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Training Center Service 
  

โปรแกรมฝึกอบรมหลกัสูตร :  พิชิตใจลูกคา้ภายใน 3 นาที 
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วิทยากร : ภก. คงเกียรติ   ฉตัรหิรญัทรพัย ์
 

 

 หลกัการและเหตผุล 

 เนื่องจากปจัจุบนั  การแขง่ขนัในด้านธุรกจิบรกิารมกีารแข่งขนักนัสูงมาก การทาํงานเป็นทมีการเขา้ใจซึ่งกนั 

และกนั ระหว่างเพือ่นรว่มงาน รวมถงึระดบัหวัหน้างานจงึมคีวามสาํคญัเป็นอยา่งมาก  นอกจากนี้ การเพิม่ยอดขายกเ็ป็นอกี

เรื่องทีทุ่กบรษิทัใหค้วามสาํคญั  ดงันัน้ทกัษะหนึ่งทีส่าํคญักค็อืการประเมนิประเภทของลูกคา้ทีเ่ขา้มารบับรกิาร  เนื่องจาก

ลกูคา้ทกุคนมคีวามแตกต่างกนัและตอ้งการการยอมรบัเหมอืนดัง่บุคคลพเิศษ   ดงันัน้  หากเราสามารถประเมนิ และเขา้ใจ

ในความแตกต่างของลกูคา้และเพือ่นรว่มงานแต่ละบุคคลได ้ และ สามารถประยกุต ์ ปรบัเปลีย่นรปูแบบการสื่อสารไดอ้ยา่ง

เหมาะสม ย่อมส่งผลใหเ้กดิความประทบัใจในบรกิาร ทาํใหย้อดขายเพิม่มากขึน้ และยงัสามารถพฒันาลกูคา้ใหก้ลายเป็น

ลกูคา้ประจาํ (ROYALTY CUSTOMER) ทีจ่งรกัภกัด ีกบับรษิทั ในดา้นพนกังานลดการเกดิ TURN OVERRATE ในองคก์ร 

สง่ผลใหเ้กดิการเตบิโตในระยะยาว และสง่ผลใหพ้นกังานมคีวามสขุในการทาํงาน 

 

วตัถปุระสงค ์

 เขา้ใจรปูแบบการทาํงานของคนสมองซกีซา้ย และ คนสมองซกีขวา ว่ามคีวามแตกต่างกนัอย่างไร ทาํใหค้นคนทีม่ี

รปูแบบสมองทีแ่ตกต่างกนั มากยิง่ขึน้ 

 เรยีนรูก้ารแบ่งประเภทของคนออกเป็น 4 ประเภทตาม หลกัการของ CARL G JUNG ถ่ายทอดในรปูแบบของ ธาตุ

ทัง้ 4 ดนิ น้ํา ลม ไฟ  เพื่อใหผู้เ้ขา้สมัมนาทราบถงึความแตกต่าง ทางมุมมองความคดิ  การตดัสนิใจ  แรงกระตุ้น 

MOTIVATION ของคนในแต่ละประเภท ผ่านประสบการณ์ตรงของวิทยากร ทําให้สามารถ ประเมนิตนเอง  

ประเมนิผูอ้ ืน่ และ เลอืกวธิสีือ่สารทีเ่หมาะสมกบัคนในแต่ละประเภท  

 สามารถประเมนิตนเอง  ว่าเป็นบุคคลประเภทใด เพื่อประโยชน์ในการพฒันา และ ปรบัตวัใหย้ดืหยุ่น เขา้กบัคน

แตกต่างจากเราได ้ 

 สามารถประเมนิ การสงัเกต ว่าเขาเป็นคนประเภทไหน เพื่อเลอืกการสื่อสารทีเ่หมาะสม ใหโ้ดนใจ และ ตรงกบั

