You can be the best by THE BEST.

เทคนิคการโน้ มน้ าว กลยุทธ์ การครองใจคน
WHY must be this course?

(ทำไมจึงต้ องเป็ นหลักสูตรนี ้?)

เพรำะผู้นำต้ องสำมำรถนำคนอื่นได้ ปั ญหำหนึง่ ของผู้นำ คือ กำรโน้ มน้ ำวจูงใจ จะทำอย่ำงไรให้ คนอื่นเขำเชื่อถือ
เชื่อใจ และ เชื่อมัน่ ในสิ่งที่เรำอยำกให้ เขำยอมรับ สำเหตุมำจำกกำรขำดควำมเชื่อมัน่ ตนเอง ไม่สำมำรถดึงศักยภำพใน
ออกมำใช้ ได้ แต่หลักสูตรนี ้มีเคล็ดลับสำคัญช่วยท่ำนได้
HOW to train?

(มีกระบวนกำรในกำรฝึ กอบรมอย่ำงไร?)

ระบบกำรฝึ กอบรมแบบ ผสมผสานที่ผ้ ูเข้ าอบรมมีส่วนร่ วม
กำรบรรยำย ด้ วยบรรยำกำศที่เป็ นกันเอง
กรณีศกึ ษำ จำกวีดีโอ ร่วมกันวิเครำะห์
กิจกรรมย่อย ที่ทกุ คนสำมำรถเรี ยนรู้ได้ ด้วยตนเอง
กิจกรรมพิเศษ ที่เน้ นให้ เห็นภำพรวมและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรอย่ำงจริงจัง
ทำให้ ผ้ เู ข้ ำอบรมสำมำรถเข้ ำถึง แก่นของเนื ้อหำได้ ด้วยตนเอง ภำยใต้ กำรควบคุมดูแลอย่ำงใกล้ ชิดของวิทยำกร
WHAT about this course?

(หลักสูตรนี ้ฝึ กอบรมในเรื่ องใด?)

หลักสูตร เทคนิคการพูดเพื่อการโน้ มน้ าวใจและประสิทธิภาพการสื่อสาร จะทำให้ ทำ่ นเป็ นผู้นำที่จงู ใจ
คนอื่นได้ และช่วยแก้ ปัญหำควำมไม่ชดั เจนในกำรสื่อสำร ทังขบวนกำรรั
้
บและกำรส่งสำร ให้ มีควำมชัดเจน เข้ ำใจใน
ข้ อมูลที่ถกู ต้ องตรงกัน เกิดกำรสื่อสำรที่มีประสิทธิภำพ
 พัฒนำทักษะกำรโน้ มน้ ำวจูงใจ
 เพิ่มภำวะผู้นำและควำมเชื่อมัน่ ในตนเอง
 สำมำรถประมวลวิเครำะห์ข้อมูลก่อนกำรพูดหรื อกำรเจรจำต่อรอง
 พัฒนำมุมมองควำมคิดและทัศนคติไปในทำงที่สร้ ำงสรรค์
 มีขบวนกำรโสตทัศนะที่สำมำรถรับรู้ และ วิเครำะห์สำรที่ได้ รับอย่ำงถูกต้ องลึกซึ ้ง
 สำมำรถรับปั ญหำและแก้ ปัญหำได้ หลำยรูปแบบ
 เพิ่มประสิทธิภำพกำรทำงำน และกำรทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ เป็ นอย่ำงดี
WHO should be trained?

(ผู้ที่ควรเข้ ำอบรมใหลักสูตรนี ้คือ?)

ผู้นา หัวหน้ า ผู้บริหาร นักธุรกิจ
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รายละเอียดโครงการ
ชื่อหลักสูตร

: เทคนิคการโน้ มน้ าว กลยุทธ์ การครองใจคน

ระยะเวลา

: 2 วัน (12 ชัว่ โมง)

จานวนผู้เข้ าอบรม : ไม่เกิน 40 คน (จำนวนผู้เข้ ำอบรม มีผลต่อค่ำใช้ จำ่ ยวิทยำกร)
สถานที่

