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Course: 
Power of Influencing and Motivating Others 
อยากใหน้ายรกั ลูกนอ้งนบัถอื รูจ้กัจูงใจคน น าทมีสูข่ีดสูงสดุ 
 

Duration: 1 Day (9:00 – 16:00) 
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หลักการและเหตุผล: 
โดยปกติมนษุยเ์รานัน้ไม่สามารถท างานทกุอย่างใหส้  าเรจ็ไดด้ว้ยตวัคนเดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ท  างานอยู่ในองคก์รขนาดใหญ่

ที่จะตอ้งประสานงานกับผูค้นจ านวนมาก เม่ือพิจารณาในแง่หนึ่งบุคคลที่ท  างานอยู่รอบขา้งเรานัน้  ก็ถือเป็นปัจจัยส าคญัที่ท  าใหเ้รา
ประสบความส าเร็จหรือความลม้เหลวก็ได ้ดังนั้นการปฏิสัมพันธ์กับคนอย่างถูกวิธีจึงกลายเป็นตัวแปรส าคัญที่ท  าใหค้ นบรรลุถึง
จุดสูงสุดในหน้าที่การงาน หลักสูตร Power of Influencing and Motivation Others เป็นหลักสูตรที่ไดร้บัการออกแบบมาเพื่อเสริม
ทกัษะดา้นจิตวิทยาในการบริหารและมีอิทธิพลเหนือคนรอบขา้ง โดยใชเ้ครื่องมือทางจิตวิทยาต่างๆ เพื่อใหค้นเหล่านัน้รว่มมือท างาน
กบัเราตามวตัถปุระสงคท์ี่ไดต้ัง้เปา้หมายเอาไว ้
 

ประโยชนท์ีจ่ะได้รับ:    
• มีแนวทางการพฒันาบคุลิกภาพ อารมณ ์และพฤติกรรมการแสดงออกอย่างเหมาะสม 

• เรยีนรูถ้ึงเทคนิค และวิธีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

• เรยีนรูห้ลกัการ และเทคนิคการสรา้งแรงจงูใจใหก้บัตนเองและผูอ้ื่น 

• สามารถน าความรูท้ี่ไดร้บัไปประยกุตใ์ชใ้นการท างานใหป้ระสบความส าเรจ็ตามเปา้หมาย 
 

หวัข้อการบรรยาย: 

• การวิเคราะหบ์คุลิกภาพตนเอง 

• การบรหิารอารมณ ์และสรา้งแรงจงูใจใหก้บัตนเอง 

• ธรรมชาติความแตกตา่ง และความตอ้งการของมนษุย ์

• หลกัการสื่อสารเพื่อการจงูใจ 
- องคป์ระกอบของการสื่อสาร 
- ประเภทของการสื่อสาร 
- การเลือกใชส้ื่อใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ ์
- เทคนิค ABCDEF เพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
- อิทธิพลของค าพดู น า้เสียง และภาษาท่าทาง 

• ความแตกตา่งระหวา่ง หวัหนา้ และผูน้  ากบัอิทธิพลในการจงูใจผูอ้ื่นใหท้  างานบรรลเุปา้หมาย 

• การสรา้งความไวว้างใจ และการยอมรบัจากผูอ้ื่น (Building Trust) 

• บทบาทของสมาชิกทีมในการสรา้งทีมงาน 

• การพฒันาบคุลิกภาพ และสรา้งพฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสม (แบบทดสอบรายบคุคล) 
(Personality Development and Assertive Behaviors)  

• ทกัษะการสรา้งสมัพนัธภาพระหวา่งบคุคล (Interpersonal Skills) 
- หลกั 7 ประการในการเขา้ใจผูอ้ื่น 

- Active Listening 
- Asking the Right Questions 

• 4 ขัน้ตอน ในการรบัมือกบัขอ้โตแ้ยง้ของลกูคา้และเพื่อนรว่มงาน 

• เทคนิคการจดัการกบัความขดัแยง้ 
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• สตูรส าเรจ็ AM Model ส  าหรบัการวิเคราะหแ์ละวิธีจงูใจผูอ้ื่นท างานใหอ้ย่างเต็มใจ  

• บญัญัติ 10 ประการ ในการสรา้งแรงจูงใจเชิงรุกของผูท้ี่ประสบความส าเร็จอย่างสูง (Proactive Motivation of Highly Success 
Persons) 

• เทคนิคการสรา้งขวญั ก าลงัใจ ใหก้บัทีมงาน แบบ Day to Day Management 
 

เหมาะส าหรับ: 

• หวัหนา้งาน ผูบ้รหิารทกุระดบั เจา้ของกิจการ และบุคคลทั่วไปผูท้ี่สนใจการพฒันาตนเองดา้นจิตวิทยาการท างานและการบริหาร
เพื่อนรว่มงาน 

 

วิทยากร: 
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒจิาก บริษัท บอสตันเน็ตเวิรค์ จ ากัด  
 

วัน เวลา สถานที ่และค่าใช้จ่าย ในการเข้าร่วมงานสัมมนา  
วนัที่ 27 มกราคม 2566 เวลา  09.00 - 16.00 น. โดยสามารถเลือกการเขา้อบรมได ้2 ช่องทาง ดงันี ้
1. เข้าร่วมอบรมทีโ่รงแรมจัสมิน ซิตี ้(ซอยสุขุมวิท 23) หรือโรงแรมทีเ่ทยีบเทา่  

