Training Program for Sales Person

หลักสูตร
เทคนิคการนําเสนอเพือ
่ ขายและการเจรจาต่อรองงานขาย

หลักการและเหตุผล
เพื่อเสริมสร้างมิติใหม่ของการนําเสนอขาย เปลี่ยนเทคนิ คการนําเสนอขายจากเรื่องที่ยุ่งยาก น่ าตื่นเต้น
กังวลใจ ให้กลายเป็ นเรื่องง่ายๆ น่ าสนุ ก และมีความสุขในการนํ าเสนอ เสริมสร้างทักษะของนั กขายมืออาชีพ
และพัฒ นาเทคนิ ค การนํ า เสนอขายสมัย ใหม่ ที่ แ ปลกใหม่ ไ ม่ ธ รรมดาพร้อ มทั้ง กลยุ ท ธ์ สูต รเด็ ด ท้า ทาย
ความสําเร็จ ปิ ดการขายได้ ซึ่งจะทําให้ได้รบั ประโยชน์เต็มเปี่ ยม และเกิดความประทับใจทั้งผูน้ ําเสนอขายและผูร้ บั
ฟั งการนําเสนอ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผเู้ ข้ารับการอบรมได้รแู ้ ละเข้าใจถึงหลักการและเทคนิ คการนําเสนอที่มปี ระสิทธิภาพ
2. สามารถปรับรูปแบบการนําเสนอเพื่อการขายให้เกิดประโยชน์สงู สุด
3. ฝึ กทักษะการวางแผนและการเตรียมการนําเสนอการขายอย่างเป็ นระบบ
4. สามารถใช้เทคนิ คในการโน้มน้าวและจูงใจลูกค้าตลอดจนสร้างความประทับใจให้กบั ลูกค้า
5. เกิดทักษะในการนําเสนอการขาย เพื่อตอบโจทย์ผลลัพธ์ทางธุรกิจ
6. ฝึ กทักษะการฟั ง-การตอบคําถามตามสถานการณ์ต่าง ๆ
เนื้ อหาการอบรม
เทคนิคการนําเสนอเพื่อขาย
1. หลักการและเทคนิ คการนําเสนอ : จุดเริ่มต้นของการเป็ นผูน้ ําเสนอและถ่ายทอดที่มีประสิทธิภาพ
 การสร้างความเชื่อมัน่ และพัฒนาบุคลิกภาพของผูน้ ําเสนอ
 การรับรูข้ องผูใ้ หญ่และการวิเคราะห์บุคลิกภาพของผูท้ ี่อยูใ่ นที่ประชุม
 การอ่านภาษากายของผูฟ้ ั ง
 ฝึ กการใช้ภาษากาย : การนําเสนองานเพื่อขาย / โครงการต่าง ๆ
 การนําเสนอให้กบั กลุ่มที่มีความต้องการแตกต่างและหลากหลาย

2. ศิลปะและเทคนิ คการนําเสนอและการถ่ายทอดในรูปแบบต่าง ๆ
 หลักการนําเสนอด้วย เทคนิ ค POST
i. P = Problem
ii. O = Opportunities
iii. S = Situation
iv. T = Threat
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 เคล็ดลับในการดึงดูดความสนใจ
 ศิลปะการตั้งคําถามเพื่อให้ผรู้ บั สาร (ผูฟ้ ั ง) มีส่วนร่วม
 การประยุกต์ใช้สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ เทคนิ ควิธีการนําเสนอ และกิจกรรมเกม
 การประยุกต์ใช้การนําเสนอให้เข้ากับหลักการขาย - รูเ้ รา รูเ้ ขา เทคนิ คการนําเสนอขายสมัยใหม่
3. หลักการนําเสนอเพื่อการตลาดและการขายเพื่อสร้างความน่ าเชื่อถือศรัทธา
 นําเสนออย่างไรให้มีประสิทธิภาพ
 60 วินาทีแรกและสุดท้าย การดึงดูดให้ทุกคนหันมาฟั งคุณ
 Body language (Posture, Gesture, Eye Contact, Facial Expression)
 การเกริ่นนําที่ดีมีวิธีการอย่างไร
 โยนคําถาม
 สร้างความสงสัย
 ใช้บทกวี
 มีบนั เทิง
4. การวางแผน และการจัดทําโครงสร้างการนําเสนอเพื่อการขาย
 การเตรียม /การวิเคราะห์เนื้ อหา/ ออกแบบ/จัดทําโครงสร้างเนื้ อหาการนําเสนอขาย
 การใช้สื่อประกอบการนําเสนอขายที่ไม่ธรรมดา (หลัก 6B)
 การสร้างบรรยากาศ
5. เทคนิ คการจูงใจและโน้มน้าวผูฟ้ ั ง (ลูกค้า) เพื่อการตัดสินใจซื้ อ
 การตอบคําถามและจัดการกับสถานการณ์ยุง่ ยาก
 สูตรสําเร็จการนําเสนอการตลาดและการขายให้น่าสนใจชวนติดตาม
6. ฝึ กปฏิบตั ิการนําเสนอเพื่อการขาย และข้อเสนอแนะจากวิทยากร
7. สรุปประเด็นข้อควรทํา/ไม่ควรทําในการนําเสนอ และตอบข้อซักถาม

วิทยากร








อาจารย์พรเทพ ฉันทนาวี

ผูอ้ าํ นวยการหลักสูตรพัฒนานักขาย โครงการ Sporty Hero บริษัท มหวัฒน์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด
ที่ปรึกษาการตลาดและขาย บริษัท P.J. Garment (Thailand) จํากัด
ผูอ้ าํ นวยการ ฝ่ ายฝึ กอบรมและพัฒนา กลุ่มบริษัท TCC Capital Group
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายพัฒนาองค์กร บริษัท.อาคเนย์ประกันภัย จํากัด
ผูจ้ ดั การ ฝ่ ายฝึ กอบรมและพัฒนา กลุ่มบริษัทในเครือ UCOM
ผูจ้ ดั การ ฝ่ ายฝึ กอบรมและพัฒนา (ขายและตลาด) กลุ่มบริษัทในเครือ โอสถสภา
ผูเ้ ชี่ยวชาญการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรม บมจ. เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชัน่

