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Power of Communication 

  

วทิยากร: ดร.ธธรีธ์ร ธรีขวญัโรจน ์

อดตี General Manager - บรหิารสนิคา้ บรษัิท หา้งสรรพสนิคา้เซน็ทรัล จํากัด 
อดตีผูจั้ดการและบรหิารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะล)ิ 

และผา่นงานดา้นการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group 
รวมประสบการณก์ารทํางานดา้นการขาย การตลาดและการบรกิารมากกว่า 25 ปี 

  

3 สงิหาคม 2563 
เวลา 09.00 น. – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 

*สถานทีXจัดอบรมอาจเปลีXยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

หลกัการและเหตผุล     

ในโลกของการแขง่ขนัทีXรนุแรงเชน่นีZ การสืXอสารอยา่งมปีระสทิธภิาพนัZน  ถอืวา่เป็นหัวใจหลัก
ทีXทกุองคก์รตอ้งคํานงึถงึและใหค้วามสาํคญัเป็นอยา่งมาก เพืXอทําใหก้ารสืXอสารนัZนไมม่ขีอ้ผดิพลาด
เกดิขึZน เพราะฉะนัZน พนักงานทกุคนในองคก์รจะตอ้งอาศยัเทคนคิและวธิกีารในการสืXอสารอยา่ง
ถกูตอ้ง เพืXอทีXจะพัฒนาการสืXอสารภายในองคก์รใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสดุ แตถ่า้องคก์รใดไม่
สามารถปรับปรงุและพัฒนาการสืXอสารใหม้ปีระสทิธภิาพ เกดิขอ้ผดิพลาดขึZนซํZาแลว้ซํZาอกี ก็จะสง่ผล
ใหอ้งคก์รนัZนตอ้งเผชญิกบัความวุน่วายและพบกบัความลม้เหลวอยา่งแน่นอน 

        หลักสตูรนีZจงึไดพั้ฒนาขึZนมาเพืXอตอบสนองใหผู้เ้ขา้อบรมไดเ้รยีนรูแ้ละเขา้ใจ หัวใจสําคญั
ของ….“การสืXอสารทีXทรงพลัง”  มองเห็นถงึปัญหาและขอ้ผดิพลาดของการสืXอสารทีXเกดิขึZน พรอ้มหา
วธิรัีบมอืและแกไ้ขไดอ้ยา่งถกูตอ้ง อกีทั Zงยงัไดเ้รยีนรูว้ธิกีารสรา้งสรรคก์ารสืXอสารใหไ้มม่ขีอ้ผดิพลาด 
เพืXอสรา้งองคก์รทีXเขม้แข็งและสามารถนําเทคนคิการสืXอสารภายในองคก์รมาประยกุตใ์ชก้บัภายนอก
องคก์รไดอ้ยา่งเห็นผล โดยผูเ้ขา้อบรมจะไดร้ว่มทํากจิกรรมระดมสมองทีXประยกุตข์ึZนใหเ้หมาะสมกบั
ผูเ้ขา้อบรมแตล่ะกลุม่ และเมืXอจบการอบรมผูเ้ขา้อบรมจะสามารถประยกุตแ์ละตอ่ยอดความรูด้า้นการ
สืXอสารประสานงานไดอ้ยา่งสมัฤทธิdผลดว้ยตนเอง 
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วตัถปุระสงค ์
  1. เพืXอใหผู้เ้ขา้อบรมไดเ้รยีนรูแ้ละเขา้ใจหัวใจสําคัญของ….การสืXอสารทีXทรงพลัง 
  2. เพืXอใหผู้เ้ขา้อบรมมองเห็นถงึปัญหาและอปุสรรคทีXทําใหก้ารสืXอสารเกดิความผดิพลาด 
  3. เพืXอใหผู้เ้ขา้อบรมไดรั้บเทคนคิ วธิกีาร สรา้งสรรคก์ารสืXอสารใหท้รงพลัง 
  4. เพืXอใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถนําความรูท้ีXไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการสรา้งสรรคแ์ละพฒันาการสืXอสาร
ประสานงานทัZงภายในและภายนอกองคก์รไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 
หวัขอ้การบรรยายและ Workshop 
Module 1 เรยีนรูแ้ละเขา้ใจหวัใจสาํคญัของ….การสื�อสารที�ทรงพลงั 
  1. กรอบแนวคดิการสืXอสารอยา่งมปีระสทิธภิาพ  
      - มมุมองทีXแตกตา่งกนัในการสืXอสาร 
      - ความหมายของการสืXอสาร 
      - ความสําคญัของการสืXอสารทีXด ี
      - ประเภทของการสืXอสาร 
  2. องคป์ระกอบสําคญัของการสืXอสารทีX จําเป็นตอ้งรู ้!!! 
      - ผูส้ืXอสาร 
      - ผูรั้บสาร 
      - สารทีXจะสืXอ 
      - สืXอ…ในการสืXอสาร 
      - สภาพแวดลอ้มในการสืXอสาร 
  3. กจิกรรม Workshop วเิคราะหอ์งคป์ระกอบสาํคญั…สรา้งการสื�อสารใหท้รงพลงั 
  4. การใชภ้าษาในการสืXอสารอยา่งถกูตอ้ง ชดัเจน 
      - การใชวั้จนภาษา 
      - การใชอ้วัจนภาษา 
  5. ลักษณะการสืXอสารแบบ One way Communication และ  Two  way Communication 
  6. ปัญหาและขอ้ผดิพลาดของการสืXอสารทีXองคก์รมักประสบ 
      - สืXอแลว้ผดิจนสรา้งความเสยีหายใหแ้กอ่งคก์ร 
      - สืXอแลว้ไมค่รบจนทําใหง้านทีXออกมาไมต่รงกบัผลลัพธ ์
      - สืXอแลว้ไมท่บทวนจนทําใหผู้ร้ับสารเขา้ใจแบบผดิ ๆ และ คดิไปเอง 
      - สืXอแลว้ไมต่ดิตามจนทําใหง้านทีXมอบหมายไมค่บืหนา้ 
  7. ตวัอยา่งขอ้ผดิพลาดที�เกดิขึXนจากการสื�อสาร 
  8. กจิกรรม Workshop วเิคราะหข์อ้ผดิพลาดของตวัเองในการสื�อสาร และวธิกีารแกไ้ขที�
ถกูตอ้ง 

