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Training Center Service 
  

โปรแกรมฝึกอบรมหลกัสูตร :  ทกัษะการสือ่สารอย่างมีประสิทธิภาพ  

EFFECTIVE COMMUNICATION SKILLS  
ระยะเวลาในการฝึกอบรม    :  1 วนั เวลา 09.00-16.00 น. 

วิทยากร : ดร.สกุจิ  บาํรุง 

 

1. หลกัการและเหตุผล 
 การส่ือสาร นับว่าเป็นเคร่ืองมือสาํคัญในการบริหารงานและการทาํงานทุกระดับ ทุกอาชีพ การสื่อสารเป็นอาจเป็นทั้ง

การสร้างและการทาํลายองค์กรและความสัมพันธ์ในทุกระดับ  ดังน้ัน บุคคลที่ย่ิงอยู่ในตาํแหน่งที่มีความสาํคัญกย่ิ็งต้องให้

ความสาํคัญต่อการสื่อสารมากย่ิงข้ึน โดยเฉพาะผู้ที่มีความสาํคัญต่อการ ช้ีแจง สั่งการ หรือต้องสร้างความเข้าใจกบับุคคลอื่นๆ 

 

2. วตัถุประสงค ์
1.  เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกบัการสื่อสาร   

2.  เพ่ือเสริมสร้างทศันะคติที่ดีต่อการสื่อสารเพ่ืออย่างมีประสทิธิภาพ 

3.  เพ่ือให้สามารถเข้าใจถึงข้ันตอน กระบวนการและวิธกีารต่าง ๆ ของการสื่อสาร สมัยใหม่อย่างหลากหลาย และ

สามารถนาํไปประยุกต์ใช้ในการทาํงานได้อย่างแท้จริง 

4.  เพ่ือพัฒนา เทคนิค และ ทกัษะ ด้านต่าง ๆ สาํหรับการสื่อสารอย่างมีประสทิธภิาพ  

5.  เพ่ือให้สามารถเลือกวิธกีารและรูปแบบและเทคนิคการสื่อสารเพ่ือได้อย่างเหมาะสม ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม  

6.  เพ่ือพัฒนาทกัษะการสื่อสารทั้งในทมีงาน ในองค์กร และนอกองค์กรอย่างมีประสทิธภิาพ  

7. เพ่ือสร้างความประทบัใจและเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการทาํงาน 

8.  เพ่ือลดความผิดพลาดจากการสื่อสารที่ก่อให้เกดิความเสยีหายในการทาํงาน หรือการทาํลายสมัพันธภาพอนัดี 

9.  เพ่ือสร้างความประทบัใจและเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการทาํงาน 

10.  เพ่ือฝึกทกัษะของผู้ที่ผ่านการอบรมแล้ว ให้สามารถเป็นนักสื่อสารที่ดี  ได้รับความน่าเช่ือถือศรัทธาในการทาํงาน และ

ทาํงานอย่างมีความสขุ 

 

3. รูปแบบการอบรม  
1. กจิกรรมกลุ่มสมัพันธเ์พ่ือการสื่อสาร   ที่แปลกใหม่ สนุกสนาน  และเป็นกนัเอง 

2. การบรรยายสลับกจิกรรมโดยวิทยากรมืออาชีพ  ที่ได้ทั้งเน้ือหาสาระ และบรรยากาศที่เพลิดเพลิน ตลอดการอบรม 

โดยมุ่งเน้นสิ่งที่สามารถนาํไปใช้ประโยชน์เพ่ือการสื่อสารทั้งในทมีงาน ในองค์กรและนอกองค์กรได้อย่างแท้จริง  

3. กจิกรรมประกอบการบรรยาย   WORK  SHEET / WORK SHOP / ROLE PLAYING 

4. ร่วมสรุปข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะสู่การสื่อสารในการทาํงานเพ่ือการบริการได้อย่างมีประสทิธภิาพและมีความสขุ 

 

