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บทคัดยอ
การศึกษามีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) เพื่อศึกษาอํานาจการตอรองรองอันเกิดจากปจจัยตางๆ จากประชากรและ
กลุมตัวอยาง ของบริษัทกูด แมน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด มีปจจัยใดบาง 2) เพื่อศึกษาและวิเคราะหปจจัยที่ทําใหเกิดอํานาจ
การตอรอง และ 3) เพื่อเปนแนวทางในการบริหารจัดการอํานาจการตอรองของลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป โดยประชา
กและกลุมตัวอยาง คือกลุมซัพพลายเออรของบริษัท กูด แมน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด จํานวน 3 บริษัท ทําการเก็บขอมูล
โดยการสัมภาษณเชิงลึก (in - depth interview) เครื่องมือในการเก็บขอมูลทางดานปฐมภูมิ ไดแก 1) ขอมูลจากการ
สัมภาษณแบบเจาะลึก จากซัพพลายเออรของกลุมบริษัทที่ผูวิจัยกําลังทํางานอยูในปจจุบัน 2) ขอมูลทางดานทุติยภูมิ ไดแก
Company Profile, Reference List และ Project Reference และ3) ขอมูลทางดานทุติยภูมิอื่นๆ ไดแก การศึกษาแนวคิด
และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับเรื่องกลยุทธการเจรจาตอรองจากวิทยานิพนธ และตําราวารสารอื่นๆ
ผลที่ไดจากการเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลจากบทสัมภาษณซัพพลายเออร ทําใหทราบถึงปจจัยทางดาน
อํานาจตอรอง จากความคิดเห็นของซัพพลายเออร พบวามีท้ังหมด 4 ปจจัย ไดแก ปจจัยดานประสบการณ/ความชํานาญ
ปจจัยดานคุณภาพ และปจจัยดานการบริการหลังการขาย และ ปจจัยทางดานเวลาและราคา

คําสําคัญ: การบริหารการจัดการ, อํานาจการตอรอง, ลูกคา
ABSTRACT
The objectives of this study consists of 1) to study the bargaining power which is related to the
various factors from sample suppliers of Goodman International Co., Ltd. 2) to study and analyze any
factors that lead to the bargaining power and 3) to instruct the way of management strategy against the
bargaining power of Buyers for further negotiation efficiency accordingly. And for the three company of
sample suppliers are representing form the company's supplier of Goodman International Co., Ltd. which
have been recorded information by an in-depth interview. The primary data collection tools are including
1) An information by in-depth interview from a group of suppliers from list of the company that the
researchers are working as a sale staff currently. 2) The secondary information such as company profile,
reference list and project reference and 3) Other miscellaneous secondary information such as concepts
and theories that related to essentials of negotiation form other thesis and journals.
The conclusion and analysis of this researching from the interviews revealed that the three
reason of bargaining power factors from supplier’s feedbacks are consists of experience/ expertise factor,
quality factor, after-sales service factor and times/prices factor.
Keywords: Management, Bargaining power, Customer

บทนํา
ในโลกแหงการแขงขัน ทั้งในดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ปญหาความขัดแยงยอมเกิดขึ้นมากมายขยายตัวใน
วงกวาง การแกไขขอขัดแยงดังกลาว ยอมขึ้นอยูกับความเขาใจศิลปะและกลยุทธในการเจรจาตอรองมิใชจํากัดวงในการกับการ
หาขอยุติในเรื่องของความขัดแยงเทานั้น แตยังสามารถนําไปใชการบรรลุเปาหมายในเรื่องตางๆทั้งเรือ่ งสวนตัว เรื่องธุรกิจ และ
เรื่องการเมือง คนที่รูศิลปะและกลยุทธในการเจรจาตอรองยอมสามารถใชปากไดอยางมีประสิทธิภาพ
ในการเจรจาตอรองใหประสบความสําเร็จ ผูเจรจาจะตองเขาใจแนวคิด และความตองการของอีกฝายหนึ่ง พูดงายๆ
ก็คือ ยอมตองรูเขารูเราประสิทธิภาพในการตอรองยอมขึ้นอยูกับขอมูลที่เรามีกับคูเจรจาและขอมูลที่เกี่ยวกับตัวเราดวย
แนวคิดของคูเจรจาสวนหนึ่งนั้น ยอมมาจากแรงกดดันจากสภาพแวดลอมและทาทีของคูแขงของเรา อาทิเชน คูแขงของเรา
พรอมที่จะใหสวนลดถึง 15% ลูกคาคงไมยอม เพราะเขาสามารถที่จะไดสวนลดจากคูแขงมากกวาอยูแลว ในกรณีดังกลาว จะ
เห็นไดวา ในการเจรจาตอรองกับลูกคา เราเองจึงมีความจําเปนตองรูขอมูลเกี่ยวกับทาทีของคูแขง ประกอบดวย ทาทีของ

