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หลกัสตูร การสื�อสารอยา่งทรงพลงัอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 

Communication for High Powerful Performance 
 
 

วทิยากร: อาจารยส์กุจิ  ตรยีทุธวฒันา 
ปรญิญาโท การจดัการ (ภาครฐั และ เอกชน) มหาวทิยาลยัครสิเตยีน 

ปรญิญาตร ีรฐัศาสตร ์มหาวทิยาลยัรามคําแหง 
ประสบการณ์ดา้นการขายและการตลาด ดา้นบรกิารลกูคา้ 
ดา้นการบรหิารและพฒันาทรพัยากรมนษุยก์วา่ 20 ปี 

 

31 พฤษภาคม 2562 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

 *สถานทีCจัดอบรมอาจเปลีCยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

หลกัการและเหตผุล 

 
การสืCอสารในปัจจุบัน ซึCงเป็นยคุของโลกาภวัิตน ์ และอนาคตขา้งหนา้ทีCกําลังจะเป็นยคุแหง่การเปลีCยนแปลงในดา้น
การสืCอสาร เป็นรูปแบบทีCไมม่ขีอบเขตจํากดั ไม่มอีาณาเขต หรอืพรมแดนทีCไม่สามารถตดิตอ่สืCอสารกนัไมไ่ด ้สามารถ
เชืCอมโยงเครอืขา่ยกันไดท้ัCวโลกไมว่า่จะอยูท่ีCใดในโลก แตท่ี�สาํคญัที�สดุก็คอืการสื�อสารดงักลา่วจะประสบ
ความสาํเร็จหรอืไมน่ ัWนก็ข ึWนอยูก่บั “คน หรอืมนษุยน์ ั�นเอง อยา่งเชน่คนบางคนที�อยูใ่นองคก์รหรอือยูใ่น
สงัคม มคีวามรู ้ ความสามารถมากแตก็่ไมส่ามารถสื�อสารใหค้นอื�นเขา้ใจได ้ สิCงเหล่านีQเป็นสาเหตแุหง่ความไม่
เขา้ใจกนั  ความขดัแยง้ โดยเฉพาะผูส้ืCอสารกบัผูอ้ืCนไดใ้ชอ้ารมณ์ อคต ิหรอืขาดสต ิในการสืCอสาร นอกจากนีQยังสง่ผล
กระทบตอ่การทํางานร่วมกนั ตลอดจนมผีลกระทบตอ่ขวัญกําลังใจ และแรงจงูใจของลกูนอ้ง อันจะนํามาสูผ่ลงานทีCไม่
มปีระสทิธภิาพ ทําใหอ้ัตราการลาออกสงูขึQน ดังนัQนหลักสตูรดังกลา่วขา้งตน้จงึมคีวามสําคัญมาก ทีCจะชว่ยใหผู้เ้ขา้รับ
การฝึกอบรมไดเ้กดิความรู ้ ความเขา้ใจ และมทีกัษะในการสืCอสาร สามารถนําไปปฏบัิตหิรอืประยุกตใ์ชง้านไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ 
 
วตัถปุระสงค ์
 

1. สามารถคดิวเิคราะหก์ารสืCอสารระหวา่งบคุคลไดอ้ยา่งเป็นระบบและอย่างมปีระสทิธภิาพ 
2. จติวทิยาการสืCอสารในการสรา้งบรรยากาศ ลดแรงกดดัน และสืCอสารในแนวทางเดยีวกนั 
3. เทคนคิการสืCอสาร แนวทางการสืCอสาร และแนวทางการปรับปรุงการสืCอสารอย่างมปีระสทิธภิาพ 

 
หวัขอ้การบรรยายและ Workshop  
 
1) ทีCมาของการสืCอสารและทําไมตอ้งสรา้งจติวทิยาในการสืCอสาร ? 

 
**Workshop :  Communication Problem 

2) ปัญหาของการสืCอสารทีCมผีลต่อประสทิธภิาพการทํางาน 
3) จะสืCอสารอย่างไรใหท้รงพลังอย่างมปีระสทิธภิาพ 
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4) กระบวนและประสทิธภิาพของการสืCอสารทั Qงระบบ 
 
**Workshop : คาํพดูของเราเป็นแบบไหน ?   

5) ทําอย่างไรใหผู้ฟั้งเชืCอใจและยอมรับการสืCอสาร 
6) จะรูไ้ดอ้ยา่งไรวา่ผูฟั้งถนัดรับสารแบบใด และอย่างไร 
7) วเิคราะหก์ารสืCอสารระหว่างบคุคล TA : Transactional Analysis 

 
**Workshop : TA Case Study 

8) เทคนคิการสรา้งบรรยากาศ เพืCอคลายความกดดันในการสืCอสาร 
9) จติวทิยาการสืCอสารในการสรา้ง Common Interest ร่วมกนั 
10) เจาะลกึระดับความสําคัญของรูปแบบการตดิตอ่สืCอสาร 
11) กจิกรรมการสืCอสารเพืCอสืCอใหเ้ห็นถงึการใชค้วามคดิของตนเองและร่วมกับผูอ้ืCน 
12) แนวทางการสืCอสารกบัคนในองคก์ร และแนวทางการแกไ้ขปรับปรงุ 

 
**Workshop :  Communication Solution 
 

    
 
 

ผูเ้ขา้ฝึกอบรม  เหมาะสําหรับผูบ้รหิาร ทีCปรกึษา  หัวหนา้งาน และพนักงานทกุระดับในองคก์ร  
 

วธิกีารและรปูแบบการฝึกอบรม 
 

1.บรรยาย 60% : กจิกรรมการเรยีนรู ้40% 
2.การอภปิรายร่วมและกจิกรรมกลุ่มแบบระดมความคดิตลอดการฝึกอบรม 
3.กรณีศกึษาแบบยกตัวอยา่งเป็น Model Case Study (Workshop) 
4.สรุปและถาม-ตอบ เพืCอทดสอบความเขา้ใจ 

 

 
ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั          
 
                                                           
อตัราหลกัสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายในวนัที� 31 พฤษภาคม 2562 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 4,500.00 315.00 135.00 4,680.00 4,815.00 
สมาชกิ HIPO 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00 

พเิศษ! ชําระภายในวนัที� 14 พฤษภาคม 2562 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00 
สมาชกิ HIPO 4,000.00 280.00 120.00 4,160.00 4,280.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังนีQ 
1.1 ธนาคารกรุงเทพ บญัชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขทีC 127-4-66322-6 
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1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขทีC 014-2-63503-8 
          ชืCอบัญช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิCง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีC จํากดั   
          และแฟ็กซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหกั ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีC 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืCอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของทา่น และชืCอหลักสตูร 
2.  ชาํระดว้ยเชค็บรษัิท สัCงจ่าย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิCง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีC จํากดั 
3.  หัก ณ ทีCจ่าย 3% เลขประจําตัวผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จาํกดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสุทธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไม่คนืเงนิทีCไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
HIPO Training and Consultancy Co., Ltd. 
Telephone: 02-615-4499, 02-615-4477-8    
Fax: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
Website: www.hipotraining.co.th  
E-mail: hipotraining@gmail.com  
ID Line: hipotraining 
Facebook: www.facebook.com/HIPOtraining  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อบรม, สมัมนา, ความรูท้ัCวไป, การบรหิาร, ความสมัพันธ,์ ลกุคา้, CRM ,การรักษาลกูคา้เกา่,การบรหิารลกูคา้ใหม,่สรา้งความสมัพันธก์ับลกูคา้ 


