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เอกสารวิจัยเรื่อง รูปแบบการเจรจาต่อรองที่เหมาะสมส าหรับการจัดหายุทโธปกรณ์ของ

กองทัพอากาศ 
ชื่อนายทหารนักเรียน นาวาอากาศโท จักรพล  เครือวรรณ 
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบ นาวาอากาศโท ประกิจ  หงษ์วิเศษ 
 

ปัจจุบันรูปแบบการแข่งขันทางธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ท าให้แต่ละองค์กร
ต้องแสวงหาโอกาสในการแข่งขัน ซึ่งศาสตร์การเจรจาต่อรองก็เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สามารถสร้าง
ความได้เปรียบ สร้างความร่วมมือทางธุรกิจและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  ในขณะเดียวกัน
การจัดหายุทโธปกรณ์ของกองทัพอากาศก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องด าเนินการเจรจาต่อรองกับรัฐบาล
ประเทศผู้ผลิต บริษัทผู้ผลิต และบริษัทตัวแทน ที่ล้วนมีการเตรียมการด้านการเจรจาต่อรองเป็นอย่าง
ดี และมีเป้าประสงค์ที่จะแสวงหาผลก าไรจากการขายยุทโธปกรณ์สูงสุด ในขณะที่ข้ันเตรียมการจัดหา
ยุทโธปกรณ์ไม่ได้ให้ความส าคัญของการเจรจาต่อรองเท่าที่ควร ซึ่งอาจท าให้การจัดหายุทโธปกรณ์ 
ไม่เป็นไปตามเป้าประสงค์ของ ทอ. และเกิดปัญหาข้อขัดข้องของการจัดหาในระยะยาว เอกสารวิจัย
ฉบับนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์หารูปแบบการเจรจาต่อรองที่มีความสอดคล้องเหมาะสมกับ
กิจกรรมการด าเนินการจัดหายุทโธปกรณ ์และ จนท.ทอ.ที่เก่ียวข้องกับการจัดหายุทโธปกรณ์ไดเ้ข้าใจ
และตระหนักถึงบริบทของการเจรจาต่อรอง รู้เท่าทันการใช้เทคนิคการเจรจาต่อรองในหลายรูปแบบ 
ของคู่เจรจา และสามารถการน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดหายุทโธปกรณ์ทางทหารและชีวิตประจ าวัน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ทั้งนี้ผู้ท าวิจัยได้ศึกษาศาสตร์ที่ เกี่ยวกับการเจรจาต่อรองจากหลายแหล่งอ้างอิง 
ที่เชื่อถือได้ เพ่ือน ามาคัดกรอง จัดหมวดหมู่และเรียบเรียงอย่างเหมาะสม แบ่งออกเป็น ๔ หัวข้อ คือ 
การเตรียมการเจรจาต่อรอง เทคนิคการเจรจาต่อรอง การแสดงออก และสิ่งที่ควรตระหนักรู้ในการ
เจรจาต่อรอง รวมทั้งกิจกรรมและการด าเนินการของ ทอ.ที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาต่อรอง หลังจากนั้น
ผู้ท าวิจัยได้น าข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ ข้อดี ข้อเสีย และท าการเปรียบเทียบ จนกระทั่งได้รูปแบบ
การเจรจาต่อรองที่เหมาะสมส าหรับการจัดหายุทโธปกรณ์ทั้งหมด ๔ รูปแบบ คือ การเจรจาต่อรอง
แบบมุ่งหวังแต่ผล (Target Focused) การเจรจาต่อรองแบบจุดประสงค์ร่วมกัน (Mutual Purpose) 
การเจรจาต่อรองแบบยอมรับผลร่วมกัน (Mutual Acceptance) และการเจรจาต่อรองแบบสัมฤทธิ์
ผลร่วมกัน (Mutual Gain หรือ Mutual Benefit) นอกจากนั้นยังได้องค์ความรู้ที่จะสร้างความ
ได้เปรียบและอ านาจการเจรจาต่อรองในรูปแบบของแผนภาพ ซึ่งสามารถน าไปศึกษาและประยุกต์ใช้
ในการจัดหายุทโธปกรณ์จนน าไปสู่การเจรจาที่มีผลลัพธ์เชิงบวกและเป็นไปตามเป้าประสงค์ของ
กองทัพอากาศ 

 



 

 

 
Abstract 

Research Title           The Negotiation Framework for RTAF Military Procurement  
Name                       Wing Commander Jakapon  Kreauwan 
Research Consultant  Group Captain Santi  Kaewsonthi 
Research Advisor       Wing Commander Prakit  Hongwisat  

At present, the paradigm shift in business has a huge effect to many 
organizations in struggling and seeking the opportunities on business competition. The 
negotiation is one of the efficient tool to strengthen the network relationship together 
with the business group for increasing the competitive advantage among competitors. 
At the meantime, Royal Thai Air Force (RTAF) required to provide the weapons and 
their support equipment (SE) in order to create and sustain the air power capabilities. 
However, the essential procurement method is usually through G-to-G channel and 
the process have the degree of interaction between the seller and the RTAF 
representatives as evitable in which their negotiation process is very well prepared. In 
contrast, the RTAF has never realized how important of the negotiation that eventually 
caused the RTAF failed some objectives and the long-term relationship as it should 
be. The purpose of this research is to determine the appropriate negotiation framework 
for military procurement and expect the RTAF personnel to understand the role of 
negotiation and realize when the opponents use their negotiation tactics in every 
situation. In addition, they can implement the negotiation knowledge, along with the 
framework for military procurement and their daily life. 

The researcher has studied on the relevant negotiation resources before 
revising into 4 sources of power in negotiation: Negotiation Preparation, Negotiation 
Techniques, Personal Expression and Negotiation Awareness including the RTAF 
procurement activities. These negotiation topics are used as a descriptive analysis 
discussion by grouping and comparative method and then the result formed into the 
new framework as mentioned before. The framework can also be separated into  
4 patterns: Target Focused, Mutual Purpose, Mutual Acceptance and Mutual Gain or 
Mutual Benefit. The research solution is not only found the new framework but the 
conceptual guidelines of negotiation for military procurement as well. Finally, the 
researcher hopes this research will be beneficial whether much or less for the RTAF 
personnel who assigned to work in any role of negotiation for leading to the positive 
result and the goal in RTAF military procurement.



 

 

 
ค าน า 

 
ท่ามกลางการแข่งขันทางธุรกิจในโลกยุคดิจิตอลและทุกองค์กรให้ความส าคัญในการ

พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรวดเร็ว มีการเชื่อมต่อในลักษณะอินเตอร์เน็ตออฟติงส์ 
(Internet of Things: IoT) ท าให้การพัฒนาด้านเทคโนโลยีจึงอาจจะไม่ได้สร้างความได้เปรียบกับ
บริษัทคู่แข่งและสามารถอยู่รอดเพียงล าพังได้ หากแต่ต้องอาศัยความร่วมมือและพันธมิตรทางธุรกิจ
ทั้งกระบวนการ อาทิ บริษัทจ าหน่ายอุปกรณ์สนับสนุนการผลิต (Hardware) บริษัทซับไพร์เออร์ 
(Supplier) บริษัทจัดการขนส่ง (Freight Forwarder) ฯลฯ เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขนัได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว อย่างไรก็ตามการได้มาซึ่งพันธมิตรทางธุรกิจ อาจจะไม่ใช่เรื่องง่าย 
เพราะทุกบริษัทตามที่กล่าวมาแล้ว ล้วนต้องการผลก าไรของบริษัทตนสูงสุด ด้วยเหตุผลนี้เอง ศาสตร์
และศิลป์ของการเจรจาต่อรองจึงมีส่วนส าคัญที่ช่วยให้แต่ละองค์กรสามารถเจรจาท าความตกลงเพ่ือ
หาจุดที่เกิดความสัมฤทธิ์ผลร่วมกัน (Mutual Gain) สามารถลดต้นทุนการผลิตร่วมกันและบริหาร
ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้อย่างมีนัยส าคัญ ท าให้เกิดความได้เปรียบตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ 
ในส่วนของกองทัพอากาศเองถึงแม้ว่าเป็นหน่วยงานทหาร แต่ก็ยังมีความเกี่ยวข้องกับการเจรจา
ต่อรองไม่ว่าจะเป็นงานด้านการจัดหายุทโธปกรณ์ งานด้านกิจการพลเรือน หรือแม้แต่งานที่ต้อง
ประสานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก จากที่ได้กล่าวไปแล้ว การเรียนรู้ศาสตร์ของการ
เจรจาต่อรองจึงมีส่วนส าคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี สร้างความได้เปรียบและลดความเสียเปรียบ
ที่เกิดขึ้น เนื่องจากตระหนักรู้บริบทของการเจรจาต่อรอง จนน าไปสู่ความส าเร็จตามเป้าประสงค์ใน
งานด้านต่างๆ ของกองทัพอากาศได้ ด้วยเหตุผลนี้เอง ผู้ท าวิจัยจึงได้จัดท าเอกสารวิจัยฉบับนี้จากการ
รวบรวมข้อมูลและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาต่อรองจากหลายแหล่งที่น่าเชื่อถือ แล้วน ามา
วิเคราะห์ สังเคราะห์ จนกระทั่งได้เป็นรูปแบบของการเจรจาต่อรองที่เหมาะสมส าหรับการจัดหา
ยุทโธปกรณ์ของกองทัพอากาศ ซ่ึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการศึกษาไม่เพียงแต่
น าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการตามบทบาทและหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น แต่ยัง
สามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้อีกประการหนึ่ง  
 
                                               นาวาอากาศโท  
                                                                  (จักรพล  เครือวรรณ) 

นายทหารนักเรียน โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๑  
                    สิงหาคม ๒๕๖๐ 
 
 



 

 

 
กิตติกรรมประกาศ 

 
ในโอกาสนี้กระผมขอกราบขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้สละเวลาอันมีค่าในการ

สนับสนุนการจัดท าเอกสารวิจัยฉบับนี้ให้ส าเร็จลุล่วงและมีคุณค่า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พลอากาศตรี 
วิรัตน์  เอ่ียมสาย ผู้อ านวยการหลักสูตรการเจรจาต่อรองด้านการจัดซื้อจัดจ้างของกองทัพอากาศ ที่ได้
มอบโอกาสในการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรการเจรจาต่อรองขั้นสูง รุ่นที่ ๒๙ ซึ่งถือว่าเป็นหลักสูตรที่ 
จุดประกายความคิดในการจัดท าเอกสารวิจัยฉบับนี้ และ นาวาอากาศเอก สันติ  แก้วสนธิ ที่ปรึกษา
เอกสารวิจัย ทีใ่ห้ความรู้ และค าแนะน าเกี่ยวกับศาสตร์ด้านการเจรจาต่อรอง  

ขอขอบพระคุณ นาวาอากาศโท ประกิจ  หงษ์วิเศษ อาจารย์ผู้รับผิดชอบเอกสารวิจัย 
และคณาจารย์โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศทุกท่าน ทีช่่วยแนะแนวทาง กลั่นกรอง เรียบเรียง และ
ปรับแก้ไขให้เกิดความสมบูรณ์ทั้งในส่วนของเนื้อหาและรูปแบบของเอกสารวิจัย  

นอกจากนี้ขอขอบพระคุณ คุณแม่ น้องสาว และภรรยา ที่ให้ค าปรึกษา ก าลังใจ และ
การสนับสนุนด้านต่างๆ รวมทั้งวิพากษ์ วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ น าไปสู่การปรับปรุงเอกสารวิจัยให้
เกิดความสมบูรณ์ครบถ้วนมากขึ้น  
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Abstract ค 
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บทที่  ๑  บทน า ๑ 

บทที่  ๒  การเจรจาต่อรอง ๓ 

   การเตรียมการเจรจาต่อรอง (Negotiation Preparation)   ๔ 
   เทคนิคการเจรจาต่อรอง (Negotiation Techniques)   ๔ 
   การแสดงออก (Personal Expression)   ๘ 
   สิ่งที่ควรตระหนักรู้ในการเจรจาต่อรอง (Negotiation Awareness) ๑๑ 
บทที ่ ๓  ระเบียบและการด าเนินการด้านการจัดหายุทโธปกรณ์ของ ทอ. ๑๓ 
   การจัดหาโดยวิธี FMS (Foreign Military Sales) ๑๓ 
   กิจกรรมและการด าเนินการของ ทอ. ๑๗ 
    กรณีศึกษา ๑๙ 

บทที่  ๔  บทวิเคราะห์ ๒๐ 

    การแสดงล าดับขั้นความสัมพันธ์ของรูปแบบการเจรจาต่อรอง ๒๑ 
    ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับล าดับขั้นความสัมพันธ์ของรูปแบบการเจรจาต่อรอง ๒๒ 
บทที่  ๕  บทสรุป ๒๕ 

บรรณานุกรม ๒๗ 
ภาคผนวก ๓๐ 
   ผนวก ก ตารางที่เก่ียวข้อง ๓๑ 
   ผนวก ข ภาพที่เก่ียวข้อง ๓๕ 
ประวัติย่อผู้วิจัย ๓๖ 



 

 

 
สารบัญตาราง 

หน้า 

ตารางท่ี ๑ การวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย และข้อสรุป ของรูปแบบการเจรจาต่อรองทั้ง ๕ รูปแบบ ๓๑ 

ตารางท่ี ๒ การวิเคราะห์รูปแบบการเจรจาต่อรองที่มีความสัมพันธ์ต่อสถานการณ์ ๓๓ 
 และผู้แสดงตามบทบาทหน้าในการเจรจาต่อรอง 

ตารางท่ี ๓ รูปแบบการเจรจาต่อรองที่เหมาะสมส าหรับกิจกรรมและการด าเนินการของ ทอ. ๒๑ 
 



 

 

 
สารบัญภาพ 

หน้า 

ภาพที่ ๑ การแสดงรูปแบบของ Eye Patterns  ๙ 

ภาพที่ ๒ วงแหวนแสดงล าดับขั้นความสัมพันธ์ของรูปแบบการเจรจาต่อรอง ๒๒ 

ภาพที่ ๓ ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับล าดับขั้นความสัมพันธ์ของรูปแบบการเจรจาต่อรอง ๒๓ 

ภาพที่ ๔ องค์ความรู้การเจรจาต่อรองส าหรับการจัดหายุทโธปกรณ์ของกองทัพอากาศ ๓๕ 
 



 

 

 
บทท่ี  ๑ 

 
บทน า 

 
ปัจจุบันรูปแบบ แนวคิดการบริหารงาน และกระบวนการทางธุรกิจ มีการเปลี่ยนแปลง

อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้หลายองค์กรพยายามแสวงหาโอกาสในการแข่งขันและสร้างความได้เปรียบใน
ทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านเทคโนโลยี การพัฒนาด้านบุคลากร และการพัฒนาด้านระบบการ
บริหารงาน แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นที่ยอมรับในวงการธุรกิจเป็นอย่างมาก จนอาจกล่าวได้ว่าอยู่เบื้องหลังการ
สร้างผลก าไรและความส าเร็จทั้งทางตรงและทางอ้อม คือ การเจรจาต่อรอง (Negotiation) ซึ่งถือเป็น
ศาสตร์และศิลป์ที่จะสนับสนุนการด าเนินการด้านธุรกิจให้ประสบผลส าเร็จ ได้รับการสนับสนุนที่ดีจาก
เครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ สามารถลดต้นทุนของวัตถุดิบและการจัดส่งตลอดกระบวนการผลิต 
ได้อย่างมีนัยส าคัญ รวมทั้งสามารถลดความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นภายในองค์กรและระหว่างองค์กรได้ 
อย่างไรก็ตามสิ่งที่ยากและท้าทายในการเจรจาต่อรอง คือ การท าอย่างไรให้ผลการเจรจาต่อรองได้รับ
ความพึงพอใจ เกิดความสัมพันธ์ที่ดีและเป็นไปตามเป้าประสงค์ของท้ังสองฝ่าย 

ในส่วนของกองทัพอากาศ (ทอ.) หากกล่าวถึงการจัดหายุทโธปกรณ์ทางทหารที่มีมูลค่า
สูง มีหลายปัจจัยและหลายบริบทที่จะสร้างความได้เปรียบและเสียเปรียบให้ทั้งสองฝ่าย โดยเฉพาะ
การจัดหาแบบรัฐบาลกับรัฐบาล (Government to Government : G to G) จะมีกิจกรรมการ
ด าเนินการจัดหายุทโธปกรณ์ที่มีความเกี่ยวข้องกับการเจรจาต่อรองในหลายสถานการณ์ ซ่ึงหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ที่ต้องด าเนินการเจรจาต่อรองกับคู่เจรจา อาทิ รัฐบาลประเทศผู้ผลิต บริษัทผู้ผลิต และบริษัท
ตัวแทนการจัดหายุทโธปกรณ์ ฯลฯ ที่มีความเป็นไปได้สูงว่ามีการเตรียมความพร้อมด้านการเจรจา
ต่อรองมาเป็นอย่างดี และมีเป้าประสงค์ที่จะแสวงหาผลก าไรจากการขายยุทโธปกรณ์ให้ได้มากที่สุด 
ในขณะที่ ทอ.จะให้ความส าคัญกับการเตรียมข้อมูลของยุทโธปกรณ์ที่ต้องการจัดหา โดยที่ไม่ได้
ตระหนักถึงความส าคัญของการเจรจาต่อรอง รวมทั้ง จนท.ทอ.ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดหา
ยุทโธปกรณ์นั้น ขาดความรู้เรื่องศาสตร์ ศิลป์และเทคนิคการเจรจาต่อรอง ไม่เข้าใจการเจรจาต่อรอง
ตามบทบาทหน้าที่ของตน ท าให้การเจรจาต่อรองล้มเหลวและไม่สัมฤทธิ์ผล ส่งผลให้การจัดหา
ยุทโธปกรณ์ไม่เป็นไปตามเป้าประสงค์ของ ทอ.ท าให้เกิดปัญหาข้อขัดข้องของการจัดหาในระยะยาว  

อย่างไรก็ตามปัญหาส่วนใหญ่ในการจัดหายุทโธปกรณ์ของ ทอ.หลายครั้งที่ผ่านมา  
มีสาเหตุมาจากรูปแบบการเจรจาต่อรองที่ไม่เหมาะสมต่อสถานการณ์และมีลักษณะมุ่งเน้นแต่
เป้าประสงค์ โดยไม่ได้ค านึงถึงความสัมพันธ์และความเป็นไปได้ ท าให้การก าหนดความต้องการและ
การยื่นข้อเสนอมากเกินความเป็นจริง สร้างความล าบากใจให้กับคู่เจรจา เกิดความขัดแย้งกันระหว่าง
การเจรจา จนไม่สามารถท าความตกลงกันได้ หรือเสียโอกาสในการแลกเปลี่ยนข้อเสนอที่ดีกว่าเพ่ือ
แสวงหาผลประโยชน์ร่วมกัน ในกรณีถ้าบริษัทยินยอมตกลงท าสัญญา เพียงเพราะต้องการปิดการขาย
กับ ทอ. ทั้งที่รู้ว่าไม่สามารถด าเนินการได้จริง อาจสร้างผลกระทบเชิงลบต่อการด าเนินการจนต้อง 
มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาในภายหลัง ส่วนสาเหตุอีกประการที่ไม่ควรมองข้าม คือ คู่เจรจา
ส่วนมากจะเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการเจรจาต่อรอง (Negotiator) แฝงเข้ามาใน