คูแขงนั้นจะเปนอยางไรก็ยอมขึ้นอยูกับสถานการณ และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจการเมือง และสังคม ดังนั้น นักเจรจา
ตอรองที่ประสบความสําเร็จจึงตองพึงเขาใจและการมีขอมูล ยิ่งมาก ยิ่งดี (สมชาย ภคภาสนวิวัฒน, 2545, หนา 155)
แรงบีบหาประการ หรือ Five Forces ปรมาจารยดานยุทธศาสตรเพื่อการแขงขัน Michael E Poter ไดใหแนวทาง
ในการวิเคราะหอุตสากรรมดังกลาว ซึ่งประกอบดวย (1) ภัยคุกคามจากผูเขามาใหม – Threat of New Entrant ผูเขามาใหม
นําภัยคุกคามสูผูประกอบการ เดิมดวยการเพิ่ม “อุปทาน” หรือ “Supply” เขาไปในอุตสาหกรรม ยังผลใหการแขงขันรุนแรง
ขึ้น (2) อํานาจตอรองของผูซื้อหรือลูกคา - Bargaining Power of Buyers แรงกดดันจากผูซื้อโดยเฉพาะที่เปนตลาดองคกร
(Organization Market) นับวันจะมีมากยิ่งขึ้น เชน การซื้อผานระบบ e - procurement เพื่อใหผูขายทั้งหลายประมูล
แขงขันตัดราคากัน เปนตน (3) อํานาจตอรองของผูขายหรือ Supply แรงกดดันจากผูขาย อาจมิไดในรูปของการขึ้นราคา
สินคา และการลดคุณภาพของสินคาหรือบริการ แตอาจเกิดจากปจจัยดังนี้ มีผูขายนอยราย สินคาหรือบริการมีเอกลักษณไม
เหมือนใครหาสินคาทดแทนไดยาก และผูขายมีขีดความสามารถที่จะโตไปขางหนา (integrate Forward) ได (บุญเกียรติ ชีวะ
ตระกลูกิจ, 2559 หนา 87-94)
ปจจัยที่ตองพิจารณาในการเลือกแหลงการขายหรือซัพพลายเออร คือ (1) ปริมาณที่แนนอนที่จะตองซื้อจากผูผลิตไม
มีค วามแนน อน ทั้ง นี้ขึ้ น อยู กับ ในแตล ะอุ ตสากรรม และอาจตอ งพิ จ ารณาเรื่ อ งการบริ ก ารดว ย (2)การมีสิ น คา จํา หน า ย
(Availability) คุณสมบัติที่สําคัญอยางหนึ่งของผูขายที่มีสมรรถภาพ คือ ตองมีความสามารถในการจัดหาสิ่งที่ผูซื้อตองการใน
จํ า นวนที่ ม ากพอกั บ ความต อ งการและบ อ ยครั้ ง เท า ที่ ค วามจํ า เป น พึ ง มี และการพึ่ ง แหล ง ขายเพี ย งแหล ง เดี ย วที่ อ าจมี
ความสามารถไมเพียงพอในตอนที่มีความตองการสูงเปนการเสี่ยงมาก การเสี่ยงอีกอยางหนึ่งคือการซื้อจากรายหนึ่งมากเกินไป
ความมั่นคงระยะยาวจะมีนอยถาบริษัทขึ้นอยูกับลูกคาเพียงรายเดียว โดยไมคํานึงถึงหลักประกันในการจัดหาสิ่งของมาใชใน
กิจการ(3) การกระจายสินคา (Distribution) ผูซื้อจะตองแนใจในวิธีการปฏิบัติงานทางดานการตลาดอุตสาหกรรมกอนที่จะตก
ลงใจทํารายชื่อผูประกวดราคา แมวาเราจะตองปฏิบัติตามวิธีทางอุตสาหกรรมก็ตาม (4) ขนาดของผูขาย (Size of Supplier)
ขนาดของใบสั่งซื้อตองสัมพันธกับขนาดของผูขายที่จะมารับคําสั่งซื้อ (5) จํานวนผูขาย (Number of Supplier) ใหเลือก
พิจารณาตามสถานการณ เชน หากบริษัทฯใดตองการราคาที่ลดลง ประหยัดตนทุน ใหเลือกซื้อและผูกขาดกับผูขายรายเดียว
แตหากมีความกังวลหากเกิดเหตุสุดวิสัยสินคาไมพอใหลูกคาในสถานการณฉุกเฉิน หรือบางสถานการณที่หนางานตองการใช
สินคาดวน ควรมีขาย 2 - 3 เจาขึ้นไปเพื่อลดความเสี่ยงตอผูขายรายเดียว (6) การพิจารณาแหลงขาย (Developing Sources
of Supply) หากผูซื้อไมสามารถเลือกผูข ายไดที่นาจะพอใจได ก็ตองสรางผูขายที่ตนพอใจขึ้น ถาผูขายที่ติดตอกับเราอยูไมอาจ
ตอบสนองความตองการของเราได (7) ขอพิจารณาทั่วไป (Miscellaneous Considerations) ผูซื้อควรกําหนดอุปทานของ
ฝายบริหารจะมุงไปสูผูขายแบบใด เพื่อที่จะเลือกผูขายใหสอดคลองกับความตองการของฝายบริหารและของบริษัทดวย (8)
การขัดแยงในเรื่องผลประโยชน (Conflicts of Interest) (9) การพิจารณาในเรื่องจรรยาบรรณ (Ethical Considerations)
และ (10) ความไมสุจริตของผูขาย (Dishonest Supplier) (คํานาย อภิปรัชญาสกุล, 2558 หนา 192 - 194)
แตหากจะมองแคอํานาจตอรองของซัพพลายเออรอยางเดียวนั้น คงเปนไปไมได ทั้งนี้จะตองมองถึงอํานาจตอรองของผูซื้อหรือ
ลูกคาของบริษัทฯ ดวยเชนกัน ทั้งนี้อํานาจการตอรองของผูซื้อขึ้นอยูกับปจจัยดังนี้
(สุจินดา เจียมศรีพงษ, 2558, หนา
48)

