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โครงการอบรม/สัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและเพิม่ พลังการทํางานยุคใหม่

หลักสูตร จิตวิทยาและวาทะศิลปในการโน้ มน้ าวใจ

The Power of Persuasion
ระยะเวลาอบรม/สัมมนา 2 วัน
โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

หลักการและเหตุผล
เป็ นที่ทราบกันดีวา่ กระแสของการแข่งขันทางธุรกิจนัน้ มีความรุ นแรงเพิ่มมากขึ ้น การเจรจาในทุกรู ปแบบ
ถูกนํามาใช้ เพื่อ เป็ นเครื่ องมือที่สําคัญที่จะทําให้ ตนเองนันสามารถที
้
่จะควบคุมในทุกสถานการณ์ให้ จงได้ ด้ วย
เหตุผลคือการที่ต้องการทําให้ ตนเองนันอยู
้ ่ในสภาวะที่อยู่เหนือสภาพของการแข่งขัน กล่าวคือคูท่ ี่สนทนาด้ วยนัน้ จะ
คล้ อยตามในสิ่งซึง่ ทําการสนทนาในครัง้ นัน้ ๆ และยินดีให้ ความช่วยเหลืออย่างเต็มใจปราศจากอคตินิยม ดังเช่น
ผู้นําระดับโลกล้ วนแต่ใช้ หลักจิตวิทยาการโน้ มน้ าวใจมาเป็ นเครื่ องมือและกลไกที่สําคัญในการขับเคลื่อนให้ คนรอบ
ข้ างนันมี
้ ความยินดีที่จะให้ ความช่วยเหลือทังร่้ างกายและจิตใจ จึงเป็ นเหตุให้ ผ้ ทู ี่ประสบความสําเร็ จในหน้ าที่การงาน
ไม่วา่ จะเป็ นผู้บริ หาร ผู้จดั การ หรื อแม้ แต่ผ้ ทู ําหน้ าที่ที่จะต้ องติดต่อผู้คนดังเช่น ผู้แทนฝ่ ายขาย จะต้ องถูกวัดและ
ประเมินความสําเร็ จในการทํางาน ซึง่ บ่อยครัง้ นันที
้ ่การประเมินนันจะไม่
้
บรรลุถงึ เป้าหมาย ด้ วยเหตุเนื่องจากการ
ขาดหลักที่สําคัญในการโน้ มน้ าวใจให้ ผ้ อู ื่นนันคล้
้ อยตาม เห็นด้ วยหรื อแม้ แต่การช่วยเหลือ จึงเป็ นเรื่ องที่สําคัญใน
หลากหลายองค์กรต่างหันมาทําความเข้ าใจและเรี ยนรู้ เพิ่มเติมถึงจิตวิทยาการโน้ มน้ าวใจ เพื่อความสําเร็ จในการ
เจรจาต่อรองอย่างเป็ นรู ปธรรม หลักสูตร “จิตวิทยาและวาทศิลป์การโน้ มน้ าวใจ (The Power of Persuasion)” นัน้
เป็ นการผสมผสานการโน้ มน้ าวใจอีกฝ่ ายหนึง่ ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และทางจิตวิทยา
ทําให้ มีความ
เข้ าใจได้ ขดั เจนและที่สําคัญสามารถนําไปประยุกต์ใช้ ได้ อย่างเป็ นรู ปธรรมที่สดุ ในยุคปั จจุบนั
ซึง่ นํามาซึง่ ความได้
แต้ มต่อในการเจรจาต่อรอง และนํามาซึง่ ผลประกอบการหรื อตามความคาดหวังที่องค์กรมีไว้

วัตถุประสงค์ ของการเรี ยนรู้
1. เข้ าใจในหลักการกลไกที่จะให้ ในการขับเคลื่อนความสําเร็ จในการเจรจาต่อรอง
2. ทฤษฎีที่สําคัญที่ต้องใช้ ในการเจรจาต่อรอง เช่น หลักการโน้ มน้ าวใจ ทฤษฎีเกม
3. สามารถนําไปประยุกต์ใช้ ในการดําเนินธุรกิจได้ อย่างเป็ นรู ปธรรม

ผู้ท่ คี วรเข้ าสัมมนา

ทีมงานขาย ผู้ที่เกี่ยวข้ องกับการขาย ผู้ประกอบการ ผู้บริ หารระดับสูง พนักงานฝ่ ายขายทุกระดับ พนักงานฝ่ ายการ
บริ หารทัว่ ไป เพื่อเป็ นการเข้ าใจแนวความคิดใหม่ในการขาย ผู้คิดที่จะเป็ นผู้ประกอบการ ผู้สนใจทัว่ ไป

