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การสือ่สารอยา่งมปีระสทิธผิล 

Effective Communication 
 

 หลกัการและเหตผุล 

บนโลกยคุใหม ่  เต็มไปดว้ยกระแสของการเปลีย่นแปลง การพัฒนา รวมถงึเทคโนโลย ี และแน่นอนทีส่ดุคอืการ
ตดิตอ่สือ่สารทัง้ใน (Communication) และนอกองคก์รเป็นปัจจัยส าคัญทีจ่ะชว่ยใหบ้คุลากร รวมถงึองคก์รมี

ความกา้วหนา้ ประสบผลส าเร็จในธรุกจิ งานขาย งานบรกิาร และการสรา้งความเชือ่มั่นตอ่ลกูคา้ และการ
ประสานงานกับทมีงานภายในองคก์รไดอ้ยา่งราบรืน่ ซึง่การสือ่สารนัน้มหีลากหลายรปูแบบทัง้ การพดู (Verbal)  
และการสือ่สาร ทีไ่มใ่ชค่ าพดู (Non-Verbal)  องคก์รจงึตอ้งมคีวามจ าเป็นในการพัฒนาทักษะนี้เพือ่ใหบ้คุลากร 

และองคก์รเอง มกีารพัฒนาอยา่งตอ่เนือ่งรวมถงึเป็นทีย่อมรับ มคีวามเชือ่มัน่ จากผูบ้รหิาร หัวหนา้ ทมีงาน  และ
บคุคลภายนอกอยา่งมปีระสทิธผิล  
      

วทิยากรจงึไดพั้ฒนาหลักสตูร การสือ่สารอยา่งมปีระสทิธผิล (Effective Communication) ในการ
เสรมิสรา้งทักษะทีด่ ี ในการท างานดา้นการบรกิาร หรอืการขาย การตดิตอ่สือ่สาร ประสานงานภายในองคก์ร ทัง้
รปูแบบการใชค้ าพดู น ้าเสยีง ภาษากาย การเขยีนซึง่มคีวามส าคัญและจ าเป็นอยา่งยิง่ รวมทัง้ยังเป็นทักษะทีส่ าคัญ

ใหก้ับบคุลากรในองคก์รในการตดิตอ่สือ่สารกับลกูคา้ หรอืองคก์รตา่งๆ  แสดงใหเ้ห็นถงึมจีติใจทีรั่กงานบรกิาร หรอื
งานขาย มคีวามน่าเชือ่ถอื อกีทัง้เป็นการเพิม่ประสทิธภิาพและประสทิธผิลขององคก์รธรุกจิของทา่น  

 
 เนือ้หา 

Session 1  : 9.00-10.30 น. 
1.แบบอยา่งของผูท้ ีป่ระสบความส าเร็จในระดบัประเทศ และระดบัโลก ในดา้นการสือ่สารรูปแบบตา่งๆ 

ธรรมชาตขิอง 

คนกบัการสือ่สาร การสรา้งความเชือ่ม ัน่ในตนเอง การเตรยีมการสือ่สาร ดว้ยค าพูด ภาษากาย ทีเ่หมาะ

กบัทา่น ใน 

สไตลข์องตนเอง 

วัตถปุระสงคใ์นการบรรยาย:เพือ่ใหท้ราบ ผลการวจัิยเรือ่งธรรมชาตขิองคนกบัการสือ่สาร การสรา้งความกลา้ลด

ความประหมา่  

และเรยีนรูก้ารเตรยีมตัวทีด่ ีคน้ใหพ้บจุดเดน่ของตนในการพดู (Verbal)  และการสือ่สารทัง้น ้าเสยีง และภาษากาย 

(Non-Verbal)   

กจิกรรม การพดูแนะน าตนเองในสไตลค์ณุ 

2.ข ัน้ตอนการน าเสนอและการพูดจูงใจกบัลูกคา้ กระบวนการขาย และเทคนคิในการน าสนิคา้ หรอืบรกิาร

ตา่งๆ 

เนื้อหาในการบรรยาย 

           -การพดูเพือ่จูงใจ  

           -เทคนคิการน าเสนอใหก้บัผูบ้รหิาร ทมีงาน 

           -การน าเสนอ 

          การน าเสนอโดยใชเ้ทคนคิการสือ่สารลกูคา้แบบ เทคนคิในการน าเสนอรายงาน ขอ้มูล แนวคดิตา่งๆ

ดว้ยหลกั 3 สบาย 

เนื้อหาในการบรรยาย 

  -การพดูเพือ่จูงใจผูอ้ ืน่  
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  -เทคนคิการน าเสนอ ดว้ย หลกั 3 สบาย 
                                

                กจิกรรม "การน าเสนอจุดเดน่ของตน”          

วัตถปุระสงคข์องกจิกรรม 
                   -เพือ่ใหผู้เ้ขา้ฝึกอบรมฝึกปฏบิัต ิภาษาพดูและ ภาษากายเพือ่การน าเสนอจุดเดน่ของตนเองหรอืงาน
ทีต่นรับผดิชอบ 

                     รปูแบบกจิกรรม 
                    -เป็นการ Demo ภาษาพดู ภาษากายในการน าเสนอและใหผู้เ้ขา้ฝึกอบรมรว่มปฏบิัต ิ
        ลักษณะของกจิกรรม 

                    -Role Play เพือ่การน าเสนอโดยใชค้วามรู ้และเทคนคิทีไ่ดเ้รยีนรูม้า 
           Break: 10.30-10.45 น. 
           Session 2 : 10.45-12.00 น.           

