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พร้อมรับใบวุฒิบัตรฟรีทุกท่ีน่ัง!!!  
  

เทคนิคการเล่าเรือ่งแบบ Story Telling 
   รอบวันศุกร์ท่ี  17  กุมภาพันธ์  2566   เวลา 9.00 น. – 16.00 น.  

รอบวันศุกร์ท่ี  21  เมษายน คม  2566   เวลา 9.00 น. – 16.00 น.  

รอบวันพฤหัสบดท่ีี  15  มิถนุายน  2566   เวลา 9.00 น. – 16.00 น.  

รอบวัพฤหัสบดีท่ี  24  สิงหาคม  2566   เวลา 9.00 น. – 16.00 น.  

รอบวันศุกร์ท่ี  20  ตุลาคม  2566   เวลา 9.00 น. – 16.00 น.  

รอบวันศุกร์ท่ี  22  ธันวาคม  2566   เวลา 9.00 น. – 16.00 น.  

อบรมแบบ Online by Zoom  ราคาพเิศษท่านละ  2,500.- 
  

พเิศษสมคัร 2 ท่านลดเพิม่  500.- 
หรือสมัคร  3 ท่าน เข้าฟรี + 1 ท่านทันที !!! 

วิทยากร :  อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 
 

หลกัการและเหตุผล 
 การสือ่สารแบบเล่าเรื่อง คอื สิง่มหศัจรรยท์ีม่นุษยไ์ดพ้ฒันามาอย่างยาวนานนบัแต่ครัง้อดตี โดยเริม่ตน้จา
กกการสือ่สารและการประดษิฐค์ าพดู ก าหนดเนื้อเรื่องเพือ่ทีจ่ะสือ่สารและถ่ายทอดออกไปใหคู้่สนทนาทีไ่ดร้บัฟัง
เกดิความรูส้กึคลอ้ยตาม  หากจะกล่าวว่าการสือ่สารแบบเล่าเรื่องสามารถถ่ายทอดเรื่องราว ความหมายไดด้กีว่า
การสือ่สารแบบทัว่ไปกไ็ม่ผดินกั นัน้กเ็พราะการสือ่สารแบบมเีรื่องเล่าแฝงไปดว้ยมนตเ์สน่หท์ีท่ าใหผู้ร้บัฟังเกดิ
ความสนใจ ผูท้ีฝึ่กฝนทกัษะการเล่าเรื่องไดอ้ย่างช านาญกจ็ะเป็นการเพิม่ความมัน่ใจใหก้บัตนเองอกีทัง้ยงัสามารถ
สรา้งสไตลก์ารเล่าทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ใหก้บัตนเองได ้
 
ส่ิงท่ีได้รบั 

• ผูเ้ขา้อบรมมคีวามรู ้ความเขา้ใจหลกัการและแนวทางของ Story Telling เพือ่การน าเสนอทีม่ี
ประสทิธภิาพ 
• ผูเ้ขา้อบรมมคีวามเขา้ใจกระบวนการของ Story Telling เพือ่สรา้งความรูส้กึทีม่คีุณค่าให ้
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• ผูเ้ขา้อบรมสามารถน าความรูท้ีไ่ดจ้ากเทคนิคการเล่าเรื่องไปประยุกตใ์ช ้เพือ่สรา้งความพงึพอใจ
ใหก้บัผูฟั้งดว้ยการน าเสนอทีท่รงพลงั  
• สรา้งรูปแบบการน าเสนอทีต่รงใจผ่านการวเิคราะหข์อ้มลูของผูฟั้ง 
• เป็นการฝึกทกัษะการวางแนวทางการเล่าเรื่องเพือ่สรา้งพลงัในการโน้มน้าวใหค้ลอ้ยตาม 

หวัข้อการอบรม 

ลกัษณะการท างานในรูปแบบการให้บริการยุคปัจจุบัน 

•      ทบทวนถึงกระบวนการท างานในปัจจุบนัและการเผชิญขอ้ร้องเรียน 

•      เขา้ใจมุมมองตนเอง และมุมมองลูกคา้ 
•      สาเหตุของความไม่พอใจของลูกคา้และการร้องเรียน 