- ระดับของผูซื้อ หนวยธุรกิจตองเขาใจวาในธุรกิจนั้นๆ มีผูซื้อในตลาดจํานวนมากนอยเทาไหรในธุรกิจนั้นๆ ผูซื้อมี
ความหนาแนนเพิ่มขึ้นหรือลดลงอยางไร ในธุรกิจนั้นๆ ผูซื้อสามารถซื้อหรือพิจารณาใชรวมกันได มีการรวมกลุม
ของผูซื้อบางหรือไม เชน กลุมผูซื้อสมาคมผูบริโภค
- ความไวของราคา หนวยธุรกิจตองเขาใจวาอํานาจซื้อของผูซื้อมีมากนอยเพียงใดที่ซื้อสินคาเปรียบเทียบกับรายจาย
คาสินคาที่จายไปมีตราสืนคาอื่นหรือบริษัทอื่นอีกไหม ที่ขายแขงขันกันในตลาดเดียวกัน ความแตกตางของสินคา
และบริการที่ขายแขงขันกันเปนอยางไร คุณภาพของสินคาและบริการที่ขายแขงขันเปนอยางไร คุณภาพของสินคา
และบริการกระทบตอพฤติกรรมผูซื้ออยางไร กําไรที่ผูซื้อจะไดรับเปนอยางไรจากมุมมองของหนวยธุรกิจผูซื้อตอง
ไดรับแรงจูงใจในการซื้อหรือไม
- อํานาจผูซื้อ หนวยธุรกิจตองเขาใจวาอํานาจของผูซื้อคืออะไร ทําไมผูบริโภคจึงเลือกซื้อสินคาและบริการเฉพาะ
อยางใดอยางหนึ่งมากกวาหลายอยาง ผูซื้อมีมาตรฐานขั้นต่ําหรือตองการบรรลุความตองการที่ตองการหรือไม
อํานาจของผูซื้อสามารถวัดไดหรือไมอยูระดับใด สูงกลางหรือต่ํา
ตั้งแตปลายป 2561 บริษัท กูด แมน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด นําโดย นายอดิเรก เดชคง กรรมการผูจัดการ ซึ่งเปน
บริษัทฯที่ผูสงวิจัยยังคงสถานะเปนพนักงานฝายขายในปจจุบัน ไดทราบถึงยอดขายของบริษัทฯโดยในนับตั้งแตป พ.ศ. 2558 ป พ.ศ. 2561 จากขอมูลงบการเงินประจําป ในสวนของงบกําไรขาดทุนของป พ.ศ. 2559 ขอมูลงบการเงินประจําป ในสวน
ของงบกําไรขาดทุนของป พ.ศ. 2560 และขอมูลงบการเงินประจําป ในสวนของงบกําไรขาดทุนของป พ.ศ. 2561 ในสวนของ
รายไดจากการขายสินคาและบริการมีความไมแนนอนทําใหผูวิจัยไดคนพบถึงรายไดเฉพาะที่มาจากการขายสินคาและบริการ
ของบริษัทฯ ที่มีความไมแนนอน และมีการสลับการเพิ่มขึ้นและลดลงของรายไดในแตละป โดยผูวิจัยมีความจําเปนตองศึกษา
ปจจัยปจจัยที่มีผลตอแนวทางการบริหารการจัดการอํานาจการตอรองกับลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ ของบริษัท กูด แมน
อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด โดยจะทําการศึกษาจากกลุมตัวอยางของทางบริษัทฯ โดยเลือกการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative
Research) เปนการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In - depth interview) เพื่อสอบถามความคิดเห็นทางดานปจจัยตางๆ ที่ทําให
เกิดอํานาจตอรองจากทางลูกคาได มีปจจัยใดบาง ซึ่งผลที่ไดจากการวิจัยในเรื่องดังกลาว ผูวิจัยจะนําไปปรับปรุงและพัฒนาใน
ดานประสิทธิภาพในดานการเจรจาตอรอง และเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาองคกรตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาอํานาจการตอรองรองอันเกิดจากปจจัยตางๆ จากประชากรและกลุมตัวอยาง ของบริษัทกูด แมน
อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด มีปจจัยใดบาง
2. เพื่อศึกษาและวิเคราะหปจจัยที่ทําใหเกิดอํานาจการตอรอง
3. เพื่อเปนแนวทางในการบริหารจัดการอํานาจการตอรองของลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป

ขอบเขตของการวิจัย
ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการวิจัยที่เกี่ยวของคือ กลุมซัพพลายเออรของบริษัท กูด แมน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

