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目的達成に向けた、相手の心をつかむ会話術 

จิตวิทยาและวาทศิลป์การโน้มน้าวใจส าหรบัทีมขาย 

หวัใจส ำคญัหนึ่งทีช่่วยท ำใหก้ำรขำยที่ประสบควำมส ำเรจ็ คอื เทคนิคในกำรพูดเพื่อโน้มน้ำวใจลูกคำ้ เพื่อมดัใจลูกคำ้ได้อย่ำงมปีระสทิธผิล  

ซึง่หำกเรำมชีุดควำมคดิในกำรโน้มน้ำวใจทีถู่กต้อง ตัง้แต่กำรเรยีนรูปั้จจยัทีส่่งผลต่อกำรโน้มน้ำวใจ เขำ้ใจวธิกีำรรบัรูข้องมนุษย์ และเขำ้ใจ

หลกักำรสื่อสำรเพื่อกำรจูงใจแล้ว จะช่วยท ำให้เรำสำมำรถฝึกฝนตนให้เป็นนักขำยฝีมอืเยี่ยมได้ด้วยหลกัจติวทิยำและวำทศลิป์ที่ดี  เรยีนรู้

หลกักำรและทกัษะกำรพดูทีส่ำมำรถเขำ้ใจไดง้่ำย สำมำรถน ำไปปฏบิตัไิดท้นัท ี

วตัถปุระสงค ์| Point 

1. เข้าใจปัจจยัท่ีส่งผลต่อการโน้มน้าวใจ 
กำรโน้มน้ำวใจเป็นทัง้ศำสตรแ์ละศลิป์ ทีต่้องศกึษำใหค้รบทุกดำ้นจงึจะสำมำรถปฏบิตัอิอกมำกไดอ้ย่ำงเป็นธรรมชำติ ในหลกัสตูรนี้
เรำจะมำท ำควำมเขำ้ใจกนัว่ำปัจจยัทีส่ง่ผลกระทบต่อกำรโน้มน้ำวใจมอีะไรบำ้ง เพื่อจะไดพ้ฒันำและฝึกฝนไดถู้กจุด 

 
2. เข้าใจวิธีการรบัรูข้องมนุษย ์

มนุษยท์ุกคนมคีวำมแตกต่ำงและมเีอกลกัษณ์เฉพำะตวัทีไ่ม่ซ ้ำใครนัน้ หมำยรวมไปถงึวธิกีำรเรยีนรูข้องมนุษยอ์กีดว้ย เช่น หลำยคน
รบัรูผ้่ำนกำรอ่ำน กำรฟัง กำรเขยีน กำรพูด และอกีหลำกหลำยวธิ ีมำคน้หำและท ำควำมเขำ้ใจรปูแบบกำรรบัรูข้องมนุษยใ์หด้ยีิง่ขึน้
เพื่อกำรโน้มน้ำวใจทีต่รงใจตรงจรติกบัลกูคำ้ 

 
3. เข้าใจหลกัการส่ือสารเพื่อการจงูใจ 

หลำย ๆ ครัง้ กำรสื่อสำรทีผ่ดิวธิสี่งผลใหท้ ำใหลู้กคำ้เขำ้ใจควำมหมำยไม่ครบถ้วน หรอืบำงครัง้อำจจะเขำ้ใจควำมหมำยผดิไป จงึ
จ ำเป็นตอ้งเขำ้ใจหลกักำรและวธิกีำรสือ่สำรทีถู่กตอ้ง โดยเฉพำะหลกักำรสือ่สำรเพื่อกำรจงูใจทีส่ำมำรถน ำไปประยุกตใ์ชไ้ดท้ัง่ในชวีติ
กำรท ำงำนและชวีติสว่นตวั 

 
วิทยากร | Speaker 
ผศ.ดร.ปรชัญำ ปิยะมโนธรรม 
President - Department of Psychology, Philosophy Doctorate Program, Ramkhamhaeng University  

วทิยำกรผูเ้ชีย่วชำญทำงดำ้นจติวทิยำกำรบรหิำร กำรปรบัเปลีย่นเจตคตกิำรแกปั้ญหำและกำรตดัสนิใจเทคนิค
กำรสรำ้งแรงจงูใจ กำรบรหิำรควำมขดัแยง้ และยงัเป็นวทิยำกรฝึกอบรมดำ้นกำรไกล่เกลีย่ใหก้บัหน่วยงำนของ
รฐัหลำยหน่วยงำน เคยด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรกลำงสมำคมจติวทิยำแห่งประเทศไทย เป็นที่ปรกึษำให้กบั 
Unilever Thai Holding Co.,Ltd. และ Siam City Cement Co.,Ltd. 