3.ท าแบบประเมนิสไตลก์ารสือ่สารของแตล่ะทา่น (D I S C) และจบักลุม่หาจุดเดน่ เพือ่พฒันา พรอ้มท ัง้

ปรบัจุดทีต่อ้งปรบัปรุงแกไ้ข ใหส้อดคลอ้งกบัการท างานขององคก์รอยา่งมปีระสทิธผิล            

วัตถปุระสงคใ์นการบรรยาย 

          -เพือ่ใหผู้เ้ขา้ฝึกอบรมทราบสไตลก์ารสือ่สารขอแตล่ะทา่น (D I S C) และจับกลุม่หาจุดเดน่  

           เพือ่พัฒนา พรอ้มทัง้ปรับจุดทีต่อ้งปรับปรงุแกไ้ข 

          -เพือ่ใหผู้เ้ขา้ฝึกอบรมเขา้ใจ และมทีักษะการพัฒนาการสือ่สารทีเ่หมาะกับจุดเดน่ของตน  

4.พฒันาบุคลกิภาพในการพูด และเทคนคิการตอบค าถามใหก้บัทมีงาน และผูบ้รหิาร ลูกคา้ เพือ่สรา้ง

ความเขา้ใจและ 

การยอมรบัอยา่งมอือาชพี ดว้ย กฎกลุม่ละสาม , 5W + 2H  

         วัตถปุระสงคใ์นการบรรยาย: 

         - เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมมคีวามรู ้และทักษะใน ภาษาพดู และภาษากาย  เพือ่การสือ่สารความคดิหรอื ขอ้มลูให ้

ผูฟั้ง 

         - เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมมทีักษะการพดู การถาม และตอบค าถาม การใชน้ ้าเสยีง ดว้ย 5W + 2H  
รวมถงึสือ่สารผ่านโทรศัพท ์        
         กจิกรรม "สือ่สารชดัเจน-บรกิารประทับใจ"     

 
Lunch  : 12.00-13.00 น. 
Session 3  : 13.00-14.30 น.          

5.พฒันาบุคลกิภาพในการพูด และเทคนคิการตอบค าถามใหก้บัลูกคา้ อยา่งมอือาชพี ดว้ยบทพูดหรอื
สครปิตม์าตรฐาน  
ทีเ่หมาะสมในการสือ่สารอยา่งมปีระสทิธผิล และเสรมิสรา้งทกัษะในการ พฒันาการเขยีน การพูด การ

น าเสนอ การรายงาน การใชโ้ทรศพัท ์หรอืผา่นสือ่ออนไลน ์เชน่ Line , Facebook etc. 
         วัตถปุระสงคใ์นการบรรยาย 
         - เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมมคีวามรู ้และทักษะใน ภาษาพดู และภาษากาย เพือ่การสือ่สารความคดิหรอื ขอ้มลูให ้

ผูฟั้ง  
         - เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมมทีักษะการพดู การถาม และตอบค าถาม การใชน้ ้าเสยีง อยา่งมอือาชพี โดยการใช ้
Model TIME , PLACE , TRIANGLE , กฎกลุม่ละสาม , 5W + 2H 

         กจิกรรม "บคุลกิภาพตอ้งตา-สือ่สารโดนใจ" Got Talent          
 

6.เทคนคิในการสือ่สารอย่างต่อเนื่อง ดว้ย Model  4R (R = Receive รับฟัง ,R = Reactive of feeling สะทอ้น , 
R = Restatement ทวนความ , R = Review สรุปความ)การตอบขอ้โตแ้ยง้ การรับมอืกับปัญหา ขอ้รอ้งเรยีน    
และ ขอ้ชืน่ชมในการท างานงาน 

 เพือ่เปลีย่นขอ้รอ้งเรยีนหรอืขอ้ขัดแยง้เป็นโอกาสพัฒนาการท างานใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้              
วัตถปุระสงคใ์นการบรรยาย:            

           -เพือ่ใหผู้เ้ขา้ฝึกอบรมเขา้ใจ และมทีักษะในการปรับเปลี่ยนขอ้รอ้งเรยีนใหเ้ป็นโอกาสทีจ่ะท าใหลู้กคา้

มั่นใจในสนิคา้และ 
การบรกิาร รวมถงึอยากใชบ้รกิารตอ่ไปอยา่งยั่งยนื  



 
 

_______________________________________________________________________ 
 

SoftLogic Center Co., Ltd.  Hotline: 086-356-1539, 063-359-8887 

Email: info@softlogiccenter.com  Website: www.softlogiccenter.com 

 
            กจิกรรม ฝึกการสือ่สาร และรับมอืกับขอ้รอ้งเรยีน ดว้ยModel 4R             
           วัตถปุระสงคข์องกจิกรรม: 

           - เพือ่ใหท้ราบวธิกีารสือ่สารเพือ่สรา้งสมัพันธอ์ยา่งตอ่เนื่องกับลกูคา้ เชน่การใชโ้ทรศัพท ์FaceBook ฯลฯ            
           - เพือ่ใหเ้ห็นวงจรของงานบรกิารทีต่อ้งมกีารรอ้งเรยีนและบรหิาร จัดการใหเ้ป็นโอกาสทีด่ไีด  ้           
Break  : 14.30-14.45 น. 

