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Free English Learning >> ภาษาองักฤษธรุกจิ >> เจรจาดว้ยภาษาองักฤษ – แสดงความไมพ่อใจ

บทความ

เจรจาดว้ยภาษาอังกฤษ – แสดงความไมพ่อใจ

การเจรจาเป็นเร�ืองท�ีคอ่ยขา้งละเอยีดออ่นโดยเฉพาะอยา่งย�ิงเม�ือตอ้งใชภ้าษาตา่งประเทศ แตก่ไ็มไ่ดห้มายความ

วา่คณุจะไมส่ามารถแสดงความไมพ่อใจหรอืไมเ่ตม็ใจใหคู้่เจรจารู้เพ�ือประนปีระนอมใหไ้ดผ้ลลัพทต์ามท�ีคณุ

ตอ้งการ

“Work with me”

Jake: “It’s this or nothing.”ถา้ไมต่กลงตามน�ีผมกไ็มม่อีะไรจะพดูแลว้

แทนท�ีจะเดนิหน ีคณุสามารถบอกเขาไปวา่...

Ian: “Work with me here. I’m sure we can come to an agreement.”คยุกันกอ่นดมีั�ย ผมเช�ือวา่เราตกลงกันได้

น�ีจะทาํใหคู้่เจรจาของคณุกลับมาเจรจาตอ่แทนท�ีจะหวัเสยีเพราะตกลงกันไมไ่ด ้

“Tough on us”

Jake: “You’ll also need to hand over control of the department”นอกจากน�ีคณุยังตอ้งสง่มอบอาํนาจการควบคมุ

แผนกดว้ย

บา้นของฉัน แฟม้ประวัติ เพ�ือน กลุ่ม ทดสอบภาษาอังกฤษของคณุ! บทเรยีนรายวัน แมกกาซนี ตั�งคา่

หนา้หลกั โรงเรยีน ครขูองเรา นกัเรยีนของเรา โปรโมช ั�นพเิศษ ลองเรยีนกบัเรา>เรยีนภาษาองักฤษฟรี เก�ียวกบัเราBlog

เปล�ียนภาษา เขา้สู่ระบบ
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คาํศัพทภ์าษาอังกฤษท�ีใชท้�ี

สนามบนิ

คณุเป็นนักเดนิทางหรอืเปลา่? คณุรู้ศัพท์

ภาษาอังกฤษในสนามบนิทั�งหมดแลว้

หรอื?

เร�ิมทาํ quiz

อะไรคอื Englishtown?

ทาํงานอยา่งไร

ฟเีจอรส์าํคญั

หลักสตูรท�ีเปดิสอน

ขอ้มลูบรษิทั

เก�ียวกับเรา

ลงิคอ์�ืนๆ

บทเรยีนประจาํวัน

แทนท�ีจะแสดงทา่ทอีดึอัด ใหค้ณุพดูวา่...

Ian: “That would be tough on us, how about…”แบบน�ีกค็งจะลาํบากหนอ่ย เอาอยา่งน�ีดมีั�ย...

Ian กาํลังพยายามโนม้นา้ว Jake ใหป้ระนปีระนอมกับเขา 

“I’m a little disappointed…”

Jake: “I’m afraid we can’t give you more for that price”สาํหรับราคาน�ี ผมเกรงวา่เราเราคงใหม้ากกวา่น�ีไมไ่ด้

แทนท�ีจะจบการเจรจาลงตรงนั�น คณุสามารถบอกเขาไปวา่…

Ian: “I’m a little disappointed. Is that all you can offer?”ผมรู้สกึผดิหวังนดิหนอ่ยนะ ขอ้เสนอของคณุมเีทา่น�ีเองเหรอ?

น�ีจะทาํให ้Jake อยากจะเพ�ิมขอ้เสนอใหก้ับ Ian!

“I understand…”

Ian: “I understand where you’re coming from, however…”ผมเขา้ใจด ีแตว่า่... 

โนม้นา้วคู่เจรจาของคณุดว้ยการแสดงใหเ้ขาเหน็วา่คณุอยากจะฟังจากมมุมองของเขา และในขณะเดยีวกันกแ็สดงมมุมอง

ของคณุใหเ้ขารู้ดว้ยเชน่กัน 

“I’m willing to compromise”

Ian: “I’m willing to compromise, but you’ll have to do better than that.”ผมเองกอ็ยากจะประนปีระนอม แตค่ณุกน็า่

จะมขีอ้เสนอท�ีดกีวา่น�ี

แสดงใหเ้ขาเหน็วา่คณุอยากจะรว่มงานกับเขาเพ�ือทาํใหเ้ขารู้สกึวา่การลงทนุครั�งน�ีใหผ้ลคุ้มคา่กับทั�งสองฝ่าย 

คณุเคยตกอยู่ในการเจรจาท�ีชวนหวัเสยีมั�ย? แลว้คณุทาํยังไงถา้การเจรจาไมไ่ดเ้ป็นอยา่งท�ีคาดเอาไว?้

บทเรยีนภาษาองักฤษรายวนัของ
คณุ
สนกุสนานกับการเรยีนภาษาอังกฤษ

interactive ทกุวัน

หัวขอ้สาํหรับวันน�ี:

กดเพ�ือเร�ิมตน้
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ระดับ & ประกาศนยีบัตร
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