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Power of Communication 
 
 

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

อดตีผูจ้ัดการและบรหิารการขายอตุสาหกรรมนมไทย(นมตรามะล)ิ 

และผา่นงานดา้นการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group 

รวมประสบการณ์การท างานดา้นการขาย การตลาดและการบรกิารมากกวา่ 25 ปี 
 

 

18 สงิหาคม 2563 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานทีจ่ัดอบรมอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม  
U 
 
 

หลกัการและเหตผุล:  
       ในโลกของการแขง่ขันทีร่นุแรงเชน่น้ี การสือ่สารอยา่งมปีระสทิธภิาพนัน้  ถอืว่าเป็นหัวใจหลักทีท่กุองคก์รตอ้ง
ค านงึถงึและใหค้วามส าคัญเป็นอยา่งมาก เพือ่ท าใหก้ารสือ่สารนัน้ไมม่ขีอ้ผดิพลาดเกดิขึน้ เพราะฉะนัน้ พนักงานทกุ
คนในองคก์รจะตอ้งอาศัยเทคนคิและวธิกีารในการสือ่สารอยา่งถกูตอ้ง เพือ่ทีจ่ะพัฒนาการสือ่สารภายในองคก์รใหเ้กดิ
ประสทิธภิาพสงูสดุ แตถ่า้องคก์รใดไมส่ามารถปรับปรงุและพัฒนาการสือ่สารใหม้ปีระสทิธภิาพ เกดิขอ้ผดิพลาดขึน้ซ ้า
แลว้ซ ้าอกี ก็จะสง่ผลใหอ้งคก์รนัน้ตอ้งเผชญิกบัความวุน่วายและพบกบัความลม้เหลวอยา่งแน่นอน 
        หลักสตูรนี้จงึไดพ้ฒันาขึน้มาเพือ่ตอบสนองใหผู้เ้ขา้อบรมไดเ้รยีนรูแ้ละเขา้ใจ หัวใจส าคัญของ….  
“การสือ่สารทีท่รงพลัง”  มองเห็นถงึปัญหาและขอ้ผดิพลาดของการสือ่สารทีเ่กดิขึน้ พรอ้มหาวธิรีับมอืและแกไ้ขได ้
อยา่งถกูตอ้ง อกีทัง้ยังไดเ้รยีนรูว้ธิกีารสรา้งสรรคก์ารสือ่สารใหไ้มม่ขีอ้ผดิพลาด เพือ่สรา้งองคก์รทีเ่ขม้แข็งและ
สามารถน าเทคนคิการสือ่สารภายในองคก์รมาประยกุตใ์ชก้บัภายนอกองคก์รไดอ้ยา่งเห็นผล โดยผูเ้ขา้อบรมจะไดร้ว่ม
ท ากจิกรรมระดมสมองทีป่ระยกุตข์ึน้ใหเ้หมาะสมกบัผูเ้ขา้อบรมแตล่ะกลุม่ และเมือ่จบการอบรมผูเ้ขา้อบรมจะสามารถ
ประยกุตแ์ละตอ่ยอดความรูด้า้นการสือ่สารประสานงานไดอ้ยา่งสมัฤทธิผ์ลดว้ยตนเอง 
 
วตัถปุระสงค:์   

1. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมไดเ้รยีนรูแ้ละเขา้ใจหัวใจส าคัญของ….การสือ่สารทีท่รงพลงั 
2.  เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมมองเห็นถงึปัญหาและอปุสรรคทีท่ าใหก้ารสือ่สารเกดิความผดิพลาด 
3. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมไดร้ับเทคนคิ วธิกีาร สรา้งสรรคก์ารสือ่สารใหท้รงพลัง 
4. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถน าความรูท้ีไ่ดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการสรา้งสรรคแ์ละพัฒนาการสือ่สารประสานงานทัง้

ภายในและภายนอกองคก์รไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 
หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา: 
Module 1 เรยีนรูแ้ละเขา้ใจหวัใจส าคญัของ….การสือ่สารทีท่รงพลงั  

1. กรอบแนวคดิการสือ่สารอยา่งมปีระสทิธภิาพ   
• มมุมองทีแ่ตกตา่งกนัในการสือ่สาร 
• ความหมายของการสือ่สาร 
• ความส าคัญของการสือ่สารทีด่ ี
• ประเภทของการสือ่สาร 

2. องคป์ระกอบส าคัญของการสือ่สารที ่จ าเป็นตอ้งรู ้!!!  
• ผูส้ือ่สาร 
• ผูร้ับสาร 
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• สารทีจ่ะสือ่ 
• สือ่…ในการสือ่สาร 
• สภาพแวดลอ้มในการสือ่สาร 

3. กจิกรรม Workshop วเิคราะหอ์งคป์ระกอบส าคญั…สรา้งการสือ่สารใหท้รงพลงั 
4. การใชภ้าษาในการสือ่สารอยา่งถกูตอ้ง ชดัเจน 

• การใชวั้จนภาษา 
• การใชอ้วัจนภาษา 

5. ลักษณะการสือ่สารแบบ One way Communication และ  Two  way Communication 
6. ปัญหาและขอ้ผดิพลาดของการสือ่สารทีอ่งคก์รมักประสบ 

• สือ่แลว้ผดิจนสรา้งความเสยีหายใหแ้กอ่งคก์ร 
• สือ่แลว้ไมค่รบจนท าใหง้านทีอ่อกมาไมต่รงกบัผลลพัธ ์
• สือ่แลว้ไมท่บทวนจนท าใหผู้ร้ับสารเขา้ใจแบบผดิ ๆ  และ คดิไปเอง  
• สือ่แลว้ไมต่ดิตามจนท าใหง้านทีม่อบหมายไมค่บืหนา้ 