หัวข้ อการสัมมนา
วันที่ 1 หลักวิธีการโน้ มน้ าวใจกับการเจรจาต่ อรอง
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•
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องค์ประกอบของความสําเร็ จในการเจรจาต่อรองแบบ “ชนะ” ทุกกรณี
ทฤษฎีเกม (Game Theory) กับการเจรจาต่อรองและการไปประยุกต์ใช้
แนวคิด การเจรจาต่อรองแบบ Win-Win, เกมศูนย์ , เกมบวก, และเกมลบ
ความสําคัญในการโน้ มน้ าวใจกับการเจรจาต่อรอง
บทบาทในการโน้ มน้ าวใจและวิธีการที่นํามาใช้ ในปั จจุบนั
วิเคราะห์จดุ อ่อนผู้ที่ต้องโน้ มน้ าวใจเพื่อการเจรจาต่อรอง
องค์ประกอบการโน้ มน้ าวใจ และวิธีการนําไปปฏิบตั ิ
8 หลักวิธีการสร้ างอิทธิพลเหนือผู้อื่น
ชมวีดีทศั น์และทําWorkshop

วันที่ 2 กลยุทธ์ การโน้ มน้ าวใจเพื่อให้ ได้ เปรี ยบในสนามการเจรจาต่ อรอง
• การวิเคราะห์ความคล้ อยตามการโน้ มน้ าวใจ
• หลักการสร้ างอิทธิพลเหนือผู้อนื่ ในรูปแบบต่างๆ และประยุกต์ใช้
• การแลกเปลี่ยนเพื่อการสร้ างอิทธิพลเหนือผู้อื่น
• แนวคิด เรื่ องความเคยชินและการมีอิทธิพลในการโน้ มน้ าวใจ
• การปรับเปลี่ยนมุมมองให้ ผ้ อู ื่นคล้ อยตามแบบปราศจากเงื่อนไข
• กระแสสังคมและกลวิธีการโน้ มน้ าวอย่างได้ ผล
• การสร้ างข้ อจํากัด เพื่อขจัดความขัดแย้ งในใจผู้อื่น
• การสร้ างอิทธิพลเหนือใจ ให้ ผ้ อู ื่นทําตาม
• การประยุกต์ใช้ ในการเจรจาต่อรองในชีวิตจริ ง
• ชมวีดีทศั น์และทําWorkshop

รู ปแบบการอบรมสัมมนา
แนวการสอนเป็ นรู ปแบบที่ออกแบบให้ เหมาะสมกับการเรี ยนรู้ของผู้ใหญ่ (Professional Learning Method)
จากแนวคิด สูก่ ารปฏิบตั ิ Work Shop และ กรณีศกึ ษา (Case Studies)

