
ทกัษะการเจรจาตอ่รองส าหรบัผูป้ระกอบการหญิง

โดย รศ.ดร.ธนารด ีค ายา (ไก)่

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานษุยวิทยา  คณะสังคมศาสตร ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



2

Why does ‘Gender’ matter in business?

ท ำไมเร่ืองควำมเท่ำเทียมกนัทำงเพศจึงส ำคญัในกำรด ำเนินธุรกิจ ?
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ปัญหาสตรีจากการ

ท างาน 

จ  านวน 

3.05 ลา้นคน 

(รอ้ยละ 17.9 ของ

สตรีท่ีท างานทั้งหมด) 
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Poll 1 

• อะไรคือขอ้ไดเ้ปรยีบของผูป้ระกอบการผูห้ญงิ หากเปรยีบเทียบกบัผูป้ระกอบการผูช้าย? (ตอบไดห้ลายค าตอบ)

• เก็บรำยละเอียดดำ้นกำรบริหำรจดักำรไดดี้กวำ่

• ประสำนงำนกบัพนักงำนในบริษัทไดดี้กวำ่

• มีควำมรบัผิดชอบ

• ประหยดัค่ำใชจ้ำ่ยในกำรสงัสรรคก์บันักธุรกิจอ่ืน หรือกบัพนักงำน

• อ่ืนๆ ระบุ

• อะไรเป็นขอ้เสียเปรียบของผูป้ระกอบผูห้ญิง หากเปรียบเทียบกบัผูป้ระกอบการผูช้าย? (ตอบไดห้ลายค าตอบ)

• ไมก่ลำ้ไดก้ลำ้เสีย ไมก่ลำ้ตดัสินใจ

• ใชอ้ำรมณม์ำกกวำ่เหตุผล

• จดักำรเรื่องตวัเลขไมเ่ก่ง 

• มีภำระดูแลงำนบำ้น และดูแลลูก/สมำชิกในครอบครวั 

• อ่ืนๆ ระบุ

6
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คุณลักษณะเฉพาะ
-อ่อนโยน

-ใช้อารมณ์

บทบาทและหน้าที่
-งานการดูแล
-งานบริการ

สิทธิที่ได้รับ
-ได้รับการดูสุขภาพที่นอ้ย

กว่าชาย
-ไม่มีอิสระทางการเงิน

บทบาทและหน้าที่
-งานเทคนิค งานช่าง
-งานด้านการป้องกัน/คุ้มครอง

คุณลักษณะเฉพาะ
-กล้าเสี่ยง
-ใช้ความรุนแรง

สิทธิที่ได้รับ
-การมีส่วนร่วมใน
ตลาดแรงงานสูงกว่า
-มีอ านาจทางการเงิน

เพศภาวะถูกสร้างโดย
วัฒนธรรม/สังคมสร้าง

เพศภาวะถูกสร้างโดย
วัฒนธรรม/สังคมสร้าง

เพศ คือ 
ลักษณะทางชีววิทยา



Poll 2 

ท่ำนคิดวำ่ผูห้ญิงและผูช้ำยไดร้บั

ประโยชน์จำกผลิตภณัฑถุ์งลม

นิรภยัในรถยนตเ์ท่ำกนัหรือไม่ 

อยำ่งไร

A. เท่ำกนั 

B. ไม่เท่ำกนั (ผูช้ำยได้

ประโยชน์มำกกวำ่)

C. ไม่เท่ำกนั (ผูห้ญิงได้

ประโยชน์มำกกวำ่) 



เฉลย

ท่ำนคิดวำ่ผูห้ญิงและผูช้ำยไดร้บั

ประโยชน์จำกผลิตภณัฑถุ์งลม

นิรภยัในรถยนตเ์ท่ำกนัหรือไม่ 

อยำ่งไร

A. เท่ำกนั 

B. ไม่เท่ำกนั (ผูช้ำยได้

ประโยชน์มำกกวำ่)

C. ไม่เท่ำกนั (ผูห้ญิงได้

ประโยชน์มำกกวำ่) 



THE 20 RICHEST PEOPLE IN THE WORLD 2021
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1 JEFF BEZOS 
(AMAZON) 

2 ELON MUSK 

(TESLA, SPACE 
X) 

3 BERNARD ARNAULT 

(Louis Vuitton and 
Sephora) 

4 Bill Gates 
(Microsoft)

5 Mark Zuckerberg 
(FB) 

6 WARREN 

BUFFETT 
(investors)

12 Francoise Bettencourt Meyers 
(L'Oreal, 
the richest woman in the world)

17 Alice Walton 
(the only daughter of Walmart founder)



Only 2 ?
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ท าไมผูป้ระกอบการผูห้ญงิ

จงึไม่สามารถทดัเทียม

ผูป้ระกอบการผูช้าย?