วิธีการฝึ กอบรม บรรยาย 20% ผูเ้ รียนฝึ กปฏิบตั ิ 70% (นําเสนอรายบุคคล พร้อมกับบันทึก VDO)
และให้คาํ แนะนํา/ข้อเสนอแนะ 10%
ระยะเวลาการฝึ กอบรม
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ระดับผูเ้ ข้าร่วมสัมมนา

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย หัวหน้าฝ่ ายขาย
และผูท้ ี่สนใจในหลักสูตรดังกล่าวเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง

จํานวนผูเ้ ข้าอบรมที่เหมาะสม 20 คน

การติดต่อ
ชื่ อ/นามสกุล

คุณอรัญญา ชัยเดชสุรยิ ะ(ตุม้ ) 086-8929330

ตําแหน่ง

Training Manager

หน่ วยงาน
โทรศัพท์

Professional Training Solution/In-house Training
02-1753330 , 086-6183752

โทรสาร

02-1753305

Email

Professional Training Solution

aranya.chaidejsuriya@gmail.com
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Course : Sales Increasing By Customer Behavior Analyzing
หลักสูตร การเพิ่มยอดขาย โดยการเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้า
หลักการและเหตุผล
การแข่งขันของธุรกิจในยุคปั จจุบนั นี้ มีความรุนแรงมากขึ้ น การขายด้วยวิธีการเดิมๆ ที่เรียกว่า Sales Force Oriented
อาจไม่เพียงพออีกต่อไป เพราะทุกวันนี้ นอกจากคูแ่ ข่งขันที่เพิ่มขึ้ นอย่างมากมายแล้ว ลูกค้าก็มีพฒ
ั นาการที่กา้ วหน้าเช่นกัน มี
ความรูม้ ากขึ้ น เปรียบเทียบก่อนการตัดสินใจซื้ อ เป็ นต้น ดังนั้น แนวทางในการขายจึงต้องให้ความสนใจและเห็นความสําคัญของ
ลูกค้ามากขึ้ น โดยมุง่ ศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมหรือLifestyleของลูกค้าอย่างเข้าใจ ก่อนที่จะนําเสนอขายสินค้า ซึ่งเราเรียกว่า
การขายที่มุง่ เน้นลูกค้า Customer Oriented ซึ่งนักจิตวิทยาพฤติกรรมศาสตร์ได้ศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมของคน จนสามารถ
นํามาเป็ นแนวทางในการปรับตัวให้เข้ากับสไตล์ของลูกค้าแต่ละประเภทให้นักขายเปิ ดการขายได้เหมาะสมเจาะจงตรงกับประเภท
ของลูกค้า ยังผลให้บรรยากาศการขายราบรื่นและลงเอยสู่การปิ ดการขายได้อย่างลงตัวนัน่ เอง

วัตถุประสงค์
 มีหลักการในการเข้าใจพฤติกรรมลูกค้า เพื่อการนําเสนอขายและให้บริการที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละประเภท
 ประเมินบุคลิกภาพลูกค้าได้ใกล้เคียงกับตัวตนของเขาในเวลาที่รวดเร็ว ซึ่งเป็ นดีต่อการขายและการบริการที่ตรงกับนิ สยั ลูกค้า

เนื้ อหาการอบรม
 การวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าสูก่ ารขายที่เหนือชั้น
o เหตุผลและข้อได้เปรียบจากการวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า
o วิธีการวิเคราะห์และทําความคุน้ เคยกับลูกค้าภายใน 10 นาทีแรกของการสนทนา
 4C. : ทฤษฎีวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า 4 ประเภท เพื่อเพิ่มยอดขายชนะใจลูกค้า และปิ ดการขายเหนือ
คู่แข่ง
o 1.C ontrolist ลูกค้าที่มีบุคลิกภาพเชื่อมัน่ ตนเองสูง ชี้ นํา ชอบเรื่องท้าทายและการเปลี่ยนแปลง ใจ
ร้อน กล้าตัดสินใจฉับพลันทันที
o 2.C afe stylist ลูกค้าที่มีบุคลิกภาพชอบการเข้าสังคม มีวถิ ีชีวติ
สนุ กสนาน ท่าทีตื่นตัว
o กระตือรืนร้น มองโลกในแง่ดี และอารมณ์ดี มักเชื่อคนง่าย ให้ความ
ร่วมมือ และมีความเห็นอกเห็นใจคน
o 3.C alm manner ลูกค้าที่มบี ุคลิกภาพที่มีลกั ษณะนิ่ งสงบ ชอบ

Professional Training Solution

หน้า 5

พิจารณาสิ่งต่าง ๆ อย่างรอบคอบ ไม่ค่อยแสดงท่าที เป็ นผูฟ้ ั งมากกว่าผูใ้ ห้ขอ้ มูลหรือแสดงความ
คิดเห็น ระมัดระวัง
o 4.C onceptualist ลูกค้าที่มีบุคลิกภาพมัน่ คง มีหลักการ ต้องการข้อมูลรายละเอียดมาก มีการ
วางแผน มีเป้าประสงค์ต่อการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ
 3V. : หลักการวิเคราะห์เพือ่ แยกแยะพฤติกรรมลูกค้า 4 ประเภท
o Visual ภาษากาย ท่าทาง การใช้มือ การนัง่ การยืน และแสดงออกทางสีหน้า
o Verbal การพูด ลักษณะวิธีการสื่อสาร เช่น ช่างพูด ถาม
คําตอบคํา นิ่ งรับฟั งมากกว่าแสดงความคิดเห็น เป็ นต้น
o Vocal นํ้าเสียง ลักษณะการใช้ระดับดังค่อยของเสียง ความเร็ว
ช้าของการพูด
 สิ่งที่ตอ้ งทําและอย่าทําในการขายกับลูกค้าแต่ละประเภท
- วิธีการที่จะเข้ากันได้ดีกบ
ั ลูกค้าแต่ละประเภท (ข้อควรทํา)
- วิธีการที่ทาํ ให้ขด
ั กันและขายไม่ได้กบั ลูกค้าแต่ละประเภท
(ข้อควรระวัง)
- ปั จจัยส่งเสริมให้ขายได้ (Promotion Factors)
- ปั จจัยบัน
่ ทอนให้ขายไม่ได้ (Demotion Factors)
 เทคนิคการฟั งให้ออกว่าลูกค้าต้องการบอกอะไร เพื่อการขายทีโ่ ดนใจ
- Message of Fact คืออะไร
- Message of Feeling คืออะไร
- Message of Opinion จะตอบสนองอย่างไร
 P-Q-R-S Techniques : เทคนิ คการนําเสนอสารกับลูกค้า เพื่อการควบคุมทิศทางการขาย
- P : เทคนิ คการถอดความ เพื่อจับสัญญาณการซื้ อของลูกค้าให้ได้
- Q : เทคนิ คการถาม เพื่อควบคุมและล้วงสึกในความต้องการของลูกค้า
- R : เทคนิ คการสะท้อนความรูส
้ ึก เพื่อแสดงความเข้าใจในความรูส้ ึกของลูกค้า
- S : เทคนิ คการสรุปประเด็น เพื่อการปิ ดการขายสู่ผลลัพธ์ที่พอใจทั้งสองฝ่ าย
 8 ยุทธวิธีจดั การข้อโต้แย้งที่ได้ผลเลิศ
1. Yes but
5. เปรียบเทียบ
2. Why why why
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6. ชดเชย
หน้า 6

