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Course: 
Power Influencing and Motivating Others 
อยากใหน้ายรกั ลูกนอ้งนบัถือ รู้จกัจูงใจคน นําทีมสู่ขีดสูงสดุ   

 
Course ID: BN160006 
Duration: 1 day (9:00 – 16:00) 
Instructor: 
 
หลักการและเหตุผล: 
โดยปกติมนษุย์เรานัน้ไม่สามารถทํางานทกุอย่างให้สําเร็จได้ด้วยตวัคนเดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนท่ีทํางานอยู่ในองค์กรขนาด
ใหญ่ ท่ีจะต้องประสานงานกบัผู้คนจํานวนมาก เม่ือพิจารณาในแงห่นึง่บคุคลท่ีทํางานอยู่รอบข้างเรานัน้ก็ถือเป็นปัจจยัสําคญัท่ี
ทําให้เราประสบความสําเร็จหรือความล้มเหลวก็ได้ ดงันัน้การปฏิสมัพนัธ์กบัคนอย่างถกูวิธีจึงกลายเป็นตวัแปรสําคญัท่ีทําให้
คนบรรลถุึงจดุสงูสดุในหน้าท่ีการงาน หลกัสตูร Power Influencing and Motivation Others เป็นหลกัสตูรท่ีได้รับการออกแบบ
มาเพื่อเสริมทักษะด้านจิตวิทยาในการบริหารและมีอิทธิพลเหนือคนรอบข้าง โดยใช้เคร่ืองมือทางจิตวิทยาต่างๆ เพ่ือให้คน
เหลา่นัน้ร่วมมือทํางานกบัเราตามวตัถปุระสงค์ท่ีได้ตัง้เปา้หมายเอาไว้ 
 
ประโยชน์ที่จะได้รับ: 

 รู้กลยทุธ์ และเคลด็ลบัวิธีการจงูใจ ให้งานประสบผลสําเร็จ 

 เทคนิคการสร้างความประทบัใจ และสมัพนัธภาพอนัดีระหวา่งเพ่ือนร่วมงาน ลกูน้อง และเจ้านาย 

 เรียนรู้วธีิการส่ือสาร การพดูเพ่ือโน้มน้าวจิตใจ 

 รู้วิธีการรับมือกบัปัญหาและวิธีการขจดัความขดัแย้ง ทราบถงึวิธีการแก้ไขปัญหา 
  
หวัข้อการบรรยาย: 

 กลยทุธ์การจงูใจ ชีนํ้า กระตุ้นให้ผู้อื่นทํางานให้คณุ  และก่อให้เกิดผลงานท่ีมีประสทิธิภาพในการติดต่อสื่อสาร 

 หลกัการวิเคราะห์หามิตรแท้ 

 วิธีการสร้างความประทบัใจ 

 วิธีการสื่อสารอยา่งมีประสทิธิภาพ  สร้างขวญั กําลงัใจและความเช่ือมัน่ รวมถึงการสร้างทีมงานท่ีมีคณุภาพ 

 วิธีการขจดัความขดัแย้งและ การรับมือกบัคนเจ้าปัญหา ซึง่แนะถึงวธีิการแก้ไขท่ีมีประสทิธิภาพสามารถใช้ได้จริง 

 Psychology Triggers แบบตา่ง ๆ จากบทวิจยัจากมหาวิทยาลยัชัน้นําของโลก 
 
เหมาะสาํหรับ: 

 ผู้บริหารระดบักลางและระดบัสงู เจ้าของกิจการ และบคุคลทัว่ไปผู้ ท่ีสนใจการพฒันาตนเองด้านจิตวทิยาการทํางานและ
การบริหารเพ่ือนร่วมงาน 
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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. 
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