จบกำรศึกษำปริญญำตรีจติวิทยำกำรให้ค ำปรึกษำและกำรแนะแนว มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง ปริญญำโท   
ใบแรก จติวทิยำใหค้ ำปรกึษำ San Francisco State University ใบที่สอง จติวทิยำอุตสำหกรรมและองคก์ำร 
Golden Gate University ซำนฟรำนซสิโก และปรญิญำเอก จติวทิยำอุตสำหกรรมและองคก์ำร มหำวทิยำลยั
รำมค ำแหง 

Code I-1908-T 

วนั วนัที ่15 สงิหำคม พ.ศ. 2562 เวลำ 14.00-18.00 น. 

สถำนที ่ mirai campus 
อำคำรเมเจอรท์ำวเวอรท์องหลอ่ ชัน้ 10 ซอยทองหลอ่ 10 

ภำษำ ไทย 
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ก าหนดการ | Course Agenda 
วนัที ่15 สงิหำคม พ.ศ. 2562 
13.30 น. - 14.00 น. ลงทะเบยีน 
14.00 น. - 15.15 น. เน้ือหำครึง่แรก 
15.15 น. - 15.30 น. พกั 
15.30 น. - 17.30 น. เน้ือหำครึง่หลงั 
17.30 น. - 18.00 น. ถำมตอบ 
 

 

หลกัสตูรน้ีเหมาะส าหรบั | Target 
พนกังำนคนไทยทีเ่กีย่วขอ้งกบังำนขำย 

รปูแบบ | Format 
กำรบรรยำย 

ค่าลงทะเบียน 
5,000 บำท (ไม่รวมภำษมีลูค่ำเพิม่ 7%) 

วิธีการลงทะเบียน 
ขัน้ตอนการลงทะเบียน 

1. ลงทะเบยีนออนไลน์ (Website/QR Code) 

2. ช ำระค่ำลงทะเบยีน 

3. สง่หลกัฐำนประกอบทำงอเีมล ์info@miraicampus.com 

4. รอรบักำรยนืยนั 

ช่องทางการลงทะเบียน 

https://miraicampus.com/course/i-1910-t/ 

วิธีการช าระเงิน 

โอนเงนิเขำ้บญัชธีนำคำรไทยพำณิชย ์สำขำ เจ อเวนิว ทองหล่อ 

บญัชชีื่อ บรษิทั เมดเิอเตอร ์จ ำกดั 

บญัชอีอมทรพัยเ์ลขที ่404-714011-6 

*ขอสงวนสทิธิก์ำรคนืเงนิทุกกรณ ียกเวน้กรณแีจง้ล่วงหน้ำเกนิ 7 วนั  

ทำงบรษิทัฯ จะคนืเงนิค่ำลงทะเบยีนให ้50% ของยอดจ่ำยจรงิ 

หลกัฐานประกอบการช าระเงิน  

1. ส ำเนำใบ Pay in  

2. ส ำเนำหนงัสอืรบัรองบรษิทัฯ หรอื ส ำเนำใบ ภพ. 20 

(กรณีนิตบิุคคล) 

3. ใบหกั ณ ทีจ่่ำย (กรณีนิตบิุคคล) 

4. ส ำเนำบตัรประชำชน (กรณีบคุคลทัว่ไป) 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 

mirai campus | miraicampus.com 

ผูป้ระสำนงำน 

นำงสำวดวงพร (แพร) (ภำษำไทย) Ms. Yukiko Takahashi (ภำษำองักฤษ / ญีปุ่่ น) 

Tel: 02-392-3288 Tel: 02-392-3288 

E-mail: duangporn@mediator.co.th E-mail: takahashi@mediator.co.th 

講座名 目的達成に向けた、相手の心をつかむ会話術 

コード I-1910-T 

日 付 2019 8 月 15 日（木） 

時 間 14.00〜18.00 

対 象 営業部門のタイ人スタッフの方 

形 式 講義型（定員 30 名） 

言 語 タイ語 

参加費 5,000 THB（+VAT7%) 