3. ศอกกลับ

7. Cherry picker

4. ชงเอง กินเอง

8. Feel-Felt-Found

 8 ยุทธวิธีปิดการขายที่ได้ผลเลิศ
1. Sign up
5. Referral
2. Balanced sheet

6. Next step

3. Two choices

7. Trap

4. Good chance

8. Dead line

วิทยากร

อาจารย์พรเทพ ฉันทนาวี

ติดต่อสอบถามการจัดอบรมภายในองค์กร
ั เดชสุรย
คุณอรัญญา ชย
ิ ะ 086-8929330 , 086-6183752
Tel 02-1753330 email : aranya.chaidejsuriya@gmail.com
www.ptstraining.in.th www.facebook/aranya chaidejsuriya
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Course : กลยุทธ์การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
Business Negotiation Strategy
หลักการและเหตุผล
“การเจรจาต่อรอง” เป็ นสิ่งสําคัญอย่างมากเมื่อจะต้องประสานงานการทํางานกับผูอ้ ื่น เพื่อให้ได้รบั ผลประโยชน์ทางธุรกิจจาก
งานหนึ่ งๆ การเรียนรูก้ ารเจรจาต่อรองผูเ้ จรจาต้องเตรียมความพร้อมตั้งแต่การเตรียมตัว การศึกษาคูเ่ จรจา และกระบวนการใน
การเจรจาต่อรอง ปั จจุบนั พนักงานมีความรูห้ ลายคนอาจทํางานได้เก่งแต่ยงั ขาดทักษะ ดังนั้นทางบริษัทขอนําเสนอหลักสูตร กล
ยุทธ์การเจรจาต่อรองทางธุรกิจอย่างเหนื อชั้น เพื่อนําความรูด้ า้ นเทคนิ ค และกลยุทธ์ไปพัฒนาเพื่อให้เกิดความสําเร็จในการเจรจา

 วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ทราบถึงการเตรียมตัวในการเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิภาพ
 เพื่อให้ทราบถึงหลักเกณฑ์และวิธีในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจอย่างเหนื อชั้น
 ศึกษาเทคนิ คการเจรจาต่อรองและวิธีการต่างๆมากมายเพื่อให้ได้รบั ประโยชน์ในการเจรจาต่อรอง
 ผูเ้ ข้าอบรมสามารถนําความรูท้ ี่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้กบั ในชีวติ ประจําวันและการทํางาน
 เนื้ อหาการฝึ กอบรม รูปแบบในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ


การเตรียมความพร้อมในการเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิภาพ
o การเตรียมตัวก่อนการเจรจา
- จัดทําเมตริกในการเจรจา เพื่อกําหนดกลยุทธ์ในการเจรจาต่อรอง
 WIN TO LOSE
 LOSE TO WIN
 LOSE – LOSE
 WIN - WIN
- ทําแบบทดสอบเพื่อค้นพบสไตล์การต่อรองของตนเอง
- การปรับสไตล์การเจรจาของตนให้สอดคล้องกับกล
ยุทธ์ที่ควรจะใช้
o การเตรียมความพร้อมในการเจรจาต่อรอง
o วิเคราะห์บุคลิกภาพของลูกค้า รูปแบบต่าง ๆ อาทิ เช่น DI-S-C Model เพื่อให้ทราบถึงความต้องการของคู่เจรจา
 ขั้นตอนและกระบวนการเจรจาต่อรอง
 กลยุทธ์การเจรจาต่อรองทางธุรกิจอย่างเหนื อชั้น
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o การสร้างความน่ าเชื่อถือในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
o เทคนิ คการเปิ ดการเจรจาให้ได้เปรียบ
o เทคนิ คการพูดอย่างไรให้จงู ใจและโน้มน้าวคู่เจรจา
o การจัดการกับคําถามและข้อโต้แย้ง
o วิธีการปิ ดการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ
 วิธีการฝึ กอบรม
ใช้หลักการอบรมให้สอดคล้องกับวิธีการเรียนรูข้ องผูใ้ หญ่ Adult Learning ตามหลักที่เรียกว่า Accelerated
Learning ที่มีกระบวนการที่จะทําให้ผเู้ รียนรูน้ ้ันสามารถที่จะเข้าใจและนํามาสร้างองค์ความรูท้ ี่อบรมนําไป
พัฒนาได้จริงในงานของตนเอง จากแนวคิด สู่การปฏิบตั ิ Work Shop กรณีศึกษา (Case Studies) Individual
Assignment และ Group Discussion
โดยก่อนและหลังการฝึ กอบรมจะมีกระบวนการเพิ่มพลังของจิตใต้สาํ นึก ในแนวทางของ NLP เพื่อ
ช่วยในการพัฒนาศักยภาพในการเรียนรูใ้ นระหว่างเรียนและหลังจากเลิกเรียน เพื่อให้นาํ ไปใช้อย่าง
เหมาะสม
ระยะเวลา