 

 

๒ 

รูปแบบผู้เชี่ยวชาญหรือผู้เกี่ยวข้องกับการจัดหา เพ่ือท าหน้าที่ร่วมสังเกตการณ์ เจรจาท าความตกลง 
รวมไปถึงการลงนามท าสัญญาด้วย ซึ่งหากฝ่าย ทอ.ขาดความรู้ความเข้าใจและการเตรียมการเจรจา
ต่อรองที่ดีอาจตกอยู่ในสถานการณ์ที่เสียเปรียบ ตลอดจนเปิดโอกาสให้คู่เจรจามีอ านาจการต่อรองที่
เหนือกว่าจนไม่สามารถได้ข้อตกลงที่เป็นประโยชน์ต่อ ทอ. ดังนั้นการเจรจาต่อรองส าหรับการจัดหา
ยุทโธปกรณ์จะสัมฤทธิ์ผลได้นั้น ไม่เพียงแต่การเตรียมการเจรจาต่อรองเพ่ือให้ได้ข้อตกลงที่เป็นไปตาม
เป้าหมายเท่านั้น แต่ยังคงต้องค านึงถึงความสัมพันธ์ที่ดีและความพึงพอใจในข้อตกลงของทั้งสองฝ่าย
เป็นส าคัญ เพ่ือประโยชน์ในการสนับสนุนและการซ่อมบ ารุงยุทโธปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อเนื่อง
ไปในอนาคต  

ดังนั้นผู้ท าวิจัยจึงมีความประสงค์ที่จะศึกษารวบรวมความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีและ
เทคนิคของการเจรจาต่อรองแบบผสมผสานทั้งในอดีตและปัจจุบัน แล้วน ามาวิเคราะห์ สังเคราะห์
จนกระทั่งได้รูปแบบการเจรจาต่อรองที่มีความสอดคล้องเหมาะสมส าหรับกิจกรรมการด าเนินการ
จัดหายุทโธปกรณ์ตามขอบเขตสถานการณ์ พร้อมทั้งได้องค์ความรู้ใหม่ที่จะเป็นแนวทางในการเจรจา
ต่อรองที่มีความซับซ้อนและแยบยลขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ จนท.ทอ.และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การเจรจาต่อรองตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้มีโอกาสเรียนรู้ศาสตร์ด้านการเจรจาต่อรอง 
สามารถรู้เท่าทันการใช้กลยุทธ์ของคู่เจรจาในหลากหลายรูปแบบ พร้อมทั้งเป็นแนวทางในการน าไป
ประยุกต์ใช้ส าหรับการจัดหายุทโธปกรณ์ทางทหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ น าไปสู่การเจรจาต่อรองที่มี
ผลลัพธ์เชิงบวกและเป็นไปตามเป้าประสงค์ของ ทอ.ต่อไป 

 



 

 

 
บทท่ี  ๒ 

 
การเจรจาต่อรอง 

 
การเจรจาต่อรอง (Negotiation) คือ ศาสตร์ ศิลปะ และการใช้เทคนิคหรือวิธีในการ

ด าเนินการสื่อสารปฏิสัมพันธ์ ทั้งเชิงรับ เชิงตอบโต้ และเชิงรุก เพ่ือท าความตกลงกับอีกฝ่ายหนึ่ง ที่มี
จุดประสงค์ในรูปแบบของการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ ให้สามารถบรรลุข้อตกลงตามเป้าประสงค์ที่
แต่ละฝ่ายก าหนด การเจรจาต่อรองที่หลายท่านคุ้นเคย คือ บริบทของการเจรจาต่อรองแบบ ชนะกับ
ชนะ (Win – Win) หรือ ชนะกับแพ้ (Win – Lose) หรือ แพ้กับแพ้ (Lose – Lose) หรือแม้แต่การ
ประนปีระนอม (Compromised) ซึ่งเป็นรูปแบบที่ได้ถูกก าหนดไว้ในต าราและหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ
การเจรจาต่อรองในอดีตที่ผ่านมา ในบทนี้ผู้ท าวิจัยได้ศึกษาจากต าราการเจรจาต่อรองรูปแบบใหม่  
ท าให้เกิดมุมมองและแนวคิดแบบผสมผสานระหว่างแบบดั้งเดิมกับรูปแบบใหม่ ยกตัวอย่างเช่น  
การเจรจาต่อรองแบบชนะ - ชนะ ซึ่งผลลัพธ์ในความเป็นจริงอาจเป็นเพียงความรู้สึกประนีประนอม
ภายใต้ผลประโยชน์ที่พอรับได้ทั้ง ๒ ฝ่ายเท่านั้น และในบริบทใหม่จึงขอก าหนดการเจรจาต่อรอง
ออกเป็น ๔ รูปแบบ ให้เป็นไปตามแนวคิดล าดับขั้นของความสัมพันธ์ร่วมกัน (Mutual) เพ่ือแสดง
รูปแบบผลลัพธ์ของการเจรจาต่อรองตั้งแต่ระดับต่ าที่สุดไปยังระดับสูงทีสุ่ด ดังนี้ 

๑.  การเจราจาต่อรองแบบมุ่งหวังแต่ผล (Target Focused) คือ สถานการณ์ที่มีความ
มุ่งหมายในการสร้างความได้เปรียบเหนือคู่เจรจาเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้เท่านั้น 
โดยไม่ค านึงถึงความพึงพอใจของคู่เจรจา โดยส่วนใหญ่จะเป็นการประสานงานแบบครั้งเดียว ไม่มี
สัมพันธ์ต่อเนื่องไปในอนาคต 

๒.  การเจรจาต่อรองแบบจุดประสงค์ร่วมกัน (Mutual Purpose) คือ สถานการณ์ที่มี
ความมุ่งหมายในการตอบสนองข้อเสนอซึ่งกันและกัน การเจรจาต่อรองเป็นเพียงการยอมรับข้อเสนอ
ในเบื้องต้นเท่านั้น ไม่มีการปฏิสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้ง 

๓.  การเจรจาต่อรองแบบยอมรับผลร่วมกัน (Mutual Acceptance) คือ สถานการณ์ที่
ไม่มีข้อตกลงที่ดีที่สุดแต่มีความจ าเป็นต้องรักษามิตรภาพสร้างความประนีประนอมเพ่ือแสวงหา
ผลประโยชน์ร่วมกันในอนาคต หรืออาจสรุปได้ว่าเป็นผลลัพธ์ในความรู้สึกประนีประนอมภายใต้
ผลประโยชน์ที่พอรับได้ทั้งสองฝ่าย 

๔.  การเจรจาต่อรองแบบสัมฤทธิ์ผลร่วมกัน (Mutual Gain หรือ Mutual Benefit) คือ 
สถานการณ์ท่ีต้องค านึงถึงเป้าประสงค์ท่ีก าหนดไว้พร้อมกับความพึงพอใจ ความเห็นพ้องต้องกัน และ
ผลประโยชน์ที่จะได้รับร่วมกันของทุกฝ่าย โดยหลีกเลี่ยงความขัดแย้งหรือการกระทบกระทั่ง เพ่ือเป็น
พันธมิตรที่ดีในการที่จะยังประโยชน์ในระยะยาวจนน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ร่วมกันในอนาคตได้ 

อย่างไรก็ตามการที่จะประสบความส าเร็จในการเจรจาต่อรอง ไม่เพียงแต่การเข้าใจ
ความหมายและรูปแบบผลลัพธ์ของการเจรจาต่อรองเท่านั้น แต่จะต้องอาศัยองคป์ระกอบแวดล้อมอ่ืน
ที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับการรวบรวมข้อมูลความรู้ในทุกมิติของการเจรจาต่อรอง จนสามารถก าหนดเป็น
องค์ประกอบที่ส าคัญทั้งหมด ๔ หัวข้อ ดังนี้ 



 

 

๔ 

การเตรียมการเจรจาต่อรอง (Negotiation Preparation) 
 
การเตรียมการเจรจาต่อรองถือเป็นกุญแจส าคัญแห่งความส าเร็จ เพราะการเตรียมการ 

ที่ดี จะสร้างความพร้อม ความได้เปรียบ และลดข้อบกพร่องที่จะเกิดขึ้น ท าให้การเจรจาต่อรองเป็นไป
ตามเป้าหมายที่ ทอ.ต้องการได ้ในขั้นเตรียมการสามารถแบ่งออกเป็น ๔ ส่วน ดังนี้ 

๑.  การเตรียมทีม (Team Preparation) ต้องสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์กัน 
ในทีม พร้อมกับแบ่งหน้าที่ชัดเจน เช่น หัวหน้าทีมมีหน้าที่หลักในการยื่นข้อเสนอ พูดคุยเจรจา  
ตั้งค าถามและใช้กลยุทธ์ในการเจรจาต่อรอง คนสรุปมีหน้าที่จดบันทึกข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการ
ต่อรอง พูดเสริมเพ่ือสนับสนุนหัวหน้าทีม ตั้งค าถามเพ่ือหาข้อมูลให้ได้ตามที่ต้องการ คนสังเกตการณ์
คอยสังเกตการแสดงออกของคู่เจรจา สังเกตสัญญาณเชิงบวกหรือลบ และคอยให้สัญญาณเมื่อการ
เจรจาเข้าสู่ภาวะความขัดแย้ง เช่น การเตือนให้พักการเจรจา การเตือนให้ระงับอารมณ์ เป็นต้น 

๒.  การเตรียมข้อมูล (Information Preparation) เป็นการเริ่มต้นที่สามารถก าหนด
ความส าเร็จในการเจรจาต่อรอง ต้องเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวกับการจัดหานั้นอย่างละเอียด ต้องวิเคราะห์
ข้อมูลจุดเด่น จุดด้อย ท าการเปรียบเทียบข้อมูลจากหลายแหล่ง ถ้าเป็นการเจรจากับหลายบริษัท
จะต้องน าข้อมูลของคุณสมบัติผลิตภัณฑ์แต่ละบริษัทมาเปรียบเทียบให้เห็นข้อได้เปรียบ ข้อเสียเปรียบ 
และข้อจ ากัด เพ่ือน ามาสร้างกลยุทธ์ในการเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิภาพ 

๓.  การก าหนดเป้าหมายและทางเลือก (Objective and Option) ก่อนการเข้าเจรจา
ทุกครั้งเราต้องมีการก าหนดเป้าประสงค์หลักและรอง (Prioritized Objective) ขอบเขตที่เป็นไปได้
ในการเจรจาต่อรอง (Zone of Possible Agreement: ZOPA) ทางเลือกอ่ืนที่ดีที่สุดถ้าไม่มีข้อตกลง 
(Best Alternative to Negotiation: BATNA) การยกเลิกการเจรจาต่อรอง (Walk Away Point: 
WAPO) และสิ่งที่สามารถเพ่ิมความพึงพอใจต่างตอบแทน (Value Added) สิ่งส าคัญที่สุดในการ
เจรจาต่อรองคือยึดเป้าประสงค์หลัก เช่น การจัดซื้อระบบอาวุธต้องได้ระบบอาวุธตามคุณสมบัติและ
งบประมาณท่ีก าหนด ส่วนเป้าประสงค์รองลงมา เช่น ทุนการศึกษา ระบบสนับสนุนเพิ่มเติม เป็นต้น 

๔.  สถานที่การเจรจาต่อรอง (Place) เมื่อฝ่ายใดเป็นผู้จัดเตรียมสถานที่เจรจาต่อรอง 
อ านาจและความได้เปรียบในการเจรจาต่อรองจะตกอยู่กับฝ่ายนั้น เพราะสามารถเตรียมสถานที่ 
บรรยากาศ และสิ่งอุปกรณ์ท่ีเอ้ืออ านวยการเจรจาต่อรอง เช่น การจัดห้องประชุมให้คู่เจรจาเกิดความ
อึดอัด การสังเกตการณ์จากกล้องวงจรปิด การเดินทางและสภาพแวดล้อมที่เป็นอุปสรรค เป็นต้น 

 
เทคนิคการเจรจาต่อรอง (Negotiation Techniques) 

 
การใช้ศาสตร์และศิลป์ในการรับมือกับนักเจรจาต่อรองในบุคลิกต่างๆ และสามารถ 

โน้มน้าวคู่เจรจาให้มีความเห็นตกลงใจและเกิดความพึงพอใจในการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ร่วมกัน 
รวมทั้งสามารถเพ่ิมความน่าเชื่อถือและลดความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้น เพ่ือให้การเจรจาประสบความ
สัมฤทธิ์ผลตามความมุ่งหมาย ประกอบด้วย ๔ เทคนิค คือ 



 

 

๕ 

๑.  เทคนิคเชิงรับ (Defensive Techniques) คือ วิธีการที่ใช้ในการรับทราบข้อมูลเมื่อ
เริ่มต้นการเจรจาและคู่เจรจามีการเตรียมการเป็นอย่างดี รวมทั้งยังใช้รับมือเมื่อการเจรจาอยู่ใน
สถานการณ์ที่เสียเปรียบ 

๑.๑  การรับข้อเสนอแรก (First Offer) กรณีการเจรจาต่อรองได้เริ่มต้น มีการยื่น
ข้อเสนอและรับฟังข้อเสนอของทั้งสองฝ่าย ข้อเสนอของคู่เจรจาจะถูกปรับแต่งให้เกินความเป็นจริง
เพ่ือรองรับการเจรจาต่อรองไว้แล้ว ให้คิดเสมอว่าในความเป็นจริงไม่มีใครยื่นข้อเสนอโดยไม่ได้เผื่อการ
ต่อรองไว้ด้วย ดังนั้นเมื่อได้รับฟังข้อเสนอแรก อย่ายอมรับข้อเสนอแรกโดยเด็ดขาด เพราะการเจรจา
หลังจากนั้นความได้เปรียบจะอยู่ที่คู่เจรจาจากการยื่นข้อเสนอแรกนั้นทันท ี

๑.๒  การขอพัก (Break) กรณีการเจรจาต่อรองในประเด็นที่ไม่ได้มีการเตรียมการ
มาก่อน หรือเกิดสถานการณ์เฉพาะหน้า หรือเกิดความเห็นไม่ตรงกันระหว่างคนในทีมหรือคู่เจรจา 
การขอพักระหว่างการเจรจาจึงเป็นหนทางที่ดีที่สุดในการหาช่วงเวลาเพ่ือหาข้อมูลและปรับกลยุทธ์
ใหม่ และยังส่งผลให้คู่เจรจาเกิดความไม่ม่ันใจกับข้อเสนอของตน 

๑.๓  การระงับอารมณ์ (Emotional Control) กรณีการเจรจาต่อรองที่ไม่เป็นไป
ตามความประสงค์ หรือถูกยั่วยุให้เกิดความโมโหท าให้ขาดสติในการเจรจา อาจจะท าให้การเจรจาตก
เป็นฝ่ายเสียเปรียบเพราะเมื่อมีอารมณ์เกิดขึ้นเหตุผลทั้งหมดจะอยู่ภายใต้อารมณ์ทันที ถ้ากล่าวในทาง
วิทยาศาสตร์ สมองส่วนที่ท าหน้าที่ในกระบวนความคิดเป็นเหตุเป็นผล (Neocortex) จะถูกเปลี่ยนไป
ใช้สมองที่ควบคุมอารมณ์ความรู้สึก (Limbic) ทันที๑ การระงับอารมณ์โดยการท าสมาธิและยึดมั่นใน
เป้าหมายเป็นหลัก จะช่วยควบคุมสถานการณไ์ด้ดีขึ้น 

๑.๔  เก็บข้อมูล (Information Gathering) กรณีการเจรจาต่อรองตกอยู่ในและ
สถานการณ์ที่เสียเปรียบ การเก็บข้อมูลจากฝ่ายตรงข้ามระหว่างการเจรจาจะเป็นประโยชน์ จนอาจ
กล่าวได้ว่าข้อมูลคือพลัง (Information is Power) เพราะสามารถน ามาวิเคราะห์เพ่ือปรับกลยุทธ์ใน
การตั้งรับหรือตอบโต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การรับฟังข้อมูลหรือข้อเสนอที่ เป็นประโยชน์  
การสังเกตจากการแสดงออก ภาษาร่างกาย ปฏิกิริยาตอบสนองทันท ีเป็นต้น 

๑.๕  สร้างสถานการณ์ (Red Herring & Decoy) กรณีการเจรจาต่อรองตกอยู่ใน
สถานการณ์ท่ีคู่เจรจาสร้างความล าบากใจ การสร้างสถานการณ์จึงเป็นเทคนิคเชิงรับที่ส าคัญในการหา
ทางออกท่ีดี เพ่ือเบี่ยงเบนความสนใจ ถ่วงเวลาหรือดึงความสนใจของคู่เจรจาให้เปลี่ยนไป๒ 

๑.๖  ศิลปะการตอบ “ใช่..แต่” (Answer : Yeah…but) กรณกีารเจรจาต่อรองอาจ
เจอค าถามปลายปิด คู่เจรจาต้องการได้ค าตอบว่า ตกลง ไม่ตกลง โอเค ไม่โอเค ค าตอบที่กล่าวมาแล้ว
นั้น ถ้าผู้ที่ท าหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมได้กล่าวออกไป อาจจะท าให้ตกอยู่ในสถานการณ์เสียเปรียบ และ
เป็นข้ออ้างของคู่เจรจาได้ทันที ดังนั้นเมื่อเจอค าถามปลายปิด แนวทางการตอบควรเป็นการตอบแบบ
มีเงื่อนไข เช่น ตกลงแต่ต้อง... โอเคแต่... คาดว่า... น่าจะ...เป็นต้น 

                                                   
๑

 Simon Sinek. Start with Why: How Great Leaders Inspire Everyone to Take Action. 
New York: Portfolio, 2009, p. 56 

๒
 Roger Dawson. Secrets of Power Negotiating: Inside Secrets From a Master 

Negotiator. Career Press, 2010, p. 109 
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๑.๗  การสร้างทางตัน (Deadlock) กรณีการเจรจาต่อรองที่คู่ เจรจามีความ
ได้เปรียบอย่างมาก ท าให้ไม่สามารถปรับกลยุทธ์ได้ทัน วิธีที่ดีที่สุดคือการสร้างทางตัน โดยการสร้าง
ข้อจ ากัดต่างๆ ขึ้น เช่น ไม่ได้เตรียมงบประมาณไว้ ระเบียบการจัดหาไม่สามารถท าได้ เป็นต้น 