: ห้ องประชุม โถงโล่งไม่มีเสำ จัดเก้ ำอี ้แบบ Class room

ทีมวิทยากร

: อำจำรย์แสงธรรม บัวแสงธรรม
The Best Speech Plus Training Center

หัวข้ อการอบรม
1. ความสาคัญของการพูดของผู้นาที่ดี
2. เทคนิคการพูดเพื่อการโน้ มน้ าวจูงใจ
3. เทคนิคการวิเคราะห์ ผ้ ูฟังเพื่อการพูดจูงใจ
4. หลักการพูดเพื่อให้ ได้ ใจคน
5. ศาสตร์ การฟั งเชิงลึก Dimensions of Listening
6. เทคนิคการตัง้ ถาม กลยุทธ์ การอ่ านใจผู้อ่ ืน
7. ปั จจัยสาคัญของการสนทนาให้ ได้ เปรี ยบ
8. ทฤษฎีนา้ เดือด อ่ านความจริงจากปฏิกิริยาภายนอก

มีกิจกรรมและวีดีโอ ประกอบกำรบรรยำย เพื่อสร้ ำงควำมเข้ ำใจมำกขึ ้น

You can be the best by THE BEST.

ตารางการอบรม

เทคนิคการโน้ มน้ าว กลยุทธ์ การครองใจคน
วันแรกของการอบรม
ช่ วงเวลา
Section 1
09:00 – 10:30

รายการ
-

Section 2
10:45 – 12:00

-

Section 3
13:00 – 14:45

-

Section 4
15:00 – 16:00

-

ปฐมบท
ความสาคัญของการพูดของผูน้ าที่ดี
ปั ญหาและข้อจากัดของการจูงใจ
เทคนิคจูงใจ “หัวใจสี่ หอ้ ง”
หลักการวิเคราะห์ผฟู ้ ังก่อนการโน้มน้าว
วิธีการรับมือกับคนที่มีอคติ
พักเบรก 15 นาที
ฝึ กปฏิบตั ิการโน้มน้าวจูงใจ
ร่ วมกันวิเคราะห์ ประมวลผลสิ่ งที่ได้รับจากบทฝึ ก
พักรับประทานอาหารกลางวัน
หัวใจของการเป็ นผูน้ า
ความสาคัญของการฟัง
มหัศจรรย์การฟัง 4 มิติ
เทคนิคการอ่านใจคู่สนทนา
พักเบรก 15 นาที
ชมวีดีโอ เกี่ยวกับการฟังที่ดี
ร่ วมกันวิเคราะห์จากสิ่ งที่ได้รับชม
ชมวีดีโอ เกี่ยวกับการหาคาตอบด้วยตนเอง
ร่ วมกันวิเคราะห์จากสิ่ งที่ได้รับชม
วิทยากรสรุ ปผล
ฝึ กทักษะการถาม และขบวนการคิดวิเคราะห์
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ตารางการอบรม

เทคนิคการโน้ มน้ าว กลยุทธ์ การครองใจคน
วันที่สองของการอบรม
ช่ วงเวลา
Section 1
09:00 – 10:30

-

Section 2
10:45 – 12:00

-

Section 3
13:00 – 14:30

-

Section 4
14:45 – 16:00

-

รายการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การถามและการฟัง จากโจทย์ของ
วิทยากร
ชมวีดีโอ โหมดความคิดและโหมดความรู้
ร่ วมกันวิเคราะห์หาคาตอบที่ถูกต้อง
พักเบรก 15 นาที
ปัจจัยการสนทนาให้ได้เปรี ยบ
ถามอย่างมีพลัง ฟังให้ถูกต้อง มองออกได้ชดั เจน
ทฤษฎีน้ าเดือด อ่านความคิดจากปฏิกิริยาภายนอก
พักรับประทานอาหารกลางวัน
กิจกรรม พิเศษ วงล้อแห่งความจริ ง
ร่ วมกันวิเคราะห์เพิม่ ความเข้าใจเนื้อหา
กิจกรรมพิเศษ 2 ABC
ร่ วมกันวิเคราะห์เพิ่มความเข้าใจเนื้อหา
พักเบรก 15 นาที
ช่วงพิเศษสุ ดๆ ล้อมวงสนทนา
ถาม – ตอบ ข้อสงสัย
ทุกคาถามจะนามาซึ่ งความลึกซึ้ งและกระจ่างชัดในเนื้อหา
ของหลักสู ตร
วิทยากรสรุ ปและปิ ดการอบรม

