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ฉันต้องกำรท�ำอะไรกับกำรเจรจำต่อรองนี้?ผม
ซึ่งจะเป็นผลที่ดีที่สุดที่เป็นไปได้ส�ำหรับฉัน?
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76

ค่ำอะไรที่มีกำรเจรจำต่อรองนี้ส�ำหรับฉันใน
เงิน?

ฉันมีเงินออมหรือค่ำใช้จ่ำยติดตำมผลหรือ
ไม่?

ซึ่งจะเป็นผลที่ดีที่สุดที่สองส�ำหรับฉัน?

ผลลัพธ์ใดที่ยอมรับไม่ได้?
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ท�ำไมพวกเขำถึงไม่ยอมรับ?

ส่วนประกอบใดของผลลัพธ์ที่ส�ำคัญที่สุด
ส�ำหรับฉัน

ฉันต้องบรรลุผลขององค์ประกอบใดบ้ำง?

ฉันต้องกำรบรรลุผลขององค์ประกอบใด
บ้ำง?
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ฉันสำมำรถละทิ้งส่วนย่อยใดได้บ้ำง?

เนื้อหำและเงื่อนไขตำมสัญญำใดที่ส�ำคัญ
ที่สุด

ข้อตกลงและเงื่อนไขใดที่มีควำมส�ำคัญกับ
ฉันน้อยลง

ฉันมีทำงเลือกอะไรบ้ำงหำกผลที่ต้องกำรไม่
เป็นจริง?
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ฉันจะปรับปรุงทำงเลือกเหล่ำนี้ได้อย่ำงไร?

อะไรคือทำงออกที่ดีกว่ำที่จะท�ำได้กับคู่
เจรจำอื่น ๆ ?

ฉันสำมำรถรวมเนื้อหำกำรเจรจำต่อรอง
ใหม่หรือเพิ่มอะไรได้บ้ำง?

อะไรจะต้องแตกต่ำงกันไปในทำงเลือกที่ดี
ที่สุดเพื่อให้ดีกว่ำหรือเท่ำกับผลกำรเจรจำที่
ต้องกำรเดิมของฉัน?
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อะไรที่เป็นอุปสรรคอย่ำงเป็นทำงกำรฉัน
ต้องก�ำจัดไปพร้อมกัน?

ค่ำของทำงเลือกนี้ส�ำหรับฉันคืออะไร?

ฉันมีเงินออมหรือค่ำใช้จ่ำยติดตำมผลหรือ
ไม่?

หำกมีส่วนเกี่ยวข้องกับด้ำนกำรเงินซึ่งเป็น
จ�ำนวนเงินสูงสุดและต�่ำสุดที่สำมำรถยอมรับ
ได้?
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เงื่อนไขใดและเนื้อหำตำมสัญญำสำมำรถ
เปลี่ยนแปลงจ�ำนวนนี้ได้และจ�ำนวนเงินที่
ยอมรับได้คือเท่ำใด?

ข้อตกลงตำมสัญญำที่ฉันไม่ชอบ?

มีโอกำสที่จะได้รับต�ำแหน่งที่ดีขึ้นโดยกำร
สิ้นสุดกำรเจรจำต่อรองหรือไม่?

ประเด็นอะไรที่จะท�ำให้ฉันสำมำรถหยุดกำร
เจรจำได้ง่ำย?
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คู่เจรจำของฉัน คู่เจรจำของฉันหวังอะไรจำกกำรเจรจำต่อ
รองนี้?

อะไรคือประโยชน์ส�ำหรับคู่เจรจำของฉัน?

27

28
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กำรเจรจำต่อรองท�ำกับคู่เจรจำของฉัน
อย่ำงไร?

ควำมส�ำคัญของกำรเจรจำต่อรองและ
ผลลัพธ์ในด้ำนอื่น ๆ ?

อะไรคือผลที่ดีที่สุดอันดับที่สองส�ำหรับคู่
เจรจำของฉัน?

ส่วนประกอบใดจะมีผลดีที่สุดส�ำหรับคู่เจรจำ
ของฉัน?31

32
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ผลใดที่เขำไม่ยอมรับ ส่วนประกอบใดที่ส�ำคัญที่สุดส�ำหรับเขำ?35

36

33

34
เหตุใดผลดังกล่ำวจึงไม่เป็นที่ยอมรับของ
เขำ? องค์ประกอบใดที่เขำต้องกำรเพื่อให้บรรลุ?
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องค์ประกอบใดที่เขำต้องกำรจะบรรลุ? ข้อก�ำหนดและเนื้อหำตำมสัญญำใดที่ส�ำคัญ
ที่สุดส�ำหรับเขำ39

40

37

38 เขำสำมำรถท�ำอะไรได้บ้ำง? ข้อก�ำหนดและเนื้อหำตำมสัญญำใดมีควำม
ส�ำคัญน้อยกว่ำเขำ
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ทำงด้ำนอื่น ๆ มีทำงเลือกอื่นที่จะพูดคุยกับ
ฉันอย่ำงไร?