๑.๘  การเดินออก (Walk Away) กรณีการเจรจาต่อรองที่ไม่สามารถผ่าทางตันได้ 
(Deadlock) การเดินออกจึงเป็นหนทางสุดท้าย เมื่อไม่มีความเป็นไปได้ของข้อเสนอกับเป้าประสงค์
ของทั้งสองที่จะปรับให้ตรงกันได้ ท าให้ต้องยืนยันไม่เจรจาต่อไป อาจจะเป็นการไม่เจรจาเป็นหัวข้อ
หรือไม่เจรจาทั้งหมดก็ได้ อยู่ที่ดุลยพินิจของสมาชิกในทีม ในหลายครั้งการ Walk Away อาจ
สอดคล้องกับค ากล่าวของอดีตประธานาธิบดี John F. Kennedy ว่า “We Can’t Negotiate with 
People Who Say What’s Mine is Mine and What’s Your is Negotiable” เ พ ร า ะ เ มื่ อ ก า ร
เจรจาต่อรองถูกเอาเปรียบมากจนเกินไป ก็ไม่สามารถด าเนินการเจรจานั้นไดอี้กต่อไป 

๒.  เทคนิคเชิงโต้ตอบ (Counter Techniques) คือ วิธีการที่ใช้ส าหรับการปกป้องหรือ
ป้องกันไม่ให้ตกเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบจากการใช้เทคนิคที่หลากหลายและแยบยลของคู่เจรจา รวมทั้ง
สามารถรับมือคูเ่จรจาที่ต่อรองยากในหลายรูปแบบได้เป็นอย่างดี 

๒.๑  ความเงียบ (Silence) เป็นเทคนิคที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยให้นึกถึง 
"Jedi's Mind" ตามแนวคิดของภาพยนต์เรื่อง Star Wars ที่แสดงความสงบนิ่งไม่แสดงความรู้สึกและ
อาการใดออกมา จนอาจกล่าวได้ว่า ความเงียบคือพลัง (Silence is Power) เพราะคู่เจรจาไม่สามารถ
ทราบสัญญาณด้านบวกหรือลบจากฝ่ายเรา และยังท าให้คู่เจรจาเกิดความไม่มั่นใจ เกิดความอึดอัดใจ
ในข้อเสนอที่ให้ไปก่อนหน้า วิธีการนี้มีประสิทธิภาพที่ดีกับนักเจรจาต่อรองแบบ ชอบข่มขู่ ก้าวร้าว  
คนดีคนเลว ชอบเสนอความต้องการเกินจริง เป็นต้น  

๒.๒  กระจกสะท้อน (Mirror-Mirror) เป็นเทคนิคที่แสดงความเป็นตัวตนของ 
คู่เจรจาเหมือนกับการแสดงเลียนแบบไม่ว่าจะเป็นการแสดงออก ท่าทาง การพูด การตั้งค าถาม 
เพราะจะท าให้คู่เจรจาเกิดความไม่ม่ันใจและรู้ว่าฝ่ายตรงข้ามทราบกลยุทธ์ที่ฝ่ายตนก าลังใช้อยู่ วิธีการ
นี้มีประสิทธิภาพที่ดีกับนักเจรจาต่อรองแบบ ชอบข่มขู่ ก้าวร้าว ชอบอ้างความสัมพันธ์ ชอบอ้างว่า
แก้ปัญหาร่วมกัน เป็นต้น    

๒.๓  การปรับล าดับความส าคัญ (Re-Prioritized) เป็นเทคนิคที่ใช้ปรับเปลี่ยน
ความส าคัญของคู่เจรจา ใช้เมื่อการเจรจาต่อรองได้เริ่มมาสักพักและไม่มีแนวโน้มความก้าวหน้าของ
การเจรจา ในขณะที่คู่เจรจามีข้ออ้างแบบเดิมโดยตลอด เช่น ไม่มีอ านาจตัดสินใจ เกินความสามารถที่
จะท าได้ ซึ่งอาจจะเกิดจากความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจของคู่เจรจา จึงต้องมีการปรับล าดับความส าคัญของ
คู่เจรจา เช่น ขอเจรจากับผู้ที่มีอ านาจตัดสินใจ หรือแจ้งว่าคงต้องหาช่องทางการจัดหาอ่ืนที่เตรียมไว้
รองรับ วิธีการนี้มีประสิทธิภาพที่ดีกับนักเจรจาต่อรองแบบ ชอบอ้างว่าไม่มีอ านาจตัดสินใจ ชอบ
เจรจาหัวข้อเดียว ชอบสร้างสถานการณ์ เป็นต้น  

๒.๔  การสร้างข้อจ ากัด (Constraint) เป็นเทคนิคที่บอกให้ทราบถึงข้อจ ากัด เพ่ือ
ลดอ านาจการเจรจาต่อรองของคู่เจรจา เช่น แจ้งว่ามีงบประมาณจ ากัด มีเวลาจ ากัด มีข้อจ ากัดด้าน
ระเบียบ วิธีการนี้มีประสิทธิภาพที่ดีกับนักเจรจาต่อรองแบบ ชอบอ้างว่าไม่มีอ านาจตัดสินใจ ชอบอ้าง
บุคคลที่มีอ านาจมากกว่า ชอบการต่อรองแบบพบกันครึ่งทาง เป็นต้น 
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๒.๕  การขอประชุมย่อย (Side Meeting) เป็นเทคนิคที่ขอแยกการเจรจาออกเป็น
แต่ละสายงานที่รับผิดชอบ ใช้เมื่อการเจรจาอยู่ในระยะเวลาที่จ ากัด ท าให้ต้องแบ่งหัวข้อการเจรจา
ออกเป็นการเจรจาแบบกลุ่มย่อยตามสายวิทยาการนั้น วิธีการนี้มีประสิทธิภาพที่ดีกับนักเจรจาต่อรอง
แบบ ชอบจ ากัดด้วยเวลา และคู่เจรจาที่จ้างนักเจรจาต่อรองแฝงเข้ามาในทีม เป็นต้น 

๒.๖  การทวนและสรุป (Review & Conclusion)) เป็นเทคนิคส าหรับยืนยัน
ข้อตกลงที่ได้ในการเจรจาต่อรอง ใช้เมื่อการเจรจาเริ่มมีการสนทนาในประเด็นที่จะเป็นข้อตกลง หรือ
มีข้อเสนอที่น่าสนใจ คนที่ท าหน้าที่สรุปในทีมจะด าเนินการสรุปโดยย่อให้ฟัง เพ่ือให้คู่เจรจายืนยันใน
ข้อเสนอและสิ่งที่ตกลงไปอีกครั้ง วิธีการนี้มีประสิทธิภาพที่ดีกับนักเจรจาต่อรองที่ชอบการโกหก ชอบ
เปลี่ยนค าพูดของตน เป็นต้น 

๒.๗  ค าถามปลายเปิด (Open-Ended) เป็นเทคนิคส าหรับการตั้งค าถามที่ไม่
ต้องการให้คู่เจรจา ตอบแค่ใช่หรือไม่ ตกลงหรือไม่ตกลง แต่ต้องการถามถึงเหตุผลและให้อธิบายถึง
เหตุผลหรือท่ีมา ซึ่งท าให้สามารถเก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจในการเจรจาเชิงรุกต่อไป๓  

๒.๘  ศิลปะในการตอบ “ไม”่ (Answer : No) เป็นเทคนิคในการตอบค าถาม ใช้เมื่อ
มีการยื่นข้อเสนอที่ไม่สามารถยอมรับได้หรือยังไม่เป็นที่น่าพอใจ จึงมีความจ าเป็นต้องใช้การปฏิเสธ 
“ไม่” ซึ่งมีแนวทางการตอบให้ดูนุ่มนวลขึ้น เช่น เห็นคงจะไม่ได้ ไม่สามารถยอมรับได้ ไม่สามารถ
ด าเนินการให้ได้ เป็นต้น เทคนิคนี้ยังสามารถช่วยให้ทราบว่าข้อเสนอนั้นมีความส าคัญต่อคู่เจรจา
อย่างไรหรือคู่เจรจามีประเด็นแอบแฝงอยู่หรือไม่ โดยใช้ร่วมกับเทคนิคความเงียบในข้อ ๒.๑ หรือขอ
หยุดการสนทนาในข้อเสนอนั้นหลังจากการตอบปฏิเสธ เพ่ือสังเกตการแสดงออกและปฏิกิริยา
ตอบสนองทันทีของคู่เจรจา  

๓.  เทคนิคเชิงรุก (Offensive Techniques) คือ วิธีการที่ใช้สร้างความได้เปรียบใน
ระหว่างการเจรจาต่อรอง เมื่อคู่เจรจาอยู่ในสภาวะที่เสียเปรียบหรือตกเป็นฝ่ายรับ 

๓.๑  การตั้งค าถาม (6 Active Questions) เป็นเทคนิคที่มีประสิทธิภาพที่สุดใน
การเจรจาต่อรองเชิงรุก โดยการตั้งค าถาม ใคร (Who) อะไร (What) เมื่อไหร่ (When) ท าไม (Why) 
อย่างไร (How) ที่ไหน (Where) แต่การตั้งค าถามต้องเป็นแนวสร้างสรรค์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ เป็น
ประโยชน์ หรือท าให้ประเด็นที่สงสัยหรือคลุมเครือมีความกระจ่างขึ้น 

๓.๒  ท าให้คู่เจรจารู้สึกว่าชนะ (Winner Feeling) เป็นเทคนิคที่ตอบสนองต่อ
จิตวิทยาของมนุษย์ ท าให้รู้สึกยินดีเมื่อได้รับชัยชนะในการแข่งขันหรือการสนทนา ถึงแม้ว่าจะเป็นชัย
ชนะเพียงเล็กน้อยก็ตาม ทางวิทยาศาสตร์จะมีฮอร์โมนความเห็นแก่ตัวเกิดข้ึนบ่อยครั้งชื่อ Dopamine 
ซึ่งจะผลิตออกมาเมื่อมนุษย์รู้สึกมีความสุขช่วงเวลาหนึ่งระหว่างที่ประสบความส าเร็จ หรือได้ชัยชนะ๔ 
ดังนั้นเมื่อท าให้คู่เจรจาตกอยู่ในสภาวะนี้ จะสามารถสร้างสภาวะเกื้อกูลในการเจรจาต่อรองให้แก่ฝ่าย
เราได ้

                                                   
๓ Roger Dawson. Secrets of Power Negotiating: Inside Secrets From a Master 

Negotiator. Career Press, 2010, p. 187 
๔

 Simon Sinek. Leaders Eat Last : Why Some Teams Pull Together and Others Don't. 
New York: Portfolio, 2014, p. 41 
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๓.๓  แลกเปลี่ยนเทียบค่า (Trade-Off) เป็นเทคนิคการยื่นข้อเสนอที่เพ่ิมมูลค่าและ
สร้างแรงโน้มน้าวให้คู่เจรจาเกิดความต้องการ พร้อมที่จะยื่นข้อเสนอที่มีมูลค่าเทียบเท่า โดยที่มีการ
เตรียมการไว้ล่วงหน้าแต่คู่เจรจาไม่ทราบข้อมูลมาก่อน เช่น จะจัดซื้อเพ่ิมเติมถ้า... ขยายเวลารับมอบ
ให้ถ้า... เป็นต้น 

๓.๔  การแสดงออกเชิงรุก (Expression Mastery) เป็นเทคนิคที่แสดงถึงพฤติกรรม
การแสดงออกทางภาษาร่างกาย หรือการพูด เพ่ือใช้เป็นกลยุทธ์ให้คู่เจรจาเชื่อในสิ่งที่เราแสดงออก 
เช่น การตั้งใจแสดงสีหน้าที่ความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจ  การจับมือแบบที่แสดงความจริงใจ การซ่อน
ความรู้สึกจากใบหน้า (Poker Face) การเก็บอารมณ์สงบนิ่ง (Jedi’s Mind) อย่างไรก็ตามสิ่งที่ต้อง 
พึงระลึก คือข้อจ ากัดของมนุษย์จะไม่สามารถท างานได้หลายอย่างในเวลาเดียวกัน (Multi-Channel) 
จะสามารถตอบสนองจากการสั่งงานของสมองให้ท างานไดเ้พียงอย่างเดียว (Single Channel) เท่านั้น 

๔.  เทคนิคการบริหารความสัมพันธ์ (Relationship Management) คือ วิธีการที่ช่วย
ลดความขัดแย้งและสร้างบรรยากาศที่ดีในการเจรจาต่อรอง ทั้งนี้การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีนั้น 
สามารถแบ่งได้ ๔ ระดับ เริ่มต้นจากการสร้างความคุ้นเคย การสร้างความไว้วางใจ การสร้างมิตรภาพ 
และการสร้างความประทับใจ ทั้งนี้อาจจะเริ่มต้นสร้างความคุ้นเคย โดยการทักทายพูดคุย รับประทาน
อาหารร่วมกัน รวมทั้งการจัดกิจกรรมสันทนาการเพ่ือเพ่ิมความสัมพันธ์ให้มากขึ้นตามล าดับ เช่น การ
จัดแข่งขันกอล์ฟ จัดกิจกรรมทัศนศึกษาภูมิประเทศ ในระหว่างช่วงพักการประชุม เมื่อความสัมพันธ์
เป็นไปในเชิงบวกก็จะเป็นประโยชน์ต่อการเจรจาต่อรองจนมีค ากล่าวว่า “รู้อะไร ไม่สู้รู้จักกัน” 
อย่างไรก็ตามในการเจรจาต่อรองต้องค านึงถึงขอบเขตของความสัมพันธ์ เพราะถ้าความสัมพันธ์เกิน
ขอบเขตไป อาจจะสร้างความล าบากใจ และส่งผลกระทบต่อการเจรจาต่อรองได้เช่นกัน 

 
การแสดงออก (Personal Expression)  

 
ลักษณะที่แสดงออกของผู้เจรจาทราบถึงเจตนารมณ์ของการสื่อสารทั้งที่ตั้งใจและไม่ได้

ต้ังใจ สามารถแสดงออกได้หลากหลายลักษณะจากส่วนต่างๆ ของร่างกาย ดังนั้นการแสดงออกถือว่า
มีความส าคัญและมีส่วนช่วยให้ผู้เจรจาสามารถวิเคราะห์ท่าทีและความต้องการของฝ่ายตรงข้ามได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

๑.  ภาษาร่างกาย (Body Language or Body Secret) เป็นส่วนประกอบที่ส าคัญทีจ่ะ
ช่วยนักเจรจาต่อรองตั้งแต่การคาดเดาไปจนถึงการวิเคราะห์ความรู้สึกนึกคิดของคู่เจรจาที่แสดง
ออกมาทางร่างกายโดยอัตโนมัติได้ภายใน ๑๐ - ๑๕ วินาทีโดยที่ยังไม่ได้พูดออกมา๕ แต่สิ่งที่ต้องพึง
ระวัง คือ คู่เจรจามีการเตรียมการและตั้งใจให้เกิดความสับสนเข้าใจผิด ดังนั้นการสังเกตการ
แสดงออกของภาษาร่างกาย ต้องไม่ด่วนสรุปและเก็บข้อมูลจากหลายด้านประกอบกัน โดยแบ่งการ
สังเกตได้จากลักษณะท่าทางหรืออิริยาบถที่แสดงออกทางอวัยวะบนร่างกาย ดังนี้ 

                                                   
๕ Anthony Michael. Body Language Secrets: How to Read Minds by Reading Bodies. 

CreateSpace Independent Publishing Platform, 2014, p. 19 
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๑.๑  การเคลื่อนไหวของดวงตา (Eye Patterns) สามารถวิเคราะห์การตอบสนอง
ของดวงตาระหว่างการสนทนา โดยแบ่งออกได้เป็น ๖ ประเภทตามลักษณะของดวงตาจากภาพที่ ๑ 
คือ ๑.การมองทางซ้ายบน (Visual Recall) แสดงให้เห็นว่าก าลังคิดในเรื่องของอดีตหรือที่เตรียมการ
มา ๒.การมองทางซ้ายข้าง (Auditory Recall) แสดงให้เห็นว่าก าลังได้ยินสิ่งที่คุ้นเคย ๓.การมอง
ทางซ้ายล่าง (Internal Conversation) แสดงว่าก าลังใช้ความคิดระหว่างการสนทนา ๔.การมอง
ทางขวาบน (Visual Creation) แสดงว่าก าลังคิดสิ่งที่จินตนาการขึ้นมาและไม่เคยมีอยู่ในความทรงจ า 
๕.การมองทางขวาข้าง (Auditory Creation) แสดงว่าก าลังนึกถึงหรือได้ยินเสียงที่ไม่คุ้นเคยมาก่อน 
และ ๖.การมองทางขวาล่าง (Kinesthetic) แสดงว่าก าลังใช้ความรู้สึก จากที่กล่าวมาแล้วในทางการ
เจรจาต่อรอง โดยเฉพาะระหว่างการตอบค าถามของคู่เจรจา สามารถวิเคราะห์ได้ว่า การมองทางขวา
บน และมองทางขวาล่าง มีความเป็นไปได้ว่าโกหก 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๑ การแสดงรูปแบบของ Eye Patterns๖ 
 
๑.๒  ท่าทางของมือ (Hand Gesture) สามารถวิเคราะห์ได้ว่าคู่เจรจามีพฤติกรรม

และความรู้สึกระหว่างการพูดแบบใด โดยส่วนมากจะสังเกตร่วมกับการเคลื่อนไหวของดวงตาในข้อ 
๑.๑ ท าให้เราสามารถวิเคราะห์ได้แม่นย ามากขึ้น เช่น เมื่อคู่เจรจาน ามือไปจับ ถู เกา บริเวณ คอ จมูก 
หรือ ปาก บ่อยครั้งพร้อมกับการกรอกตาไปทางด้านขวาบนหรือทางด้านขวาข้าง แสดงว่าคู่เจรจามี
ความเป็นไปได้สูงที่จะโกหก หรือถ้าผู้พูดน ามือมาท้าวบริเวณคางแล้วตานิ่งสงบมาทางคู่เจรจาแสดงว่า
ตั้งใจฟังและก าลังวิเคราะห์ข้อมูล  

๑.๓  ท่าทางการยืน (Standing Gesture) สามารถวิเคราะห์ได้ว่าคู่เจรจามีความ
มุ่งหวังกับคู่เจรจาอย่างไร เช่น การยืนกอดอกในการสนทนา แสดงว่าก าลังมีความมั่นใจ ต้องการ
แสดงความได้เปรียบต่อคู่เจรจา การยืนไขว้หลังหรือการยืนเท้าเอว แสดงว่าคู่เจรจาอยู่ในสถานการณ์
ที่เหนือกว่า การยืนกุมมือมาข้างหน้า แสดงว่าอยู่ในสภาวะที่ต่ ากว่าหรือเสียเปรียบ  

๑.๔  ท่าทางการนั่ง (Sitting Gesture) สามารถวิเคราะห์ได้ว่าคู่เจรจาก าลังอยู่ใน
สภาวะใด เช่น การนั่งปลายเท้าขนานกันระยะห่างพอประมาณ แสดงว่าก าลังตั้งใจฟังพร้อมเปิดรับ
ข้อมูล ส่วนการ นั่งปลายเท้าไขว้กับขาเก้าอ้ีหรือปลายเท้าทับไขว้กัน แสดงว่าไม่ม่ันใจ เกิดความเครียด

