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 การสื�อสารดว้ยภาษาพดูอยา่งสรา้งสรรค ์
ในงานขายและบรกิาร 

 
 

วทิยากร: ดร.ธธรีธ์ร ธรีขวญัโรจน ์
อดตี General Manager - บรหิารสนิคา้ บรษัิท หา้งสรรพสนิคา้เซ็นทรัล จํากดั 

อดตีผูจ้ดัการและบรหิารการขายอตุสาหกรรมนมไทย(นมตรามะล)ิ 
ประสบการณ์ระดบังานบรหิารและเป็นผูเ้ชีRยวชาญการวางแผนงาน และพัฒนาระบบงาน 

ทีRใคร ๆ ตอ้งถามถงึทั Vงในวงการมากกวา่ 25 ปี 

 
 
 

1 เมษายน 2562 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานทีRจัดอบรมอาจเปลีRยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 
 

หลกัการและเหตผุล 
การสืRอสารถอืวา่เป็นปัจจัยหนึRงทีRสําคัญต่อการทํางานประจําวันของทกุคน  เพราะการสืRอสาร เป็นปัจจัยหนึRง 

.... ซึRงกอ่ใหเ้กดิความสาํเร็จในการทํางาน  .... ไมว่่าจะเป็น พนกังานขาย  หรอื  พนกังานบรกิาร ลว้นตอ้งสืRอสาร
กบัลกูคา้....    ดว้ยภาษาการสืRอสารทีR ถกูตอ้ง .. ชดัเจน .. ตรงประเด็น .. และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ลกูคา้ หากบคุลากรมปีระสทิธภิาพในการสืRอสารยอ่มทําใหอ้งคก์รไดเ้ปรยีบในการแขง่ขันอกีดว้ย 

หลักสตูร การสื�อสารดว้ยภาษาพูดอย่างสรา้งสรรคใ์นงานขายและบรกิาร จงึถูกพัฒนาขึVนมาเพืRอมุ่งเนน้
ให ้พนกังานขาย หรอื พนกังานบรกิาร ไดพั้ฒนาทกัษะการสืRอสารดว้ยภาษาพูดไดอ้ย่างถูกตอ้ง สามารถ สืRอสาร
เขา้ใจและตรงวัตถุประสงค ์เมืRอจบการอบรม ผูเ้ขา้สมัมนาจะสามารถประยกุตแ์ละต่อยอดความรูด้า้นนีVไดด้ว้ยตนเอง 
 
 
วตัถปุระสงค ์

1. เพืRอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดท้ราบวธิขีองการสืRอสารดว้ยภาษาพูดอยา่งสรา้งสรรคใ์นงานขายและบรกิาร   ได ้
อย่างเขา้ใจถกูตอ้ง 

2. เพืRอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถนําความรูท้ีRได ้ไปใชใ้หเ้กดิประโยชนส์งูสดุแกธ่รุกจิ 
 
 

หวัขอ้การบรรยายและ Workshop 
Module 1: การสื�อสารดว้ยภาษาพูดกบังานขายและบรกิาร 
1. ประเด็นสําคัญของการสืRอสารดว้ยภาษาพูด 
2. องคป์ระกอบของการสืRอสารดว้ยภาษาพูด 
3. ทกัษะการสื�อสารดว้ยภาษาพดูอย่างสรา้งสรรคใ์นงานขายและบรกิาร 

• ชดัเจน  
• กะทดัรดั  
• ไดใ้จความ  
• เขา้ใจงา่ย  
• ตรงประเด็น 
• ตามเป้าหมาย 
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4. อทิธพิลของภาษาพูดในโลกธรุกจิ  .... 
• งานขาย 
• งานบรกิาร 

5. กจิกรรม:  ฝึกฝนทกัษะการสื�อสารดว้ยภาษาพูดอยา่งสรา้งสรรค ์ 
6. กจิกรรม:  เทคนคิการสรรคส์รา้งภาษาพดูใหช้ดัเจน ... เขา้ใจงา่ย ... ตรงประเด็น 

 
Module 2: การพฒันาการสื�อสารดว้ยภาษาพดู 
7. ปจัจยัอื�น ๆ ที�สง่ผลตอ่การสื�อสารดว้ยภาษาพูด 

• การฟัง 
• ทศันคต ิ
• บคุลกิภาพ 

8. อปุสรรคและปัญหาทีRมผีลตอ่การสืRอสารดว้ยภาษาพูด 
9. กจิกรรม: วธิกีารขจดัอุปสรรคและปญัหาที�มผีลตอ่การสื�อสารดว้ยภาษาพดู 
10. กจิกรรม:  กรณีศกึษาการสื�อสารดว้ยภาษาพดูที�เพิ�มข ึRนกบัโลกธุรกจิ 
11. สรุปคําถาม-คําตอบ 

 

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
                                                                              
 

อตัราหลกัสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายใน 1 เมษายน 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 ชําระภายใน 16 มนีาคม 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. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันีV 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ บญัชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขทีR 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บญัชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขทีR 014-2-63503-8 

          ชืRอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิRง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีR จํากดั   
          และแฟ็กซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีR 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืRอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน และชืRอหลกัสตูร 
2.  ชําระดว้ยเช็คบรษัิท สัRงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิRง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีR จํากดั 
3.  หัก ณ ทีRจา่ย 3% เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีRไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิRง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีR จํากดั 
Telephone: 02-615-4499, 02-615-4477-8    
Fax: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
Website: www.hipotraining.com 
E-mail: hipotraining@gmail.com  
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Facebook: www.facebook.com/HIPOtraining 
 
 