12



ปัจจยัท่ีท าใหผู้ห้ญิงเป็นรอง

13

ปัจจยัส่วนบุคคล

- พลงัอ ำนำจ

(กลำ้คิด, กลำ้พดู, 

กลำ้เลือก, 

กลำ้ตดัสินใจ) 

- ควำมเป็นผูน้ ำ

- Soft Skills

ปัจจยัทำง

สงัคม

-ควำมเชื่อ/อคติ

-กฎเกณฑ,์

กฎหมำย,

ประเพณี, 

วฒันธรรม 



อคตทิางเพศภาวะ (Gender Bias)
14

Lean In, 2020
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อคตทิางเพศภาวะ (Gender Bias)

16

1.อคตดิา้นความชอบ

(Likeability bias): 

เป็นอคติท่ีวำ่ผูช้ำยมีควำมกลำ้หำญ

มำกกวำ่ผูห้ญิง ดงัน้ันเมื่อผูช้ำยเป็น

ผูน้ ำจงึดูเป็นเรื่องปกติแต่ไมใ่ช่ส ำหรบั

ผูห้ญิง

2. อคตติอ่ประสิทธิภาพ

(Performance bias): 

ผูห้ญิงมีประสิทธิภำพในกำร

ท ำงำนดอ้ยกวำ่ผูช้ำยเสมอ

3. อคตติอ่ความเป็นแม่

(Motherhood bias):

ผูห้ญิงไม่มีควำมมุง่มัน่ในอำชีพเท่ำ

ผูช้ำยเน่ืองจำกควำมเป็นแม่
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4. อคตกิารอา้งความเป็นเจา้ของ

ผลงาน (Attribution bias):

เครดิตผลงำนต่ำงๆ แมว้ำ่ผูห้ญงิ

เป็นคนคิดเป็นคนท ำแมว้ำ่ผลงำน

น้ันท ำรว่มกบัผูช้ำย

5. ความอคตจิากความสนิทสนม 

(Affinity bias):

ควำมชอบคนท่ีมีลกัษณะเหมือนกนั

กบัตนเอง และจะไมช่อบคนท่ีมี

ลกัษณะต่ำงจำกตนเอง 

6. อคตติอ่อตัลกัษณท์ี่ซบัซอ้นและ

ซอ้นทบักนั (Intersectionality): 

ผูห้ญิงอำจประสบกบัควำมอคติอนั

เน่ืองมำจำกเชื้ อชำติ รสนิยมทำงเพศ 

กำรมีอตัลกัษณ ์LGBTQ ควำมพิกำร

อคตทิางเพศภาวะ (Gender Bias)



Poll 3 & discussion (7 นาที)
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่

1. บำงครั้ง ท่ำนรูสึ้กวำ่ผูช้ำยท ำงำนเกง่กวำ่ผูห้ญิง

2. ผูห้ญิงไมค่วรแสดงควำมคิดเห็นมำกเกินไปในท่ีประชุม 

3. มนุษยแ์ม่มกัไมค่อ่ยใหเ้วลำกบังำนมำกนัก 

4. องคก์รของท่ำนมีนโยบำยใหโ้อกำสผูพ้ิกำรในกำรร่วมงำน

5. ท่ำนสะดวกใจท่ีจะท ำงำนกบัผูร้่วมงำนเพศเดียวกบัท่ำนมำกกวำ่เพศอ่ืน

6. ท่ำนเคยประสบเหตุกำรณท่ี์ผูห้ญิงเป็นคนคิด แต่ผูช้ำยกบัไดเ้ครดิตไป

discussion (7 นาที)

