Course:

Power of Influencing and Motivating Others
อยากให้นายรัก ลูกน้องนับถือ รู้จกั จูงใจคน นําทีมสู่ขีดสูงสุด
Duration:

1 Day (9:00 – 16:00)

หลักการและเหตุผล:
โดยปกติมนุษย์เรานันไม่
้ สามารถทํางานทุกอย่างให้ สําเร็จได้ ด้วยตัวคนเดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ทํางานอยูใ่ นองค์กร
ขนาดใหญ่ ที่จะต้ องประสานงานกับผู้คนจํานวนมาก เมื่อพิจารณาในแง่หนึง่ บุคคลที่ทํางานอยู่รอบข้ างเรานันก็
้ ถือเป็ นปั จจัยสําคัญที่
ทําให้ เราประสบความสําเร็จหรื อความล้ มเหลวก็ได้ ดังนันการปฏิ
้
สมั พันธ์กบั คนอย่างถูกวิธีจงึ กลายเป็ นตัวแปรสําคัญที่ทําให้ คนบรรลุ
ถึงจุดสูงสุดในหน้ าที่การงาน หลักสูตร Power of Influencing and Motivation Others เป็ นหลักสูตรที่ได้ รับการออกแบบมาเพื่อเสริม
้ วมมือทํางาน
ทักษะด้ านจิตวิทยาในการบริหารและมีอิทธิพลเหนือคนรอบข้ าง โดยใช้ เครื่ องมือทางจิตวิทยาต่างๆ เพื่อให้ คนเหล่านันร่
กับเราตามวัตถุประสงค์ที่ได้ ตงเป
ั ้ ้ าหมายเอาไว้
ประโยชน์ ท่ จี ะได้ รับ
 มีแนวทางการพัฒนาบุคลิกภาพ อารมณ์ และพฤติกรรมการแสดงออกอย่างเหมาะสม
 เรี ยนรู้ถงึ เทคนิค และวิธีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
 เรี ยนรู้หลักการ และเทคนิคการสร้ างแรงจูงใจให้ กบั ตนเอง และผู้อื่น
 สามารถนําความรู้ที่ได้ รับไปประยุกต์ใช้ ในการทํางานให้ ประสบความสําเร็จตามเป้าหมาย
หัวข้ อการบรรยาย
 การวิเคราะห์บคุ ลิกภาพตนเอง
 การบริหารอารมณ์ และสร้ างแรงจูงใจให้ กบั ตนเอง
 ธรรมชาติความแตกต่าง และความต้ องการของมนุษย์
 หลักการสื่อสารเพื่อการจูงใจ
- องค์ประกอบของการสื่อสาร
- ประเภทของการสื่อสาร
- การเลือกใช้ สื่อให้ เหมาะสมกับสถานการณ์
- เทคนิค ABCDEF เพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
- อิทธิพลของคําพูด นํ ้าเสียง และภาษาท่าทาง
 ความแตกต่างระหว่าง หัวหน้ า และ ผู้นํา กับอิทธิพลในการจูงใจผู้อื่นให้ ทํางานบรรลุเป้าหมาย
 การสร้ างความไว้ วางใจ และการยอมรับจากผู้อื่น (Building Trust)
 บทบาทของสมาชิกทีมในการสร้ างทีมงาน
 การพัฒนาบุคลิกภาพ และสร้ างพฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสม (แบบทดสอบรายบุคคล)
(Personality Development and Assertive Behaviors)
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 ทักษะการสร้ างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล (Interpersonal Skills)
- หลัก 7 ประการในการเข้ าใจผู้อื่น
- Active Listening
- Asking the right questions
 4 ขันตอน
้
ในการรับมือกับข้ อโต้ แย้ งของลูกค้ า และเพื่อนร่วมงาน
 เทคนิคการจัดการกับความขัดแย้ ง
 สูตรสําเร็จ AM Model สําหรับการวิเคราะห์และวิธีจงู ใจผู้อื่นทํางานให้ อย่างเต็มใจ
 บัญญัติ 10 ประการ ในการสร้ างแรงจูงใจเชิงรุกของผู้ที่ประสบความสําเร็จอย่างสูง (Proactive Motivation of Highly Success
Persons)
 เทคนิคการสร้ างขวัญ กําลังใจ ให้ กบั ทีมงาน แบบ Day to Day Management
เหมาะสําหรั บ:
 หัวหน้ างาน ผู้บริ หารทุกระดับ เจ้ าของกิจการ และบุคคลทัว่ ไปผู้ที่สนใจการพัฒนาตนเองด้ านจิตวิทยาการทํางานและการบริ หาร
เพื่อนร่วมงาน

Why Boston Network?





World Class Curriculum - our course curriculums incorporate best-in-business thinking and
practices and are designed for all organizational levels.
Renowned Trainers - all our seminars, conferences are led by senior executives, managers,
authors, educators, consultants, even CEOs. They’re not only skilled speakers, but top business
practitioners who have been in the trenches
Satisfaction Guarantee - we are totally focused on customer satisfaction. Our 100% customer
satisfaction guarantee is the factor that will distinct us from others.
Experienced Training Specialist - with more than five years of experiences, we bring in latest
business know-how, world-class cutting edge management knowledge, and valuable insights to
Thai society. We held over 200 seminar events each year with more than 10,000 executive
participants countrywide.

100% Satisfaction Guarantee
After attending Boston Network seminar or event, if you are not fully satisfied that we
have delivered everything promised. Simply notify the seminar administrator by the lunch
break and we will refund the entire registration fee.
Boston Network Co., Ltd. Tel. 02-949-0955/ 02-318-6891 Mobile: 086-337-8266, Fax: 02-949-0991
E-mail: seminar@bostonnetwork.com, Web: http://www.bostonnetwork.com