                                                   
๖

 Greg Willaims and Pat Lyer, Body Language Secrets: to Win More Negotiation: How 
to Read Any Opponent and Get What You Want. Career Press, 2016, p. 12 



 

 

๑๐ 

หรือมีความรู้สึกถูกกดดัน ในขณะที่การนั่งแบบขาข้างใดข้างหนึ่งแยกออกจากตัวเก้าอ้ี แสดงว่าไม่
พร้อมที่จะฟังแตพ่ร้อมที่จะแยกตัวออกจากการสนทนา  

๑.๕  ท่าทางการเดิน (Walking Gesture) สามารถวิเคราะห์ได้ว่าคู่ เจรจามี
ความรู้สึกอย่างไร เช่น เดินก้าวอย่างช้าๆ มีลักษณะหลังโค้ง แสดงว่าก าลังไม่มั่นใจหรือตกใจภาวะ
ล าบากใจ เดินเร็วเกินปกติแสดงว่ากระวนกระวายใจ หรือมีจุดประสงค์บางอย่างที่จะรีบเร่งท าให้
ส าเร็จ เดินกอดอกแสดงว่าก าลังครุ่นคิดวิเคราะห์อะไรบางอย่าง 

๑.๖  การจับมือ (Handshake) สามารถวิเคราะห์การแสดงความรู้สึกของคู่เจรจา
จากการสัมผัสที่พบได้ก่อนและหลังการสนทนา โดยเฉพาะคู่เจรจาที่มีการเตรียมการมาอย่างดี ต้อง
วิเคราะห์ร่วมกับองค์ประกอบอ่ืน เช่น การจับมือพร้อมกับการตบไหล่คู่เจรจา แสดงว่าต้องการเป็น
ฝ่ายที่เหนือกว่าพร้อมให้การช่วยเหลือซึ่งตามหลักการเจรจาแล้วถือว่าไม่จริงใจ ส่วนมากเป็นนักเจรจา
ต่อรองแบบอ้างเป็นความร่วมมือร่วมกัน การจับมือแบบหลวมๆ แสดงความไม่ม่ันใจหรืออยู่ในฐานะที่
ต่ ากว่า การจับมือแบบแนบแน่น แสดงถึงความจริงใจ แต่ถ้าจับแน่นมากเกินและมีการเขย่าอย่าง
รุนแรงแสดงให้เห็นว่าต้องการควบคุมและสร้างความประหม่าให้คู่เจรจา 

๒.  ปฏิกิริยาตอบสนองทันที (Micro Expression) เป็นการตอบสนองของร่างกายโดย
อัตโนมัติในช่วง ๑ - ๒ วินาทีแรกของการเปิดประเด็นสนทนา สังเกตได้เด่นชัดจากการแสดงออกทาง
ใบหน้าและยากที่จะควบคุมการแสดงออกประเภทนี้ เช่น ใบหน้าไม่พอใจเมื่อได้รับข้อเสนอไม่เป็นไป
ตามท่ีต้องการ ใบหน้าดีใจเมื่อได้รับข้อเสนอที่พอใจ ใบหน้าไม่ม่ันใจโดยส่งสายตาไปหาฝ่ายตนเอง 

๓.  การสนทนา (Conversation) เป็นการปฏิสัมพันธ์กับคู่เจรจาที่สามารถเตรียมการ
ได้ ส่วนมากผู้แทนบริษัทจะได้รับการอบรมให้มีทักษะพูดอย่างมีหลักการ มีท่วงท่าและจังหวะการพูด
ที่น่าเชื่อถือ โดยเฉพาะการโน้มน้าวใจให้คล้อยตาม ในขณะที่คู่เจรจาที่ไม่ได้มีการศึกษาและพัฒนา
ทักษะดังกล่าว อาจตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบในการสนทนาและเป็นฝ่ายถูกยื่นข้อเสนอ ดังนั้น เมื่อเจอ
สถานการณ์การสนทนา จึงต้องมีการวิเคราะห์กลั่นกรองโดยยึดเป้าประสงค์เป็นหลักก่อนการตัดสินใจ  

๔.  ความแตกต่าง (The Difference) เป็นปัจจัยส าคัญต่อการเจรจาต่อรองที่แสดงให้
เห็นถึงความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น เพศ เชื้อชาติ และกลุ่มช่วงเวลาเกิด ซึ่งมีการแสดงออกและการ
แสดงพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไป ส่งผลต่อการเจรจาต่อรองทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนี้ 

๔.๑  เพศ (Gender) เป็นความแตกต่างที่มีอิทธิพลต่อการเจรจาต่อรอง โดยเฉพาะ
ผู้หญิง ทีส่ร้างอุปสรรคให้คู่เจรจาผู้ชาย เช่น ต้องให้เกียรติ ไม่ใช้ค าพูดที่รุนแรง และการใช้เทคนิคการ
เจรจาต่อรองกระท าได้ยากกว่า จนอาจได้ว่าค ากล่าวว่าผู้หญิงคือนักเจรจาต่อรองที่ต่อรองด้วยยาก  

๔.๒  เชื้อชาติ (Nationality) เป็นความแตกต่างที่ช่วยก าหนดแนวทางการเจรจา
ต่อรอง จึงควรต้องศึกษาวัฒนธรรมและลักษณะนิสัยของคนประเทศนั้นเพ่ือน ามาเป็นข้อมูลสนับสนุน
การเจรจาต่อรอง เช่น ชาวอเมริกัน จะเน้นผลส าเร็จขององค์กรมาก่อนความสัมพันธ์ที่ดี ปฏิบัติตาม
หน้าที่ตามระเบียบและเวลา มีความภูมิใจในชาติ ชอบเป็นฝ่ายชนะ เน้นข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์
อักษร ชาวยุโรปจะเน้นกระบวนการท างานที่เป็นระบบ และผลประโยชน์กับความสัมพันธ์ที่ดีจะมา
ด้วยกัน ชาวเอเชียจะเน้นมีความสัมพันธ์ที่ดีน าไปสู่ข้อตกลงที่พึงพอใจ ความยืดหยุ่นและความ
ช่วยเหลือ ขึ้นกับความสัมพันธ์เป็นหลัก แต่ต้องระวังการเปลี่ยนแปลงข้อเสนออย่างไม่ได้แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า ชาวตะวันออกกลางจะเคร่งครัดในกฎระเบียบ ศาสนา และต้องรู้สึกไมเ่สียเปรียบ เป็นต้น  
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๔.๓  กลุ่มช่วงเวลาเกิด (Generation) เป็นความแตกต่างที่อาจถูกมองข้าม ซึ่งถือ
เป็นความแตกต่างทางทัศนคติ แนวคิดและกระบวนการความคิดที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้ง หรือ
บางครั้งก็ช่วยให้เกิดความพึงพอใจในระหว่างการสนทนาได้ เช่น กลุ่ม Baby Boomer จะต้องการ
ความมั่นคงปลอดภัยเป็นที่ตั้ง และต้องการความยอมรับสูง การสนทนาต้องสร้างความมั่นใจ ให้เกียรติ 
ให้ความเคารพและควรพูดโน้มน้าวในสิ่งที่จะท าให้รู้สึกมั่นคง ปลอดภัย กลุ่ม Gen X ต้องการความ
เจริญก้าวหน้า สามารถจับต้องได้เป็นรูปธรรม เป็นผู้ใช้งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นหลัก (User 
Only) การสนทนาต้องสร้างความเชื่อมั่น ไว้วางใจ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดี กลุ่ม Gen Y เป็นต้นไป 
เกิดมาพร้อมกับเทคโนโลยี ชอบความท้าทาย เชื่อว่าความสามารถของตนมีผลต่อความส าเร็จ เรียนรู้
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี มีความเชื่อม่ันและมั่นใจว่าสามารถท างานแบบ Multi-Function การ
สนทนาต้องเก่ียวกับช่องทางและโอกาส มีความทันสมัย นวัตกรรมใหม่ การพูดโน้มน้าวต้องอยู่ภายใต้
ข้อมูลที่เป็นจริงและสามารถอ้างอิงได้ เป็นต้น 

๕.  การจับสัญญาณ (Signal Detection) เป็นการสังเกตสัญญาณด้านบวกและลบ 
เพราะการเจรจาต่อรองมีโอกาสเกิดความขัดแย้งบานปลายจากประเด็นเล็กน้อย สาเหตุส่วนมากเกิด
จากแต่ละฝ่ายไม่ได้ให้ความสนใจในการสังเกตสัญญาณที่เกิดขึ้น พยายามเพียงแต่ให้การสนทนาให้อยู่
ในประเด็นหรือหัวข้อของตนฝ่ายเดียว ดังนั้นการจับสัญญาณจึงมีส่วนส าคัญในการช่วยลดความ
ขัดแย้งและก าหนดแนวทางการเจรจาต่อรองให้น าไปสู่ผลลัพธ์เชิงบวกได้ แบ่งเป็น 

๕.๑  สัญญาณด้านบวก (Positive Signal) เป็นสัญญาณที่คู่เจรจาให้ความสนใจ
ระหว่างการสนทนา เช่น การตั้งใจฟัง การตั้งค าถามที่สร้างสรรค์ การประนีประนอมในการสนทนา 
การพูดคุยเล่นระหว่างคู่สนทนา การยื่นข้อเสนอที่ดีกว่า เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ เป็นตัวบ่งชี้ว่าการเจรจา
ต่อรองเป็นไปในทิศทางท่ีดี มีโอกาสประสบผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนดไว้ 

๕.๒  สัญญาณด้านลบ (Negative Signal) เป็นสัญญาณที่คู่เจรจาแสดงความรู้สึก
เบื่อหน่ายระหว่างการสนทนา เช่น การเริ่มมองนาฬิกา การเหม่อลอย การนั่งเอนกับพนักพิงเก้าอ้ี 
การนั่งกอดอกไขว่ห้าง สิ่งเหล่านี้ บ่งบอกให้ทราบว่ามีบางอย่างที่อาจสร้างความไม่พอใจ ปัญหาส่วน
ใหญ่เกิดจาก การเจรจาต่อรองที่ท าให้คู่เจรจารู้สึกเสียเปรียบ ไม่มั่นใจ ไม่รักษาเวลาการประชุม สิ่งที่
จะช่วยลดสัญญาณด้านลบ คือ การขอพักการเจรจา การแยกเจรจาแบบ Side Meeting เป็นต้น 

 
สิ่งที่ควรตระหนักรู้ในการเจรจาต่อรอง (Negotiation Awareness) 
 

๑.  การโกหก (Lies) เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยาก และอาจท าให้เราตัดสินใจบนพ้ืน
ฐานข้อมูลที่ผิด ดังนั้นเพ่ือให้แน่ใจว่าจะไม่ได้ตกเป็นเหยื่อของการเจรจาต่อรองในครั้งนั้น ดังนั้นต้อง
สืบค้นเปรียบเทียบข้อมูลจากหลายแหล่ง การตั้งค าถามเพ่ือยืนยัน รวมไปถึงการสังเกตจากลักษณะ
ท่าทางและภาษาร่างกายตามที่ได้กล่าวไว้ในหัวข้อการแสดงออก  

๒.  การบอกไม่หมด (White Lies) เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในการเจรจาต่อรอง และอาจ
ท าให้เราตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลที่ไม่เพียงพอ ถึงแม้จะแน่ใจว่าคู่เจรจาไม่โกหก แต่ต้องพึงระวังการ
ให้ข้อมูลไม่หมด ไม่ครบถ้วน ดังนั้นต้องวิเคราะห์ความเป็นเหตุเป็นผลของข้อมูลที่ได้รับจากคู่เจรจา 
ตรวจสอบอยา่งรอบคอบ และสอบถามคู่เจรจาในประเด็นที่สงสัยเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนมากท่ีสุด 
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๓.  ความรู้สึก (Feeling) เป็นการแสดงออกที่จะท าให้คู่เจรจาสามารถจับสัญญาณของ
ฝ่ายเราได้จากการสังเกตปฏิกิริยาตอบสนองทันที (Micro Expression) ดังนั้นต้องระวังการแสดง
ความรู้สึกระหว่างการเจรจาต่อรองไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกโกรธ ดีใจ เสียใจ ไม่ชอบ หรือความอยาก
เป็นเจ้าของ (Sense of Belonging)  

๔.  การพบกันครึ่งทาง (Split the Difference) เป็นวิธีการที่ผู้ขายนิยมใช้ในการเจรจา
ต่อรองกับผู้ซื้อ โดยเทคนิคการพบกันครึ่งทางตามที่คู่เจรจาเสนอนั้น แท้จริงแล้วคู่เจรจามีการ
เตรียมการส าหรับข้อเสนอแบบพบกันครึ่งทางมาก่อนแล้ว ซึ่งข้อเสนอนั้นยังมีผลก าไรและความ
ได้เปรียบจากข้อเสนอให้คู่เจรจา ในขณะที่ให้ความรู้สึกพึงพอใจต่อผู้รับข้อเสนอตามหลักจิตวิทยา  
ทั้งที่ข้อเสนอนั้นอาจจะมีพ้ืนที่ส าหรับการเจรจาต่อรองเหลืออยู่ มาก และเมื่อใดที่มีการยอมรับ
ข้อเสนอแบบพบกันครึ่งทางแล้ว จะมีการตกลงแบบพบกันครึ่งทางในการเจรจาหัวข้ออ่ืนตามมาอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ ท าให้ฝ่ายที่ถูกยื่นข้อเสนอเช่นนี้ท้ายที่สุดจะเสียเปรียบเสมอ๗ 

๕.  มารยาท (Manner) เป็นการสร้างความรู้สึกท่ีดีระหว่างการเจรจา เช่น การใหเ้กียรติ
คู่เจรจา การเป็นผู้ฟังที่ดี การไม่พูดแทรก การไม่แสดงอารมณ์กระทบคู่เจรจาอย่างไม่มีเหตุผล การ
รักษาเวลาในการเจรจาต่อรอง การไม่น าความไม่พอใจออกไปนอกเวทีการเจรจาต่อรอง การไม่ท าให้ 
คู่เจรจาเสียหน้า และไม่ควรเจรจาต่อรองเพ่ิมเติมหลังจากได้ข้อตกลงแล้ว 

๖.  การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ (Benefits in Technology) เป็นสิ่งที ่
คู่เจรจาจะสามารถใช้เป็นข้อมูลผูกมัดหรือสร้างความได้เปรียบได้อย่างดี เพราะปัจจุบันมีการน า
เทคโนโลยีเข้ามาอ านวยความสะดวกในการเจรจาต่อรอง ไม่ว่าจะเป็นการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
การส่งข้อความผ่านระบบ Short Message Service (SMS) การส่งจดหมายผ่านระบบไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) และการสื่อสารผ่านระบบโซเชียลมีเดีย (Social Media) เพราะล้วนเป็นการ
สื่อสารทีเ่ตรียมการได้ และไม่สามารถทราบความรู้สึกนึกคิดของคู่เจรจา ดังนั้นก่อนการใช้งานทุกครั้ง
จะต้องวิเคราะห์ไตร่ตรองให้ดี ค้นคว้าข้อมูลประกอบให้รอบด้าน (Cross-Check) รวมทั้งพึงระวังการ
เขียนข้อมูลในขณะที่รู้สึกไม่พอใจ ไม่มีข้อมูลเพียงพอ หรืออยู่ในสถานะที่ไม่พร้อมด้านอ่ืนๆ 

๗.  การท าสัญญา (Contract Agreement) เป็นสิ่งที่ส าคัญและเป็นหลักฐานยืนยันว่า 
คู่เจรจาจะด าเนินการตามผลการเจรจาต่อรอง ไม่ว่าจะมีการตกลงรูปแบบใด ต้องมีการท าเป็นลาย
ลักษณ์อักษรเท่านั้น เพราะกรณีที่เกิดปัญหาในการด าเนินการภายหลังการเจรจา ข้อตกลงด้วยวาจา
ไม่สามารถน ามาใช้อ้างอิงได้ ดังนั้นการท าเป็นลายลักษณ์อักษรร่วมกันทุกฝ่ายจะช่วยให้การเจรจา
เป็นไปตามข้อตกลงและสามารถกระท าได้หลายแบบขึ้นอยู่กับลักษณะของการเจรจา เช่น หนังสือ
สัญญา (Contract) หนังสือบันทึกการปฏิบัติร่วมกัน (Minute) หนังสือแสดงความจ านงค์ (Letter of 
Intent) หนังสือบันทึกความตกลงร่วมกัน (Memorandum of Understanding: MOU) เป็นต้น 

๘.  การสูญเสียเวลา (Wasting Time) ถือเป็นสิ่งที่ต้องให้ความใส่ใจ กรณีต้องเสียเวลา
กับการเจรจาต่อรองที่ไม่ได้ข้อยุติและสร้างความขัดแย้งมากกว่าประโยชน์ที่ได้รับ สร้างความรู้สึกไม่ดี
ทั้งสองฝ่าย ดังนั้นสิ่งที่จะช่วยได้ คือ การพักเจรจาชั่วคราว หรือการท ากิจกรรมสันทนาการร่วมกัน 

                                                   
๗

 Roger Dawson. Secrets of Power Negotiating: Inside Secrets From a Master 
Negotiator. Career Press, 2010, p. 64 



 

 

 
บทท่ี  ๓ 

 
ระเบียบและการด าเนนิการด้านการจัดหายุทโธปกรณ์ของ ทอ. 

