Professional Training Solution

หลักสู ตร

จิตวิทยาการโน้ มน้ าวใจ

หลักการและเหตุผล:

เพื่อเป็ นการส่งเสริ ม สนับสนุน และประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กรและสร้ าง
โอกาสในการเพิ่มยอดขาย-บริ การแบบนุม่ นวลให้ กบั พนักงาน โดยเนื ้อหาหลักสูตรออกแบบมาให้ ทกุ คน สามารถการเรี ยนรู้
“จิตวิทยาผู้คน” ผนวกกับ “จิตวิทยาการสื่อสาร” พ่วงด้ วย “การบริหารความสัมพันธ์กบั ผู้อ่ืน” แบบบูรณาการ เพื่อให้ การ
สนทนาแบบ "ไม่เห็นหน้ า"ซึง่ มีความเป็ นไปได้ เพิ่มสูงขึ ้นในการ "ติดตาม" หรื อ "ทวงถาม"
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรม
• มีจิตวิทยาในการพูดคุย สร้ างสัมพันธ์กบั บุคคลทัว่ ไป
• รู้จกั การใช้ "เครื่ องมือ" ในการสือ่ สารในการ "ติดตาม-ทวงถาม" เอกสารต่างๆ
• มีทกั ษะการโน้ มน้ าวใจผู้อื่นอย่างนุม่ นวลเชิงประชาสัมพันธ์
เนือ้ หาฝึ กอบรม

• จิตวิทยาการสร้ างสัมพันธ์กบั ผู้คน
- การทําให้ “ผู้อื่นเป็ นคนสําคัญ”
- การชื่นชมใน “ความคิดและความสามารถของเขา”
- การเป็ นผู้ฟังที่ดี
- การสนทนาแต่ในเรื่ องที่ “ไม่สร้ างความขัดแย้ งแคลงใจ”
- การเป็ น “ผู้ให้ ” เสมอ
- ฯลฯ
• จิตวิทยาการสื่อสารกับ "คน" แต่ละประเภท
- คนขี ้โมโห เอะอะ โวยวาย
- คนงานยุง่ ไม่มีเวลา
- คนช่างคุย สนทนาไปเรื่ อยเปื่ อย
- คนขี ้สงสัย ถามเยอะ
- ฯลฯ
• จิตวิทยาการสื่อสารประชาสัมพันธ์ (4 I.)
- ความประทับใจ (Impression)
- ภาพลักษณ์ (Image)
- ผลกระทบ (Impact)
- ปฏิบต
ั ิตาม (Implementation)
www.ptstraining.in.th | 89/161 Soi Phrayasuren 21 Bangchan , Klongsamwa ,Bangkok 10510 Tel 02-1753330 1

Professional Training Solution

• การสื่อสาร “ขันเทพ”
้
สื่ออย่างไรให้ เห็นภาพและเข้ าใจตรงกัน ผ่านสายโทรศัพท์ (M-A-G-I-C steps) (Work shop)
- บริ หารโทนเสียงให้ อยูใ่ นอารมณ์ปกติ (Manage your voice)
- ต้ อนรับสถานการณ์อย่างมืออาชีพ (Act positively response)
- ฟั ง และจับประเด็นสําคัญให้ ได้ (Get to the heart of matters)
- ยํ ้าในข้ อเท็จจริ งที่ตรงกัน (Interpret the facts)
- สรุ ปจบประเด็นปั ญหาด้ วยกัน (Close with agreement together)
• “ภาษาเทพ” ในการสื่อสารกับลูกค้ า (Workshop)
- สื่อสารง่าย “เลี่ยงภาษาเทคนิค”
- บอก “ให้ เห็นภาพ”
- พูดจา “ภาษาบวก”
- ขอให้ ทํา “เป็ นขันตอน”
้
และ “ทวนยํ ้าเป็ นระยะ”
- ป้องกันการเข้ าใจผิด “ด้ วยคําถาม”
- ขอความร่ วมมือ “ด้ วยคําสัง่ เชิงขอร้ อง”
- การตรวจสอบความพอใจ “ด้ วยการขอคําแนะนําเพิ่ม”
• I Message + PQRS : เครื่ องมือสื่อสารกับลูกค้ า
- I Message : การใส่ใจ โน้ มน้ าวจูงใจและขอความร่ วมมือจากคูส
่ นทนา
- Paraphrasing : การถอดความ เพื่อทวนยํ ้าความเข้ าใจตรงกันในประเด็นที่สนทนา
- Questioning : การถาม เพื่อการควบคุมประเด็นและการขอข้ อมูลเพิ่มในการดําเนินการต่อไป
- Reflecting : การสะท้ อนอารมณ์และความรู้ สก
ึ เพื่อความเข้ าอกเข้ าใจในสถานการณ์ของคูส่ นทนา
- Summarizing : การสรุ ปประเด็นการสนทนา
• “วิธีจดั การ” กับ "ปั ญหา/คําปฏิเสธ" ที่พบบ่อย
- Push Back Technique
- Bad & Worse Technique
- Either or Technique
- Foreseen Technique