ท่ำนมีประสบกำรณเ์กี่ยวกบัอคติทำงเพศในกำรประกอบธุรกิจของท่ำนหรือไม ่อยำ่งไร



การสรา้งพลงัอ านาจผูห้ญิงสู่การเจรจาตอ่รอง
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Example 1 : A research study for a large public university in 

USA

• 20%ของผูห้ญิงไมเ่คยต่อรองเรื่องสวสัดิกำรหรือเงินเดือนเลย

• ผูห้ญิงท่ีไมไ่ดต่้อรองเงินเดือนตั้งแต่เร่ิมเขำ้งำน มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อ

ปี $7,000 และหำกค ำนวณเมื่อผูห้ญิงอำยุ 45 ปี โดยเฉล่ียแลว้

ผูห้ญิงจะเสียรำยไดถึ้ง $650,000 and $1 million 
20

Example 2: Glassdoor’s new survey reveals a majority of 

American employees (2016) ขอ้มูล 2,015 คน;

• 68 % ของผูห้ญิงไม่ต่อรองเร่ืองสวสัดิกำรหรือเงินเดือนท่ีบริษัท

เสนอใหเ้ลย



หลกัส าคญั 3 ประการ ส าหรบัจดุเริ่มตน้ของนกัเจรจาตอ่รอง

1. BATNA ทำงเลือกอ่ืนท่ีดีท่ีสุดหำกไมม่ีขอ้ตกลง Best Alternative to 

Negotiated Agreement

2. ราคาการตดัใจ (Reservation price/Walk-Away price) จุดท่ีมีกำรพึง

พอใจนอ้ยท่ีสุดท่ีจะท ำขอ้ตกลง รวมตวัแปรอะไรบำ้งท่ีมีผลต่อรำคำกำร

ตดัใจของคุณ

3. ZOPA (zone of possible agreement) โซนท่ีสำมำรถตกลงกนัได้

21Source: Michael Watkin, Havard University เรียบเรียงโดย ไพโรจน์ บำลนั (แปล)



฿ 600,000บาท ฿ 1 ลา้นบาท

฿ 500,000บาท ฿ 700,000บาท

ช่วงราคาท่ีผูข้ายวางแผนจะขาย

ช่วงราคาทีผู่ซ้ื้อวางแผนจะซ้ือ

ZOPA
โซนท่ีสำมำรถตกลงกนัได้

BATNA ของผูซ้ื้อ

ราคาตดัใจของผูซ้ื้อ

ราคาตดัใจของผูข้าย

600,000 700,000

BATNA ของผูข้าย
ขายที่อื่น, ขายปลีก, ขายonline, auction, etc. 
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เทคนิคในการเจรจาตอ่รองส าหรบั

นักธุรกิจหญิง 

1. เตรียมตวัใหพ้รอ้ม ท าการบา้นใหด้ี 

(เชน่ ประวตัคิู่เจรจา,

BATNA, Walk-Away price, 

ควำมมัน่ใจ- สรำ้งอตัศกัยภำพของคุณใหแ้กร่งแข็งแรง

strength-up your agency,

ฝึกตั้งค ำถำมของคูเ่จรจำ-ฝึกตอบ, ขอ้มูลท่ีเกี่ยวขอ้ง) 

2. ควบคมุอารมณใ์หม้ัน่คง

กระตุน้ศกัยภำพเชำวฉ์ลำดทำงอำรมณข์องตนเอง

เขำ้ใจอำรมณต์นเองและสรำ้งควำมมัน่ใจของตนเอง

แสดงออกทำงอำรมณใ์นทำงบวก
23
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THE SECRET SAUCE คมสนัต ์ลี Flash Express

ยนิูคอรน์รำยแรกของไทย ตอน 3 สูตรลบัระดมทุนหมื่นลำ้น The Secret Sauce EP.391

https://www.youtube.com/channel/UC9WlLtavtOylaWHDl6Uk00Q?feature=emb_ch_name_ex
https://www.youtube.com/watch?v=g20l1JIfQUY