 
ในการจัดหายุทโธปกรณ์ของ ทอ.นอกจากจะศึกษาท าความเข้าใจเรื่องการเจรจาต่อรอง

แล้ว จะต้องตระหนักถึงระเบียบและการด าเนินการที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดหายุทโธปกรณ์ 
นั้นด้วย เพราะในกระบวนการจัดหาล้วนมีการเจรจาต่อรองเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  
บทที่ ๓ จึงกล่าวถึงระเบียบและการด าเนินการด้านการจัดหายุทโธปกรณ์ของ ทอ. เพ่ือน าไปวิเคราะห์
หารูปแบบการเจรจาต่อรองส าหรับการจัดหายุทโธปกรณ์ได้อย่างเหมาะสมและมีความสมบูรณ์
ครบถ้วน อย่างไรก็ตามกระบวนการที่จะได้มาซึ่งยุทโธปกรณ์นั้นสามารถกระท าได้หลายวิธี แต่วิธีการ
ที่ ทอ.ใช้ส่วนใหญ่เป็นการจัดหายุทโธปกรณ์โดยวิธี Foreign Military Sales (FMS) ซึ่งถือเป็นการ
จัดหาแบบรัฐบาลกับรัฐบาลที่มีการด าเนินการระหว่าง ทอ.กับรัฐบาลสหรัฐฯ เนื่องจากยุทโธปกรณ์
ส่วนใหญ่ที่มีใช้งานใน ทอ.จะจัดหาจากสหรัฐฯ และการจัดหาโดยวิธี FMS มีขั้นตอนที่เป็นมาตรฐาน 
สามารถเป็นแนวทางพ้ืนฐานส าหรับการเจรจาต่อรอง เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้กับการจัดหาวิธีการอ่ืนได้ 
ดังนั้นควรมีความเข้าใจกระบวนการด าเนินการจัดหาโดยวิธี FMS โดยสังเขป พร้อมกับกิจกรรมการ
ด าเนินการของ ทอ.และกรณีศึกษา สามารถแบ่งออกเป็นหัวข้อ ไดด้ังนี้  

 
การจัดหาโดยวิธี FMS (Foreign Military Sales) 

 
การจัดหาโดยวิธี  หมายถึง รัฐบาลสหรัฐฯ ยินยอมจะขายยุทโธปกรณ์ การบริการ สร้าง 

ซ่อม การจ้าง การดัดแปลง การฝึกศึกษาทางทหาร ให้กับบรรดามิตรประเทศ ตามที่รัฐสภาของ
สหรัฐฯ อนุมัติ เป็นการซื้อขายระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาล โดยแบ่งรายละเอียดในการจัดหา๘ ได้ดังนี ้

๑.  ตัวย่อและความหมาย  
๑.๑  Price and Availability (P&A) เป็นการขอข้อมูลราคาและระยะเวลาการส่ง

มอบพัสดุที่เหล่าทัพสหรัฐฯ ได้แจ้งให้กับประเทศผู้ซื้อตามที่ร้องขอ โดยปกติการขอ P&A จะเป็นการ
ซื้อยุทโธปกรณ์และชิ้นอะไหล่ที่ประเทศผู้ซื้อต้องการจัดหา แต่ต้องการที่จะทราบราคาและระยะเวลา
ส่งมอบพัสด ุเพ่ือใช้ในการตัดสินใจก่อนที่จะขอให้เหล่าทัพสหรัฐฯ จัดท าเอกสารสัญญาการจัดหาทาง
ทหารต่อไป 

๑.๒  Letter of Request (LOR) เป็นเอกสารแสดงความจ านงค์ขอท าสัญญาการ
จัดหาทางทหารที ่ทอ.(กบ.ทอ.) แจ้งความจ านงค์ขอให้ กห.สหรัฐฯ พิจารณาจัดท าเอกสารสัญญาการ
จัดหาทางทหารตามที่  ทอ.ได้ก าหนดความต้องการยุทโธปกรณ์นั้น โดยบอกรายละเอียด แบบ 
ลักษณะ จ านวน ฯลฯ ภายใต้กรอบงบประมาณท่ีก าหนด  
                                                   

๘
 Defense Institute of Security Assistance. The Management of Security Cooperation 

(Green Book). 35th ed. Dayton, Ohio: Wright-Patterson Air Force Base, 2016, P. 1-2  



 

 

๑๔ 

๑.๓  Letter of Offer and Acceptance (LOA) เป็นเอกสารสัญญาการจัดหาทาง
ทหารที่ กห.สหรัฐฯ ก าหนดขึ้น เป็นเสมือนสัญญาส าหรับการขายทางทหารกับมิตรประเทศ เป็น
ลักษณะ “ข้อตกลง” มากกว่าที่จะเป็น “สัญญา” เนื่องจากไม่มีบทลงโทษ และข้อเงื่อนไขจะถูก
ก าหนดโดยรัฐบาลสหรัฐฯ ส่วนประเทศผู้ซื้อจะต้องปฏิบัติตามที่รัฐบาลสหรัฐฯ ระบุข้อก าหนดและ
เงื่อนไขไว้ 

๑.๔  Air Force Materiel Command (AFMC) เป็นหน่ วยงานที่ รั บผิ ดชอบ 
ควบคุมและบังคับบัญชางานด้านการส่งก าลังบ ารุงทั้งหมดของ ทอ.สหรัฐฯ มีผู้บังคับบัญชาชั้นยศพล
อากาศเอกรับผิดชอบ ตั้งอยู่ที่ฐานทัพอากาศ Wright-Patterson เมืองเดย์ตัน มลรัฐโอไฮโอ 

๑.๕  Air Force Security Assistance Center (AFSAC) เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ
เรื่องการจัดหาทางทหารโดยวิธี FMS ในส่วนของ ทอ.สหรัฐฯ โดยเฉพาะ เป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับ 
AFMC มีผู้บังคับบัญชาชั้นยศพลอากาศตรรีับผิดชอบ 

๑.๖  Defense Finance and Accounting Service (DFAS) เป็นหน่ วยงานที่
รับผิดชอบเรื่องการคิดเงินและเรียกเก็บเงิน ควบคุมยอดเงิน ของการจัดหาโดยวิธี FMS โดยต้ังอยู่ที่ 
เมืองเดนเวอร์ มลรัฐโคโลราโด 

๑.๗  Defense Security Assistance Agency (DSAA) เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ
และควบคุมเรื่องการช่วยเหลือด้านความมั่นคงแก่มิตรประเทศของสหรัฐฯ เป็นหน่วยขึ้นตรงกับ  
กห.สหรัฐฯ 

๑.๘  Defense Logistics Agency (DLA) เป็นหน่วยงานด้านส่งก าลังบ ารุงของ  
กห.สหรัฐฯ รับผิดชอบพัสดุที่มีใช้งานมากกว่าหนึ่งเหล่าทัพ เพ่ือง่ายต่อการควบคุมและการบริหาร 

๑.๙  Air Logistics Complex (ALC) เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่เป็นคลังใหญ่ของ 
ทอ.สหรัฐฯ รับผิดชอบลักษณะเดียวกับคลังใหญ่ของ ทอ. ซึ่งกระจายอยู่ตามมลรัฐต่างๆ ที่ มี
ความส าคัญทางด้านภูมิศาสตร์และแหล่งอุตสาหกรรมทางทหาร 

๑.๑๐  Security Assistance Management Information System (SAMIS) เป็น 
ระบบคอมพิวเตอร์ที่ ทอ.สหรัฐฯ ได้น ามาใช้ในการควบคุมและบริหารข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
กับการขายทางทหารที่ ทอ.สหรัฐฯ ด าเนินการทั้งหมด เช่น บันทึกข้อมูล LOA สถานภาพการจัดหา
พัสดุ    

๑.๑๑  Joint United States Military Advisory Group (JUSMAG) หรือเรียกว่า 
จัสแมกไทย (จม.ทอ) .เป็นคณะที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือทางทหารของ กห.สหรัฐฯ ในประเทศไทย 
โดยตั้งอยู่ที่ถนนสาธรเหนือ ก าลังพลในหน่วยงานจะแยกกันรับผิดชอบในแต่ละเหล่าทัพ คือ ทอ.
สหรัฐฯ จะให้การช่วยเหลือและประสานงานด้านการจัดหาโดยวิธี FMS กับ ทอ.เป็นต้น 

๒.  ขั้นตอนการจัดหาโดยวิธี FMS   
๒.๑  การด าเนินการขอเปิดสัญญา (LOA) 

๒.๑.๑  ขั้นตอนการขอ P&A คือ หน่วยผู้ใช้แจ้งสอบถามราคาและความ
เป็นไปได้ (P&A) ในการจัดหามายัง กบ.ทอ.และ กบ.ทอ.ด าเนินการจัดท าหนังสือเพ่ือขอ P&A ไปยัง 
จม.ทอ.เพ่ือประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ กห.สหรัฐฯ ให้ด าเนินการต่อไป ในขั้นตอนนี้  



 

 

๑๕ 

ถือว่ามีความส าคัญในการเตรียมการเจรจาต่อรอง เพราะถือว่าท าให้คู่เจรจาทราบถึงความต้องการที่
แท้จริง พร้อมทั้งกรอบงบประมาณที่ได้รับ  

๒.๑.๒  ขั้นตอนการจัดท า LOR คือ เมื่อได้รับ P&A แล้ว หน่วยผู้ใช้ส ารวจ
ความต้องการของพัสดุที่แน่นอน และแจ้งความต้องการมาที่ กบ.ทอ.เพ่ือขอทราบหลังจากนั้น  
กบ.ทอ.ด าเนินการจัดท า LOR ไปยัง จม.ทอ.เพ่ือขอ LOA ในขั้นตอนนี้ถือว่าเป็นการแจ้งความต้องการ
ในการจัดหาเหมือนกับการยื่นข้อเสนอแรก และถือว่ามีความส าคัญมากที่สุดเพราะถ้าเป็นการจัดซื้อ
ระบบอาวุธหลัก เช่น โครงการจัดซื้ออากาศยาน โครงการปรับปรุงขีดความสามารถ ฯลฯ จะต้องอยู่
ในรูปของคณะกรรมการจัดซื้อและมีส่วนส าคัญในการเจรจาก าหนดความต้องการ ก่อนที่  กห.สหรัฐฯ 
จะจัดท า LOA ให้ต่อไป   

๒.๑.๓  ขั้นตอนการอนุมัติ LOA คือ เมื่อได้รับ LOA แล้ว กบ.ทอ.จะเสนอ
หน่วยผู้ซื้อที่แจ้งความประสงค์เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของ LOA พร้อมกับแจ้งรหัสงบประมาณให้ 
กบ.ทอ.ทราบเพ่ือเสนอ กง.ทอ.น าเรียน ผบ.ทอ.ลงนามอนุมัติ LOA และด าเนินการในการโอนเงินแบบ 
Wire Transfer ให้หน่วยงานทางการเงินของ กห.สหรัฐฯ (DFAS) หลังการลงนามตอบรับ ในขั้นตอน
นี้การด าเนินการจะเป็นไปตามหลักการเจรจาต่อรองโดยกระท าให้เป็นลายลักษณ์อักษรสามารถ
ตรวจสอบและยืนยันได้ 

๒.๑.๔  ขั้นตอน LOA มีผลบังคับใช้ คือ เมื่อการโอนเงินเรียบร้อย กบ.ทอ.
จะแจ้งส่ง LOA ให้กบั นกข.ทอ.และ ทอ.สหรัฐฯ รวมทั้งก ากับดูแลขั้นตอนในการจัดหาพัสดุตาม LOA 
นั้น ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เช่น การส่งใบเบิกตามค าขอของคลังใหญ่ การติดตามสถานภาพ
พัสดุ การเรียกร้องค่าเสียหายในกรณีพัสดุบกพร่อง และการด าเนินการปิดสัญญา 

๒.๒  การติดตามความก้าวหน้าในการจัดหาพัสดุ  
๒.๒.๑  ขั้นตอนการเบิกพัสดุ คือ การเบิกหรือซ่อมพัสดุอากาศยานในรายการ

จัดหาประจ าหน่วยผู้ซื้อแจ้งความต้องการจัดหาหรือส่งซ่อมพัสดุผ่านทางระบบ LMIS, AFSAC หรือ 
กบ.ทอ.ในการส่งใบเบิกเข้าสู่ระบบ กห.สหรัฐฯ เพ่ือท าการเบิกหรือส่งซ่อม ในส่วนนี้จะเป็นการ
ประสานงานระหว่างคณะท างานกับผู้ปฏิบัติทั้งสองฝ่าย ถ้ามีความสัมพันธ์ที่ดีก็จะสามารถสนับสนุน
การด าเนินการให้เกิดความรวดเร็วมากขึ้น ส่วนกรณีถ้าเป็นการจัดหาระบบอาวุธหลัก หรือเป็น
โครงการปรับปรุงขีดความสามารถ เมื่อโครงการเริ่มด าเนินการ จะต้องมีคณะกรรมการติดตาม
ความก้าวหน้าและก ากับดูแลให้การด าเนินการเป็นไปตามแผน โดยจะมีการจัดประชุมเพ่ือติดตาม
ความก้าวหน้าอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง และมีการท าบันทึกการประชุมร่วมกัน (Minute) เพ่ือติดตาม 
ข้อควรปฏิบัติ (Action Items) ที่ต้องการเพ่ิมเติมหรือปรับปรุงต่อไป เช่น การประชุม Program 
Management Review (PMR) เป็นต้น  ในส่วนนี้ จะเกี่ ยวข้องกับการเจรจาต่อรองระหว่าง
คณะกรรมการกับตัวแทนของรัฐบาลประเทศผู้ขาย เพ่ือปรับเปลี่ยนเงื่อนไขใน LOA และแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้าที่เกิดข้ึนระหว่างการด าเนินการของโครงการ   

๒.๒.๒  ขั้นตอนการตัดจ่ายและจัดส่งพัสดุ คือ นกข.สหรัฐฯ แจ้งสถานภาพ
การตัดจ่ายพัสดุออกจากคลังของเหล่าทัพสหรัฐฯ และจัดส่งพัสดุ โดยความรับผิดชอบวิธีการขนส่งจะ
ระบุไว้ใน LOA แล้ว เช่น ตัวแทนผู้รับจัดบริการขนส่ง (Freight Forwarder: F/F) ภารกิจเที่ยวบิน
ขนส่งพัสดุ สป.FMS (Pilot Pick-Up: PPU)  



 

 

๑๖ 

๒.๒.๓  ขั้นตอนการรับพัสดุ คือ หน่วยผู้ซื้อแจ้งการรับพัสดุและท าการ
ตรวจสอบพัสดุที่ได้จากการจัดหาหรือส่งซ่อม หากตรวจพบข้อบกพร่องจะต้องด าเนินการเรียกร้อง
ค่าเสียหาย (Supply Discrepancy Report: SDR) ต่อไป ในขั้นตอนนี้จะต้องมีคณะกรรมการตรวจ
รับยุทโธปกรณ์ให้เป็นไปตามความต้องการของ ทอ. 

๒.๓  การด าเนินการเรียกร้องค่าเสียหาย (SDR) คือ หน่วยผู้ซื้อตรวจพบข้อบกพร่อง
ของพัสดุที่มีอายุไม่เกิน ๑ ปี (๓๖๕ วัน) นับจากวันที่พัสดุตัดจ่ายออกจากคลังเหล่าทัพสหรัฐฯ และมี
มูลค่าไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ จะด าเนินการจัดท าและส่งรายงานพัสดุมีข้อบกพร่อง SDR  
ให้ กบ.ทอ. หลังจากนั้น กบ.ทอ.ส่ง SDR ให้ นกข.สหรัฐฯ เพ่ือท าการตรวจสอบ จากนั้นจะแจ้งผลการ
ตรวจสอบให้ ทอ.ทราบ ถ้าการเรียกร้องค่าเสียหายเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา กห.สหรัฐฯ 
จะด าเนินการคืนเงินกลับเข้าบัญชีของสัญญา LOA ซ่ึงสามารถตรวจสอบได้จาก Billing Statement 
ทุกรอบ ๓ เดือน 

๒.๔  การด าเนินการปิดสัญญา (Notice Supply Service Completion: NSSC) 
คือ หน่วยผู้ซื้อได้รับพัสดุและ/ หรือ การให้บริการ เรียบร้อยแล้ว นกข.สหรัฐฯ จะจัดส่งรายงาน 
NSSC เพ่ือขอด าเนินการปิด LOA โดย กบ.ทอ.แจ้งรายงาน NSSC ให้หน่วยผู้ซื้อทราบเพ่ือด าเนินการ
ตรวจสอบการรับพัสดุและ/ หรือการให้บริการ แล้วแจ้งให้ กบ.ทอ.ทราบผลการตรวจสอบ NSSC 
กรณีไม่พบข้อบกพร่อง กบ.ทอ.จะแจ้ง นกข.สหรัฐ ฯ ให้ด าเนินการปิด LOA แต่หากพบข้อบกพร่อง 
จะแจ้งให้ นกข.สหรัฐฯ ทราบ เพ่ือด าเนินการในส่วนที่บกพร่องต่อไป 

๓.  แบบของการจัดหาพัสดุแบบ FMS จะเป็นไปตามลักษณะที่ก าหนดไว้ในการจัดท า 
LOA โดยแยกออกได้เป็น ๓ แบบ ดังนี้ 

๓.๑  แบบที่ ๑ Define Order Case (DOC) เป็นการจัดหาที่มีการก าหนดความ
ต้องการแบบเฉพาะเจาะจง ระบุหมายเลข หรือรายการพัสดุ และจ านวนที่ต้องการจัดหาเหล่าทัพ เชน่ 
การจัดกระสุน อาวุธ และวัตถุระเบิด การจัดท า LOA ประเภทนี้จะตัดสินใจจัดหาบนพ้ืนฐานของ
ข้อมูลราคาและระยะเวลาการส่งมอบพัสดุ (P&A) ที่ได้รับจากเหล่าทัพสหรัฐฯ  

๓.๒  แบบที่ ๒ Blanket Order Case (BOC) เป็นการจัดหาและส่งซ่อมที่มีการ
ก าหนดความต้องการแบบไม่เฉพาะเจาะจง ระบุเพียงวงเงินที่ต้องการจัดหาพัสดุ แต่ไม่ได้ระบุ
รายละเอียดของพัสดุว่าเป็นหมายเลขอะไร จ านวนเท่าไร เช่น การจัดหาบริภัณฑ์อากาศยานแบบ  
F-5, F-16, C-130 การส่งซ่อมบริภัณฑ์อากาศยาน (Repair and Return: R/R) การจัดท า LOA 
ประเภทนี้สามารถก าหนดรายละเอียดความต้องการจัดหาภายหลังที่ LOA มีผลบังคับใช้ได ้ 

๓.๓  แบบที่ ๓ Cooperative Logistics Supply Support Arrangement (CLSSA) 
เป็นการจัดหาและส่งซ่อม ที่เป็นการร่วมกันออกค่าใช้จ่ายระหว่างประเทศสมาชิกในการจัดหาพัสดุมา
สะสมไว้ในคลังของเหล่าทัพสหรัฐฯ เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการเบิกและส่งซ่อมพัสดุแบบ
หมุนเวียน (Repair and Replace: R&R) เมื่อ ทอ.ต้องการเบิกหรือส่งซ่อมพัสดุที่สะสมไว้ จะท าการ
ส่งใบเบิกไปยังเหล่าทัพสหรัฐฯ ที่รับผิดชอบพัสดุ  ให้ด าเนินการตัดจ่ายพัสดุหรือส่งซ่อมต่อไป  
การจัดท า LOA แบบนี้มีลักษณะคล้ายกับแบบที่ ๒ แต่เป็นการร่วมกันออกค่าใช้จ่ายในการสะสมพัสดุ 
เพ่ือลดค่าใช้จ่ายส าหรับพัสดุที่มีมูลค่าสูง และไม่คุ้มค่าที่จะจัดหาเพียงประเทศเดียว 

 



 

 

๑๗ 

กิจกรรมและการด าเนินการของ ทอ. 
 