Session 4  : 14.45-16.00 น. 
7.พัฒนาบคุลกิภาพในการพดู และเทคนคิการตอบค าถามใหก้ับลกูคา้ ในสถานการณ์ทีม่คีวามเขา้ใจไมต่รงกัน หรอื
มกีารเปลีย่น 

แปลงเกดิขึน้ เพือ่สรา้งความเขา้ใจและการยอมรับอยา่งมอือาชพี ดว้ย Model T-T-A-T-T  (T ell your facts , T 
ell your story  , A sk for other’s view  , T alk Tentative ,  T esting ) 
         วัตถปุระสงคใ์นการบรรยาย: 

         - เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมมคีวามรู ้และทักษะใน ภาษาพดู และภาษากาย  เพือ่การสือ่สารความคดิหรอื ขอ้มูลให ้
ผูฟั้ง 
         กจิกรรม "สือ่สารชดัเจน-บรกิารประทับใจ" 

8.การพัฒนาทักษะการจัดการอารมณ์ (EQ) แนวคดิการคดิเชงิบวกเพือ่สรา้งสรรคก์ารบรกิาร การท างานเชงิรกุ 
รวมถงึการสรา้งบัญชอีอมใจใหแ้กผู่ท้ ีต่อ้งตดิตอ่งานดว้ย 
           วัตถปุระสงคข์องกจิกรรม: 

           - เพือ่ใหท้ราบการพัฒนาทักษะการจัดการอารมณ์ (EQ) 
           - ฝึกฝนในการปรับใชแ้นวคดิสรา้งบัญชอีอมใจใหก้ับผูท้ีต่อ้งตดิต่องานดว้ย เพือ่ใหเ้กดิการยอมรับและ

ประทับใจ 
สรุปการบรรยาย ถาม-ตอบ 

     

 ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 
1. ผูเ้ขา้อบรมมคีวามมั่นใจ เห็นจดุเดน่ และรปูแบบทีต่นเองถนัดในการสือ่สาร รวมถงึสามารถพัฒนาการสือ่สารใน
การท างานใหด้ยี ิง่ข ึน้ 

2. ผูเ้ขา้อบรมมคีวามรู ้ความเขา้ใจ และเสรมิสรา้งทักษะในการ พัฒนาการเขยีน การพดู การน าเสนอ การรายงาน 
การใชโ้ทรศัพท ์หรอืผ่านสือ่ออนไลน ์
3. มคีวามรู ้ความเขา้ใจในเรือ่งภาษาพดู และภาษากาย  และการสือ่สารทีด่ ีเพือ่ใชใ้นการท างานอยา่งมี

ประสทิธผิล 
 4. ผูเ้ขา้อบรมมทีัศนคต ิมแีรงบนัดาลใจ และมเีป้าหมาย ในการพัฒนาทักษะการสือ่สารในการท างานอยา่งมอื
อาชพี และพัฒนาบคุลกิภาพ เพือ่ความส าเร็จของตน และองคก์ร 

5. มขีัน้ตอน และวัฒนธรรมในการสือ่สารเพือ่การท างานทีด่ใีหแ้กก่นัในองคก์ร 
 
 

 รปูแบบการอบรม 

การฝึกอบรมมคีวามหลากหลายเพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจไดโ้ดยง่าย เพลดิเพลนิ โดยมคีวามลกึซึง้เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรม
เขา้ใจ ยอมรับ และน าไปปฏบิัตติาม อกีทัง้ตรงตามเป้าหมายทีท่างองคก์รไดก้ าหนดไว ้   

1.     การบรรยายแบบผูอ้บรมมสีว่นรว่ม Participative Technique 
2.     ฝึกปฏบิตัทิลีะขัน้ตอนและแลกเปลีย่นประสบการณ์กับทา่นอืน่ๆ (Work Shop) 

3.     แสดงการสาธติจ าลองใหเ้กดิการพัฒนา (Adult Learning Approach Role Playing) 
4.     ฝึกปฏบิตัพัิฒนารา่งกายและจติใจ เพือ่เสรมิบคุลกิภาพภายนอก และภายใน 

สือ่มัลตมิเีดยี 

สรุปการบรรยาย ถาม-ตอบ   

 

 วทิยากร 

วทิยากรผูเ้ชีย่วชาญ 
 

 