1 วัน

หลักสูตรเหมาะสําหรับ ผูบ้ ริหาร, ผูอ้ าํ นวยการ, ผูจ้ ดั การทัว่ ไป, ผูจ้ ดั การและพนักงานฝ่ ายขาย, ฝ่ ายการตลาด,
เจ้าของกิจการ และผูส้ นใจทัว่ ไป
วิทยากร : อาจารย์ ธรรมศักดิ์ อรชุนวงศ์
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายการตลาด Marketing Director-Alliance Business for Consultancy co., ltd
APEC-IBIZ Certified (APEC-International Network of Institutes of Small Business Counselor)
Advanced NLP-Certified Diploma Master-C.H.T.S.P (The Center of Research and Training
Subconscious Power)
อดีต ผูจ้ ดั การฝ่ ายวางแผนและพัฒนาธุรกิจ Business Planning & Development Manager- Thai Yamaha Motor
Marketing co., ltd. ปั จจุบนั เป็ นที่ปรึกษา วิทยากรและอาจารย์พิเศษด้านการวางแผนการขายและกลยุทธ์ทางการตลาดให้กบั
องค์กรภาครัฐและเอกชนมากมาย
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Course : กลยุทธ์การติดตามหนี้
และการเจรจาต่อรองสําหร ับน ักขาย
หลักการและเหตุผล
การติดตามหนี้ ต้องใช้ท้งั ทักษะและประสบการณ์ สิ่งที่พนักงานติดตามหนี้ พบอยูเ่ สมอ คือ ลูกหนี้ ชอบหาเหตุมา
อ้างและไม่ยอมชําระหนี้ หรือพบตัวลูกหนี้ ยาก (ชอบหลบหน้า) ในบางกรณีเพนั กงานติดตามหนี้ โทรศัพท์ไปแต่ลกู หนี้ ไม่ยอมรับ
โทรศัพท์หรือลูกหนี้ อาจจะยอมรับโทรศัพท์แต่จะบ่ายเบี่ยงการชําระหนี้ เมื่อพบปั ญหาเหล่าต้องหาวิธีรบั มือและแก้ไขปั ญหา “ทํา
อย่างไรให้ลกู หนี้ ยอมเจรจาและยอมชําระหนี้ ” การใช้คาํ พูดและนํ้ าเสียง เพื่อจูงใจ หรือ เพื่อกดดันให้ลูกหนี้ ยอมชําระหนี้ ตาม
เงื่อนไข จึงเป็ นสิ่งจําเป็ นทีตอ้ งเรียนรูท้ กั ษะต่างๆ เหล่านี้ เพื่อไม่ให้เกิดหนี้ เสียและหนี้ สูญในที่สุด
หลักสูตรนี้ ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผเู้ ข้าร่วมสัมมนาทราบถึงการเตรียมพร้อมก่อนเจรจาทวงหนี้ และศึกษาความเป็ นไปได้ของ
ลูกหนี้ ที่ใช้น้ําเสียงและการใช้คาํ พูดที่แตกต่างกันวิธีการวางตัวหรือการใช้คาํ พูดกับลูกหนี้ ในแต่ละสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้ นจริง
วิธีรบั มือลูกหนี้ ต้องทําอย่างไร โดยนํ าทักษะการเจรจาต่อรอง (Negotiation Skills) มาประยุกต์และใช้กบั ลูกหนี้ ในแต่ละสไตล์
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่นํามาใช้ในการสัมมนาครั้งนี้ ผูเ้ ข้าร่วมสัมมนาจะสามารถนําจุดแข็งไปใช้ได้และในบางครั้งหากเกิดข้อโต้แย้งจาก
ลูกหนี้ หรือพบปั ญหาเฉพาะหน้า จึงจําเป็ นต้องใช้ทกั ษะในการเจรจาเพื่อแก้ไขสถานการณ์และไม่เปิ ดช่องว่างหรือจุดอ่อนให้ลกู หนี้
นํามาใช้เป็ นข้ออ้างเพื่อบ่ายเบี่ยงการชําระหนี้ ในภายหลัง ดังนั้ นการใช้ทกั ษะและใช้กลยุทธ์ติดตามหนี้ จึงเป็ นสิ่งสําคัญที่ผเู้ ข้าร่วม
สัมมนาสามารถเรียนรูแ้ ละนํ าทักษะต่างๆ จากการเรียนรูน้ ี้ ไปใช้แก้ปัญหาอย่างต่อเนื่ องจนเกิดเป็ นประสบการณ์ ปั ญหาหนี้ เสีย
หรือหนี้ สูญจะน้อยลงและส่งผลให้การจัดเก็บหนี้ มีประสิทธิภาพมากขึ้ น ธุรกิจมีสภาพคล่อง และ มีกาํ ไรในที่สุด
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การติดตามหนี้ ได้มากขึ้ นและมีผลงานทางด้านจัดเก็บหนี้ สูงขึ้ น
2. เพื่อพัฒนาบุคคลากร ให้เกิดความเข้าใจและสามารถนําทักษะจากการฝึ กอบรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์สงู สุด
3. เพื่อลดเวลาและลดต้นทุนในการติดตามหนี้ ให้น้อยลง
เนื้ อหาหลักสูตร 1 วัน เวลา 09.00-16.00 น.
หนี้ ที่บงั คับได้ & บังคับไม่ได้
1. ปั ญหาและข้ออ้างที่ลกู นํามาใช้กบั เจ้าหนี้
2. สัญญาณเตือนภัยขอลูกหนี้ “เจ้าปั ญหา”
3. การวิเคราะห์หาสาเหตุของการจ่ายเงินล่าช้าของลูกหนี้ และแนวทางแก้ไข
4. พฤติกรรมของลูกหนี้ ที่จา่ ยเงินล่าช้า หลาย ประเภทและแนวทางแก้ไข
- ขอเลื่อนนัดการจ่ายเงิน (ผัดผ่อน)
- ชอบหลบหน้า (หนี ปัญหา)
- ชอบมีขอ้ อ้าง (บ่ายเบี่ยงการชําระหนี้ )
- ขอบยื้ อ (ท้าให้ฟ้อง)
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5. เช็คคืน สมํา่ เสมอ (หลักเกณฑ์ความผิด “เช็คคืน เช็คเด้ง อาจติดคุกได้”)
กลยุทธ์เทคนิ คการเจรจาหนี้
การเจรจาและวางตัวเพื่อรับมือกับลูกหนี้ 6 ประเภท
- โกรธง่าย (ใจร้อน)
- เชื่องช้า (สุขุม)
- รูท้ ุกเรื่อง (ชอบคนยกย่อง) - ลังเล (ไม่แน่ ใจ)
- ช่างสงสัย (ไม่ไว้ใจใคร)
- พูดเก่ง (ทําให้คุณหัวเสียได้)
อํานาจในการต่อรอง (อยูท่ ี่ไหน? อยูท่ ี่ใคร?)
6. ทางเลือกที่จะนํามาให้แก้ไข “ความขัดแย้ง”
7. หน้าที่ของทีมงานในการเจรจาหนี้
8. การทําบันทึกข้อตกลง หลังจากเจรจาหนี้ แล้ว
9. ทักษะในการเจรจาหนี้ 8 ขั้นตอน
10. ศิลปะในการ “เจรจาหนี้ ” ที่เป็ นต่อ
11. เก็บตกประสบการณ์จากวิทยากร
12. สรุปและตอบคําถาม
ประโยชน์ที่ท่านจะได้รบั
1. ทราบหลักการการใช้คาํ พูดอย่างไรจึงจะทําให้ลกู ค้ายอมชําระหนี้
2. สามารถนําทักษะการเจรจาต่อรองมาใช้กบั ลูกค้าโดย “เราเก็บเงินได้และลูกค้ายังมีความสัมพันธ์ที่ดีกบั เรา”
3. สามารถนําจุดแข็งไปใช้และไม่เปิ ดจุดอ่อนให้ลกู ค้าใช้เป็ นข้ออ้างในการไม่ชาํ ระหนี้
วิทยากร อาจารย์องอาจ ฉันทสมบัติ
ร่วมงานกับ บริษัท อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จํากัด มาเป็ นเวลา 28 ปี ซึ่งได้ทาํ งานใน
ประสบการณ์ทาํ งาน
แผนก ควบคุมสินเชื่อและกฎหมายมาทุกตําแหน่ ง
ประสบการณ์ในการเขียนหนังสือ
 เขียนบทความพิเศษในวารสารภาษีบญ
ั ชีและกฎหมายธุรกิจ “ทําอย่างไรไม่ให้เกิดหนี้ เสีย จัดการอย่างไรกับหนี้ ที่มี
ปั ญหา”
 เขียนเรื่อง “กลยุทธ์การกระชากหนี้ ”
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โปรแกรมปรับภาพลักษณ์และการพัฒนาบุคลิกภาพสําหรับนักขาย
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพบุคลากรทั้งองค์กรให้เป็ น “ตัวแทนภาพลักษณ์” (brand ambassador)
เป้าหมาย : เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรให้โดดเด่นเป็ นหนึ่ งเดียวกันภายใต้แนวคิด Unique Corporate Image
วิธีการฝึ กอบรม : โดยใช้เทคนิ คการปรับภาพลักษณ์ของตัวบุคลากรจากบุคลิกภาพภายในสู่บุคลิกภาพภายนอก
ให้สอดคล้องกับภาพลักษณ์และเอกลักษณ์ของแบรนด์องค์กรที่กาํ หนดไว้ (Corporate brand identity & Image)
สามารถครอบคลุมใน 5 มิติ ได้แก่
1. Thought
 ปลูกฝังทัศนคติของบุคลากรให้สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์และพันธกิจขององค์กร
2. Look
 เสริมสร้างการแต่งกาย มาดและท่วงท่า อิริยาบถให้สะท้อนภาพลักษณ์ที่องค์กรมุง่ หวัง
3. Sound
 พัฒนาศักยภาพการพูดการสื่อสารทางธุรกิจของบุคลากรให้เป็ นมืออาชีพ
 พัฒนาศักยภาพการพูดการสื่อสารสําหรับผูบ้ ริหารให้เป็ นผูน้ ําสมัยใหม่
4. Action
 เรียนรูม้ ารยาทสากลให้เหมาะสมและเป็ นที่ยอมรับในสายตาคนภายนอก
5. Reaction
 เสริมเทคนิ คการตอบสนองความต้องการของผูค้ นทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร

กรอบการจัดอบรม :
ปรับจํานวนวันเวลาและเนื้ อหาในแต่ละองค์กรประกอบตามความต้องการและความจําเป็ นของลูกค้า
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ผลลัพธ์ของหลักสูตร
 บุคลากรทุกระดับได้รบั ความรูค้ วามเข้าใจในภาพลักษณ์ที่มุ่งหวังขององค์กร และสามารถปรับบุคลิกภาพของตนให้
สอดคล้องกับภาพลักษณ์ที่มุ่งหวังได้เป็ นอย่างดี
 ยกระดับภาพลักษณ์บุคลากรในทุกระดับให้เป็ น Brand Ambassador หรือตัวแทนภาพลักษณ์องค์ผ่านองค์กรผ่าน
กระบวนการพัฒนาการปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพแบบ Imagineering
 หลอมรวมบุคลิกภาพที่แตกต่างกันโดยพื้ นฐานของบุคลากรแต่ละคนให้แสดงออกภายใต้ภาพลักษณ์หนึ่ งเดียวขององค์กร
(Unique Corporate Image)
 ฝ่ ายพัฒนาบุคลากรได้แบบมาตรฐานภาพลักษณ์ของบุคลากร เพื่อใช้เป็ นเครื่องมือในการกํากับดูแลภาพลักษณ์โดยรวม
ที่แสดงออกผ่านตัวบุคลากรในระยะยาว