Module 2 สรา้งสรรคก์ารสื�อสารใหท้รงพลงั…ไมม่ขีอ้ผดิพลาด 
  9. กระบวนการการสืXอสารอยา่งเป็นระบบ 
      - กอ่นสืXอสาร 
           - การเตรยีมตัวและวางแผนกอ่นการสืXอสาร 
      - ขณะสืXอสาร 
           - การเปิดการสนทนาดว้ยการทักทายอยา่งเป็นมติร 



 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.co.th  

           - การสอบถาม / ฟัง อยา่งเขา้ใจและเขา้ถงึ 
           - การสืXอสารถกูตอ้ง ครบถว้น และสมบรูณ ์
           - การทบทวน สรปุ ขอบคณุ 
      - หลังสืXอสาร 
           - การปรับปรงุและพัฒนาการสืXอสารใหด้ขี ึZน 
           - การตดิตาม 
  10. สดุยอด 5 ทักษะจําเป็น !!! ทีXชว่ยใหก้ารสืXอสารมปีระสทิธภิาพ 
      - การฟัง – ฟังอยา่งไรใหเ้ขา้ใจ 
      - การพดู – พดูอยา่งไรใหถ้กูตอ้ง ครบถว้น สมบรูณ์ 
      - การอา่น – อา่นอยา่งไรใหไ้มต่คีวามแบบผดิๆ 
      - การเขยีน – เขยีนอยา่งไรใหรู้เ้รืXอง เขา้ใจงา่ย และ ครบถว้น 
      - การสรปุความ – สรปุความอยา่งไรใหเ้ขา้ถงึแกน่หลักของสาร 
  11. กจิกรรม ฝึกทักษะการฟัง – ฝึกสต ิและ สมาธ ิในการฟังระหวา่งรับสาร 
  12. กจิกรรม ฝึกทักษะการพดู – ฝึกการพดูอยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น เพืXอทําใหก้ารดําเนนิงานภายใน
องคก์รไมเ่กดิความเสยีหายตามมา 
  13. กจิกรรม ฝึกทักษะการอา่น – ฝึกการอา่น ตวัอยา่ง สารหรอืการวเิคราะหต์ัวอยา่งขอ้ความ 
  14. กจิกรรม ฝึกทักษะการเขยีน – ฝึกการเขยีนเพืXอพฒันาการสืXอสารภายในองคก์ร ดว้ยการ อา่น 
หรอื ฟัง 
  15. กจิกรรม ฝึกทักษะการสรปุความ – ฝึกการวเิคราะห ์ตัวอยา่ง สารทีXไดรั้บเพืXอสรปุหาประเด็น
สําคญั 
  16. สืXอสารเชงิบวกเพืXอลดความขัดแยง้ – พดูอยา่งไรบนพืZนฐาน Positive Thinking 
      - ตัวอยา่งคําพดู 
  17. สิXงทีXควรทําและไมค่วรทําในระหวา่งการสืXอสาร 
  18. การประยกุตค์วามรูเ้รืXองการสืXอสารภายในองคก์ร มาใชก้บั การสืXอสารภายนอกองคก์ร 
  19. กจิกรรม Workshop ประยกุตใ์ชก้ารสืXอสารอยา่งไดผ้ล 
  20. สรปุ คําถามและคําตอบ 

 

 
ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 

ชําระภายใน  3 สงิหาคม 2563 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 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! ชําระภายใน 20 กรกฎาคม 2563 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 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 
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วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันีZ 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ สาขาซอยอาร ีบญัชสีะสมทรัพย ์เลขทีX 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขทีX 014-2-63503-8 

          ชืXอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิXง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีX จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีX 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืXอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชืXอหลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สัXงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิXง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีX จํากดั (สาํนักงานใหญ)่ 
3.  หัก ณ ทีXจา่ย 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 ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีXไดช้าํระมาแลว้   
 
 
 
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิXง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีX จํากดั 
โทรศพัท:์ 02-615-4499, 02-615-4477-8    
แฟกซ:์ 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
เวปไซด:์ www.hipotraining.co.th  
อเีมล:์ hipotraining@gmail.com  
ไอด ีไลน:์ hipotraining 
เฟสบุค๊: www.facebook.com/HIPOtraining  
 
 
 


