่อนการเจรจากับใครก็ตาม คุณต้อง รูเ้ ป้า
หมาย ของตัวเองก่อนว่าการ เจรจาต่อรองครัง้ นี้ ทำเพือ่
อะไร ต้องคุย กับใคร หรือมีเงือ่ นไขอะไร ทีท่ ำให้บรรลุ
ข้อตกลงได้ แน่นอนว่าคุณต้องวางแผนล่วงหน้า
สักหน่อย ไม่อย่างนัน้ ก็คงยากทีจ่ ะทำให้การต่อรอง
สำเร็จลุลว่ งไปได้
2. เมือ่ รูเ้ ป้าหมาย สิง่ ทีต่ อ้ งเตรียมต่อไป ก็คอื
“รู้เรา” คุณต้องรู้ตัวคุณเองก่อนว่าสามารถบังคับ
ควบคุมอารมณ์ให้ราบเรียบได้ตลอดการสนทนา
เจรจาหรือไม่ และต้องพยายามทำตัวเป็นผู้ฟังที่ดี
การฟังจะทำให้คุณสามารถจับประเด็นและรู้เขาได้
สิง่ เหล่านี้ หากนำมาวิเคราะห์ ต่อเนือ่ ง คุณจะพบว่าการ
เจรจาให้ได้ผลอย่างทีต่ อ้ งการ ไม่ยากอย่างทีค่ ดิ
3. ถ้ารู้ตัวเองแล้ว คุณต้องเรียนรู้จากฝ่าย
ตรงข้าม ด้วยว่า เขาเป็นคนอย่างไร มีแนวคิดหรือ
ทีทา่ อย่างไร คือต้องทำการบ้านก่อนทีจ่ ะเริม่ การเจรจา

4. การบ้านนี้ยังรวมถึงการคาดเดาว่า ฝ่าย
ตรงข้ามมีเป้าหมายอย่างไรด้วย เขาต้องการอะไร
จากการเจรจาต่อรองครัง้ นี้ ตลอดจนวัตถุประสงค์ใน
การเจรจา หากเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกัน การ
เจรจาต่อรองก็ยอ่ มจะง่ายขึน้ ตามไปด้วย
5.วางแผนกลยุ ท ธ์ แ ละลู ก เล่ น การเข้ า สู ่
บทสนทนา พร้อมกับแผนการทีว่ างไว้ โดยเป็นแผน
ที่สามารถพลิกแพลงได้ตามสถานการณ์ จะทำให้
การตัง้ รับหรือรุกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วย
6. วิเคราะห์ความได้เปรียบเสียเปรียบล่วงหน้า
รวมถึงการวิเคราะห์ช่วงเวลาและสภาพแวดล้อม
ด้วยว่า การเจรจาในระยะสัน้ หรือระยะยาวจะทำให้
เกิดการได้เปรียบมากกว่า สถานที่ต่อรองควรจะ
เป็นที่ที่ทำให้คุณเกิดความได้เปรียบ หรือมีความ
คุน้ เคยมากกว่าฝ่ายตรงข้าม อุปกรณ์ตา่ งๆต้องพร้อม
ทีจ่ ะนำเสนออย่างมืออาชีพ
7. คุณต้องสร้างความมั่นใจให้กับตนเอง
หลังจากเตรียมพร้อมทุกอย่าง และต้องแน่ใจถึงสิง่
ทีต่ อ้ งการเจรจาต่อรองเพือ่ สร้างภาพให้ชดั เจน สอด
คล้องกับความคิดของอีกฝ่าย คำนึงถึงผลกระทบที่
อาจเกิดขึน้ จากการต่อรองด้วย
8. ต้ อ งแน่ ใ จว่ า คุ ณ พร้ อ มจะแลกเปลี ่ ย น
กับสิ่งที่คุณต้องการ ไม่มีใครหรอกที่จะให้โดย
ไม่ตอ้ งการสิง่ แลกเปลีย่ น ฝ่ายตรงข้ามย่อมจะนึกถึง
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สิ่งที่เขาควรได้จากการเจรจาต่อรองด้วยเช่นกัน
หากคุณพร้อมจะยอมรับการเปลี่ยนแปลงต่อสิ่ง
ที่คุณต้องการแล้ว ผลลัพธ์จากการเจรจาย่อมน่า
พึงพอใจกว่า
9. การพูดเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่ไม่ควรมอง
ข้าม การพูดย่อมเป็นการสร้างโอกาสทีด่ กี ว่า ก่อนอืน่
