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Course: 
Power of Influencing and Motivating Others 
อยากใหน้ายรกั ลูกนอ้งนบัถือ รู้จกัจูงใจคน น าทีมสู่ขีดสูงสดุ 
 

Duration: 1 Day (9:00 – 16:00) 

 

หลักการและเหตุผล: 
โดยปกติมนษุย์เรานัน้ไมส่ามารถท างานทกุอยา่งให้ส าเร็จได้ด้วยตวัคนเดียว โดยเฉพาะอยา่งยิ่งคนที่ท างานอยูใ่นองค์กรขนาดใหญ่

ที่จะต้องประสานงานกับผู้คนจ านวนมาก เมื่อพิจารณาในแง่หนึ่งบุคคลที่ท างานอยู่รอบข้างเรานัน้  ก็ถือเป็นปัจจยัส าคญัที่ท าให้เรา
ประสบความส าเร็จหรือความล้มเหลวก็ได้ ดังนัน้การปฏิสมัพันธ์กับคนอย่างถูกวิธีจึงกลายเป็นตัวแปรส าคัญที่ท าให้คนบรรลุถึง
จุดสูงสดุในหน้าที่การงาน หลกัสตูร Power of Influencing and Motivation Others เป็นหลกัสูตรที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อเสริม
ทกัษะด้านจิตวิทยาในการบริหารและมีอิทธิพลเหนือคนรอบข้าง โดยใช้เคร่ืองมือทางจิตวิทยาต่างๆ เพื่อให้คนเหลา่นัน้ร่วมมือท างาน
กบัเราตามวตัถปุระสงค์ที่ได้ตัง้เปา้หมายเอาไว้ 
 

ประโยชน์ที่จะได้รับ:    
 มีแนวทางการพฒันาบคุลกิภาพ อารมณ์ และพฤตกิรรมการแสดงออกอยา่งเหมาะสม 

 เรียนรู้ถึงเทคนิค และวิธีการสือ่สารอยา่งมีประสทิธิภาพ 

 เรียนรู้หลกัการ และเทคนิคการสร้างแรงจงูใจให้กบัตนเองและผู้อืน่ 

 สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยกุต์ใช้ในการท างานให้ประสบความส าเร็จตามเปา้หมาย 
 

หัวข้อการบรรยาย: 

 การวเิคราะห์บคุลกิภาพตนเอง 

 การบริหารอารมณ์ และสร้างแรงจงูใจให้กบัตนเอง 

 ธรรมชาติความแตกตา่ง และความต้องการของมนษุย์ 

 หลกัการสือ่สารเพื่อการจงูใจ 
- องค์ประกอบของการสือ่สาร 
- ประเภทของการสือ่สาร 
- การเลอืกใช้สือ่ให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ 
- เทคนิค ABCDEF เพื่อการสือ่สารท่ีมีประสทิธิภาพ 
- อิทธิพลของค าพดู น า้เสยีง และภาษาทา่ทาง 

 ความแตกตา่งระหวา่ง หวัหน้า และผู้น ากบัอิทธิพลในการจงูใจผู้อืน่ให้ท างานบรรลเุปา้หมาย 

 การสร้างความไว้วางใจ และการยอมรับจากผู้อื่น (Building Trust) 

 บทบาทของสมาชิกทมีในการสร้างทีมงาน 

 การพฒันาบคุลกิภาพ และสร้างพฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสม (แบบทดสอบรายบคุคล) 
(Personality Development and Assertive Behaviors)  

 ทกัษะการสร้างสมัพนัธภาพระหวา่งบคุคล (Interpersonal Skills) 
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- หลกั 7 ประการในการเข้าใจผู้อื่น 
- Active Listening 
- Asking the right questions 

 4 ขัน้ตอน ในการรับมือกบัข้อโต้แย้งของลกูค้าและเพื่อนร่วมงาน 

 เทคนิคการจดัการกบัความขดัแย้ง 

 สตูรส าเร็จ AM Model ส าหรับการวิเคราะห์และวิธีจงูใจผู้อื่นท างานให้อยา่งเต็มใจ  

 บญัญัติ 10 ประการ ในการสร้างแรงจูงใจเชิงรุกของผู้ที่ประสบความส าเร็จอย่างสงู (Proactive Motivation of Highly Success 
Persons) 

 เทคนิคการสร้างขวญั ก าลงัใจ ให้กบัทีมงาน แบบ Day to Day Management 
 

เหมาะส าหรับ: 

 หวัหน้างาน ผู้บริหารทกุระดบั เจ้าของกิจการ และบคุคลทัว่ไปผู้ที่สนใจการพฒันาตนเองด้านจิตวิทยาการท างานและการบริหาร
เพื่อนร่วมงาน 

 