สมมติฐานของการวิจัย
ปจจัยตางๆที่ทําใหเกิดอํานาจตอรอง อันเกิดปจจัยตางๆ ที่ไดจากการสัมภาษณเพื่อสอบถามความคิดเห็นประชากร
และกลุมตัวอยาง คือ ซัพพลายเออร ของบริษัท กูด แมน อินเตอรเนชั่นแนล ที่สงผลตอการบริหารจัดการอํานาจการตอรอง
ของลูกคาบริษัทฯ เพื่อศึกษาและวิเคราะหปจจัยที่ทําใหเกิดอํานาจการตอรอง และจะสามารถบริหารจัดการกับอํานาจตอรอง
ของลูกคาของบริษัทฯ ใหมีประสิทธิภาพไดอยางไร
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ไดทราบถึงปจจัยทางดานอํานาจตองรองของประชากรและกลุมตัวอยาง คือ ซัพพลายเออร ของบริษัท กูด แมน
อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
2. ไดทราบถึงแนวทางการบริหารจัดการอํานาจตอรองของลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. สามารถนําขอมูลที่ไดจากการวิจัย นําไปปรับใชในบริษัทฯ เพื่อเกิดประโยชนสูงสุด

ทบทวนรรณกรรม
แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการเจรจาตอรอง
สมชาย ภคภาสนวิวัฒน, 2545, หนา 3 กลาววา การเจรจาตอรอง (Negotiation) หมายถึง กระบวนการแกไข
ปญหาหรือความขัดแยงระหวางผูที่เกี่ยวของมากกวา 2 ฝายขึ้นไป โดยวัตถุประสงคของผูที่เขารวมเจรจาตอรองนั้นตองการที่
จะหาขอสรุปที่เปนที่ยอมรับของทุกฝาย
แนวทางในการเจรจาตอรองหรือเทคนิคในการเจรจาตอรองนั้นอาจจะกลาวไดวา สามารถจําแนกไดหลายแนวทาง
ดวยกัน แตแนวทางที่นิยมและมีการนํามาใชในทางปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเจรจาตอรองเชิงกลยุทธ (Strategic
Negotiation) นั้นอาจจําแนกออกเปน 2 แนวทาง (Approach) หลักๆอันประกอบดวย แนวทางจิตวิทยา (Psychological
Approach) และ แนวทางทฤษฏีเกม (Game Theory Approach)
การใชแนวทางจิตวิทยาในการเจรจาตอรอง (Psychological Approach) เปนแนวทางในการใชหลักจิตวิทยาพูดจา
หวานลอม และดําเนินการทุกอยางเพื่อประสบความสําเร็จซึ่งขอยุติในดานใดดานหนึ่ง ในทางดังกลาวนี้ สิ่งที่ผูเจรจาตองศึกษา

วิเคราะหและทําความเขาใจ ประกอบดวย นิสัย(Nature) อารมณและเหตุผล (Emotional and Relation Side) และ
สถานภาพ (Status) และบทบาท (Roles)
แนวทางทฤษฎีเกมเปนแนวทางหรือทฤษฎีที่ใชในการเจรจาตรองที่มีการศึกษาและนําไปใชกันในวงกวาง ซึ่งในเรื่อง
ของการเจรจาตอรอง ทฤษฎีเกมถูกนํามาใชอยางกวาขวางและมีประสิทธิภาพในการทําใหคูเจรจาตอรองนั้นเปนไปตาม
เงื่อนไขและทิศทางที่กําหนดไว ทฤษฎีเกมนั้นตั้งอยูบนสมมุติฐานวาคูเจรจานั้นจะมีความรูความสามารถเทาเทียมกันและมี
ขอมูลมากเทาเทียมกัน องคประกอบดังกลาวนั้นจะสงผลทําใหการเจรจามีขอยุติในลักษณะที่คาดการณได อยางไรก็ตามใน
ความเปนจริงนั้นเปนเรื่องยากที่คูเจรจาจะมีความรูความสามารถและขอมูลตางๆ เทาเทียมกัน ยกเวนในกรณีที่เปนการเจรจา
ทางการทูตซึ่งมีการเตรียมการและประกอบดวยบุคคลมากมายที่มีความรูความสามารถซึ่งจะอธิบายแนวทางตางๆไดดีในการ
เจรจา อยางไรก็ตามทฤษฎีเกมนั้นสามารถที่จะใชในการอธิบายไดอยางดีในกรณีถาหากวาคูเจรจาฝายใดฝายหนึ่งมีขอมูลที่
ดีกวาและมีการเตรียมการที่ดีกวายอมประสบความสําเร็จและสามารถไดเปรียบในการเจรจากวาคูเจรจาอีกฝายหนึ่งที่ขาด
ขอมูลและการเตรียมการ
ทฤษฎีเกม (Game Theory Approach) แบงออกเปน 3 ลักษณะคือ
1. เกมศูนย (Zero Sum Game) ในการเจรจานั้นถาหากมีผูไดและมีผูเสีย การเจรจานั้นจะไมประสบผลสําเร็จเลย
เนื่องจากผูเสียจะไมยอมเจรจาดวย การเจรจานั้นจะตองตั้งอยูบนสมมุติฐานวาคูเจรจานั้นจะไดผลประโยชนใด
รวมกัน
2. เกมลบ (Negative Sum Game) การเจรจาใดๆ ก็ตามที่สงผลกระทบที่จะทําใหคูเจรจาเสียผลประโยชน การ
เจรจาดังกลาวนั้นจะไมมีวันไปสูขอยุติไดเพราะขอยุติดังกลาวจะสงผลในแงลบตอทุกๆฝาย ทุกฝายจึงตอง
พยายามหาทางเจรจาตอกันเพื่อหลีกเลี่ยง “เกมลบ (Negative Sum Game)”
3. เกมบวก (Positive Sum Game) ตามหลักคือ การเจรจาที่จะประสบผลสําเร็จไดนั้นจะตองนําไปสูขอยุติผลดี
ทุกฝาย การเจรจาจึงตองตั้งอยูบนพื้นฐานของวาความสําเร็จตองขึ้นอยูกับขอสรุปที่ทุกฝายเปนฝายได (Win Win Position) หรือสิ่งที่เราเรียกวา “เกมบวก” ซึ่งหมายถึงการที่ทุกฝายไดผลประโยชนอยางเทาเทียมในการ
เจรจา
ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้ จึงใชทฤษฎีเกม (Game Theory Approach) เนื่องจากมีความสอดคลองกับปจจัยทาง
เวลาและราคาที่มีผลทําใหเกิดอํานาจตอรองกับลูกคาได
ทฤษฎีปจจัยในการเจรจาตอรอง
วิชัย โถสุวรรณณจินดา (2551), หนา 28 ไดอธิบายวา ทฤษฎีปจจัยในการเจรจาตอรอง (Exchange Factors) มอง
วาการเจรจาตอรองอาจไมไดขึ้นอยูกับปจจัยตอรองเพียงปจจัยเดียว แตอาจมิไดมีหลายปจจัย ขึ้นอยูกับเงื่อนไขและความ
ตองการของคูเจรจา ปจจัยในการเจรจาตอรองนั้นมีทั้งที่จับตองได (Tangible Factors) และปจจัยทีจ่ ับตองไมได (Intangible
Factors) บางปจจัยก็คิดคํานวณเปนเงินได ขณะที่บางปจจัยไมสามารถคํานวณเปนเงินได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเปาหมายในการ
เจรจาตอรองของแตละฝาย ตัวอยางปจจัยในการเจรจาตอรอง ไดแก ราคา ปริมาณ เวลา การบริการ ระยะทาง คุณภาพ
ชื่อเสียง ความสัมพันธ ความไววางใจ
และอื่นๆ

ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้ จึงใชทฤษฎีปจจัยในการเจรจาตอรอง เนือ่ งจากมีความสอดคลองกับปจจัยดานคุณภาพ
สินคาและการบริการหลังการขาย ที่มีผลทําใหเกิดอํานาจตอรองกับลูกคาได
ทฤษฎีทฤษฎีทางเลือกในการเจรจาตอรอง
ขันธชัย เกียรติศรีธนกร , 2550 (อางถึง วัตกิน , 2549) ไดอธิบายเอาไววา ทฤษฎี BATNA (Best Alternative To
a Negotiated Agreement) นั้นไดรับการพัฒนาโดย ฟชเชอร และยูรา โดยที่ Best Alternative To a Negotiated
Agreement (BATNA) หมายถึง ทางเลือกที่ดีที่สุดหากไมมีขอตกลง การรับรู BATNA นี้หมายความวา การที่ผูเจรจารูวาจะทํา
อยางไร หากผูเจรจาไมสามารถบรรลุขอตกลงได ผูเจรจาตองรู BATNA ของตัวเองกอนที่จะเริ่มเจรจาตอรองทุกครั้ง มิฉะนั้นผู
เจรจาก็จะไมรูขอตกลงนั้นสมเหตุสมผลหรือเปลา หรือวาผูเจรจาควรยกเลิกการเจรจาเมื่อไหร ผูที่เริ่มการเจรจาโดยไมทราบ
เรื่องนี้จะอยูในตําแหนงที่เสียเปรียบ หากไมรูอยางชัดเจน บางคนจะปฏิเสธขอเสนอที่ดีกวา
ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้ จึงใชทฤษฎีทางเลือกในการเจรจาตอรอง มาใชในการสนับสนุนปจจัยทางดานคุณภาพของ
สินคา
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ขันธชัย เกียรติศรีธนกร (2550) ที่ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่ทําใหการเจรจาตอรองทางธุรกิจประสบความสําเร็จ กลาว
เอาไว ว า “ความน า เชื่ อ ถื อ ของผู เ จรจานั้ น มามารถวั ด ได จ ากการเป น นั ก ลงทุ น แนวหน า ของประเทศที่ ข ไ ปลงทุ น และ
ประสบการณทํางานทํางาน ที่สงผลตอการเจรจา เปนความนาเชื่อถือของผูเจรจาที่ตองอาศัยระยะเวลาในการสรางซึ่งมี
ทั้งหมด 3 ดานคือ ความตั้งใจและทุมเท ความซื่อสัตย ความรับผิดชอบ และความดี” ซึ่งขยายความหมายในแตละดาน
ดังตอไปนี้
1. ความตั้งใจและความทุมเท ถาหากคูเจรจามีความตั้งใจตอการเจรจาในแตละครั้งแลวนั้น ซึ่งความตั้งใจและความ
ทุมเท มักแสดงออกไดดวยการกระทํา หากคูเจรจารูวาผูเจรจามีความทุมเทและความตั้งใจ ก็อยากจะรวมเจรจาและ
อยากทําการคารวมดวย
2. ความซื่อสัตย คือการที่ผูเจรจามีความตรงไปตรงมา ถูกคือถูก ผิดก็คือผิด หากรับปากวาจะทําสิ่งใดแลว ตองทําได
ถือเปนองคประกอบที่สําคัญในปจจัย
3. ความรับผิดชอบ เปนการสะทอนตัวของผูเจรจาเองวามีความใสใจในการกระทําของตนเองมากนอยแคไหน และ
สามารถดูไดจากการทําหนาที่ในความรับผิดชอบของตนเองไดดีที่สุด
4. การทําความดี คือ หากคูเจรจาแสดงการทําความดีออกมา จะเปนการสะทอนถึงการไมเอารัดเอาเปรียบ อันจะทําให
การเจรจาตอรองทางธุรกิจยิ่งประสบผลสําเร็จ
กอบมา อัศวกิดาการ ที่ไดศึกษาเรื่อง “การวางแผนกลยุทธสําหรับการเจรจาตอรองซื้อขายที่ดินเพื่อโครงการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย” กลาววา กระบวนการในการวางแผนกลยุทธกอนการเจรจาในทุกครั้งนั้น จะตองมีการวางแผนกลยุทธรวม
ดวย ซึ่งในการวางแผนกลยุทธนั้นจะชวยใหผูเจรจาสามารถหาวิธีการ แนวทางในการแกไขปญหาได โดยการใชประสบการณ
จากการเจรจาตอรองที่ผานมา ซึ่งอาจไมมีแบบแผนที่แนนอน

