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Course: 
Power of Influencing and Motivating Others 
อยากใหน้ายรกั ลูกนอ้งนบัถือ รู้จกัจูงใจคน นําทีมสู่ขีดสูงสดุ 

 
Duration: 1 Day (9:00 – 16:00) 
 
หลักการและเหตุผล: 

โดยปกติมนษุย์เรานัน้ไมส่ามารถทํางานทกุอยา่งให้สําเร็จได้ด้วยตวัคนเดียว โดยเฉพาะอยา่งย่ิงคนท่ีทํางานอยูใ่นองค์กร
ขนาดใหญ่    ท่ีจะต้องประสานงานกบัผู้คนจํานวนมาก เม่ือพิจารณาในแง่หนึง่บคุคลท่ีทํางานอยู่รอบข้างเรานัน้ก็ถือเป็นปัจจยัสําคญัท่ี
ทําให้เราประสบความสําเร็จหรือความล้มเหลวก็ได้ ดงันัน้การปฏิสมัพนัธ์กบัคนอยา่งถกูวิธีจงึกลายเป็นตวัแปรสําคญัท่ีทําให้คนบรรลุ
ถงึจดุสงูสดุในหน้าท่ีการงาน หลกัสตูร Power of Influencing and Motivation Others เป็นหลกัสตูรท่ีได้รับการออกแบบมาเพ่ือเสริม
ทกัษะด้านจิตวิทยาในการบริหารและมีอิทธิพลเหนือคนรอบข้าง โดยใช้เคร่ืองมือทางจิตวิทยาต่างๆ เพ่ือให้คนเหลา่นัน้ร่วมมือทํางาน
กบัเราตามวตัถปุระสงค์ท่ีได้ตัง้เป้าหมายเอาไว้ 
 
ประโยชน์ที่จะได้รับ    
 มีแนวทางการพฒันาบคุลกิภาพ อารมณ์ และพฤติกรรมการแสดงออกอยา่งเหมาะสม 

 เรียนรู้ถงึเทคนิค และวิธีการส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 เรียนรู้หลกัการ และเทคนิคการสร้างแรงจงูใจให้กบัตนเอง และผู้ อ่ืน 

 สามารถนําความรู้ท่ีได้รับไปประยกุต์ใช้ในการทํางานให้ประสบความสําเร็จตามเป้าหมาย 
 
หัวข้อการบรรยาย 

 การวิเคราะห์บคุลกิภาพตนเอง  

 การบริหารอารมณ์ และสร้างแรงจงูใจให้กบัตนเอง  

 ธรรมชาติความแตกตา่ง และความต้องการของมนษุย์ 

 หลกัการส่ือสารเพ่ือการจงูใจ 
- องค์ประกอบของการส่ือสาร 

- ประเภทของการส่ือสาร 
- การเลือกใช้ส่ือให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ 
- เทคนิค ABCDEF เพ่ือการส่ือสารท่ีมีประสทิธิภาพ 

- อิทธิพลของคําพดู นํา้เสียง และภาษาทา่ทาง 

 ความแตกตา่งระหวา่ง หวัหน้า และ ผู้ นํา กบัอิทธิพลในการจงูใจผู้ อ่ืนให้ทํางานบรรลเุป้าหมาย 

 การสร้างความไว้วางใจ และการยอมรับจากผู้ อ่ืน (Building Trust) 

 บทบาทของสมาชิกทีมในการสร้างทีมงาน 

 การพฒันาบคุลิกภาพ และสร้างพฤติกรรมการแสดงออกท่ีเหมาะสม (แบบทดสอบรายบคุคล) 
(Personality Development and Assertive Behaviors)  
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 ทกัษะการสร้างสมัพนัธภาพระหวา่งบคุคล (Interpersonal Skills) 

- หลกั 7 ประการในการเข้าใจผู้ อ่ืน 
- Active Listening 
- Asking the right questions 

 4 ขัน้ตอน ในการรับมือกบัข้อโต้แย้งของลกูค้า และเพ่ือนร่วมงาน 

 เทคนิคการจดัการกบัความขดัแย้ง 

 สตูรสําเร็จ AM Model สําหรับการวิเคราะห์และวิธีจงูใจผู้ อ่ืนทํางานให้อยา่งเตม็ใจ  

 บญัญัติ 10 ประการ ในการสร้างแรงจงูใจเชิงรุกของผู้ ท่ีประสบความสําเร็จอย่างสงู (Proactive Motivation of Highly Success 
Persons) 

 เทคนิคการสร้างขวญั กําลงัใจ ให้กบัทีมงาน แบบ Day to Day Management 
 
เหมาะสาํหรับ: 

 หวัหน้างาน ผู้บริหารทกุระดบั เจ้าของกิจการ และบคุคลทัว่ไปผู้ ท่ีสนใจการพฒันาตนเองด้านจิตวิทยาการทํางานและการบริหาร
เพ่ือนร่วมงาน 