 ถ้ากล่าวถึงการจัดหาโดยวิธี FMS การจัดหาแบบรัฐบาลกับรัฐบาล จะมีกิจกรรมและ
การด าเนินการที่เกี่ยวข้อง ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงกิจกรรมและการด าเนินการที่เกิดขึ้นในระหว่างการ
จัดหายุทโธปกรณ์ โดยสามารถแบ่งออกได้ ดังนี้ 

๑.  การจัดประชุมความร่วมมือ (Conference) เป็นการประชุมเพ่ือสร้างความร่วมมือ
กันตามข้อตกลงในบริบทของการจัดหา โดยการก าหนดจัดการประชุมทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
อาจจะมีความเกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมกับการจัดหายุทโธปกรณ์ในแต่ละโครงการ ถึงแม้ว่า
จะไม่เกี่ยวข้องกับโครงการจัดหาแบบเฉพาะเจาะจง แต่สามารถเป็นเวทีที่แจ้งปัญหาและการเจรจา
ระหว่างผู้บังคับบัญชาระดับสูงทั้ง ๒ ฝ่าย อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ ทอ.ได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้
ความคิดเห็นกันระหว่างกลุ่มบริษัทผู้ผลิต และประเทศผู้ใช้งานยุทโธปกรณ์ด้วยกัน ซึ่งถ้ามีการเตรียม
ความพร้อมที่ดี ก็จะสามารถน าความได้เปรียบในการเจรจาต่อรองมายังเวทีของโครงการจัดหานั้นได้ 
ยกตัวอย่างเช่น 

๑.๑  Security Assistance Management Review (SAMR) เป็นการประชุม
ทบทวนเพ่ือความมั่นคง เพ่ือสรุปความก้าวหน้าของสถานภาพการด าเนินการและสถานภาพการเงิน 
(Billing Statement) ในภาพรวม โดยจะมีผู้บังบัญชาระดับสูงของทั้ง ๒ ฝ่ายเข้าร่วมประชุม 

๑.๒  F-16 and Proven Aircraft (F-5) Technical Coordination Group (TCG), 
World Wide Review (WWR) เป็นการประชุมทบทวนผลการด าเนินงาน ปัญหาข้อขัดข้อง และการ
ด าเนินการแก้ไขด้านเทคนิคในรอบปีที่ผ่านมา รวมถึงการน าเสนอการด าเนินงานด้านเทคนิค ใน
ปัจจุบัน การพัฒนาปรับปรุงพัสดุชิ้นส่วนอุปกรณ์ของ บ.F-16 และ บ.F-5 

๑.๓  F-5/ F-16 Technical Coordination Group (TCG) In Country Review 
(ICR) เป็นการประชุมเพ่ือให้ ทอ.ได้รับการสนับสนุนข้อมูลทางด้านเทคนิคที่เป็นประโยชน์ในการซ่อม
บ ารุง การแจ้งปัญหาข้อขัดข้องในการส่งก าลังและซ่อมบ ารุง บ.F-16 ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน รวมทั้ง
การศึกษาโครงการปรับปรุง/ ดัดแปลงต่างๆ ของอากาศยานที่มีผลกับการส่งก าลังและซ่อมบ ารุงใน
อนาคตของ ทอ. 

๒.  การเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการ (Cost Sharing Program) เป็นโครงการที่ ทอ.เข้า
ร่วมเป็นสมาชิกโดยร่วมกันออกค่าใช้จ่ายระหว่างประเทศสมาชิกที่ใช้งานยุทโธปกรณ์แบบเดียวกัน 
เนื่องจากยุทโธปกรณ์นั้นมีสัดส่วนราคาการได้รับข้อมูลด้านเทคนิคและการซ่อมบ ารุงที่สูงมาก  
ไม่คุ้มค่าในการด าเนินการโดยล าพัง (Stand Alone) โดยส่วนใหญ่จะเป็นยุทโธปกรณ์ที่มีการใช้งาน 
มานาน มีอัตราการเกิดปัญหาข้อขัดข้องสูง และได้รับการสนับสนุนจากบริษัทผู้ผลิตแค่บางส่วน 
ยกตัวอย่างเช่น 

๒.๑  Falcon 2020 Core/Radar เป็นการเข้าร่วมเป็นสมาชิกเพ่ือรับการสนับสนุน
การส่งก าลังบ ารุง บ.F-16 ให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างต่อเนื่อง (Post Production Support) 
หลังจากบริษัทผู้ผลิต Lockheed Martin Aeronautics (LM Aero) และ Northrop Grumman 
Corporation (NGC) หยุดสายการผลิต ในส่วนของด้านโครงสร้าง ระบบ Avionic และระบบเรดาร์ 



 

 

๑๘ 

ท าให้ทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหลายสายวิทยาการ เช่น สายส่งก าลังบ ารุง สายการช่างอากาศ  
สายสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ และสายสรรพาวุธ ฯลฯ 

๒.๒  F-16 Aircraft Structural Integrity Program (ASIP) เป็นโครงการที่ช่วย
สนับสนุนการเก็บข้อมูลดิจิตอลในส่วนโครงสร้างของ บ.F-16 เพ่ือน ามาตรวจสอบ, วิเคราะห์และ
ประเมินผลความเป็นไปได้ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นกับโครงสร้างของอากาศยาน รวมทั้งได้รับแจ้งข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับปัญหาข้อขัดข้อง แนวทางการแก้ไขเบื้องต้นและการซ่อมบ ารุงด้านโครงสร้าง 

๓.  การเยี่ยมค านับ (Courtesy Call) เป็นการเยี่ยมเยียนเพ่ือกระชับความสัมพันธ์และ
ประสานความร่วมมือ โดยเฉพาะด้านการทหารจะมีการเยี่ยมค านับระหว่างผู้บังคับบัญชา ซึ่งปฏิเสธ
ไม่ได้ว่า ทุกครั้งที่มีการเยี่ยมค านับจะมีประเด็นด้านการจัดหายุทโธปกรณ์ทางทหารรวมอยู่ในวาระ
การสนทนาด้วย และถือเป็นข้อควรระวัง เพราะอาจส่งผลกระทบต่อโครงการจัดหาที่อยู่ระหว่างการ
เจรจาต่อรอง และในหลายครั้งที่ท าให้การเจรจาต่อรองอยู่ในภาวะที่เสียเปรียบ เพราะบริษัทผู้ผลิต
หรือผู้บังคับบัญชาของคู่เจรจา ทราบข้อมูลและข้อจ ากัดที่เป็นประโยชน์ต่อการเจรจา ดังนั้นการเยี่ยม
ค านับจึงถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม และควรเตรียมข้อมูลให้ผู้บังคับบัญชาให้ทราบก่อนการเจรจา 

๔.  ผู้แสดงตามบทบาทหน้าที่นักเจรจาต่อรอง (Negotiation Roles) 
๔.๑  ผู้ด ารงต าแหน่ง (Hold the Position) คือ ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย

ให้ด ารงต าแหน่งที่ส าคัญไม่ว่าจะเป็นต าแหน่งประจ า หรือต าแหน่งในโครงการจัดหายุทโธปกรณ์ และ
มีอ านาจในการตัดสินตกลงใจในการด าเนินการที่จะมีผลต่อการจัดหายุทโธปกรณ์นั้น 

๔.๒  คณะกรรมการ (Committees) คือ ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งหรือมอบหมายให้
ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการในโครงการจัดหายุทโธปกรณ์ ถือว่ามีส่วนส าคัญในการก ากับดูแล
โครงการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องแสดงบทบาทของนักเจรจาต่อรองใน
หน้าที่นั้น  

๔.๓  คณะท างาน (Working Group) คือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เป็น 
คณะท างานในโครงการจัดหายุทโธปกรณ์ อาจจะเป็น จนท.ประจ าส านักงาน หรือเป็น จนท.ช านาญ
การตามสายวิทยาการ ซึ่งมีโอกาสที่ต้องติดต่อประสานงานกับหน่วยงานของผู้รับผิดชอบยุทโธปกรณ์
หรือคู่เจรจาอยู่บ่อยครั้ง และอาจเปิดโอกาสให้คู่เจรจาเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้ง่ายกว่าช่องทางอ่ืน 
นอกจากนั้น คณะท างานอาจจะต้องแสดงบทบาทของนักเจรจาต่อรองในรูปแบบของการจัดเตรียม
สถานที่การประชุม การอ านวยความสะดวกระหว่างการประชุม เช่น การเจรจากับตัวแทนโรงแรมที่
ต้องจัดประชุม การเจรจากับตัวแทนของสถานที่จัดการประชุม การเจรจากับตัวแทนของบริษัท
ท่องเที่ยว เป็นต้น 

๔.๔  ผู้ปฏิบัติราชการต่างประเทศ (Temporary Duty: TDY) คือ ผู้ที่ได้รับการ
อนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวในต่างประเทศ หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าในต าแหน่งต่างๆ 
ในต่างประเทศ เช่น นายทหารติดต่อกองทัพอากาศ (นตต.ทอ.) ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ (ผชท.ทอ.) 
เป็นต้น ซึ่งต าแหน่งที่กล่าวมา ท าหน้าที่ เป็นตัวแทนของ ทอ.และต้องแสดงบทบาทเป็นนักเจรจา
ต่อรองในการติดต่อประสานกับหน่วยงานของผู้รับผิดชอบยุทโธปกรณ์นั้น ในกรณีที่ผู้ด ารงต าแหน่ง
ดังกล่าว ไม่มีความรู้เรื่องการเจรจาต่อรอง อาจท าให้เกิดผลกระทบต่อโครงการที่อยู่ ระหว่างการ
ด าเนินการและท าสัญญาได ้ 



 

 

๑๙ 

กรณีศึกษา 
 

๑.  การเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการ Falcon 2020 Radar เพ่ือสนับสนุนข้อมูลด้าน
เทคนิคและแจ้งปัญหาการใช้งานระบบเรดาร์ของ บข.๑๙/ก (บ.F-16) ซึ่ง ทอ.ไม่สามารถด าเนินการ
เข้าร่วมโครงการได้ทันตามก าหนดเวลา สาเหตุเกิดจาก ทอ.สหรัฐฯ  จัดท า LOA ที่มีรายละเอียดไม่
ตรงกับความต้องการของ ทอ. แต่ด้วยข้อจ ากัดเรื่องเวลาการจัดท าสัญญา (Initial Contract Award) 
ระหว่างประเทศสมาชิกไม่สามารถขยายได้ ทอ.สหรัฐฯ จึงประสานขอให้ ทอ.ด าเนินการให้ LOA มีผล
บังคับใช้ก่อน แล้วจะท าการแก้ไข LOA หลังจากการจัดท าสัญญาเรียบร้อย แต่สุดท้าย ทอ.ไม่ยินยอม
ด าเนินการให้ เนื่องจากความผิดพลาดจากการประสานงาน และการเจรจาต่อรองที่ดีของทั้งสองฝ่าย 
ท าให้ ทอ.ไม่ได้รับการสนับสนุนด้านเทคนิคส าหรับการใช้งานเรดาร์ที่ติดตั้งกับ บ.F-16 ตลอดห้วง
เวลาที่ระบุในสัญญา ในขณะเดียวกัน ทอ.สหรัฐฯ เสียประโยชน์ที่จะได้รับงบประมาณจากการเข้าร่วม
โครงการดังกล่าว จึงเป็นลักษณะของการเจราจาต่อรองที่ไม่ประสบความส าเร็จของทั้งสองฝ่าย 

๒.  กรณีการจัดหาอากาศยาน เป็นการจัดหาอากาศยานแบบหนึ่งของ ทอ.ในช่วงของ
การประชุมก าหนดความต้องการ ทอ.มีความต้องการเจรจาต่อรองให้ได้รับข้อเสนอที่ไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมมากที่สุด โดยไม่ได้นึกถึงความสัมพันธ์และผลกระทบที่จะตามมา ถึงแม้ว่า
บริษัทผู้ผลิตจะยินยอมท าตามข้อเสนอตามที่ ทอ.ต้องการ แต่ผลที่ตามมาหลังจากนั้น คือ ข้อเสนอ
เพ่ิมเติมที่ได้รับ เกินความจ าเป็นของ ทอ.และไม่สามารถด าเนินการให้บรรลุผลได้ ท าให้ ทอ.ต้องยื่น
ข้อเสนอเปลี่ยนแปลงความต้องการใหม่ สร้างความล าบากใจให้บริษัทผู้ผลิตหรือคู่เจรจามากขึ้น 
ยกตัวอย่างเช่น ข้อเสนอเรื่องพัสดุหรือบริภัณฑ์อากาศยานที่ได้รับเกินความจ าเป็น ต้องเสียพ้ืนที่ใน
การจัดเก็บและไม่ได้ใช้งานจนเสื่อมสภาพในที่สุด ในกรณีนี้ แม้ว่าการเจรจาต่อรอง ทอ.จะเป็นฝ่าย
ได้เปรียบและได้รับผลประโยชน์จากคู่เจรจา แต่อาจจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาว 
จึงเป็นลักษณะของการเจราจาต่อรองทีไ่ด้ประโยชน์เพียงฝ่ายเดียว 

๓.  กรณีการจ้าง จนท.ทอ.สหรัฐฯ เป็นการจ้าง จนท.ทอ.สหรัฐฯ ที่เข้ามาปฏิบัติงานให้ 
ทอ.เพ่ือสนับสนุน บข.๑๙/ก (บ.F-16) โดยมีอัตราของ จนท.ทอ.สหรัฐฯ ที่รับผิดชอบส านักงาน 
(Program Management Office: PMO) มากเกินความจ าเป็นและเกิดความซ้ าซ้อนกับอัตราจ้างที่
ถูกระบุไว้ใน LOA ตามโครงการปรับปรุงขีดความสามารถ บข.๑๙/ก (F-16 MLU) เรียบร้อยแล้ว  
แต่ในเบื้องต้น ทอ.สหรัฐฯ ได้พยายามชี้แจงถึงเหตุผลความจ าเป็นในการจ้าง จนท.ในอัตราดังกล่าว 
ซึ่งหลังจากที่ได้ประสานงานผ่านทางไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ และจัด จนท.ทอ.ที่มีความรู้
ความสามารถด้านการเจรจาต่อรองเข้าร่วมประชุมกับ จนท.ระดับสูงของ ทอ.สหรัฐฯ ผลสุดท้าย ทอ.
สหรัฐฯ ยินยอมปรับลดอัตรา จนท.รับผิดชอบโครงการฯ โดยไม่มีผลกระทบต่อโครงการแต่อย่างใด 
ในกรณีนี้ ทอ.สามารถประหยัดเงินงบประมาณในส่วนของการจ้าง จนท.สหรัฐฯ ได้ประมาณ 
๒๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐต่อปี ในขณะที่ ทอ.สหรัฐฯ ได้ทราบปัญหาที่เกิดขึ้นและยินยอมปรับลด
อัตราตามที่ ทอ.ร้องขอ จึงเป็นลักษณะของการเจราจาต่อรองที่  ทอ.บรรลุตามเป้าประสงค์ ได้รับ
ประโยชน์และไม่เสียความสัมพันธ์ที่ดี 



 

 

 
บทท่ี  ๔ 

 
บทวิเคราะห์ 

 
จากข้อมูลในบทที่ ๒ เป็นการแนะน าให้ทราบศาสตร์ความรู้และเทคนิคด้านการเจรจา

ต่อรองโดยแบ่งตามผลของการเจรจาต่อรอง และสามารถแบ่งออกเป็น ๔ หัวข้อ ประกอบด้วย  
๑.การเตรียมการเจรจาต่อรอง ๒.เทคนิคการเจรจาต่อรอง ๓.การแสดงออก และ ๔.สิ่งที่ต้องพึงระวัง
ในการเจรจาต่อรอง ส่วนในบทที่ ๓ เป็นการแนะน าระเบียบและการด าเนินการด้านการจัดหา
ยุทโธปกรณ์ของ ทอ.สามารถแบ่งออกเป็น ๓ หัวข้อ ประกอบด้วย ๑.การจัดหาโดยวิธี FMS  
๒.กิจกรรมและการด าเนินการของ ทอ. และ ๓.กรณีศึกษา ท าให้ทราบกิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดหายุทโธปกรณ์และผู้แสดงตามบทบาทหน้าที่นักเจรจาต่อรองที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นถ้าจะ
วิเคราะห์หารูปแบบการเจรจาต่อรองที่เหมาะสมกับสถานการณ์ตามบทบาทและหน้าที่ จึงต้องเริ่มต้น
วิเคราะห์เปรียบเทียบจากข้อดีและข้อเสียของรูปแบบทั้ง ๔ ของการเจรจาต่อรอง จนได้ข้อสรุปที ่
บ่งบอกลักษณะเฉพาะของรูปแบบการเจรจาต่อรอง (ตารางที่ ๑ ของผนวก ก การวิเคราะห์ข้อดี 
ข้อเสีย และข้อสรุป ของรูปแบบการเจรจาต่อรองทั้ง ๔ รูปแบบ) จากนั้นต้องวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ต่อไปว่ารูปแบบการเจรจาต่อรองทั้ง ๔ รูปแบบนั้น มีความสัมพันธ์กับกิจกรรมและการด าเนินการของ 
ทอ.อย่างไร โดยการน ารูปแบบทั้ง ๔ มาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับสถานการณ์เจรจาต่อรองในกิจกรรม
และการด าเนินการของ ทอ. พร้อมกับผู้แสดงตามบทบาทหน้าที่นักเจรจาต่อรอง จนได้ข้อสรุปของ
ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเจรจาต่อรองกับสถานการณ์และบทบาทหน้าที่ของ จนท.ทอ.ซึ่งท า
ให้เราสามารถก าหนดรูปแบบที่เหมาะสมส าหรับการจัดหายุทโธปกรณ์ของ ทอ.ให้มีประสิทธิภาพ 
มากขึ้น (ตารางที่ ๒ ของผนวก ก การวิเคราะห์รูปแบบการเจรจาต่อรองที่มีความสัมพันธ์ต่อ
สถานการณ์และผู้แสดงตามบทบาทหน้าที่นักเจรจาต่อรอง) 

อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์จากตารางแสดงการเปรียบเทียบระหว่างปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 
ทั้ง ๒ เมื่อน ามาพิจารณาหาข้อสรุป จะสามารถก าหนดรูปแบบของการเจรจาต่อรองที่ครอบคลุม
กิจกรรม การด าเนินการที่เกี่ยวข้อง และมีความเหมาะสมส าหรับการจัดหายุทโธปกรณ์ของ ทอ.ตาม
ตารางที่ ๓ รูปแบบการเจรจาต่อรองที่เหมาะสมส าหรับกิจกรรมและการด าเนินการของ ทอ.  ดังนี้ 
การเจรจาต่อรองแบบมุ่งหวังแต่ผล (Target Focused) เหมาะส าหรับการประชุมเพ่ือเข้าร่วมเป็น
สมาชิกโครงการ และการจัดซื้อครั้งเดียว การเจรจาต่อรองแบบจุดประสงค์ร่วมกัน (Mutual 
Purpose) เหมาะส าหรับการประชุมความร่วมมือ และความสัมพันธ์ทางการทูต การเจรจาต่อรอง
แบบยอมรับผลร่วมกัน (Mutual Acceptance) เหมาะส าหรับการด าเนินการในส่วนสนับสนุนการ
จัดหายุทโธปกรณ์ และระบบสนับสนุนยุทโธปกรณ์หลัก ในส่วนของการเจรจาต่อรองแบบสัมฤทธิ์ผล
ร่วมกัน (Mutual Gain หรือ Mutual Benefit) เหมาะส าหรับการประชุมก าหนดความต้องการของ
การจัดหาทางทหารโดยวิธี FMS และการประชุมก าหนดความต้องการยุทโธปกรณ์ในรูปแบบของ
คณะกรรมการ เช่น การจัดซื้ออากาศยาน หรือระบบอาวุธหลัก เป็นต้น  

 



 

 

๒๑ 

ตารางท่ี ๓  รูปแบบการเจรจาต่อรองที่เหมาะสมส าหรับกิจกรรมและการด าเนินการของ ทอ. 
 