รายละเอียดเนื้ อหา Personal Branding
 ทัศนคติที่ดีตอ่ การสร้างแบรนด์สว่ นบุคคล
- เป็ นการปลูกฝังจิตสํานึ กในการพัฒนาตัวเองอย่างจริงจังและต่อเนื่ อง ทั้งภายในและภายนอก ไม่วา่ ด้าน
จิตใจ ร่างกาย สุขภาพ การดูแลเอาใจใส่ผิวพรรณ การแต่งหน้าทําผม โดยให้คน้ หาความโด่นเด่นจากความ
เป็ นตัวเองอย่างแท้จริง และนําออกมาพัฒนาเพื่อสร้างให้เป็ นแบรนด์ที่น่าจดจํา
 เทคนิคการแต่งกายให้ดดู ใี นโอกาสต่างๆ
- เป็ นเทคนิ คการแต่งกายของชายหนุ่ ม และหญิงสาวให้ เรียบ หรู ดูดี มีสไตล์ การแต่งกายให้เหมาะสม
กับงานในโอกาสต่างๆ การเลือกแบบ เลือกสี รูปทรง ให้เหมาะสมสอดคล้องกับรูปร่างของแต่ละบุคคล เพิ่ม
ความน่ าสนใจด้วยกระเป๋า รองเท้า เข็มขัด และเติมเต็มความมีชีวติ ชีวาด้วยเครื่องประดับเก๋ๆ ให้เป็ นที่น่า
ประทับในต่อผูพ้ บปะ และให้ผปู ้ ฏิบตั ิรสู ้ ึกสนุ กไปกับการแต่งตัวในทุกเช้าของวันใหม่
 เทคนิคการพูดเพื่อให้ผฟ
ู ้ ั งเกิดความประทับใจ
- เป็ นการฝึ กพูดในที่ชุมชน เพื่อปรับการจัดระเบียบร่างกาย การเคลื่อนไหวร่างกาย ให้สง่างามเมื่อ
ปรากฏกายต่อที่ชุมชน การปรับระดับของโทนเสียง การใช้สายตา การเลือกใช้คาํ พูดที่น่าฟั ง และมีอาํ นาจ
การปรับท่วงท่า อิริยาบถ ให้เกิดความมัน่ ใจอยูต่ ลอดเวลา
 มารยาทการเข้าสังคมที่ดเี พื่อให้ผอู ้ ื่นยอมรับ
- การเรียนรูม้ ารยาทในการเข้าสังคม เช่น การทักทาย
การมอบนามบัตร การกล่าวคําต้อนรับผูม้ าเยือน การต้อนรับผูม้ าเยือน การเสริฟเครื่องดื่ม มารยาทในการ
ไปงานเลี้ ยง มารยาทการรับประทานสําหรับโต๊ะอาหารในแบบต่างๆ
 เทคนิคการแสดงออกเพื่อให้สอดคล้องต่อค่านิยมของสังคม
- การคํานึ งถึงผลย้อนกลับของพฤติกรรมการแสดงออกของตนเอง แบบ Action – Reaction เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อคนทั้งภายในองค์กรและคนในสังคมเพื่อให้เกิดการยอมรับ
ระยะเวลาการอบรม 1 วัน
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หลักสูตร “สร้างบริการให้ประทับใจลูกค้า”
(Service for customer delight)
หลักการและเหตุผล
ปั จจุบนั การดําเนิ นธุรกิจของทุกองค์กร และทุกประเภทกิจการ ล้วนต้องเผชิญกับสภาวการณ์แข่งขันที่รุนแรง ส่งผลให้
องค์กรต่าง ๆ พยายามนํากลยุทธ์ที่หลากหลายมาใช้เพื่อต้องการเป็ นผูน้ ําในตลาด นอกจากนี้ ได้มีการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน โดยคาดหวังว่าจะทําให้องค์กรของตนเกิดความสามารถในการแข่งขันและนํามาซึ่งความ
ได้เปรียบในการดําเนิ นธุรกิจ แต่ในสภาพความเป็ นจริงพบว่าหลาย ๆ องค์กรยังไม่สามารถสร้างความได้เปรียบเหนื อคูแ่ ข่งได้
อย่างแท้จริง เนื่ องจากเทคโนโลยีเป็ นสิ่งที่สามารถตามทันกันได้ เพราะฉะนั้นการมุง่ พัฒนาระบบและเทคโนโลยี จึงไม่ใช่สิ่งยืนยัน
ว่าจะช่วยให้องค์กรประสบความสําเร็จ แต่การให้ความสําคัญและมุง่ บริการลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดต่างหาก ที่เป็ นปั จจัย
สําคัญในการสร้างความสําเร็จ และความมีประสิทธิภาพในการดําเนิ นงานขององค์กร
หลักสูตรนี้ มุง่ เน้นให้วิทยากรและผูเ้ ข้ารับการอบรม นําประสบการณ์การที่เกิดจากการให้บริการลูกค้า ซึ่งอาจมีท้งั
ความสําเร็จและปั ญหาอุปสรรคต่าง ๆ มาแลกเปลี่ยนและทําความเข้าใจระหว่างกันเกี่ยวกับทัศนคติของผูใ้ ห้บริการ กรอบ
ความคิดการทํางานบริการที่มุง่ ลูกค้า วิธีสร้างคุณภาพการบริการที่ประทับใจลูกค้า (Customer Delight) การแก้ไขปั ญหาอุปสรรค
และการวัดผลสําเร็จของการให้บริการ
วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมได้นําประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการทํางานด้านบริการมาพัฒนาแนวคิด และมุมมองใน
การให้บริการ รวมถึงช่วยกันหาแนวทางการให้บริการอย่างสร้างสรรค์เพื่อสร้างความประทับใจแก่ลกู ค้า
เนื้ อหาการอบรม

