ิ ปะการพูดเพือ
ศล
 จูงใจในงานขายและบริการ
วิทยากร: อาจารย์มงคล ต ันติสข
ุ ม
ุ าล

(MBA., B. Engineer, Cert. English, Web & Ecommerce)
 วชาญด้านการฝึ กอบรมธุรกิจ และการพ ัฒนาตนเอง ผูม
วิทยากรผูเ้ ชีย
้ ป
ี ระสบการณ์มากกว่า 20 ปี
ได้ร ับรางว ัลนก
ั พูดดีเด่นสโมสรฝึ กพูด, เป็นอาจารย์สอนคอมพิวเตอร์, เจ้าของเว็บไซต์ และ Webmaster
ํ น ักงานพ ัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, สถาบ ันเพิม
เป็นวิทยากรสา
 ผลผลิตแห่งชาติ, ฯลฯกรรมการบริหาร
สมาคมส่งเสริมบริการสุขภาพเชียงใหม่, อนุกรรมการหอการค้าจ ังหว ัดเชียงใหม่

4 ตุลาคม 2561
09.00 - 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คด
ิ กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
*สถานทีจ
C ัดอบรมอาจเปลีย
C นแปลงได ้ตามความเหมาะสม

หล ักการและเหตุผล
การพูดเป็ นความสามารถพืน
K ฐานของคนทุกคน หลายคนมีความสามารถในการพูด แต่เป็ นการพูดแบบนํK าท่วม
ทุง่ ผักบุ ้งโหรงเหรง ไม่สามารถจูงใจผู ้ฟั งให ้เห็นคล ้อยตาม จัดลําดับหัวข ้อเรือ
C งทีจ
C ะพูดไม่เป็ น พูดได ้ไม่น่าสนใจ
ี โอกาสทีด
หรือพูดวกไปวนมา ทําให ้สูญเสย
C ไี ปทังK ๆทีจ
C ะเป็ นโอกาสทีไC ด ้โน ้มน ้าวผู ้ฟั งให ้เห็นด ้วยกับความคิดของตน
ั จูงให ้เห็นด ้วยกับโครงการ เห็นดีเห็นงามกับแนวคิด กระตุ ้นให ้ผู ้ฟั งเกิดกําลังใจ กระตุ ้นทีมงานให ้
ซงึC อาจเป็ นการชก
ืK สน
ิ ค ้า การต่อรองให ้ได ้ประโยชน์ทงั K สองฝ่ าย เป็ นต ้น
เกิดความกระตือรือร ้น ให ้ผู ้ฟั งอยากซอ
ิ ปะการพูดเพือ
หลักสูตรศล
C การจูงในในงานขายและบริการ จึงได ้ออกแบบขึน
K เพือ
C ชว่ ยพัฒนาให ้ผู ้เข ้ารับการ
ืC ออกมา การ
ฝึ กอบรมสามารถพัฒนาทักษะในการพูดขัน
K สูง คือการพูดเพือ
C จูงในผู ้ฟั งให ้เห็นคล ้อยตามในสงิC ทีผ
C ู ้พูดสอ
พูดเพือ
C การต่อรองถึงสงิC ทีต
C นต ้องการ การจูงใจในการขาย และ การบริการ เพือ
C สร ้างความมัCนใจในตนเอง และประสบ
ี
ความก ้าวหน ้าในหน ้าทีก
C ารงานและในชวต
ิ ต่อไป
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
C ให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมได ้ทราบหลักการของการพูดเพือ
C การจูงใจในงานขายและบริการ
2. เพือ
C ฝึ กฝนทักษะการพูดเพือ
C การจูงในและการต่อรองให ้แก่ผู ้เข ้ารับการฝึ กอบรม
3. เพือ
C สร ้างความมัCนใจให ้กับผู ้เข ้ารับการอบรมในการพูดเพือ
C จูงใจผู ้อืน
C และต่อรองเพือ
C ให ้ได ้ในสงิC ทีต
C นเอง
้
ต ้องการ นํ าไปใชในการปฏิ
บต
ั งิ านจริงอย่างได ้ผลดีเลิศ จนบรรลุเป้ าหมายของตนเอง
ั
ห ัวข้อการฝึ กอบรม/สมมนา
1. หลักการพูดพืน
K ฐาน
2. การเตรียมตัวในการพูดเพือ
C การจูงในงานขายและบริการ
ืC ถือ
3. การสร ้างความน่าเชอ
ั พันธ์ทด
4. การสร ้างความสม
ีC ก
ี บ
ั คูส
่ นทนา หรือกลุม
่ ผู ้ฟั ง
5. การค ้นหาความต ้องการหรือความสนใจของคู่สนทนา หรือกลุม
่ ผู ้ฟั ง
ิ ธิภาพในการจูงใจคน
6. การเกริน
C เรือ
C งทีม
C ป
ี ระสท
7. การใช ้ข ้อมูลประกอบการอธิบาย
8. การจัดโครงเรือ
C งและลําดับหัวข ้อ ทีจ
C ะพูด
9. สารพัดเทคนิคในการพูดจูงใจในการขาย และบริการ
10. การกระตุ ้นผู ้ฟั งให ้สนใจ คล ้อยตาม ตลอดเวลาในการพูด
11. สรุป ถาม-ตอบ

บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร:0-2615-4477-8 โทรสาร:0-2615-4499 อีเมล์: hipotraining@gmail.com , hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็ บไซท์: www.hipotraining.com

ประกาศนียบ ัตร: บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซ ี จําก ัด
อ ัตราหล ักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)
ชําระภายใน 4
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ค่าส ัมมนา
3,900.00
3,700.00

พิเศษ! ชําระภายใน 19
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
3,700.00
3,400.00

VAT 7%
273.00
259.00

ตุลาคม 2561

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
117.00
111.00

รวมจ่ายสุทธิ
4,056.00
3,848.00

กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
4,173.00
3,959.00

์ า
ํ เนาหน้าเช็ค)
ก ันยายน 2561 (โอนเงิน หรือ แฟกซส
VAT 7%
259.00
238.00

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
111.00
102.00

รวมจ่ายสุทธิ
3,848.00
3,536.00

กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
3,959.00
3,638.00

วิธก
ี ารชําระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนีK
1.1 ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี เลขทีC 127-4-66322-6
1.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขทีC 014-2-63503-8
C บัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิงC แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีC จํากัด
ชือ
และแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ ้ามี) ทีC 0-2615-4479
ืC บริษัท เบอร์ตด
C หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
ิ ต่อของท่าน และชือ
2. ชําระด ้วยเช็คบริษัท สังC จ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิงC แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีC จํากัด
3. หัก ณ ทีจ
C า่ ย 3% เลขประจําตัวผู ้เสียภาษี 0-1055-48105-59-0
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉ ัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คน
ื เงินทีไC ด ้ชําระมาแล ้ว
รายละเอียดเพิม
 เติม กรุณาติดต่อ:
บริษัท ไฮโพ เทรนนิงC แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีC จํากัด
Telephone: 02-615-4499, 02-615-4477-8
Fax: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2
Website: www.hipotraining.com
E-mail: hipotraining@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/HIPOtraining

C ถือ, การสร ้างความสัมพันธ์กบ
อบรม, สัมมนา, งานขาย, การตลาด, การพูดเพือ
C จูงใจ, การสร ้างความน่าเชือ
ั ลูกค ้า

บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร:0-2615-4477-8 โทรสาร:0-2615-4499 อีเมล์: hipotraining@gmail.com , hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็ บไซท์: www.hipotraining.com