เจียรศิริสมบูรณ (2550 : บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาเรื่อง ผลกระทบของความสามารถทางดานการเจรจาตอรองของ
ผูบริหารที่มีตอความไดเปรียบทางการแขงขันธุรกิจสงออกอัญมณีและเครื่องประดับในประเทศไทยกลาวไววา “ผูบริหารธุรกิจ
สงออกมีความเห็นดวย เกี่ยวกับการมีความสามารถทางดานการเจรจาตอรอง ซึ่งจะมีความไดเปรียบทางการแขงขันในระดับ
สูงสุดคือ ดานคุณภาพ ดานการตอบสนองลูกคา และดานประสิทธิภาพ
มรกต จรจวบโชค (2547) ที่ ได ศึ ก ษาเรื่ อ ง อํ านาจต อ รองทางการค า ธึ ร กิจ ค า ปลี กไทย กลา วไว ว า “หากรวม
ผลประโยชนที่ไดรับกับผลประโยชนที่จะตองเสียไปของผูผลิตและผูคาปลีก ซึ่งจากกลยุทธการตอรองรวมกัน พบวา ผูเลนทั้ง
สองฝายจะไดรับผลประโยชนรวมเพิ่มมากขึ้นกวาเดิม (Win-Win Situation)
วชิรญา ทองเลิศ (2559) ที่ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาแนวทางในการเจรจาตอรองการปรับราคาขึ้น-ลงของราคา
วัตถุดิบในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส กลาวไววา “กรณีที่การเจรจาไมเปนผลสําเร็จหรือไมสามารถหาขอยุติไดน้ัน อาจเกิด
จากการเรียกรองฝายหนึ่งเกินขอจํากัดที่จะไดรับของอีกฝายหรือหรือไมสามารถหาขอยุติได”

วิธีดําเนินการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัยในครั้งนี้ ประกอบดวย ขอมูลทางดานปฐมภูมิ ไดแก ขอมูล
จากการสัมภาษณแบบเจาะลึก จากซัพพลายเออรของกลุมบริษัทที่ผูวิจัยกําลังทํางานอยูในปจจุบัน ขอมูลทางดานทุติยภูมิ
ไดแก Company Profile, Reference List และ Project Reference และขอมูลทางดานทุติยภูมิอื่นๆ ไดแก การศึกษา
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับเรื่องกลยุทธการเจรจาตอรองจากวิทยานิพนธ และตําราวารสารอื่นๆ
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
1. การสัมภาษณ เพื่อการเก็บขอมูลจากซัพพลายเออรโดยตรงเพื่อนํามาวิเคราะหขอมูลทางดานเนื้อหาและขอมูล
ดานเอกสาร หรือวารสารตางๆ ที่เกี่ยวของกับเรื่องของปจจัยที่ทําใหเกิดอํานาจการตอรอง
2. การบันทึกเสียง เพื่อการบันทึกคําสัมภาษณของผูใหสัมภาษณเพื่อนําขอมูลมาวิเคราะหตอไป
การวิเคราะหขอมูล
จากการวิจัยในครั้งนี้สามารถจําแนกปจจัยที่ทําใหเกิดอํานาจตอรองของลูกคา จากการสัมภาษณซัพพลายเออร มี
ทั้งหมด 4 ปจจัย ไดแก ปจจัยทางดานประสบการณ/ความชํานาญ ปจจัยทางดานคุณภาพของสินคา ปจจัยทางดานการ
บริการหลังการขายและ ปจจัยทางดานเวลาและราคา