รูปแบบการเจรจาต่อรอง กิจกรรมและการด าเนินการของ ทอ. 

๑. การเจรจาต่อรองแบบมุ่งหวังแต่ผล 
(Target Focused) 

- การประชุมเพ่ือเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการ 
- การจัดซื้อครั้งเดียว 

๒. การเจรจาต่อรองแบบจุดประสงค์
ร่วมกัน (Mutual Purpose) 

- การประชุมความร่วมมือ  
- ความสัมพันธ์ทางการทูต 

๓. การเจรจาต่อรองแบบยอมรับผล
ร่วมกัน (Mutual Acceptance) 

- การด าเนินการในส่วนสนับสนุนการจัดหายุทโธปกรณ์ 
- ระบบสนับสนุนยุทโธปกรณ์หลัก 

๔. การเจรจาต่อรองแบบสัมฤทธิ์ผล
ร่วมกัน (Mutual Gain หรือ Mutual 
Benefit) 

- การประชุมก าหนดความต้องการของการจัดหาทาง
ทหารโดยวิธี FMS  
- การประชุมก าหนดความต้องการยุทโธปกรณ์หลักใน
รูปแบบของคณะกรรมการ เช่น การจัดซื้ออากาศยาน 
หรือระบบอาวุธหลัก เป็นต้น 

 
การแสดงล าดับขั้นความสัมพันธ์ของรูปแบบการเจรจาต่อรอง 

 
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการเปรียบเทียบนอกจากจะท าให้ทราบรูปแบบการเจรจา

ต่อรองที่เหมาะสมแล้ว ยังเกิดองค์ความรู้ใหม่จากการน ามาก าหนดเป็นแผนภูมิวงกลมแสดง
ความสัมพันธ์ของการเจรจาต่อรองในแต่ละรูปแบบ โดยเรียงล าดับตามพัฒนาการของการเจรจา
ต่อรอง ผู้จัดท าเอกสารวิจัยพยายามพิสูจน์ว่าวงกลมแต่ละตัวถือเป็นรูปแบบที่ให้ผลลัพธ์แตกต่างกัน
แต่มีความสัมพันธ์ของพัฒนาการซึ่งกันและกันเรียงล าดับจากวงนอกสุดเข้าไปหาวงข้างในสุด และเป็น
สิทธิ์ของผู้เจรจาที่จะก าหนดว่าจะไปสิ้นสุดที่ล าดับใด โดยวงกลมภายนอกสุดเป็น การเจรจาต่อรอง
แบบจุดประสงค์ร่วมกัน (Mutual Purpose) ถือเป็นการเริ่มต้นการเจรจาและการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ร่วมกัน จากนั้นเพิ่มความสัมพันธ์จนเข้ามาสู่ขั้นที่ ๒ การเจรจาต่อรองแบบยอมรับผลร่วมกัน (Mutual 
Acceptance) ที่เริ่มมีความสัมพันธ์ที่ดีในระดับหนึ่ง และยังคงเป็นแบบประนีประนอม จากนั้นถ้าการ
เจรจาต่อรองเป็นไปด้วยความราบรื่นจริงใจ มีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี จะพัฒนาไปสู่ขั้นที่ ๓ การ
เจรจาต่อรองแบบสัมฤทธิ์ผลร่วมกัน (Mutual Gain หรือ Mutual Benefit) ที่จะสร้างความสัมพันธ์
อันดีพร้อมการแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกัน เพ่ือน าไปสู่ความร่วมมือที่ดีในอนาคต ซึ่งปัญหาของการ
เจรจาต่อรองส่วนมากจะเริ่มจากขั้นที่ ๑ แล้วก้าวข้ามขั้นที่ ๒ และ ๓ ไปสู่ขั้นที่ ๔ คือ การเจรจา
ต่อรองแบบมุ่งหวังแต่ผล (Target Focused) ซึ่งเป็นลักษณะที่ต้องการสร้างความได้เปรียบต่อฝ่ายคู่
เจรจาและได้ข้อตกลงตามที่ฝ่ายตนก าหนดเท่านั้น อาจจะใช้เทคนิคการเจรจาต่อรองแบบใดก็ตามที่



 

 

๒๒ 

ไม่ได้ค านึงถึงความสัมพันธ์ที่ดีแต่เน้นให้อีกฝ่ายท าตามข้อตกลงเท่านั้น ในรูปแบบนี้ถ้าประสบ
ความส าเร็จก็จะเป็นไปในลักษณะ ชนะ – แพ้ และถ้าไม่ส าเร็จก็จะเป็นไปในลักษณะ แพ้ - แพ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๒ วงแหวนแสดงล าดับขั้นความสัมพันธ์ของรูปแบบการเจรจาต่อรอง 
 
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับล าดับขั้นความสัมพันธ์ของรูปแบบการเจรจาต่อรอง  
 

นอกจากนั้นยังมีปัจจัยในแต่ละรูปแบบที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของแต่ละรูปแบบ
มากขึ้น คือ ก่อนจะเข้ามาสู่ขอบเขตของวงนอกสุดก็จะมีความสัมพันธ์ระหว่าง Walk Away Point 
(WAPO) กับการยื่นข้อเสนอแรก (First Offer) ถือเป็นการเริ่มการสนทนา มีการยื่นข้อเสนอซึ่งกัน
และกัน ถ้าข้อเสนอแรกสามารถยอมรับได้และมีการตกลงกันได้นั่นก็ยังไม่ถือว่าเป็นการเจรจาต่อรอง 
แต่อาจจะเป็นการยอมรับข้อเสนอด้วยความยินดี เช่น การซื้อของในห้างสรรพสินค้าที่มีการลดราคา
เป็นข้อเสนอและตัดสินใจซื้อนั่นเอง แต่ถ้าข้อเสนอนั้น ไม่สามารถยอมรับได้ก็จะไปสู่จุด WAPO  
ในกรณีข้อเสนอนั้นเปิดโอกาสให้มีการเจรจาและมีการยื่นข้อเสนอเพ่ิมเติมที่ดีกว่า ก็จะเข้ามาสู่วง
ล าดับขั้นที่ ๑ จะมีความสัมพันธ์ระหว่าง Best Alternative to Negotiation (BATNA) กับข้อเสนอ
ตั้งรับ (Defensive Offer) ถือเป็นข้อเสนอที่ยังเผื่อไว้ในการเจรจาต่อรอง ซึ่งอาจจะท าให้เกิดการยื่น
ข้อเสนอทางเลือกในการโน้มน้าวให้แต่ละฝ่ายเบี่ยงเบนไปจากเป้าประสงค์หลักและรอง เมื่อการเจรจา
ต่อรองยังมีความสัมพันธ์ที่ดีอย่างต่อเนื่องก็จะเข้าสู่ล าดับขั้นที่ ๒ จะมีความสัมพันธ์ระหว่าง Zone of 
Possible Agreement (ZOPA) กับข้อเสนอที่ยอมรับได้ (Acceptable Offer) ถือเป็นการเจรจาที่อยู่
ในขอบเขตที่แต่ละฝ่ายยอมรับได้ เป็นเพียงการยอมรับข้อเสนอเพ่ือรักษามิตรภาพไว้ และถ้าการ
เจรจาเป็นไปในเชิงบวกหรือแนวโน้มที่ดีมากขึ้น ก็จะพัฒนาเข้ามาสู่ล าดับขั้นที่ ๓ ซึ่งจะมีความสัมพันธ์
ระหว่างการเพ่ิมมูลค่า (Value Added) กับข้อเสนอที่ดีที่สุด (Best Offer) ถือเป็นการยื่นข้อเสนอที่



 

 

๒๓ 

เกื้อหนุนและสร้างความร่วมมือซึ่งกันและกัน มีแนวโน้มที่จะได้ข้อตกลงที่ดีที่สุดของทั้งสองฝ่าย ซึ่งถือ
ว่าเป็นจุดที่ดีที่สุดและยากที่สุดในการเจรจาต่อรอง ในส่วนของวงด้านในสุด คือ เมื่อการเจรจาต่อรอง
เกินขอบเขตความพึงพอใจหรือยังด าเนินต่อไปอาจด้วยเหตุผล ความโลภ การไม่รักษาค าพูด และขาด
มารยาทในการเจรจาต่อรอง ก็จะน าไปสู่การเจรจาที่มุ่งหวังแต่ผลลัพธ์ในที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๓ ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับล าดับขั้นความสัมพันธ์ของรูปแบบการเจรจาต่อรอง 
 

หลังจากที่ได้แผนภูมิวงกลมพร้อมกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับล าดับความสัมพันธ์ของ
รูปแบบการเจรจาต่อรองแล้ว ยังต้องค านึงถึงปัจจัยในการสร้างอ านาจการเจรจาต่อรองทั้ง ๔ ด้าน 
โดยรวบรวมและคัดเลือกข้อมูลจากบทที่ ๒ แล้วน ามาปรับใหม่ให้มีความกระชับมากข้ึน ดังนี้ 

๑.  การเตรียมการ  (Negotiation Preparation) แบ่งออกเป็น การเตรียมข้อมูล
ยุทโธปกรณ์อย่างครบถ้วน ก าหนดเป้าหมายหลักและรองให้ชัดเจน ก าหนดทางเลือกในกรณีที่ไม่มี
ข้อตกลงที่ดี การเตรียมทีมงานในการเจรจาต่อรอง 

๒.  เทคนิคการเจรจาต่อรอง (Negotiation Techniques) แบ่งออกเป็น เทคนิคเชิงรับ
จะใช้ในกรณีที่ไม่สามารถชิงความได้เปรียบในการเจรจาต่อรองได้ แต่สามารถลดความเสียเปรียบให้
เหลือน้อยที่สุด ในขณะที่สามารถเก็บข้อมูลคู่เจรจาเพ่ือหาโอกาสตอบโต้ เทคนิคเชิงตอบโต้จะใช้ใน
กรณทีีต่้องการลดอ านาจการเจรจาต่อรองของคู่เจรจา เทคนิคเชิงรุกจะใช้ในกรณีที่ต้องการสร้างความ
ได้เปรียบมากที่สุดจากคู่เจรจา จะกระท าต่อเมื่อมีความพร้อม และต้องการจบการเจรจาให้ได้ผลตาม
เวลาที่จ ากัด และการบริหารความสัมพันธ์ที่จะช่วยให้การเจรจาต่อรองเป็นไปด้วยความราบรื่นและ
ได้รับความร่วมมือที่ดี  



 

 

๒๔ 

๓.  การแสดงออก (Personal Expression) แบ่งออกเป็น การสังเกตจากภาษาร่างกาย
ที่แสดงออกอย่างไม่ตั้งใจ ปฏิกิริยาตอบสนองทันทีต่อการรับข้อเสนอ ลักษณะของการจับมือ และ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น เพศ อายุ เชื้อชาติ ฯลฯ 

๔.  สิ่งที่ควรตระหนักรู้ในการเจรจาต่อรอง (Negotiation Awareness) แบ่งออกเป็น 
๑.การโกหก/การบอกไม่หมด เป็นสิ่งที่ต้องระวังอย่างมาก เพราะจะท าให้การตัดสินใจบนพ้ืน
ฐานข้อมูลที่ไม่ตรงกับความจริง ๒.ความรู้สึก/ความเงียบ เป็นการไม่แสดงความรู้สึกและความสงบนิ่ง
จะสร้างอ านาจในการกดดันคู่เจรจาให้เกิดความไม่มั่นใจกับการยื่นข้อเสนอหรือการสนทนาจากฝ่าย
ของตน ๓.การพบกันครึ่งทาง เป็นวิธีที่พบบ่อยที่สุดในการเจรจาต่อรอง คู่เจรจาจะมีการเตรียมการยื่น
ข้อเสนอนี้มาก่อน และเมื่อรับข้อเสนอนี้แล้ว อาจจะเสียโอกาสการเจรจาต่อรองในข้อเสนอที่ดีกว่า  
๔.มารยาทในการเจรจาต่อรอง เป็นสิ่งที่ต้องควบคุมให้ได้ เพราะเมื่อใดที่แสดงมารยาทที่ไม่ดีต่อ 
คู่เจรจา จะท าให้คู่เจรจาสามารถจับสัญญาณและจุดอ่อนได้ทันที ๕.การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 
เป็นการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ไม่ว่าจะเป็นการส่งข้อความผ่านระบบ SMS การส่งจดหมายผ่านระบบ 
Email การสื่อสารผ่านระบบ Social Media สิ่งเหล่านี้ล้วนสร้างความเสียเปรียบในการเจรจาได้เสมอ 
เพราะจะกลายเป็นหลักฐานและข้อมูลที่จะน ามาสร้างความได้เปรียบให้แก่คู่เจรจา ๖.การท าสัญญา
หรือข้อตกลงลายลักษณ์อักษร เป็นการจัดท าเอกสารในรูปแบบของการลงนามเป็นลายลักษณ์อักษร 
เมื่อได้ข้อตกลงของทั้งสองฝ่าย เพ่ือใช้อ้างอิงและเป็นหลักฐานในการด าเนินการให้เป็นไปตามข้อตกลง
นั้น ๗.การสูญเสียเวลา เป็นการค านึงถึงความส าคัญของเวลา เพราะไม่ควรเสียเวลาในการเจรจา
ต่อรองที่หาข้อยุติไม่ได้ สถานการณ์ท่ีไม่สามารถต่อรองได้ รวมถึงผลลัพธ์ไม่คุ้มค่ากับเวลาที่เสียไป  

นอกจากนั้น ผู้วิจัยพบว่ามีเนื้อหาบางส่วนของบทที่ ๒ จะเป็นประโยชน์และสามารถ
เพ่ิมเติมไว้ในหัวข้อที่ ๔ ได้ ประกอบด้วย ๑.ข้อมูลคืออ านาจ เป็นการเก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์ของ 
คู่เจรจา เพราะสามารถน ามาสร้างอ านาจในการเจรจาต่อรองได้ ๒.อย่ายอมรับข้อเสนอแรก เป็นการ
ปฏิเสธและไม่ยอมรับต่อข้อเสนอที่ได้รับในครั้งแรก เพราะข้อเสนอแรกมักจะเป็นข้อเสนอที่มีความ
มุ่งหวังที่จะปิดการเจรจา จึงมักจะเป็นข้อเสนอที่ดึงดูดใจ แต่ก็ยังเป็นข้อเสนอที่เผื่อส่วนที่ยังสามารถ
เจรจาต่อรองได้อีกมาก ๓.ยึดมั่นในเป้าประสงค์ เป็นการยึดเอาเป้าประสงค์หลักและรองเป็นส าคัญ 
เพราะคู่เจรจาอาจมีความตั้งใจเปลี่ยนประเด็นหรือเบี่ยงเบนความสนใจให้เป็นไปตามความต้องการได้ 
๔.การจับสัญญาณการแสดงออก เป็นการสังเกตสัญญาณของคู่เจรจา เพราะสามารถทราบความรู้สึก
นึกคิดของคู่เจรจา จนสามารถน ามาก าหนดทิศทางของการเจรจาได้ ๕.ผู้หญิงคือนักเจรจาชั้นยอด 
เป็นการใช้ผู้หญิงเป็นคู่เจรจา โดยอาศัยความแตกต่างระหว่างเพศมาสร้างความได้เปรียบในการเจรจา
ต่อรอง เพราะสามารถสร้างอุปสรรคต่อคู่เจรจาที่เป็นผู้ชายได้อย่างดี ๖.ความไม่พร้อมด้านต่างๆ เป็น
การตรวจสอบความพร้อมก่อนการเจรจาต่อรอง เพราะเมื่อเกิดความไม่พร้อมด้านใดด้านหนึ่ง ไม่ว่าจะ
เป็นสถานที่ เวลา ข้อมูล บุคลากร ฯลฯ สามารถสร้างผลกระทบต่อการเจรจาต่อรองได้ 

 



 

 

 
บทท่ี  ๕ 

 
บทสรุป 

 
จากการวิเคราะห์ในบทที่ ๔ แสดงให้เห็นว่าในการเจรจาต่อรองส าหรับการจัดหา

ยุทโธปกรณ์ของ ทอ.สามารถแบ่งออกได้เป็นหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และผลที่คาดว่าจะ
ได้รับหรือเป้าประสงค์ของการเจรจาในครั้งนั้น ซึ่งบทนี้จะกล่าวโดยสรุปจากผลการวิเคราะห์หา
รูปแบบการเจรจาต่อรองที่เหมาะสมส าหรับการจัดหายุทโธปกรณ์ โดยขั้นตอนที่มีความส าคัญที่สุด 
คือ การประชุมก าหนดความต้องการ ที่ต้องการผลการเจรจาต่อรองแบบสัมฤทธิ์ผลร่วมกัน (Mutual 
Gain หรือ Mutual Benefit) มากกว่าแบบอ่ืน เนื่องจากการจัดซื้อยุทโธปกรณ์หลักอย่าง อากาศยาน 
หรือระบบอาวุธหลัก ต้องได้รับความพึงพอใจจากทั้งสองฝ่ายเพ่ือจะให้สนับสนุนภารกิจร่วมกันจนกว่า
จะปลดประจ าการยุทโธปกรณ์นั้น ในส่วนของการเจรจาต่อรองรูปแบบอ่ืน อาจจะมีความส าคัญตาม
สถานการณ์และผู้แสดงตามบทบาทหน้าที่ เช่น การเจรจาต่อรองแบบยอมรับผลร่วมกัน (Mutual 
Acceptance) จะใช้ในการสนทนาทางการทูตหรือการเยี่ยมค านับที่ไม่ต้องการเสียความสัมพันธ์ที่ดี 
อาจจะต้องยอมถอยคนละก้าว มีความประนีประนอมต่อกัน หรือ การเจรจาต่อรองแบบจุดประสงค์
ร่วมกัน (Mutual Purpose) จะใช้ในการประชุมความร่วมมือที่ ต้องการความเข้าใจร่วมกัน  
มีผลประโยชน์ร่วมกัน อาจจะมีการสร้างความสัมพันธ์ที่ ดีต่อกันในระดับหนึ่ง และสุดท้ายการเจรจา
ต่อรองแบบมุ่งหวังแต่ผล (Target Focused) คือ การประชุมเข้าร่วมเป็นสมาชิกตามโครงการร่วมกัน
ออกค่าใช้จ่ายที่ต้องการให้ฝ่ายของตนเองได้รับผลประโยชน์มากที่สุด ในขณะที่เกิดข้อเสียเปรียบน้อย
ที่สุด โดยปัจจัยที่มีความส าคัญและจะสามารถสร้างอ านาจการเจรจาต่อรอง มีอยู่ด้วยกัน ๔ ส่วน คือ 
๑.การเตรียมการ (Negotiation Preparation) ๒.การแสดงออก (Personal Expression) ๓.เทคนิค
การเจรจาต่อรอง (Negotiation Techniques) และ ๔.สิ่งที่ควรตระหนักรู้ ในการเจรจาต่อรอง 
(Negotiation Awareness)  