เขำสำมำรถปรับปรุงทำงเลือกเหล่ำนี้ได้
อย่ำงไร?43

44

41

42

ทำงเลือกที่ดีที่สุดสำมข้อใดที่คู่เจรจำของ
ฉันมีอยู่หำกผลลัพธ์ที่ต้องกำรของเขำไม่
เป็นจริง?

ผลกำรเจรจำที่ดีขึ้นกับคู่เจรจำอื่น ๆ หรือ
ไม่?
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คู่เจรจำของฉันต้องกำรที่จะรวมหรือเพิ่ม
เนื้อหำใหม่หรือไม่? เขำสำมำรถขจัดอุปสรรคได้อย่ำงไร?47

48

45

46

อะไรจะต้องแตกต่ำงกันเกี่ยวกับทำงเลือกที่
ดีที่สุดเพื่อให้ดีกว่ำหรือเท่ำกับผลกำรเจรจำ
ต่อรองเดิม?

เงื่อนไขใดที่ต้องกำรอำจส่งผลดีต่อทำง
เลือกที่ดีที่สุด?
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เขำต้องกำรให้มีค่ำหรือควำมสนใจอื่นใด
บ้ำง?

เงื่อนไขใดและเนื้อหำสัญญำสำมำรถ
เปลี่ยนแปลงจ�ำนวนนี้ได้และขนำดรวมที่
ยอมรับได้คือเท่ำใด?

ประเด็นอะไรบ้ำงที่จะท�ำให้เขำสำมำรถยุติ
กำรเจรจำได้?

51
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49

50

หำกปัญหำทำงกำรเงินมีส่วนเกี่ยวข้องซึ่ง
เป็นจ�ำนวนเงินสูงสุดและต�่ำสุดที่เขำสำมำรถ
ยอมรับได้?

53

มีควำมเสี่ยงที่เขำอำจจะดีกว่ำโดยกำร
ท�ำลำยกำรเจรจำ?
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มูลค่าเพิ่ม ถ้ำคุณต้องกำรค�ำนวณต้นทุนของกำรเจรจำ
ต่อรอง:

• กำรเตรียมกำรใช้เวลำนำนเท่ำไหร่?
• กำรเจรจำใช้เวลำนำนเท่ำไหร่?
• อัตรำรำยชั่วโมงของผู้ที่เกี่ยวข้องกับด้ำนของเรำ

คืออะไร?
• จะต้องพิจำรณำค่ำใช้จ่ำยอื่นใดอีกบ้ำง (กำรน�ำ

เสนอกำรเดินทำงทนำยควำม)

54
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ผู้ตัดสินใจ อะไรคือเสรีภำพในกำรเลือกและกำรอนุมัติ
ของคู่เจรจำของฉันจริงๆ?

ฉันรู้จักผู้มีอ�ำนำจตัดสินใจทั้งหมดหรือไม่?

ขอบเขตของกำรเจรจำต่อรองที่
ก�ำหนดโดยคณะกรรมกำร (คณะ
กรรมกำรคณะกรรมกำรกำรเจรจำต่อ
รองคนอื่น) หรือไม่?

56
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กลยุทธ์สุดท้าย
ของฉัน

ควำมต้องกำรที่ส�ำคัญที่สุดในกำรต่อรอง
ครั้งนี้คืออะไร?58

59
 ในกำรเตรียมกำรเหล่ำนี้ข้อเสนอแรกของ
ฉันเป็นอย่ำงไร?
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ใครเป็นคู่เจรจา
ของฉัน

ข้อเสนอสุดท้ำยของฉันคืออะไร?

ฉันจะบอกเล่ำเรื่องรำวที่ฉันสำมำรถ
น�ำเสนอต่อคู่เจรจำของฉันด้วยผลที่
ดีที่สุดโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งน่ำจดจ�ำน่ำ
ชื่นชมและมีคุณค่ำ?
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61

62

ในพื้นที่ใดที่ผลประโยชน์ของคู่เจรจำของ
ฉันคำบเกี่ยวกับผลประโยชน์ของฉัน?
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คู่เจรจำของฉันท�ำงำนอย่ำงไร?ฉันเจรจำกับบุคคลหรือ บริษัท หรือไม่?63

64

65

66
บุคคลอื่นใดที่มีอิทธิพลต่อผลของกำรเจรจำ
ต่อรองนอกเหนือจำกคู่เจรจำของฉัน?