วิทยากร: 
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒจิาก บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จ ากดั  
 

วันและเวลาในการจัดงานสัมมนา 
วนัท่ี 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมจสัมิน ซิตี ้(ซอยสขุมุวทิ 23) หรือโรงแรมที่เทียบเทา่ 
(สถานที่อาจมกีารเปลี่ยนแปลงกรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่ประสานงาน) 

 

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานสมัมนา 
ราคา 5,900 บาท (ราคานีย้งัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%)  

 

ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200%ของค่าใช้จ่ายจริง 
 (พระราชกฤษฎกีาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป) 

 

สร้างสรรค์หลักสูตรสัมมนาคุณภาพเย่ียมโดย 
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แผนที่ โรงแรมจสัมิน ซิตี ้(ซอยสขุมุวิท 23) (สถานที่อาจมกีารเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ประสานงาน) 
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Registration Form 
บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จ ากดั (ส านกังานใหญ่) 573/140 ซอยรามค าแหง 39 แขวงพลบัพลา 

เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 Tel: 0-2949-0955/ 0-2318-6891 Fax: 0-2949-0991 
เลขประจ าตวัผู้ เสยีภาษี 0105548037730 

*  ข้อมูลผู้เข้าร่วมสัมมนา: (โปรดกรอกข้อมลูให้ครบถ้วนและชดัเจน, ภาษาไทย: ตัวบรรจง, ภาษาอังกฤษ: ตัวพิมพ์) 

ข้อมูลเพื่อใช้ออกใบก ากับภาษี: (โปรดตรวจสอบความชดัเจนครบถ้วน เพื่อความถกูต้องของใบเสร็จ/ใบก ากบัภาษีท่ีท่านจะได้รับ) 

ช่ือทีใ่ห้ระบใุนใบก ากบัภาษี: ______________________________________________ ตามช่ือบริษัทด้านบน 

ที่อยูท่ี่ให้ระบใุนใบก ากบัภาษี: _______________________________________________________________    

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

การช าระเงนิค่าสัมมนา: สามารถสอบถามรายละเอยีดและส ารองที่นัง่ได้ที่ 0-2949-0955, 0-2318-6891 ต่อ 104,105,108,109 
วิธีการช าระเงนิ 
 โอนเงินเข้าบญัชี บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จ ากดั  

ธนาคารธนชาต  สาขาเอสพละนาด รัชดา  บญัชีออมทรัพย์เลขที่ 260-2-15492-2   โอนวนัท่ี_________________________ 
ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาสีแ่ยกศรีวรา     บญัชีออมทรัพย์เลขที ่140-2-63049-9  โอนวนัท่ี_________________________ 

 ถือเช็คจา่ยหน้างานในนาม บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จ ากดั 
 จ่ายเงินสดหน้างาน 

หากข้อมูลครบถ้วนแล้ว กรุณาส่งกลับมาที่ Email: seminar@bostonnetwork.com  หรือ Fax มาพร้อมกับ 

ส าเนาการโอนเงนิที่ 0-2949-0991*                            

 *โปรดน าหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายมายื่นในวนัสัมมนา 
 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการส ารองท่ีนัง่ให้แก่ผู้สง่เอกสารลงทะเบียนครบถ้วนและช าระเงินแล้วเทา่นัน้ 
 เจ้าหน้าที่จะแจ้งยืนยนัการลงทะเบียนของทา่นอีกครัง้หลงัจากได้รับเอกสาร 
 ในกรณีที่ทา่นส ารองที่นัง่ไว้แล้วแตไ่มส่ามารถเข้าร่วมการสมัมนาได้   กรุณาแจ้งลว่งหน้าก่อนวนังานอยา่งน้อย 10 วนั 
 หากไม่แจ้งตามก าหนด ท่านจะต้องช าระค่าธรรมเนียมเอกสารเป็นจ านวน 50% ของอัตราค่าลงทะเบียน 

หลักสูตรที่ร่วมสัมมนา__________________________________________________วันสัมมนา_________________ 

ช่ือ-นามสกลุ  (ภาษาไทย) ________________________________________________________________________ 

 (ภาษาองักฤษ) ______________________________________________________________________ 

บริษัท  (ภาษาไทย)_________________________________________________________________________ 

 (ภาษาองักฤษ)______________________________________________________________________ 

ต าแหนง่งาน: _____________________________________แผนก/ฝ่าย: _____________________________________ 

 เบอร์โทรศพัท์ที่ท างาน: ___________________ตอ่____________เบอร์โทรศพัท์มือถือ:__________________________ 

Fax: _________________________________  E-mail: _________________________________________          ____ 

ชื่อผู้ประสานงาน (HR)_______________________________เบอร์โทรศพัท์_____________________ตอ่__________ 
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