(สถานทีอ่าจมีการเปล่ียนแปลงกรุณาตดิต่อเจ้าหน้าทีป่ระสานงาน) 
คา่ใชจ้่ายในการเขา้รว่มงานสมัมนา ราคา 6,500 บาท (ราคานีย้งัไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%)  

2. เข้าร่วมอบรมแบบทางไกลโดยการประชุม Distance Learning Instructor-led Virtual Class via Face to Face 
Application   

คา่ใชจ้่ายในการเขา้รว่มงานสมัมนา ราคา 5,500 บาท (ราคานีย้งัไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%) 
  
ส าหรับรายละเอียดเพิม่เตมิ กรุณาตดิต่อผู้ประสานงานอบรม โทร: 02 949 0955, 02 318 6891,  

      086 337 8266, Email: seminar@bostonnetwork.com และ Line ID: @bostonnetwork  
 

ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษไีด้ 200%ของค่าใช้จ่ายจริง 
 (พระราชกฤษฎีกาฉบับที ่437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป) 

 

สร้างสรรคห์ลักสูตรสัมมนาคุณภาพเยีย่มโดย 
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แผนที ่โรงแรมจสัมิน ซิตี ้(ซอยสขุมุวิท 23) (สถานทีอ่าจมีการเปล่ียนแปลงกรุณาตดิต่อเจ้าหน้าทีป่ระสานงาน) 
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หลักสูตรทีร่่วมสัมมนา วันสัมมนา

ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย)

(ภาษาองักฤษ) 

บรษัิท (ภาษาไทย)

(ภาษาองักฤษ)

ต าแหน่งงาน: แผนก/ฝ่าย:

เบอรโ์ทรศพัทท์ี่ท  างาน: เบอรโ์ทรศพัทมื์อถือ:

เบอรโ์ทรสาร Fax: E-mail: 

ช่ือผู้ประสานงาน (HR) เบอรโ์ทรศพัท์

ข้อมูลเพือ่ใช้ออกใบก ากับภาษี :โปรดตรวจสอบความชดัเจนครบถว้น เพ่ือความถกูตอ้งของใบเสรจ็/ใบก ากบัภาษีที่ทา่นจะไดร้บั)

ช่ือที่ใหร้ะบใุนใบก ากบัภาษี : ตามช่ือบรษัิทดา้นบน

ที่อยู่ที่ใหร้ะบใุนใบก ากบัภาษี:

การช าระเงนิค่าสัมมนา : สามารถสอบถามรายละเอียดและส ารองที่นั่งไดท้ี่ 02-949-0955, 02-318-6891 ต่อ 104, 105, 108, 109

วิธีการช าระเงนิ

โอนเงินเขา้บญัชี บรษัิท บอสตนัเน็ตเวริค์ จ  ากดั  

ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต  สาขาเอสพละนาด รชัดา  บญัชีออมทรพัยเ์ลขที่ 667-2-01501-0  โอนวนัที่

ธนาคารไทยพาณิชย ์    สาขาสี่แยกศรวีรา            บญัชีออมทรพัยเ์ลขที่ 140-2-63049-9  โอนวนัที่

ถือเช็คจา่ยหนา้งานในนาม บรษัิท บอสตนัเน็ตเวริค์ จ  ากดั

จา่ยเงินสดหนา้งาน 

*โปรดน าหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ทีจ่่ายมายื่นในวันสัมมนา*

1) บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการส ารองที่นั่งใหแ้ก่ผูส้ง่เอกสารลงทะเบียนครบถว้นและช าระเงินแลว้เทา่นัน้

2) เจา้หนา้ที่จะแจง้ยืนยนัการลงทะเบียนของทา่นอีกครัง้หลงัจากไดร้บัเอกสาร

3) ในกรณีที่ทา่นส  ารองที่นั่งไวแ้ลว้แตไ่ม่สามารถเขา้รว่มการสมัมนาได ้  กรุณาแจง้ลว่งหนา้ก่อนวนังานอยา่งนอ้ย 10 วนั

*หากไม่แจ้งตามก าหนด ท่านจะต้องช าระค่าธรรมเนียมเอกสารเป็นจ านวน 50% ของอัตราค่าลงทะเบียน*

ข้อมูลครบถ้วนแล้ว กรุณาส่งกลับมาที ่Email: seminar@bostonnetwork.com หรือ Fax พร้อมส าเนาการโอนเงนิที ่02-949-0991

Registration Form
บรษัิท บอสตนัเน็ตเวริค์ จ  ากดั (ส านกังานใหญ่) 573/140  ซอยรามค าแหง 39  แขวงพลบัพลา

เขตวงัทองหลาง  กรุงเทพมหานคร 10310  Tel: 02-949-0955, 02-318-6891  Fax: 02-949-0991
เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี 0105548037730

Boston Network Co., Ltd. Tel: 02-949-0955, 02-318-6891, 086-337-8266, Fax: 02-949-0991

E-mail: seminar@bostonnetwork.com http://www.bostonnetwork.com

ข้อมูลผู้เข้าร่วมสัมมนา :(โปรดกรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นและชดัเจน, ภาษาไทย: ตัวบรรจง, ภาษาอังกฤษ: ตัวพมิพ)์
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