3. เจรจาโดยใชพ้ลงักลุ่ม 

- เน้นกำรเจรจำในฐำนะท่ีเป็นตวัแทนกลุ่ม

หรือบริษัท เทคนิคน้ีผูห้ญิงจะสามารถท าไดด้ี

ผูห้ญิงจะรูส้ึกสบายใจท่ีจะอา้งถึงผลประโยชน์

โดยรวมในการเจรจา 

- I-We strategy คือ 

กำรเจรจำท่ีแสดงถึงประโยชน์คูเ่จรจำและประโยชน์เรำ 

เพื่อในไปสู่ควำมส ำเร็จร่วมกนั 

ผูห้ญิงจะมีศกัยภาพในการเจรจาดว้ยวิธีน้ี

25

เทคนิคในการเจรจาตอ่รองส าหรบั

นักธุรกิจหญิง 



4. เป็นฝ่ายเริ่มเจรจาก่อน 

ผูเ้ร่ิมเจรจำกอ่นยอ่มมีพลงัมำกกวำ่คูเ่จรจำ

5. ใชถ้ามค าถามท่ีดี และเป็นค าถามปลายเปิด

6. เป็นผูฟั้งท่ีดี และแสดงออกดว้ยค ำพดูสั้นๆ 

และท่ำทีของกำรใหค้ ำส ำคญักบัคูเ่จรจำ 

เชน่ เห็นดว้ย, ใชค่ะ่, คะ่ 

7. รูจ้กัเวน้วรรค/หยุดการสนทนาชัว่ขณะ กำรหยุดกำรสนทนำ

ชัว่ขณะนับเป็นอำวุธหน่ึงในกำรเจรจำ

26

เทคนิคในการเจรจาตอ่รองส าหรบั

นักธุรกิจหญิง 



8. อยำ่ก ำหนดเป้ำหมำยท่ี “ชนะ” แตค่วรเป็น ความ

รว่มมือ หรอืความส าเรจ็รว่มกนั

9. เมื่อกำรพดูคุยมีควำมผิดพลำด ตอ้งรีบอธิบำยใหเ้กิด

ควำมชดัเจน

10. มีความยดืหยุน่ บำงส่ิงท่ีหวงัไวอ้ำจไมไ่ดท้ั้งหมด

11. เปิดใจ (แชรข์อ้มูลสว่นตวัเล็กๆ) จดุแข็งที่ผูห้ญงิ

มีความสามารถในเจรจา

12. เปลี่ยนสถานท่ีเจรจาตอ่รองในท่ีท่ีบรรยำกำศไม่

เป็นทำงกำรบำ้ง

27

เทคนิคในการเจรจาตอ่รองส าหรบั

นักธุรกิจหญิง 



• ท่ำนมีประสบกำรณท่ี์ดี หรือไม่ดีในกำรเจรจำต่อรองทำงธุรกิจ 
อยำ่งไร?

• กำรเป็นผูป้ระกอบกำรผูห้ญิง มีขอ้เสียเปรียบในกำรเจรจำต่อรอง
ทำงธุรกิจอยำ่งไร?

28

แชรป์ระสบการณก์ารเจรจาตอ่รอง 



Thank you for your attention! 

ขอบคุณค่ะ 
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รศ.ดร.ธนำรดี ค ำยำ

Email: tkhumya@gmail.com



Main Resources;

• UN Women for Asia and the Pacific and Bop Inc, Entrepreneur: We rise toolkit

• https://www.gatesgenderequalitytoolbox.org/wp-content/uploads/Conceptual-Model-of-

Empowerment-Final.pdf

• Naira Kabeer (1999), Reflections on the measurement of women’s empowerment, Development 

and change. Vol.30. 435-464.

• https://www.pon.harvard.edu/daily/negotiation-skills-daily/5-good-negotiation-techniques/

• https://www.pon.harvard.edu/daily/batna/10-hardball-tactics-in-negotiation/

• https://www.inc.com/john-rampton/13-negotiation-techniques-that-never-fail.html

• Suzanne de Janasz and Beth Cabrera, https://hbr.org/2018/08/how-women-can-get-what-

they-want-in-a-negotiation
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https://www.gatesgenderequalitytoolbox.org/wp-content/uploads/Conceptual-Model-of-Empowerment-Final.pdf
https://www.pon.harvard.edu/daily/negotiation-skills-daily/5-good-negotiation-techniques/
https://www.pon.harvard.edu/daily/batna/10-hardball-tactics-in-negotiation/
https://www.inc.com/john-rampton/13-negotiation-techniques-that-never-fail.html

