Training Center Service

โปรแกรมฝึ กอบรมหลักสูตร : พิชิตใจลูกค้าภายใน 3 นาที
ระยะเวลาในการฝึ กอบรม : 1 วัน เวลา 09.00-16.00 น.
ั ทรัพย์
วิทยากร : ภก. คงเกียรติ ฉัตรหิรญ
หลักการและเหตุผล
เนื่องจากปจั จุบนั การแข่งขันในด้านธุรกิจบริการมีการแข่งขันกันสูงมาก การทํางานเป็ นทีมการเข้าใจซึ่งกัน
และกัน ระหว่างเพือ่ นร่วมงาน รวมถึงระดับหัวหน้างานจึงมีความสําคัญเป็ นอย่างมาก นอกจากนี้ การเพิม่ ยอดขายก็เป็ นอีก
เรื่องทีท่ ุกบริษทั ให้ความสําคัญ ดังนัน้ ทักษะหนึ่งทีส่ าํ คัญก็คอื การประเมินประเภทของลูกค้าทีเ่ ข้ามารับบริการ เนื่องจาก
ลูกค้าทุกคนมีความแตกต่างกันและต้องการการยอมรับเหมือนดังบุ
่ คคลพิเศษ ดังนัน้ หากเราสามารถประเมิน และเข้าใจ
ในความแตกต่างของลูกค้าและเพือ่ นร่วมงานแต่ละบุคคลได้ และ สามารถประยุกต์ ปรับเปลีย่ นรูปแบบการสื่อสารได้อย่าง
เหมาะสม ย่อมส่งผลให้เกิดความประทับใจในบริการ ทําให้ยอดขายเพิม่ มากขึน้ และยังสามารถพัฒนาลูกค้าให้กลายเป็ น
ลูกค้าประจํา (ROYALTY CUSTOMER) ทีจ่ งรักภักดี กับบริษทั ในด้านพนักงานลดการเกิด TURN OVERRATE ในองค์กร
ส่งผลให้เกิดการเติบโตในระยะยาว และส่งผลให้พนักงานมีความสุขในการทํางาน
วัตถุประสงค์
 เข้าใจรูปแบบการทํางานของคนสมองซีกซ้าย และ คนสมองซีกขวา ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร ทําให้คนคนทีม่ ี
รูปแบบสมองทีแ่ ตกต่างกัน มากยิง่ ขึน้
 เรียนรูก้ ารแบ่งประเภทของคนออกเป็ น 4 ประเภทตาม หลักการของ CARL G JUNG ถ่ายทอดในรูปแบบของ ธาตุ
ทัง้ 4 ดิน นํ้า ลม ไฟ เพื่อให้ผเู้ ข้าสัมมนาทราบถึงความแตกต่าง ทางมุมมองความคิด การตัดสินใจ แรงกระตุ้น
MOTIVATION ของคนในแต่ล ะประเภท ผ่านประสบการณ์ ต รงของวิทยากร ทําให้ส ามารถ ประเมิน ตนเอง
ประเมินผูอ้ น่ื และ เลือกวิธสี อ่ื สารทีเ่ หมาะสมกับคนในแต่ละประเภท
 สามารถประเมินตนเอง ว่าเป็ นบุคคลประเภทใด เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา และ ปรับตัวให้ยดื หยุ่น เข้ากับคน
แตกต่างจากเราได้
 สามารถประเมิน การสังเกต ว่าเขาเป็ นคนประเภทไหน เพื่อเลือกการสื่อสารทีเ่ หมาะสม ให้โดนใจ และ ตรงกับ
ประเภทของเขา
 ตระหนักถึง ภาษากาย และ นํ้าเสียง จังหวะ ในการสือ่ สาร
 ทราบถึงประตูทงั ้ 7 ทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจ คัดกรอง ข้อมูลต่างๆ ทีเ่ ข้ามาหาเรา ส่งผลให้เราสามรถโน้มน้าว และ
เข้าใจผูอ้ น่ื ได้ในเชิงลึก
หัวข้อสัมมนา
ั่ ่
 เมือ่ คนสมองซีกขวา เจอหน้า คนสมองซีกซ้าย เรียนรูค้ วามแตกต่าง ของคนทีม่ แี นวคิดมาจากสมองสองฝงที
แตกต่างกัน เพือ่ ประโยชน์ในการเข้าใจ การสร้างความสัมพันธ์ ตัง้ แต่แรกพบ
 คน 4 ธาตุ 4 STYLE การแบ่งประเภทของคนออกเป็ น 4 ประเภทตามหลักการ ของ CARL G JUNG ถ่ายทอดใน
รูปแบบของ ธาตุทงั ้ 4 ด้วยความสนุกสนาน และ ประสบการณ์ตรงของวิทยากร พร้อมทัง้ กิจกรรมเพือ่ เพิม่ ความ
เข้าใจ และ ใช้ได้จริงหลังจบสัมมนา
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 ไขความลับการสือ่ สาร (THE SECRET OF COMMUNICATION) เรียนรูอ้ กี 93 % ทีเ่ ป็ นหัวใจสําคัญของการ
สือ่ สาร ทีอ่ ยูน่ อกเหนือจากคําพูด 7 % ทีเ่ ราสือ่ สารออกไป ทําให้สอ่ื สารทะลุทะลวง (BREAKTHROUGH
COMMUNICATION) ลงในระดับจิตใต้สาํ นึก เพือ่ สร้างสัมพันธ์อย่างรวดเร็วด้วยกฎการสะท้อนกระจก (MATCH &
MIRROR)
 ไขประตูทองคํา (GOLDEN GATE) เพือ่ โน้มน้าว และ พิชติ ใจ เรียนรู้ ตัวกรองข้อมูลในสมองของมนุษย์ ทัง้ 7 ตัว
(HUMAN FILTER) ตามหลักการของ NLP (NEURO LINGUISTIC PROGRAMMING) ทีท่ าํ ให้คนเราตอบสนอง
ต่อสิง่ ทีม่ ากระตุน้ แตกต่างกัน

วิ ทยากร

อาจารย์ ภก. คงเกียรติ ฉัตรหิ รญ
ั ทรัพย์

Consultant & trainer
Certified NLP Practitioner

ปะวัติการศึกษาและ การทํางาน









ปริญญาตรีเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต
นักศึกษาทุนพระราชทานในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชกุมารี
Medical Representative บริษทั gsk ( GlaxoSmithKline ) Thailand Ltd.,
Sale Trainer บริษทั gsk (GlaxoSmithKline) Thailand Ltd.
ชนะเลิศการแข่งขันโครงการ Nutrilite Expertise อันดับ1 ของประเทศ
อาจารย์พเิ ศษภาควิชาเภสัชการตลาด คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต
พิธกี ร รายการอาสายาใจ (รายการ TV ของมหาวิทยาลัยรังสิต)
Certified trainer ของสถาบัน คบบัณฑิต ของคุณ บัณฑิต อึง้ รังสี
สอบถามรายละเอียดเพิ่ มเติ มที่

สถาบันฝึ กอบรม เทรนนิ่ ง เซ็นเตอร์ เซอร์วิส (TCS) (บริ ษทั อาภาฉาย จํากัด)
Tel No. 0-2736-0408

Fax No.02-736-0050
e-mail: admin@trainingservice.co.th
id-line: pisit131918
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