1. แนวคิดพื้ นฐานการบริการ
 ความหมาย ความสําคัญ และบทบาทหน้าที่ของผูใ้ ห้บริการ
 ความพร้อมเกี่ยวกับทัศนคติ ความรู ้ ทักษะและพฤติกรรมที่องค์กรอยากเห็นในการทํางาน
ให้บริการ
2. การบริการเป็ นเรือ่ งของกระบวนการ และการประสานงานเป็ นทีม
 ทุกจุดที่ลกู ค้าติดต่อในองค์กร คือ จุดแห่งการบริการ (Service Touch Point)
 ห้วงนาทีแห่งการสัมผัส (Moment of Truth) วินาทีแห่งการสร้างความประทับใจแก่ลกู ค้า
 การสร้างมาตรฐานการบริการด้วยทีมบริการ
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3. การบริหารความคาดหวัง และความพึงพอใจของลูกค้าจากบริการของเรา
 ระบุปัจจัยที่ทาํ ให้ลกู ค้าพึงพอใจ ซึ่งเป็ นจุดแข็งสําหรับนําไปพัฒนารูปแบบบริการ
 ระบุปัจจัยที่ทาํ ให้ลกู ค้าไม่พึงพอใจ ซึ่งเป็ นจุดอ่อนสําหรับนําไปสู่การค้นหาสาเหตุและ
แนวทางแก้ไข
 รับรูค้ วามกังวลใจของลูกค้า เพื่อสร้างขั้นตอนการบริการเพื่อลดและคลายความกังวลใจของ
ลูกค้า

4. กระบวนการปรับเปลีย่ นตนเองเพือ่ สร้างบริการที่มีคณ
ุ ภาพ
4.1 ปรับเปลี่ยนวิธีคิด พัฒนากรอบความคิดใหม่ในการทํางานบริการเชิงรุก
4.2 เพิ่มทักษะการสื่อสารในงานบริการ
 การใช้คาํ พูด นํ้าเสียง ภาษาท่าทาง
 การฟั งลูกค้าอย่างตั้งใจ รับรูท้ ้งั เนื้ อหาสาระและภาวะอารมณ์
5. การวัดผลสําเร็จงานบริการ
 การกําหนดเป้าหมายงานบริการที่ SMART
 การวัดความสําเร็จของงานบริการต้องวัดที่ลกู ค้า
วิธีการอบรม
เป็ นการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ ผูเ้ ข้าอบรมจะนําประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนกันทํา Workshop ภายใต้
บรรยากาศ การคิด การทํา การนําเสนอ และสรุปการเรียนรูร้ ่วมกัน เพื่อกําหนดเป็ นแนวทางการให้บริการที่มี
คุณค่าต่อลูกค้า

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั
ผูเ้ ข้ารับการอบรมจะมีความรูแ้ ละมุมมองที่กว้างขึ้ นในเรื่องงานบริการลูกค้า มีความเข้าใจถึงความสําคัญ
ที่จะต้องปรับเปลี่ยนตนเองเพื่อสรรค์สร้างความคิดใหม่ ๆ วิธีปฏิบตั ิใหม่ ๆ และตระหนักถึงการให้บริการลูกค้า
ด้วยจิตมุง่ บริการ (Service Mind) เพื่อให้ลกู ค้าเกิดความประทับใจ และกลับมาใช้บริการกับองค์กรอย่างต่อเนื่ อง
อาจารย์บดี ตรีสุคนธ์
วิทยากร
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Course:

การป้องกันและจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าเชิงรุก

หลักการและเหตุผล
ทุกวันนี้ การแข่งขันทางธุรกิจยากลําบากและหนักหน่ วงยิง่ ขึ้ น เพราะนอกจากมีค่แู ข่งขันที่เข้มแข็งแล้ว
บรรดาลูกค้าก็มีความต้องการมากขึ้ น และความต้องการของลูกค้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้ นเรื่อยๆ ไม่สิ้นสุด ลูกค้ามี
การเรียกร้องสิทธิที่ตนควรจะได้ ไม่วา่ จะเป็ นการร้องเรียนโดยตรงกับบริษัท ร้องเรียนผ่านโทรศัพท์ ร้องเรียนผ่าน
จดหมาย และรวมทั้งการร้องเรียนผ่านสื่อสาธารณะ เมื่อเป็ นเช่นนี้ แล้ว ทุกธุรกิจต้องมีวธิ ีการและระบบการ
จัดการที่ดีในการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า เพราะยิง่ การจัดการข้อร้องเรียนลูกค้ามีประสิทธิภาพมากขึ้ นเท่าไร
ยิง่ สร้างความประทับใจและลดความไม่พอใจของลูกค้าได้มากขึ้ นเป็ นลําดับ
หลักสูตรนี้ จึงพัฒนาขึ้ น เพื่อให้ผเู้ ข้ารับการฝึ กอบรมเรียนรูเ้ ทคนิ ควิธีในการจัดการกับข้อร้องเรียนของ
ลูกค้าอย่างเป็ นระบบ ฝึ กปฏิบตั ิการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้าทั้งโดยตรงแบบเผชิญหน้า การร้องเรียนผ่าน
โทรศัพท์ รวมทั้งช่องทางอื่นๆ ในเชิงป้องกันและจัดการปั ญหาข้อร้องเรียนลูกค้า และสามารถนําไปใช้ปฏิบตั ิงาน
งานจริงได้ในชีวติ การทํางาน

ประโยชน์ที่ได้รบั
- วิธีการปฏิบตั ิเพื่อให้ทราบถึงความพึงพอใจ หรือไม่พึงพอใจของลูกค้า ก่อนที่ลกู ค้าจะร้องเรียน
- แนวทางปฏิบตั ิในการลดปั ญหาข้อร้องเรียนลูกค้าในสถานการณ์ต่างๆ จากหนักกลายเป็ นเบา และจาก
เบาไปเป็ นไม่มีปัญหา
- หลักการสําคัญยิง่ 6 ประการในการใช้ความฉลาดทางอารมณ์ในการบริการลูกค้า
หัวข้อการฝึ กอบรม
-