7. ตวัอยา่งขอ้ผดิพลาดทีเ่กดิขึน้จากการสือ่สาร 
8. กจิกรรม Workshop วเิคราะหข์อ้ผดิพลาดของตวัเองในการสือ่สาร และวธิกีารแกไ้ขทีถ่กูตอ้ง 

 
Module 2 สรา้งสรรคก์ารสือ่สารใหท้รงพลงั…ไมม่ขีอ้ผดิพลาด 

9. กระบวนการการสือ่สารอยา่งเป็นระบบ 
• กอ่นสือ่สาร  

 การเตรยีมตัวและวางแผนกอ่นการสือ่สาร 
• ขณะสือ่สาร  

 การเปิดการสนทนาดว้ยการทักทายอยา่งเป็นมติร 
 การสอบถาม / ฟัง อยา่งเขา้ใจและเขา้ถงึ 
 การสือ่สารถกูตอ้ง ครบถว้น และสมบรูณ์ 
 การทบทวน สรปุ ขอบคณุ 

• หลังสือ่สาร  
 การปรับปรงุและพัฒนาการสือ่สารใหด้ขี ึน้ 
 การตดิตาม 

10. สดุยอด 5 ทักษะจ าเป็น !!! ทีช่ว่ยใหก้ารสือ่สารมปีระสทิธภิาพ 
• การฟัง – ฟังอยา่งไรใหเ้ขา้ใจ 
• การพูด – พูดอยา่งไรใหถู้กตอ้ง ครบถว้น สมบรูณ์ 

• การอา่น – อา่นอยา่งไรใหไ้มต่คีวามแบบผดิๆ 
• การเขยีน – เขยีนอยา่งไรใหรู้เ้รือ่ง เขา้ใจง่าย และ ครบถว้น 
• การสรปุความ – สรปุความอยา่งไรใหเ้ขา้ถงึแกน่หลักของสาร 

11. กจิกรรม ฝึกทักษะการฟัง – ฝึกสต ิและ สมาธ ิในการฟังระหวา่งรับสาร  
12. กจิกรรม ฝึกทักษะการพูด – ฝึกการพูดอยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น เพือ่ท าใหก้ารด าเนนิงานภายในองคก์รไมเ่กดิ

ความเสยีหายตามมา 
13. กจิกรรม ฝึกทักษะการอา่น – ฝึกการอา่น ตัวอยา่ง สารหรอืการวเิคราะหต์ัวอยา่งขอ้ความ 
14. กจิกรรม ฝึกทักษะการเขยีน – ฝึกการเขยีนเพือ่พัฒนาการสือ่สารภายในองคก์ร ดว้ยการ อา่น หรอื ฟัง  
15. กจิกรรม ฝึกทักษะการสรปุความ – ฝึกการวเิคราะห ์ตัวอยา่ง สารทีไ่ดร้ับเพือ่สรปุหาประเด็นส าคัญ 
16. สือ่สารเชงิบวกเพือ่ลดความขัดแยง้ – พูดอยา่งไรบนพืน้ฐาน Positive Thinking 

• ตัวอยา่งค าพูด 
17. สิง่ทีค่วรท าและไมค่วรท าในระหวา่งการสือ่สาร 
18. การประยกุตค์วามรูเ้รือ่งการสือ่สารภายในองคก์ร มาใชก้บั การสือ่สารภายนอกองคก์ร 
19. กจิกรรม Workshop ประยกุตใ์ชก้ารสือ่สารอยา่งไดผ้ล  
20. สรปุ ค าถามและค าตอบ 
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ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิง่ แอนดค์อนเซา้ทแ์ทนซี ่จ ากดั 
 

 
อตัราหลกัสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ช าระภายใน 18 สงิหาคม 2563 

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ทีจ่า่ย 3 %  รวมจา่ยสุทธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ทีจ่า่ย 

บคุคลท ัว่ไป 3,900.00 273.00 117.00 4,056.00 4,173.00 

สมาชกิ HIPO 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 

พเิศษ! ช าระภายใน 3 สงิหาคม 2563 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์ าเนาหนา้เช็ค) 

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ทีจ่า่ย 3 %  รวมจา่ยสุทธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ทีจ่า่ย 

บคุคลท ัว่ไป 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 

สมาชกิ HIPO 3,400.00 238.00 102.00 3,536.00 3,638.00 

 วธิกีารช าระเงนิ:  

1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดังนี้ 
1.1 ธนาคารกรุงเทพ สาขาซอยอาร ีบัญชสีะสมทรัพย ์เลขที ่127-4-66322-6 

1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขที ่014-2-63503-8 
          ชือ่บัญช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จ ากัด   

          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจ่ีาย (ถา้ม)ี ที ่0-2615-4479  

          พรอ้มระบุชือ่บรษัิท เบอรต์ดิต่อของท่าน ชือ่หลักสตูรและวันอบรม 
2.  ช าระดว้ยเช็คสัง่จ่าย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จ ากัด (ส านักงานใหญ)่ 

3.  หัก ณ ทีจ่่าย 3% เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จ ากดั   

     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสุทธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400 

4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีไ่ดช้ าระมาแลว้   
 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จ ากดั 

 โทรศัพท ์: 02-615-4499, 02-615-4477-78   
 โทรสาร : 02-615-4479 

 เว็บไซต ์www.hipotraining.co.th 

 E-mail : hipotraining@gmail.com 
 Facebook : www.facebook.com/HIPOtraining 

 Line id : @761mvkmp 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
อบรม, สมัมนา, การสือ่สาร , พลังแหง่การสือ่สาร , Communication , Power of Communication , การสือ่สารทีท่รงพลัง 
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