เคยมีกำรติดต่อกับคู่เจรจำของฉันมำก่อน
หรือไม่?
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คู่เจรจำของฉันมีพฤติกรรมอย่ำงไรคู่เจรจำของฉันมีพฤติกรรมอย่ำงไร

67

68

69

70

ฉันเคยพยำยำมที่จะเจรจำกับเขำหรือไม่?
โครงสร้ำงภำยในองค์กรและโครงสร้ำงกำร
ตัดสินใจที่ขับเคลื่อนโดยคู่เจรจำของฉัน
อย่ำงไร?
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เขำต้องกำรบรรลุเป้ำหมำยเหล่ำนี้อย่ำงไร?เป้ำหมำยในกำรด�ำเนินธุรกิจโดยทั่วไปที่คู่
เจรจำของฉันต้องกำรจะท�ำคืออะไร?71

72

73

74
เป้ำหมำยที่เป็นรูปธรรมอะไรที่เขำตั้งไว้ในที่
สำธำรณะ? แรงจูงใจใดที่กระตุ้นให้คู่เจรจำของฉัน?
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ผลประโยชน์นี้จะต้องมีลักษณะอย่ำงไรเพื่อ
ให้คู่ค้ำของฉันดูคุ้มค่ำ?หัวข้อใดที่คู่เจรจำของฉันสนใจเป็นพิเศษ75

76

77

78
ฉันจะให้ประโยชน์แก่คู่เจรจำของฉันได้
อย่ำงไร?

ฉันจะต้องน�ำเสนอผลประโยชน์นี้ให้เป็น
ประโยชน์อย่ำงไร?
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พฤติกรรมและกลยุทธ์กำรสนทนำใดที่
สำมำรถพบกับกำรถูกปฏิเสธ?

మా చరాచా పార్ానర్తా మనము 
లొంగిప్యేలా ఏ పరాతేయాక భాష 
ఉపయ్గించాలి?

79

80

81

82ค�ำหลักใดมีควำมส�ำคัญ อะไรคือควำมเป็นจริงของคู่เจรจำของฉัน?
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สิ่งที่อ้ำงอิงอยู่? (แก่ธนำคำร บริษัท องค์กร
บุคคล)

ประวัติศำสตร์ของ บริษัท หรือครอบครัว
ของเขำคืออะไร?83

84

85

86
อะไรคือเหตุกำรณ์ที่ส�ำคัญที่สุดในช่วงห้ำปี
ที่ผ่ำนมำ? มีศักยภำพทำงกำรเงินอะไร?
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กำรประชำสัมพันธ์แบบใดที่เขำใช้ใน
ตลำด?

ในสภำพแวดล้อมใดที่คู่เจรจำของเรำจัดตั้ง
ขึ้น?

องค์กำรมีโครงสร้ำงอะไรบ้ำง?87

88

89

91

90

ภำพคู่เจรจำของฉันต้องกำรสร้ำงภำพใด?

มีกำรจัดกำรไฟไหม?
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ก่อนวัน
เจรจา

92

94

93

อำคำรที่ออกแบบและสร้ำงขึ้นซึ่งกำรเจรจำ
เกิดขึ้นได้อย่ำงไร?

มีกำรจัดที่นั่งไว้หรือไม่?

กำรเจรจำเกิดขึ้นที่ใด?
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ถ้ำกำรเจรจำต่อรองใช้เวลำนำนขึ้น
ฉันจะนอนที่ไหน?

ฉันมีเสื้อผ้ำส�ำรองไว้กับฉันไหม

ฉันจะผ่อนคลำยก่อนวันเจรจำได้อย่ำงไร?

เรำจะเจรจำกับคู่ค้ำของเรำอย่ำงไร?95

96

98

99

97 100

ฉันจะป้องกันควำมดันเวลำได้อย่ำงไร? ฉันมีนัดอีกไหมแล้วฉันจะเลื่อนไปได้
อย่ำงไร?



58

คุณมีค�ำถำมอะไรบ้ำงก่อนที่กำรเจรจำจะเริ่มขึ้น?

ตอบค�ำถำมเหล่ำนี้.
และตอนนี้: ควำมส�ำเร็จในกำรเจรจำของคุณมำก

คุณสำมำรถติดต่อสถำบันกำรเจรจำต่อรองยุโรปที่ http://e-n-i.eu/

Friedhelm Wachs สำมำรถติดต่อได้ที่ wachs@laxwachssebenius.com
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Friedhelm Wachs เป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำร
เจรจำชั้นน�ำของโลกซึ่งเป็นพันธมิตรของ Lax-
WachsSebenius และเป็นประธำนของ European 
Negotiation Institute
เขำเริ่มต้นอำชีพด้วยกำรเจรจำทำงกำรเมืองใน
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