4. เนื้ อหาวิชาทีอ่บรม 
1. กจิกรรมกลุ่มสมัพันธส์าํหรับการสื่อสาร  

2. ความสาํคัญของการสื่อสารที่มีประสทิธภิาพ 

3. ปัญหาและอุปสรรคด้านการสื่อสาร ที่เป็นอยู่ของตนเองและหน่วยงาน 

4. ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกบัการสื่อสาร  
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Training Center Service 

4.1 ปัญหาปวดหัวเร่ืองการสื่อสาร 

4.2 ผิด พลาด ขาด เกนิ ตวับั่นทอนความสาํเรจ็ 

5. ทศันคติ และความรู้ความความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกบัการสื่อสาร 

5.1 4 C  ต้องรู้  เพ่ือการสื่อสาร 

5.2 องค์ประกอบและรูปแบบของการสื่อสารสมัยใหม่ 

5.3 เทคนิคการวิเคราะห์คู่สื่อสาร และจิตวิทยาการสื่อสารสมยัใหม่ 

6. ทกัษะพ้ืนฐานที่สาํคัญของการสื่อสารอย่างมีประสทิธภิาพ 

6.1 ทกัษะการพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดเพ่ือการสื่อสาร 

• บุคลิกภาพพ้ืนฐานที่สาํคัญเพ่ือสร้างความประทบัใจ  

• ทกัษะการใช้เสยีง 

• ทกัษะการใช้ภาษา  

• ทกัษะการใช้ท่าทาง 

6.2 ทกัษะการฟังอย่างมีประสทิธภิาพ 

• การฟังเชิงรุก 

• วิธกีารสร้างประสทิธภิาพการฟัง 

6.3 ทกัษะการอ่าน 

6.4 ทกัษะการเขียน 

6.5 ฯลฯ 

7. ทกัษะการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสาร 

8 ทกัษะการสื่อสารในทมีงาน ในองค์กร และภายนอกองค์กร 

9. เทคนิคการสร้างเสน่ห์และความประทบัใจในการสื่อสาร  

9.1 การรู้จักตนเอง และการวิเคราะห์ตนเอง 

9.2 การเสริมสร้างเอกลักษณเ์ฉพาะตน  มนต์เสน่ห์เฉพาะตัว 

9.3 มนุษยสมัพันธข้ั์นเทพ 

9.4 การสร้างบรรยากาศทางการสื่อสาร 

10.  เทคนิคการสร้างบรรยากาศที่ดีเพ่ือการสื่อสาร 

11. EQ. และ CQ. เพ่ือการสื่อสารที่มีประสทิธภิาพ  

12. กฎ กติกา มารยาท ที่พึงกระทาํสาํหรับการสื่อสารที่ดี 

13. บทสรุปของการสื่อสารเพ่ืออย่างมีประสทิธภิาพและมีความสขุ 

 

5. ระยะเวลาการอบรม  
เวลา 09.00-16.00 น. 

 

5. ผูที้ค่วรเขา้รบัการอบรม  
หัวหน้า ผู้ช่วยผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือสามารถอบรมทั้งองค์กรกไ็ด้ 
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Training Center Service 

5. วิทยากร    ดร.สกุจิ  บาํรุง 
การศึกษา   -    ปริญญาเอก ด้านการพัฒนาและการปฏริูปองค์การ จาก มหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ซีบู    

   ( ORGANIZATION DEVELOPMENT AND TRANFORMATION FROM CEBU DOCTORS’ 

   UNIVERSITY, PHILIPPINES) 

  -     ปริญญาโท (ค.ม.) จาก จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย  

วิทยากรผู้ชาํนาญการในการฝึกอบรมสมัมนา ( หลักสตูร ด้านการบริหาร การจัดการ การขาย การบริการ การตลาด การปรับ

ทศันคติ แนวคิด การสร้างแรงบันดาลใจ ศิลปะการพูด ทมีงาน กจิกรรม WALK RALLY ฯลฯ ) ที่ปรึกษาและออกแบบ

หลักสตูรการฝึกอบรมสมัมนาให้กบัหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 20 ปี 

 

 

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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