คุณต้องเชือ่ มัน่ ในสิง่ ทีจ่ ะนำเสนอ เพือ่ ให้เกิดความ
มัน่ ใจในการพูดคุยเจรจา ต้องคำนึงถึงว่าเมือ่ พูดแล้ว
อีกฝ่ายจะเข้าใจในสิง่ ทีค่ ณ
ุ ต้องการหรือไม่ และอีกฝ่าย
จะรู้สึกพอใจกับสิ่งที่ได้ยินด้วยหรือเปล่า ดังนั้น
การพูดที่ดีก็ควรได้ทั้งเนื้อหา บรรลุวัตถุประสงค์
พร้อมกับสร้างความพอใจให้กบั ผูฟ้ งั ด้วย
10. บางครั้งคุณต้องกล้าเอ่ยปากขอในสิ่งที่
ควรได้ดว้ ย มีคนจำนวนมากไม่กล้าเอ่ยปากขอในสิง่
ทีค่ วรได้ หรือไม่กน็ กึ เอาเองว่าคุณต้องการอะไร มัน
คงเป็นเรื่องยากที่จะนั่งเดาใจกันไปเรื่อยๆ สู้เอ่ย
ปากกันตรงๆ เลยดีกว่า การพูดคุยเจรจาต้องมีการ
เปิดไพ่แบไต๋ให้เห็นกันบ้าง
11. นำเสนอสิ่งที่คุณต้องการให้เห็นภาพที่
ชัดเจน โชว์ความคิดทีจ่ ะสนองประโยชน์ของอีกฝ่าย
เพือ่ ให้การยอมรับเกิดขึน้ รวบรวมข้อดีจากสิง่ ทีค่ ณ
ุ
เสนอ ให้เขาเห็นง่ายๆ หาข้อมูลสนับสนุน เพือ่ ตอกย้ำ
ความมัน่ ใจให้กบั ฝ่ายตรงข้าม
12. หากเกิ ด การโต้ แ ย้ ง ไม่ ค วรใช้ อ ารมณ์
ในการพูดจา แต่ควรเอาชนะข้อโต้แย้งด้วยการถอด
ชนวนอย่างเป็นขั้นตอน ยกหลักการที่น่าเชื่อถือ
ขึน้ มาโต้แย้งอย่างเป็นกลาง
13. สุดท้าย อย่าลืมกล่าวคำขอบคุณ ไม่ว่า
ผลของการเจรจาจะเป็นอย่างไรก็ตาม ลาจากกัน
ด้ ว ยความรู ้ ส ึ ก ดี ๆ เพราะยั ง มี โ อกาสที ่ ต ้ อ งพบ
หรื อ พู ด คุ ย กั น อี ก อย่ า งแน่ น อนในวั ฏ จั ก รธุ ร กิ จ
และการทำงานต่อๆไป
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กันยายน 2553
คุณสมบัติที่นักเจรจาต่อรอง จะพึงมี
1. มี ค วามสามารถในการคิ ด เชิ ง ระบบ
เชิงวิเคราะห์ และคิดนอกกรอบ เช่น การหาเหตุของ
ประเด็นที่คู่เจรจาเสนอ เพื่อคาดคะเนหาความ
ต้องการของเขา ตลอดจนคาดคะเนความต้องการ
ในเหตุผลอืน่ ของคูจ่ รจาทีอ่ าจเป็นไปได้
2. มีบุคลิกที่น่าเชื่อถือ ยึดจุดยืนที่มั่นคง
รอบคอบ ในการคิดก่อนพูด
3 มีความเชื่อมั่นในตนเอง และสามารถแก้
ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างทันท่วงที
4. สามารถอ่านใจคูเ่ จรจาจากลักษณะท่าทาง
กิรยิ า อาการทีแ่ สดงออก
5. มีจติ วิทยาในการโน้มน้าวจูงใจ มีทกั ษะใน
การพูดทีส่ ามารถสือ่ ความได้ชดั เจน เข้าใจง่าย ด้วย
น้ำเสียงที่ นุม่ นวล และเป็นมิตร
6. มีทักษะในการวางแผน ตัดสินใจ และ
สามารถควบคุมการเจรจาต่อรองตั้งแต่เริ่มต้น จน
กระทัง่ สิน้ สุดให้ เป็นไปอย่างราบรืน่
7. รูข้ อบเขตอำนาจความรับผิดชอบของตัวเอง
8. มีบคุ ลิกประนีประนอม รักษาผลประโยชน์
ร่วมกัน (Win win Systems)
9. มี จ ริ ย ธรรม ไม่ ใ ช่ เ อาเปรี ย บอี ก ฝ่ า ย
จน อยูร่ อด ไม่ได้
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