Service Mind กับ Service Skill ทําอย่างไรให้มีประสิทธิภาพดีควบคู่กนั
Service Attitude กับอารมณ์โกรธ ตําหนิ ร้องบ่น ต่อว่า และร้องเรียนจากลูกค้า
การรูจ้ กั กับประเภทของลูกค้า เพื่อเลือกใช้วธิ ีการเจรจาให้เหมาะสม
การป้องกันปั ญหาข้อร้องเรียนลูกค้าด้วยความฉลาดทางอารมณ์ในการบริการลูกค้า (Roleplay)
การวิเคราะห์วงจรการให้บริการ เพื่อการป้องกันปั ญหาและการให้บริการเชิงรุก (Workshop)
ขั้นตอนการรับมือกับลูกค้าที่ไม่พึงพอใจ โกรธ ตําหนิ ร้องบ่น ต่อว่า และร้องเรียนจากลูกค้า (Take
HEAT by H-E-A-R-T ดับไฟโกรธลูกค้าด้วยใจ) - (Roleplay)
- การเขียนบทสนทนากับลูกค้าในสถานการณ์ต่างๆ – จากข้อมูล/ปั ญหาจริงของผูเ้ รียน (Workshop)
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- หลัก 4R : แนวทางปฏิบตั ิในการลดปั ญหาข้อร้องเรียนลูกค้าในสถานการณ์ต่างๆ จากหนักกลายเป็ นเบา
และจากเบาไปเป็ นไม่มีปัญหา
- สรุป/ถาม-ตอบ
วิทยากร
อาจารย์พรเทพ ฉันทนาวี
ระยะเวลาฝึ กอบรม 1 วัน (ยืดหยุน่ ตามความต้องการของผูจ้ ดั )

ติดต่อสอบถามการจัดอบรมภายในองค์กร
ั เดชสุรย
คุณอรัญญา ชย
ิ ะ 086-8929330 , 086-6183752
Tel 02-1753330 email : aranya.chaidejsuriya@gmail.com
www.ptstraining.in.th www.facebook/aranya chaidejsuriya
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หลักสูตร: สื่อสารอย่างไรให้เข้าใจ ได้ใจและได้งาน
หลักการและเหตุผล:
จากการสํารวจผูค้ นที่ทาํ งานในองค์กร บริษัท ห้างร้าน ล้วนพบว่า ปั ญหาพื้ นฐานหนึ่ งที่สาํ คัญมากที่มี
ผลกระทบอื่น ๆ ตามว่า ก็คือ ปั ญหาการสื่อสาร ไม่วา่ จะเป็ นการสื่อสารระหว่างหัวหน้ากับลูกน้อง เพื่อนร่วมงาน
และกับลูกค้า ทั้ง ๆ ที่จริงแล้ว คนเราทุกคนต่างไม่ตอ้ งการให้เกิดอุปสรรคปั ญหาจากการสื่อสารกันทั้งนั้น แล้ว
เหตุใดการสื่อสารจึงกลายเป็ นปั ญหา
เราจะมาวิเคราะห์ถึงปั ญหาสาเหตุของการสื่อสาร และชี้ แนะ ส่งมอบเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพในการ
สื่อสาร เพื่อให้ปัญหาการสื่อสารถูกขจัดหมดสิ้ นไปจากการเรียนและเล่นกิจกรรมที่เราออกแบบและพัฒนามาใช้
ในการสอนเทคนิ คการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพยิง่ ให้ท่านได้นํากลับไปใช้ในการทํางานในองค์กรของท่าน
วัตถุประสงค์:
1. เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมมีหลักการและเทคนิ คในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมลงมือฝึ กปฏิบตั ิทกั ษะที่เกิดจากการทําตามขั้นตอนเทคนิ คการสื่อสารต่าง ๆ นําไป
ประยุกต์ใช้ได้ในงาน
หัวข้อฝึ กอบรม
 การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในองค์กรคืออะไร
- เพื่อให้เกิดการกระทํา
- เพื่อความเข้าใจตรงกัน
- เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
- เพื่อการโน้มน้าวใจ เปลี่ยนทัศนคติ
- เพื่อความสนิ ทสนม
 การทะลายกําแพงกั้นขวางประสิทธิภาพของการสื่อสารจากผูส้ ่งสารกับผูร้ บั สาร
- ปั จจัยภายนอก เช่น สิ่งแวดล้อม สถานที่ สื่อที่ใช้
- ปั จจัยภายใน เช่น ความพร้อม ความสนใจในการรับสาร อารมณ์ ภาษา
 เทคนิ คการฟั งที่มีประสิทธิภาพ 2 แบบ (Workshop & Role play)
- Passive Listening
- Active Listening
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 P-Q-R-S Techniques : เครื่องมือการพูดที่มีประสิทธิภาพในการสื่อสาร
- เทคนิ คการถอดความ Paraphrasing Technique
- เทคนิ คการถาม Questioning Technique
- เทคนิ คการสะท้อนความรูส
้ ึก Reflective Response Technique
- เทคนิ คการสรุปประเด็น Summarizing Technique
 S-C-O-T Techniques : เครื่องมือการรับมือกับความขัดแย้งโต้เถียงที่มีประสิทธิภาพ (ชมวิดีโอคลิปและฝึ ก
ปฏิบตั ิ)
- Soft Approach
- Catch the feeling before fact
- Open mind to understand
- Take response
 ช่องทางการสื่อสารที่มกั สร้างปั ญหาและวิธีการแก้ปัญหา 2 ช่องทาง (ชมวิดีโอคลิปและฝึ กปฏิบตั ิ)
- ทางโทรศัพท์
- การเผชิญหน้า
 ประเภทของคําพูด 2 ลักษณะและวิธีการเปลี่ยนคําพูด (เล่นเกมภาษาเทพและมาร พร้อมฝึ กปฏิบตั ิ)
- Magic Words ภาษาเทพ
- Killing Words ภาษามาร
วิทยากร อาจารย์พรเทพ ฉันทนาวี
วิธีการฝึ กอบรม:
 บรรยายนํา กิจกรรม เกม บทบาทสมมติ ชมวิดีโอคลิป ถกอภิปราย และฝึ กปฏิบตั ิ
ระยะเวลาการฝึ กอบรม:
 1 วัน
เหมาะสําหรับ:
 พนักงานทุกระดับ หัวหน้างาน และผูบ้ ริหารที่ตอ้ งการพัฒนาทักษะการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพดียงิ่ ขึ้ น
จํานวนผูเ้ ข้าอบรม
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การติดต่อ
คุณอรัญญา ชัยเดชสุรยิ ะ (ตุม้ ) 086-8929330 , 086-6183752
Training Manager
Professional Training Solution Ltd. Partnership
Tel

02-1753330

Fax

02-1753305

Email aranya.chaidejsuriya@gmail.com
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