ผลการวิจัย
การสรุปผลการวิจัยปจจัยที่ทําใหเกิดอํานาจตอรองของลูกคาทั้งหมด 4 ปจจัยไดดังนี้

1. ปจจัยทางดานประสบการณ/ความชํานาญ คือปจจัยที่ทําใหซัพพลายเออรมีความคิดเห็นวา บริษัทฯ มีอํานาจ
ต อ รองที่ เ หนื อ กว า ทางลู ก ค า จากข อ คิ ด เห็ น ของผู ใ ห สั ม ภาษณ ท า นที่ 1 ระบุ ว า “เนื่ อ งจากบริ ษั ท
SchuFFetterolf เปนโรงงานผูผลิตที่มีการตั้งโรงงานมาแลวกวา 100 ป และมีทีมงานพรอมทั้งทีมวิศวกรระดับ
ชํานาญที่คอยใหคําแนะนําและคําปรึกษา เพื่อการแกปญหาของทางลูกคาไดอยางตรงจุด ซึ่งจากประสบการณ
และความชํานาญนั่นเอง ทําใหลูกคาเกิดความเชื่อมั่นถึงแมการกําหนดสงสินคา มีระยะเวลาคอนขางนาน
เนื่องจากเปนวาวลที่เปนลักษณะของการสั่งผลิตตามคําสั่งซื้อหรือ Made to Order แตลูกคาก็ยังสามารถรับ
ไดในขอกําหนดตรงนี้ นั่นคือหากตองการที่จะมีอํานาจในการเจรจาตอรองกับทางลูกคาหรือคูเจรจาเพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุดนั้น จากทฤษฎีปจจัยในการเจรจาตอรอง (Exchange Factor) นั้น ระยะเวลาของการผลิต
สินคาอาจมิไดเปนปจจัยเดียวที่ทางลูกคาหรือคูเจรจาตองพิจารณาเพียงอยางเดียว แตอาจมีปจจัยอื่นๆรวมดวย
เชน หากผูขายสินคาหรือซัพพลายเออรมีประสบการณและความชํานาญในสินคาแลว ก็สามารถแกไขปญหาที่
อาจเกิดขึ้นในสายการผลิตในโรงงานนั้นได
2. ปจจัยทางดานคุณภาพของสินคา ถือเปนปจจัยที่สําคัญในการเจรจาตอรอง (Exchange Factors) นั่นคือ การ
เจรจาตอรองที่จะประสบความสําเร็จไดนั้น อาจไมขึ้นอยูเพียงปจจัยเดียว อาจมีไดหลายปจจัย ซึ่ง หลักเกณฑ
ในการพิจารณา คุณภาพของสินคา ถือเปน ปจจัยหนึ่งที่ทํา ใหบริษั ทฯ ประสบความสํา เร็จในการเจรจาได
เชน เดี ยวกัน และจากแนวคิด อัน ดีเ ยี่ย มในการเจรจา ในสว นของการระบุ และกํ าหนดทางเลือ กที่ ดี( Best
Alternative to Negotiated Agreement) ที่สุดของการตกลง หรือ BATNA ใหกับลูกคาหรือคูเจรจา วา
สินคาของบริษัทฯ มีคุณภาพและจะไมมีการเก็บสตอก ซึ่งลูกคาจะไดสินคาใหม รวมถึง สินคาที่สั่งผลิตจะเปน
สินคาที่ไดมีการแกไขปญหารวมกัน จนออกมาปนแบบ (Drawing) เพื่อใหไดวาวลที่ตรงกับความตองการที่สุด
ซึ่งหากเปนวาวลที่มีการเก็บสตอกแลวนั้น ขอกําหนดทางคุณลักษณะเฉพาะอาจไมเปนไปอยางที่ตองการของคู
เจรจานั้นได
3. ปจจัยทางดานการบริการหลังการขาย ถือเปนสิ่งสํา คัญในปจจั ยในการเจรจาต อรองในการเจรจาตอรอง
(Exchange Factor) อื่นๆ ทางดานการบริการ เพื่อใหเกิดเปาหมายในงานหรือโครงการตอๆไปของแตละฝาย
4. ปจจัยทางดานเวลาและราคา ถือไดวาเปนปจจัยที่มีการตอรองที่พบเห็นไดบอยครั้งหากมีการเจรจาตอรองแบบ
เรงดวนหรือหนางานเพื่อใหงานของทั้งสองฝายบรรุผลสําเร็จหรือเปาหมายที่วางไว (Win-Win position) ตาม
ทฤษฎี H.M.L ในการเจรจาตอรอง ถาหากตองการใหการเจรจาประสบผลสําเร็จนั้น ทั้งสองฝายจะตองหาจุด
รวมหรือขอสรุปที่สามารถตอรองกันไดและไดผลประโยชนรวมกันทั้งคูซึ่งอีกนัยหนึ่งเรียกวา “จุดที่หาขอยุติได
(Bargaining Arena)”

บทสรุปและขอเสนอแนะ
อภิปรายผลการวิจัย
ในการอภิปรายผล จะทําการเปรียบเทียบระหวางประเด็นที่ไดจากผลการใหสัมภาษณกับเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวของ ซึ่งจะอภิปรายทั้งหมด 4 ปจจัยดังนี้