วิทยากร : อาจารย์ พรเทพ ฉันทนาวี (ประวัตติ ามเอกสารแนบ)
ประสบการณ์ ทาํ งาน

•
•
•
•

ผู้อํานวยการหลักสูตรพัฒนานักขาย บริ ษัท มหวัฒน์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จํากัด
ผู้อํานวยการฝ่ ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล กลุม่ บริษัท ทีซีซี แคปปิ ตอล กรุ๊ป
ที่ปรึกษาและวิทยากรด้ านทรัพยากรบุคคล
ผู้จดั การฝ่ ายฝึ กอบรมการตลาดและการขาย เครื อโอสถสภา

วิธีการฝึ กอบรม:

บรรยาย กิจกรรม ชมวีดีโอคลิป ถกอภิปราย และฝึ กปฏิบตั ิ บทบาทสมมติ
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ระยะเวลาการฝึ กอบรม: 1 วัน
เหมาะสําหรับ:
พนักงานระดับปฏิบตั ิการ พนักงานบริการ พนักงานขาย-ตลาด ผู้สนใจทั่วไป
จํานวนผู้เข้ าอบรม
30 คน/กลุ่ม

ค่าอบรม
ั
ค่าสมมนา

1 ว ัน

 ค่าบริการจัดอบรมภายในองค์กร
(รวมค่าวิทยากร ค่าเอกสารบรรยาย,ค่าเดินทาง)
ภาษีห ัก ณ ทีจ
่ า่ ย
ราคาก่อน VAT
VAT 7%
3%
34,000
2,380
(1,020)

ราคาดังกล่าวประกอบด ้วย
• วิทยากรผู ้เชีย่ วชาญ

ราคาสุทธิ

35,360

1 ท่าน

• เอกสารประกอบการฝึ กอบรม
• วุฒบิ ตั ร
วิธก
ี ารชําระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชธี นาคาร ดังนี้
1.1

1.2

ิ รไทย บัญชส
ี ะสมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่ 732-2-458238
ธนาคารกสก
ื่ บัญช ี หจก.โปรเฟสชน
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่
ชอ
ื รับรองหัก ณ ทีจา่ ย (ถ ้ามี) ที่ 0-29030080 ext.9330
และแฟ็ กซใ์ บ Pay-in และหนั งสอ
ื่ บริษัทของท่าน และชอ
ื่ หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่ (Professional Training
ชําระด ้วยเช็คบริษัท สงั่ จ่าย หจก.โปรเฟสชน
Solution Ltd, Partnership)

ี ภาษี 0103553030100
กรณีหัก ณ ทีจ่ า่ ย 3% ทะเบียนนิตบ
ิ ค
ุ คลเลขที่ เลขประจําตัวผู ้เสย
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูขน
หจก.โปรเฟสชน
ั่
เลขที่ 89/161 หมูบ
่ ้านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3
ั เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
แขวงบางชน
รายละเอียดเพิม
่ เติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา

Professional Training Solution
Tel 02-1753330, 086-6183752
Fax. 02-9030080 ext.9330
www.ptstraining.in.th
อีเมล์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com

ค่าฝึ กอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบคุ คลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริ ง
(พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ .ศ.2548 เป็ นต้นไป)
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