จากบทสรุปข้างต้นเพ่ือให้เกิดความง่ายและเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น ผู้ท าวิจัยจึงได้รวบรวม
ผลผลิตจากบทที่ ๑ ถึง ๔ และคัดสรรเทคนิคการเจรจาต่อรองที่ส าคัญมาเรียบเรียงเป็นองค์ความรู้  
ในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์ (Infographics) โดยก าหนดชื่อว่า Nego-Mutual Concept หรือเรียกว่า
แนวคิดการเจรจาต่อรองที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ในลักษณะเป็นแผนภูมิวงกลมจากวงกลมด้านนอก
สุดคือ การเจรจาต่อรองแบบจุดประสงค์ร่วมกัน (Mutual Purpose) ถัดเข้ามาคือ การเจรจาต่อรอง
แบบยอมรับผลร่วมกัน (Mutual Acceptance) ถัดเข้ามาคือ การเจรจาต่อรองแบบสัมฤทธิ์ผลร่วมกัน 
(Mutual Gain หรือ Mutual Benefit) และวงกลมด้านในสุดคือ การเจรจาต่อรองแบบมุ่งหวังแต่ผล 
(Target Focused) จากแผนภูมิวงกลมแสดงถึงรูปแบบการเจรจาต่อรองทีเ่ริ่มต้นจากวงกลมภายนอก
แล้วพัฒนาความสัมพันธ์เชิงบวกเข้าสู่วงกลมของการเจรจาต่อรองแบบสัมฤทธิ์ผลร่วมกัน (Mutual 
Gain หรือ Mutual Benefit) ถือว่าเป็นการเจรจาต่อรองที่ยากที่สุด และเป็นไปตามความปรารถนา
ของผู้ท าวิจัยที่ต้องการเห็นผลสัมฤทธิ์ของการจัดหายุทโธปกรณ์ในรูปแบบนี้ จากนั้ นเมื่อการเจรจา
ต่อรองยังคงด าเนินต่อไปก็อาจจะน าไปสู่การเจรจาที่หวังประโยชน์เพียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง นั่นคือการ



 

 

๒๖ 

เจรจาต่อรองแบบมุ่งหวังแต่ผล (Target Focused) นั้นเอง โดยการเจรจาต่อรองจะบรรลุผลสัมฤทธิ์
และเป็นไปตามรูปแบบที่ต้องการหรือไม่ ขึ้นอยู่กับปัจจัยในการสร้างอ านาจการเจรจาต่อรองทั้ง ๔ 
ส่วน ตามที่ได้กล่าวมาแล้วประกอบกัน (ภาพที่ ๔ ของผนวก ข องค์ความรู้การเจรจาต่อรองส าหรับ
การจัดหายุทโธปกรณ์ของกองทัพอากาศ)  

หากกล่าวโดยสรุปแล้ว การให้ความส าคัญกับการเจรจาต่อรองจึงเป็นสิ่งที่ไม่ควร
มองข้าม แต่ต้องให้ความส าคัญเป็นล าดับต้นๆ ในกระบวนการจัดหายุทโธปกรณ์ ผู้ท าวิจัยอยากให้
จินตนาการว่าถ้าคู่เจรจามีเตรียมการด้านการเจรจาต่อรองเป็นอย่างดี ในขณะที่ฝ่าย ทอ.ไม่มี
ผู้บังคับบัญชา หรือบุคลากรของ ทอ.ให้ความส าคัญ และขาดการเตรียมการด้านการเจรจาต่อรอง 
อาจจะผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ของการจัดหายุทโธปกรณ์ในครั้งนั้น เช่น การจัดหาไม่เป็นไปตามความ
ต้องการ การลงนามท าสัญญาที่เสียเปรียบ การเกิดข้อขัดแย้งและไม่ได้รับความร่วมมือที่ดี เป็นต้น 
ดังนั้นการเตรียมการด้านการเจรจาต่อรองเป็นอย่างดี นอกจากจะสร้างความได้เปรียบให้กับการจัดหา
ยุทโธปกรณ์ของ ทอ.แล้ว ยังมีส่วนช่วยลดความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีจนเกิด
เป็นความร่วมมือต่อไปในอนาคต  

อย่างไรก็ตามรูปแบบการเจรจาต่อรองและองค์ความรู้ที่ได้เขียนไว้ในเอกสารวิจัยฉบับนี้
เป็นแนวคิดที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารต ารา หลักสูตรต่างๆ และประสบการณ์ของ
ผู้ท าวิจัย แล้วน ามาวิเคราะห์ สังเคราะห์จนกระทั่งได้ผลลัพธ์ที่เหมาะสม แต่ไม่ใช่ทฤษฎีหรือหลักการ
ที่มีลักษณะตายตัว การที่จะน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตอบสนองความต้องการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้นั้น จึงควรต้องน ามาประยุกต์ ปรับใช้ ทั้งรูปแบบการเจรจาต่อรอง
และองค์ความรู้ โดยพิจารณาตามวิจารณญาณของแต่ละบุคคลที่มีความแตกต่างกันทั้งบุคลิกภาพและ
การแสดงออก ประกอบกับสถานการณ์ กิจกรรมการด าเนินการ ผู้แสดงตามบทบาทหน้าที่ และปัจจัย
แวดล้อมอ่ืน ที่จะสนับสนุนกระบวนการเจรจาต่อรองไปสู่ผลสัมฤทธิ์ ได้ผลลัพธ์เชิงบวกและเป็นไป
ตามเป้าประสงค์ของ ทอ.ต่อไป 
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ผนวก ก  ตารางที่เกี่ยวขอ้ง      
 

ตารางท่ี ๑  การวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย และข้อสรุป ของรูปแบบการเจรจาต่อรองทั้ง ๔ รูปแบบ 
 

รูปแบบการเจรจา
ต่อรอง 

ข้อดี 
 

ข้อเสีย ข้อสรุป 

๑. การเจรจาต่อรองแบบ
มุ่งหวังแต่ผล  
(Target Focused) 

๑. การเจรจาเป็นไปอย่าง
ตรงไปตรงมา สร้างความ
ได้เปรียบในการเจรจากับ
ฝ่ายที่มีข้อมลูพร้อมกว่า 
๒. ผลการเจรจาเป็นไป
ตามที่ฝ่ายของตนต้องการ 
๓. ไมต่้องค านึงถึงปัจจัย
เรื่องความสมัพันธ์ที่ดีและ
ความพึงพอใจของคู่
เจรจา 

๑. การเจรจาจะพูดถึง
ผลประโยชน์ของแต่ละ
ฝ่ายเป็นหลัก  
๒. ขาดความสัมพันธ์ที่ดี 
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจเกดิ
ความไม่พอใจ 
๓. มีโอกาสสูงที่ไม่ได้รับ
ความร่วมมือท่ีดี  

รูปแบบนี้เหมาะส าหรับ
การเจรจาต่อรองที่ไม่มี
ลักษณะความร่วมมือไป
ในอนาคต มีการเจรจาที่มี
ข้อตกลงภายในครั้งเดียว
ของการเจรจา 

๒. การเจรจาต่อรองแบบ
จุดประสงค์ร่วมกัน  
(Mutual Purpose) 

๑. การเจรจาเป็นไปอย่าง
ราบรื่น รับฟังข้อมลูซึ่งกัน
และกัน เนื่องจากมี
วัตถุประสงค์ร่วมกัน  
๒. ผลการเจรจาเป็นไปใน
ลักษณะผลประโยชน์
ร่วมกันแบบต่างตอบแทน 
๓. ค านึงถึงปัจจัยเรื่อง
ความสัมพันธ์และความ
พึงพอใจในระดับหนึ่ง
เท่านั้น 

๑. การเจรจาจะยังอยู่ใน
ลักษณะทีร่ะวังซึ่งกันและ
กัน สงวนท่าที และยังไม่
มีการเสนอข้อเสนอที่ดี
ที่สุด อาจเป็นเพยีงการ
ยื่นข้อเสนอแรกเท่านั้น  
๒. ความสัมพันธ์ยังเป็น
ลักษณะไมไ่ว้ใจซึ่งกันและ
กัน อาจจะไมไ่ดร้ับความ
ร่วมมือท่ีดี  

รูปแบบนี้เหมาะส าหรับ
การเจรจาที่เป็นรูปแบบ
ทางการทูต มีการเจรจา
แบบประนีประนอม  
มีความต้องการแสวงหา
ผลประโยชน์ร่วมกัน 

๓. การเจรจาต่อรองแบบ
ยอมรับผลร่วมกัน  
(Mutual Acceptance) 

๑. เป็นการเจรจาที่มี
ความสัมพันธ์ที่ดตี่อกัน  
๒. ผลการเจรจาต่างฝ่าย
ต่างไดร้ับข้อเสนอที่พึง
พอใจในระดับหนึ่ง  

๑. การเจรจามีลักษณะ
เป็นแบบประนีประนอม
เพื่อรักษามิตรภาพ
มากกว่าการแสวงหา
ผลประโยชน์ร่วมกันใน
อนาคต 
๒. เกิดความสมัพันธ์ที่ดี
ในช่วงระยะเวลาสั้น และ
เกิดการเจรจาเปลีย่น 
แปลงข้อตกลงในภายหลัง 
 

รูปแบบนี้เหมาะส าหรับ
การเจรจาทีต่้องการความ
ร่วมมือท่ีดีในอนาคต  
แต่อย่างไรกต็ามอาจจะ
ต้องมีข้อแลกเปลีย่นต่าง
ตอบแทนในความร่วมมือ   



 

 

๓๒ 

ตารางท่ี ๑  การวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย และข้อสรุป ของรูปแบบการเจรจาต่อรองทั้ง ๔ รูปแบบ (ต่อ) 
 

รูปแบบการเจรจา
ต่อรอง 

ข้อดี ข้อเสีย ข้อสรุป 

๔. การเจรจาต่อรองแบบ
สัมฤทธ์ิผลร่วมกัน  
(Mutual Gain หรือ 
Mutual Benefit) 

๑. การเจรจาเป็นลักษณะ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดี 
โดยที่ไม่มฝี่ายใดฝ่ายหนึ่ง
รู้สึกเสียเปรียบ  
๒. ผลการเจรจาจะเป็นใน
ลักษณะมีความพึงพอใจ 
พร้อมให้ความร่วมมือและ
แสวงหาผลประโยชน์
ร่วมกันไปในอนาคต 

๑. การเจรจายากที่จะ
ประสบความส าเรจ็ใน  
ขั้นนี้ ต้องใช้ศาสตร์และ
ศิลป์ และความจริงใจของ
ทั้งสองฝ่ายในการเจรจา
ต่อรอง  
๒. ต้องใช้บุคลากรที่มี
ความรู้ทั้งด้านการจัดหา
ยุทโธปกรณ์และการ
เจรจาต่อรอง 

 

รูปแบบนี้เหมาะส าหรับ
การเจรจาที่ต้องการ
ความสัมพันธ์ที่ดีท่ีสุด บน
พื้นฐานความพึงพอใจกับ
ผลของการเจรจาต่อรอง 
ที่ไม่ได้มีความรู้สึก
ประนีประนอม และมี
ความจ าเป็นต้องได้รบั
ความร่วมมือกันไปใน
อนาคต เช่น การเจรจา
ต่อรองในการจัดหา
ยุทโธปกรณ์  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๓๓ 

ตารางที่ ๒  การวิเคราะห์รูปแบบการเจรจาต่อรองที่มีความสัมพันธ์ต่อสถานการณ์และผู้แสดงตาม 
                บทบาทหน้าที่นักเจรจาต่อรอง 
 

สถานการณ์เจรจา
ต่อรอง 

ผู้แสดงตามบทบาท
หน้าทีน่ักเจรจาต่อรอง 

ข้อพึงระวัง ข้อสรุป 

๑. การประชุมก าหนด
ความต้องการ  
(การจัดหาทางทหารโดย
วิธี FMS) 

๑. บุคคลที่อยู่ในต าแหน่ง 
(Authorization) 
๒. คณะกรรมการ 
(Committee) 
๓. ผู้ปฏิบัติราชการ
ต่างประเทศ  
(Temporary Duty) 

๑. การเตรียมทีมในการ
เจรจาต่อรอง  
๒. การก าหนดบทบาท
และหน้าท่ีของผู้แสดงท่ี
มีบทบาทส าคญัในการ
ตัดสินตกลงใจ 
๓. การค านึงถึงปัจจัยที่
จะสร้างอ านาจในการ
เจรจาต่อรองทั้ง ๔ 
ปัจจัย 
๔. ข้อตกลงต้องท าเป็น
ลายลักษณ์อักษร 

สถานการณ์นี้เป็นการ
เจรจาในรูปแบบท่ีต้องการ
ให้บรรลเุป้าประสงค์หลัก
และรอง พร้อมกับสิ่งที่เป็น
ประโยชนส์ูงสุดที่ ทอ.จะ
ได้รับ ภายใต้ความร่วมมือ
และพึงพอใจท้ังสองฝ่าย  
จึงเหมาะที่จะใช้การเจรจา
ต่อรองแบบสัมฤทธิ์ผล
ร่วมกัน (Mutual Gain 
หรือ Mutual Benefit) 

๒. การประชุมความ
ร่วมมือ  
(Conference) 

๑. บุคคลที่อยู่ในต าแหน่ง 
(Authorization) 
๒. คณะกรรมการ 
(Committee) 
๓. ผู้ปฏิบัติราชการ
ต่างประเทศ  
(Temporary Duty) 

๑. การเจรจาต่อรอง
อาจจะมีการร้องขอให้
เปลี่ยนแปลงข้อตกลง
จากคู่เจรจา 
๒. ควรมีการหาข้อมลู
ก่อนการเจรจาและ
เตรียม BATNA ให้
พร้อม 
๓. ข้อตกลงต้องท าเป็น
ลายลักษณ์อักษร 

สถานการณ์นี้เป็นการ
เจรจาในรูปแบบ
ประคับประคองให้ไมเ่สยี
ความสัมพันธ์ แตย่ังต้อง
ค านึงถึงเป้า ประสงค์เป็น
หลัก จึงเหมาะที่จะใช้
รูปแบบการเจรจาต่อรอง
แบบจุดประสงค์ร่วมกัน 
(Mutual Purpose) 

๓. การประชุมเพือ่เข้า
ร่วมเป็นสมาชิกโครงการ  
(Cost Share Program) 

๑. คณะกรรมการ 
(Committee) 
๒. ผู้ปฏิบัติราชการ
ต่างประเทศ  
(Temporary Duty) 

๑. ต้องตรวจตรา
เอกสารและข้อความ
อย่างถี่ถ้วนก่อนการลง
นาม เพื่อป้องกันข้อมูลที่
ผิดพลาด 
๒. ประสานงานเพื่อหา
ข้อมูลเพิ่มเติมกับ
ประเทศสมาชิกอื่นๆ  

สถานการณ์นี้เป็นการ
เจรจาในรูปแบบท่ีไมม่ี
ความจ าเป็นต้องสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดี แต่ต้อง
ปกป้องผลประโยชน์ของ
ฝ่าย ทอ.ให้มากที่สดุ คุ้มค่า
กับงบประมาณที่เข้าร่วม
โครงการ จึงเหมาะที่จะใช้
รูปแบบการเจรจาต่อรอง
แบบมุ่งหวังแต่ผล (Target 
Focused) 



 

 

๓๔ 

ตารางที่ ๒  การวิเคราะห์รูปแบบการเจรจาต่อรองที่มีความสัมพันธ์ต่อสถานการณ์และผู้แสดงตาม 
                บทบาทหน้าที่นักเจรจาต่อรอง (ต่อ) 
 

สถานการณ์เจรจา
ต่อรอง 

ผู้แสดงตามบทบาท
หน้าทีน่ักเจรจาต่อรอง 

ข้อพึงระวัง ข้อสรุป 

๔. การเยี่ยมค านบั 
(Courtesy Call) 

๑. บุคคลที่อยู่ในต าแหน่ง 
(Authorization) 
๒. คณะกรรมการ 
(Committee) 

๑. ระวังการใหค้ ามั่น
สัญญาที่เกี่ยวกับการ
จัดหายุทโธปกรณ ์
๒. ระวังการสนทนาใน
ประเด็นที่จะมผีลต่อการ
จัดหายุทโธปกรณ ์
๓. บ่อยครั้งที่คู่เจรจาน า
ค าสนทนาท่ีได้จากการ
เยี่ยมค านับมาอ้างอิงใน
เวทีการเจรจาต่อรอง 

สถานการณ์นี้เป็นการ
เจรจาในรูปแบบท าความรู้
จัก สร้างความ สัมพันธ์ใน
เบื้องต้น มีการแลกเปลีย่น
ข้อมูลในลักษณะที่ไมค่วรมี
ผลต่อการเจรจาต่อรอง 
หรืออาจจะเป็นการสนทนา
ที่ระวังการยื่นข้อเสนอ  
จึงเหมาะที่จะใช้รูปแบบ
การเจรจาต่อรองแบบ
จุดประสงค์ร่วมกัน 
(Mutual Purpose) 

๕. การด าเนินการใน
ส่วนสนับสนุนการจดัหา
ยุทโธปกรณ์  

๑. คณะท างาน 
(Working Group) 
๒. ผู้ปฏิบัติราชการ
ต่างประเทศ 
(Temporary Duty) 

๑. การสนับสนุน
ถึงแม้ว่าจะไมม่ีบทบาท
ในการตัดสินตกลงใจ  
แต่ต้องระลึกถึงเสมอว่า
การสนับสนุนท่ีดี สร้าง
ความไดเ้ปรียบในการ
เจรจา เช่น การเจรจา
หาสถานท่ีที่เหมาะสม  
การเจรจากับตัวแทน
ของสถานท่ี เป็นต้น 
๒. การค านึงถึงปัจจัยที่
จะสร้างอ านาจในการ
เจรจาต่อรองทั้ง ๔ 
ปัจจัย 

สถานการณ์นี้เป็นการ
เจรจาในรูปแบบท่ีต้องการ
ให้เป็นไปตามความ
ประสงค์และประหยดั
งบประมาณสูงสุด อาจจะ
ใช้วิธีการผสมผสานตาม
สถานการณ์  
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