•      Workshop คุณเขา้ใจขอ้ร้องเรียนดีแค่ไหน 

ข้อร้องเรียน ความเครียดท่ีพนักงานต้องรับมือ 

การรับรู้ถึงปัญหาและวิธีเปลี่ยนมุมความคิด 

•      เทคนิคบริหารความกดดนั 

•      หลกั 5 ขอ้ ควบคุมตนจากการเจรจากบัลูกคา้ 
•      กิจกรรม รับมือกบัปัญหาลูกคา้ผา่น Case Study 

การควบคุมอารมณ์อย่างชาญฉลาด 

•      การรู้จกัสร้างก าลงัใจใหต้นเองในการแกไ้ขปัญหา 
•      หวัใจบริการท่ีสร้างความต่างจะเปล่ียนประสบการณ์ท่ีแยใ่หก้ลายเป็นดี 

•      มุมมองท่ีสองบ่งบอกปัญหาของลูกคา้และการจดัการปัญหา 
•      กิจกรรม การจดัการอารมณ์เพื่อแกไ้ขปัญหาอยา่งชาญฉลาด 

การจัดการอารมณ์ท่ีเกดิขึน้หลงัการท างาน 

•      ความสุภาพทางน ้าเสียงและการออกเสียง 
•      มุ่งสู่การสร้างรูปแบบการท างานท่ีมีความสุข 

 
กลุ่มเป้าหมาย  >>  เหมาะส าหรบัพนักงานทุกระดบั 

 

 

วิทยากร  :  อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กลุ   

วิทยากรและท่ีปรึกษาด้านการขายและการตลาดให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  
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ความเช่ียวชาญ ด้านการขาย ด้านการตลาด การบริการ การันตรีด้วยประสบการณ์การสอนและท่ีปรึกษาองค์กรด้านการขายและ
การบริการมากกว่า 15 ปี จากแบรนด์ยักษ์ใหญ่ต่างๆ ท่ีมีการว่าจ้างอย่างต่อเน่ือง มากกว่า 100 บริษทั, ผลงานการเขียนหนงัสือ: SALES 2  
(กลยทุธ์นักขายในปัจจุบนั) 

 

ค่าใชจ้่ายในการอบรม Online Program Zoom  

จะท าการส่งเอกสารการบรรยาย ไฟล์ PDF ทางอีเมล์ก่อนอบรม  2-3 วัน  พรอ้มรบัใบรบัรองวุฒิบตัรทางไปรษณีย์ 

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาพเิศษท่านละ 2,500 175 75 2,600 

สมัคร 2 ท่านลดเพิม่ 500.- 4,500 315 135 4,680 

สมัคร 3 เข้าฟรีเพิม่ + 1 ท่าน 7,500 525 225 7,800 

 

 
รายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ  เพิม่เติมได้ท่ีนี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/ 

 

ส ารองที่นั่ง  ติดต่อเพ่ิมเติมได้ที่     คุณธนนันท์     090 645 0992 , 089 606 0444, Line :  hrdzenter  www.facebook.com/hrdzenter,   
IG : hrd_zenter  www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzentertraining@gmail.com , jiw473@gmail.com 

รายละเอียดการช าระเงนิ 

 การชำระเงิน โอนเขา้บัญชี ในนาม บริษทั ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนษุย์ จำกัด   

  บญัชีออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 206-237-174-0 
 กรณีชำระเงินแล้ว กรุณา Scan  หรือถ่ายรูป  สลิป Pay in มาที่  Line  : hrdzenter    
 หรือ mail  : hrdzentertraining@gmail.com, jiw473@gmail.com 

กรุณาหัก ณ ทีจ่่าย 3 % ในนาม บริษทั ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนษุย์ จำกัด  เลขที่ผู้เสียภาษี 0105555113021 
เลขที่ 171/162  ซอยพุทธบูชา 39  แยก 1-1  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรงุเทพฯ  10140 (สำนักงานใหญ่)   
เลขที่ผู้เสียภาษี 0105555113021 
 
 
 

การแจ้งยกเลิก:  

1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  2. กรณีที่ท่านแจ้ง

ยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน  1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร    
3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งส้ิน   หรือหากท่านยัง

ไม่ช าระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเกบ็ค่าธุรการจ านวน  30 %  ทันท ี   
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                   Scan  QR Code   กรอกใบสมคัร Online 
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