 
วทิยากร: 
วทิยากรผู้ทรงคุณวุฒจิาก บริษัท บอสตันเน็ตเวร์ิค จาํกัด  

 
วันและเวลาในการจัดงานสัมมนา 

วนัท่ี  11 พฤศจิกายน  2559 เวลา 09.00 -16.00 น. ณ โรงแรม จสัมิน ซิตี ้(ซอยสขุมุวิท 23) หรือโรงแรมท่ีเทียบเทา่ 
(สถานที่อาจมีการเปล่ียนแปลงกรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่ประสานงาน) 

 
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานสัมมนา  

ราคา 4,800 บาท   (ราคานีย้งัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%)  
 

ค่าฝึกอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200%ของค่าใช้จ่ายจริง 
 (พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป) 

 

สร้างสรรค์หลักสูตรสัมมนาคุณภาพเย่ียมโดย 
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แผนที่  โรงแรม จสัมิน ซิตี ้ (ซอยสขุมุวิท 23)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Registration Form 
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Registration Form 
บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จํากดั (สํานกังานใหญ่) 573/140 ซอยรามคําแหง 39 แขวงพลบัพลา 

เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 Tel: 0-2949-0955/ 0-2318-6891 Fax: 0-2949-0991 
เลขประจําตวัผู้ เสียภาษี 0105548037730 

*  ข้อมูลผู้เข้าร่วมสัมมนา :(โปรดกรอกข้อมลูให้ครบถ้วนและชดัเจน, ภาษาไทย: ตัวบรรจง, ภาษาอังกฤษ: ตัวพมิพ์) 

ข้อมูลเพ่ือใช้ออกใบกาํกับภาษี :โปรดตรวจสอบความชดัเจนครบถ้วน เพ่ือความถกูต้องของใบเสร็จ/ใบกํากบัภาษีท่ีทา่นจะได้รับ) 

ช่ือท่ีให้ระบใุนใบกํากบัภาษี : ______________________________________________ ตามช่ือบริษัทด้านบน 

ท่ีอยูท่ี่ให้ระบใุนใบกํากบัภาษี :  _______________________________________________________________    

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

การชาํระเงนิค่าสัมมนา :สามารถสอบถามรายละเอียดและสํารองท่ีนัง่ได้ท่ี 0-2949-0955/ 0-2318-6891 ต่อ 104,105,108,109 

วธีิการชาํระเงนิ 

 โอนเงินเข้าบญัชี บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จํากดั  

ธนาคารธนชาต    สาขารัชดาภิเษก     บญัชีออมทรัพย์เลขท่ี 260-2-15492-2  โอนวนัท่ี _________________ 

 ถือเช็คจ่ายหน้างานในนาม บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จํากดั 

 จ่ายเงินสดหน้างาน 

หากข้อมูลครบถ้วนแล้ว กรุณาส่งกลับมาที่ Email: seminar@bostonnetwork.com  หรือ Fax มาพร้อมกับ 

สาํเนาการโอนเงนิที่ 0-2949-0991*                            

 *โปรดนําหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายมาย่ืนในวันสัมมนา 
 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการสํารองท่ีนัง่ให้แก่ผู้สง่เอกสารลงทะเบียนครบถ้วนและชําระเงินแล้วเทา่นัน้ 
 เจ้าหน้าท่ีจะแจ้งยืนยนัการลงทะเบียนของทา่นอีกครัง้หลงัจากได้รับเอกสาร 
 ในกรณีท่ีทา่นสํารองท่ีนัง่ไว้แล้วแตไ่มส่ามารถเข้าร่วมการสมัมนาได้   กรุณาแจ้งลว่งหน้าก่อนวนังานอยา่งน้อย 10 วนั 
 หากไม่แจ้งตามกาํหนด ท่านจะต้องชาํระค่าธรรมเนียมเอกสารเป็นจาํนวน 50% ของอัตราค่าลงทะเบียน 

หลักสูตรที่ร่วมสัมมนา__________________________________________________วันสัมมนา_________________ 

ช่ือ-นามสกลุ  (ภาษาไทย) ________________________________________________________________________ 

 (ภาษาองักฤษ) ______________________________________________________________________ 

บริษัท  (ภาษาไทย)_________________________________________________________________________ 

 (ภาษาองักฤษ)______________________________________________________________________ 

ตําแหน่งงาน: _____________________________________แผนก/ฝ่าย: _____________________________________ 

 เบอร์โทรศพัท์ท่ีทํางาน: ___________________ตอ่____________เบอร์โทรศพัท์มือถือ:__________________________ 

Fax: _________________________________  E-mail: _________________________________________          ____ 

ช่ือผู้ประสานงาน (HR)_______________________________เบอร์โทรศพัท์_____________________ตอ่__________ 