ประเภทของเขา  

 ตระหนกัถงึ ภาษากาย และ น้ําเสยีง จงัหวะ  ในการสือ่สาร  

 ทราบถงึประตูทัง้ 7 ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจ คดักรอง ขอ้มลูต่างๆ ทีเ่ขา้มาหาเรา ส่งผลใหเ้ราสามรถโน้มน้าว และ 

เขา้ใจผูอ้ ืน่ไดใ้นเชงิลกึ 

 

หวัข้อสมัมนา 

 เมือ่คนสมองซกีขวา เจอหน้า คนสมองซกีซา้ย เรยีนรูค้วามแตกต่าง ของคนทีม่แีนวคดิมาจากสมองสองฝ ัง่ที่

แตกต่างกนั  เพือ่ประโยชน์ในการเขา้ใจ การสรา้งความสมัพนัธ ์ตัง้แต่แรกพบ  

 คน 4 ธาตุ 4 STYLE การแบ่งประเภทของคนออกเป็น 4 ประเภทตามหลกัการ ของ CARL G JUNG ถ่ายทอดใน

รปูแบบของ ธาตุทัง้ 4 ดว้ยความสนุกสนาน และ ประสบการณ์ตรงของวทิยากร พรอ้มทัง้กจิกรรมเพือ่เพิม่ความ

เขา้ใจ และ ใชไ้ดจ้รงิหลงัจบสมัมนา  
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Training Center Service 

 ไขความลบัการสือ่สาร (THE SECRET OF COMMUNICATION) เรยีนรูอ้กี  93 % ทีเ่ป็นหวัใจสาํคญัของการ

สือ่สาร ทีอ่ยูน่อกเหนือจากคาํพดู 7 % ทีเ่ราสือ่สารออกไป  ทาํใหส้ือ่สารทะลุทะลวง (BREAKTHROUGH 

COMMUNICATION) ลงในระดบัจติใตส้าํนึก เพือ่สรา้งสมัพนัธอ์ยา่งรวดเรว็ดว้ยกฎการสะทอ้นกระจก (MATCH & 

MIRROR)  

 ไขประตทูองคาํ (GOLDEN GATE) เพือ่โน้มน้าว และ พชิติใจ เรยีนรู ้ตวักรองขอ้มลูในสมองของมนุษย ์ทัง้ 7 ตวั 

(HUMAN FILTER) ตามหลกัการของ NLP (NEURO LINGUISTIC PROGRAMMING) ทีท่าํใหค้นเราตอบสนอง

ต่อสิง่ทีม่ากระตุน้แตกต่างกนั 
 

 

 

   วิทยากร   อาจารย ์ภก. คงเกียรติ   ฉัตรหิรญัทรพัย ์

  Consultant & trainer 

  Certified NLP Practitioner 

 

ปะวติัการศึกษาและ การทาํงาน 

 ปรญิญาตรเีภสชัศาสตรม์หาวทิยาลยัรงัสติ 

 นกัศกึษาทนุพระราชทานในสมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชกมุาร ี

 Medical Representative บรษิทั gsk ( GlaxoSmithKline ) Thailand Ltd., 

 Sale Trainer บรษิทั gsk (GlaxoSmithKline) Thailand Ltd. 

 ชนะเลศิการแขง่ขนัโครงการ Nutrilite Expertise อนัดบั1 ของประเทศ 

 อาจารยพ์เิศษภาควชิาเภสชัการตลาด คณะเภสชัศาสตรม์หาวทิยาลยัรงัสติ 

 พธิกีร รายการอาสายาใจ (รายการ TV ของมหาวทิยาลยัรงัสติ) 

 Certified trainer ของสถาบนั คบบณัฑติ ของคุณ บณัฑติ อึง้รงัส ี

 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี 

 สถาบนัฝึกอบรม เทรนน่ิง เซน็เตอร ์เซอรวิ์ส (TCS) )บริษทั อาภาฉาย จาํกดั(  
Tel No. 0-2736-0408             Fax No.02-736-0050           e-mail: admin@trainingservice.co.th 

id-line: pisit131918 
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