ปจจัยที่ 1 : ประสบการณการทํางาน/ความชํานาญ
ปจจัยทางดานประสบการณการทํางาน/ความชํานาญ คือปจจัยที่ทําใหเกิดอํานาจตอรองระหวางซัพพลายเออรกับ
ลูกคา และในทางกลับกัน หากผูเจรจาไมมีประสบการณในการทํางาน/ความชํานาญที่ไมมากพอ จะสงผลทําใหเกิดความ
ลมเหลวตอการเจรจาตอรองได
ปจจัยที่ 2 : คุณภาพของสินคา
ปจจัยทางดานคุณภาพของสินคา คือปจจัยที่ทําใหเกิดอํานาจตอรองระหวางซัพพลายเออรกับลูกคา จากการวิจัย
พบวา คุณภาพของสิน คา มีผลตอ การตัดสิน ใจในการร วมธุรกิจระหวางซัพพลายเออร และกับลูกค าเปนอยา งมาก ทั้ง นี้
เนื่องจาก หากทางลูกคาไดเลือกซัพพลายเออรที่ผลิตสินคาที่ไมไดมาตรฐาน อันสงผลใหในการเจรจาตอรองในทางธุรกิจกับ
ลูกคาเกิดความไมนาเชื่อถือ และไมไววางใจตอไป ตลอดจนการสงผลทําใหเกิดความเสียหายตอ
ปจจัยที่ 3 : การบริการหลังการขาย
ปจจัยทางดานการบริการหลังการขาย คือปจจัยที่ทําใหเกิดอํานาจตอรองระหวางซัพพลายเออรกับลูกคา จากการ
วิจัยพบวาปจจัยทางดานการบริการหลังการขาย ถือเปนอํานาจตอรองที่สําคัญและทางผูใหสัมภาษณทั้ง 2 ทาน มีความ
คิดเห็นตรงกัน วาหากบริษัทฯ ไมสามารถใหบริการการดูแลหลังการขาย หลังจากที่มีการขายสินคา และอยูในระหวาง
ระยะเวลาประกัน จะสงผลใหในการเจรจาในครั้งตอๆไป ทั้งทางบริษัทคูคาโดยตรง ก็ไมอาจที่จะตกลงทําธุรกิจรวมกันใน
อนาคต
ปจจัยที่ 4 ดานเวลาและราคา
ปจจัยทางดานเวลาและราคา คือปจจัยที่ทําใหเกิดอํานาจตอรองระหวางซัพพลายเออรกับลูกคา จากการวิจัยพบวา ดานเวลา
และราคา มีผลตอการตัดสินใจในการรวมธุรกิจระหวางซัพพลายเออรและกับลูกคาที่หนางานหรือโครงการเรงดวนเปนอยาง
มาก แตในทางกลับกัน หากฝายใดฝายหนึ่งเสียประโยชน ซึ่งอาจเกิดจากการตกลงกันไมได หรือผลประโยชนไมเปนตามที่
คาดการณเอาไว
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะจากผลการวิจัยสําหรับซัพพลายเออร
1. ซัพพลายเออรจะตองมีการพัฒนา ฝกฝน ใหเกิดประสบการณ และความชํานาญของสินคาประเภทนั้นๆ
2. ซัพพลายเออรที่ดี จะตองมีการควบคุมคุณภาพของสินคาใหตรงตามความตองการของลูกคา หรือใหตรงตาม
ใบสั่งซื้อ ใหไดมากที่สุด
3. ซัพพลายเออรที่ดี จะตองมีทีมงานใหบริการหลังการขาย เผื่อในกรณีฉุกเฉิน
4. ซัพพลายเออรควรมีไหวพริบที่ดีในการเจรจาหรือการตัดสินใจหนางานเพื่อใหไดผลประโยชนที่ดีกับตนเองและ
กับคูเจรจาหรือลูกคา
ขอเสนอแนะจากผลการวิจัยสําหรับบริษทั

1. บริษัทฯ ควรมีการพัฒนาทักษะความรู ความสามารถ เพื่อใหกาวทันซัพพลายเออร
2. บริษัทฯ ควรมีการคัดเลือกซัพพลายเออรที่ดี เพื่อผลประโยชนที่ดีในการจัดหาสินคาหรือการผลิตสินคาไดตรง
ตามความตองการของเรามากที่สุด และเพื่อลดปญหาทางดานสินคาไมไดมาตรฐาน และชํารุดงาย
3. บริษัทฯ ควรการตัดสินใจที่รวดเร็วและเรงดวนในกรณีที่ลูกคาตองการ และมีการเจรจาทางดานราคาภายใน
เวลาเดียวกัน เพื่อปองกันการสรุปงานไมได
ขอเสนอแนะของงานวิจัยในครั้งตอไป
1. การทําวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีขอมูลทางดานสถิติมาใชรวมกันเพื่อการวิเคราะหผลใหมีความนาเชื่อถือมากขึ้น
2. การเตรียมขอคําถามเพื่อใหเกิดการทบทวน และการเตรียมตัวกอนสัมภาษณ และเพื่อใหคําสัมภาษณสอดคลอง
กับหัวขอในการศึกษามากยิ่งขึ้น
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