สถานที่อบรมสัมมนา อบรมสัมมนาภายในบริ ษัท หรื อนอกสถานที่
ระยะเวลา ระยะเวลาในการอบรมสัมมนา 2 วัน ระยะเวลา 09.00-16.00 น.
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วิทยากรนําสัมมนาโดย
ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย
(B.E.Eng., MS(CEM)., Ph.D-Management)
ผู้บริ หาร 1 ใน 500 Fortune ของ USA
ผู้ดําเนินรายการโทรทัศน์ “เส้ นทางนักขาย” ทาง Nation Channel
เจ้ าของผลงานหนังสือ ทะลุเป้าขายง่ายนิดเดียว เล่ม 1
และเล่ม2, เหนือชันการบริ
้
หาร
การศึกษา
 ปริ ญญาเอก(Ph-D)สาขาการบริ หารจัดการ-เกียรตินิยมอันดับ1 (คะแนนสูงสุด) Adamson University,
Manila, Philippines
 ปริ ญญาโท สาขาการบริ หารจัดการด้ านวิศวกรรมและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 ปริ ญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
ตําแหน่ งปั จจุบัน
 ประธานคณะกรรมการบริ หาร บริ ษัท แม็กน่าเอ็นเตอร์ ไพรส์ จํากัด
 ผู้ดําเนินรายการ TV “รายการเส้ นทางนักขาย”ช่อง TTV1-Nation Channel
(ออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา21.00-22.00น.)
 รองอธิการบดีฝ่ายบริ หาร-วิทยาลัยพิษณุโลก
 ผู้อํานวยการสถาบัน- สถาบันที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ
 ผู้อํานวยการสถาบัน-สถาบันพัฒนาความสําเร็ จ
 คณะกรรมการสถาบันเพิ่มขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรม
 คณะกรรมการสายแรงงาน-สภาอุตสาหกรรม
 ผู้พิพากษาสมทบ-ศาลแรงงานกลาง
 ที่ปรึกษาด้ านแรงงานสัมพันธ์-กระทรวงแรงงาน
ประสบการณ์ ด้านงานเอกชน
 ผู้จดั การฝ่ ายตลาดประจําภาคพื ้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
TRW Automotive Thailand (บริ ษัท 1 ใน500 Fortune ของประเทศสหรัฐอเมริ กา)
 กรรมการผู้จดั การและผู้จดั การฝ่ ายการตลาด บริ ษัท ลีเบิร์ท (ประเทศไทย) จํากัด
(บริ ษัท1 ใน 500 Fortune ของประเทศสหรัฐอเมริ กา)
 ผู้จดั การฝ่ ายขาย ประจําภาคพื ้นเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ บริ ษัท ยูโรเอเซีย คอนเน็คเตอร์ จํากัด
 วิศวกรฝ่ ายขายและบริ การ บริ ษัท ฟูจิ โฟโต้ ฟิล์ม (ประเทศไทย) จํากัด
ประสบการณ์ การทํางาน
 รองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาการการเรี ยนรู้-Brain-Base Learning
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สํานักงาน บริ หารและพัฒนาองค์ความรู้ -สํานักนายกรัฐมนตรี
 อนุกรรมมาธิการการแรงงาน-รัฐสภา
 เลขานุการประจําคณะกรรมมาธิการการแรงงานและสวัสดิการสังคม-รัฐสภา
 คณะกรรมการสายวิชาการ-สภาอุตสาหกรรม
 คณะกรรมการสถาบันเพิ่มขีดความสามารถมนุษย์-สภาอุตสาหกรรม
 ประธานฝ่ ายวิชาการ –สมาคม The BOSS
 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย-วิทยาลัยพิษณุโลก
 ที่ปรึกษาด้ านแรงงานสัมพันธ์- กระทรวงแรงงาน
 ผู้อํานวยการสถาบัน- สถาบันพัฒนาความสําเร็ จ
อาจารย์ และวิ ทยากรในสถาบันชัน้ นํ า หลายแห่ง เช่น ศูนย์ ก ารศึก ษาต่อเนื่ องแห่ง จุฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, สถาบันการบริ หารและจิตวิทยา – The BOSS, TRUE Corporation, S.P.SUZUKI, UBC, MICHELIN,
KPN Plus, P&O Nedlloyd, Gulf Electric, S.E.C. Auto Sales and Services, ธนาคารกสิกรไทย, Toyota Motor,
Toyota Thonburi, HINO Automotive,ไทยประกันชีวิต, LAICA AIA, Unilever, Lion (Thailand), Monzanto, Thai
Yazaki, เนาวรัตน์ พัฒนา,การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม (ISMED), สภา
อุตสาหกรรม, สมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ,สภานายจ้ างและอุตสาหกรรมไทย(ECON Thai), TPI,
NU LIFE, กระเบื ้องตราเพชร, สโมสร โรตารี่ วิภาวดี, สโมสร โรตารี่ ปทุมวัน, Boston Network, Digital Wave, AIM,
Toyoda Gosei (Thailand) Co.,Ltd., Royal Porcelain, กระจกไทย อาซาฮี, ไปรษณีย์ไทย, MBA, มหาวิทยาลัย
อัสสัมชัญมหาวิทยาลัยกรุ งเทพ, URC, NIKE, Permaflex, หลักสูตรนานา ชาติ (บรรยายเป็ นภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยราชมงคล, ศูนย์ พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต หลัก สูตร
ผู้บริ หาร, มหาวิทยาลัย สุโขทัย (ผู้บริ หารมหาวิทยาลัย), มหาวิทยาลัย บูรพา (ปริ ญญาโท), มหาวิทยาลัย ศรี ปทุม
(ปริ ญญาโท), สถาบันพัฒนาธุรกิจ(◌ฺ BD Center), สถาบันพัฒนาความสําเร็ จ ฯลฯ
กิจกรรมด้ านสาธารณชน
: ผู้ดําเนินรายการ TV “รายการเส้ นทางนักขาย” ช่อง TTV1 - Nation Channel
(ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 21.00 – 22.00 น.)
: คอลัมนิสต์ “คลีนิคนักขาย” หนังสือพิมพ์ เส้ นทางนักขาย
: คอลัมนิสต์ “Lady in Work” หนังสือพิมพ์ สยามธุรกิจ
ผลงานด้ านหนังสือพกพา (Pocket Book)
: หนังสือชื่อ “เหนือชันการบริ
้
หาร”
จัดจําหน่ายโดย บริ ษัท ซีเอ็ด ยูเคชัน่ จํากัด (มหาชน)
: หนังสือชื่อ “ทะลุเป้าขาย ง่ายนิดเดียว”
จัดจําหน่ายโดย บริ ษัท ซีเอ็ด ยูเคชัน่ จํากัด (มหาชน)
รางวัลเกียรติยศ
: เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ ชัน้ เบญจมาภรณ์ มงกุฏไทย
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