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Course: 

Effective Listening and Questioning Techniques 
เทคนิคการฟังและการถามอย่างมีประสิทธิภาพ 

Duration: 1 Day (9:00 – 16:00) 

หลักการและเหตุผล: 
ในโลกยคุข้อมลูขา่วสารการสื่อสารนบัวา่เป็นเคร่ืองมือที่ส าคญัอย่างหนึ่งขององค์กร ไมว่า่จะเป็นองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน 

รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบนัการศึกษา เพราะการสื่อสารเป็นกระบวนการทางสงัคมที่มีสว่นเก่ียวข้องกบัทุกฝ่าย เป็นตวัเช่ือมกิจกรรม
ต่างๆ ระหว่างหน่วยงาน และช่วยให้ผู้ปฏิบตัิงานเข้าใจบทบาทของแต่ละคนได้ดียิ่งขึน้ ทัง้ยงัท าให้กิจกรรมของแต่ละหน่วยงาน
ภายในองค์กรมีความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนั นอกจากนี ้การสื่อสารนบัว่าเป็นเคร่ืองมืออย่างหนึง่ของผู้บริหารท่ีจะน ามาใช้ในการ
ตดัสนิใจ สัง่การ ควบคมุ และติดตามงานให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ เพื่อสร้างการยอมรับ สร้างความเข้าใจ และสร้างความสมัพนัธ์
อนัดีระหว่างกันทัง้ภายในและภายนอกองค์กร ตลอดจนสอดคล้องกับทิศทางและแนวนโยบายขององค์กรเพื่อให้องค์กรบรรลุ
เปา้หมายในท่ีสดุ 

การฟังและการถามเป็นสว่นส าคญัส่วนหนึ่งของกระบวนการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจอนัดีระหว่างผู้ ร่วมงานในองค์กร 
และน ามาซึ่งประสิทธิภาพของการปฏิบตัิงานที่เกิดจากการฟังและการถามอย่างมืออาชีพ เนื่องจาก กระบวนการสื่อสารมีปัจจัย
หลายประการเข้ามาเก่ียวข้อง จึงอาจเกิดปัญหาและอปุสรรคที่สง่ผลให้การสือ่สารไมบ่รรลเุปา้หมาย เกิดความเข้าใจผิดพลาด และ
เกิดปัญหาต่อการปฏิบตัิงานภายในองค์กรทกุระดบั กระทัง่อาจน าไปสูค่วามขดัแย้งจนยากต่อการด าเนินกิจการภายในองค์กรให้
ราบร่ืนได้ 

หลกัสตูรการฟังและการถามอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีขึน้เพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กรในการพฒันาทกัษะการ
สื่อสารที่เฉพาะเจาะจง เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ลึกซึง้ และสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และขจัด
โอกาสในการเกิดปัญหาในการสือ่สารให้หมดไปในท่ีสดุ โดยมีรายละเอียดของหลกัสตูรดงัตอ่ไปนี ้   

วัตถุประสงค์: 
 เพื่อให้ผู้ เข้าอบรมเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของการฟังและการถามเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึง้ต่อ

ประเด็นส าคญัที่มีการน าเสนอ

 เพื่อให้ผู้ เข้าอบรมสามารถฟังอย่างตัง้ใจ (Active Listening) เพื่อให้กระบวนการสนทนาด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ผู้ ฟังได้ประโยชน์สงูสดุ

 เพื่อให้ผู้ เข้าอบรมสามารถตัง้ค าถามที่สร้างสรรค์ รัดกมุ และน ามาสูค่วามเข้าใจและการน าข้อมลูไปใช้ได้อยา่งครบถ้วน ถกูต้อง
และเกิดประสทิธิผล

 เพื่อให้ผู้ เข้าอบรมสามารถน าความรู้ทัง้การฟังและการถามไปใช้ในการสนทนาในชีวิตจริงได้อยา่งมีประสทิธิภาพ

หัวข้อการบรรยาย: 
 ความส าคญัของการฟังอยา่งตัง้ใจและการถามอยา่งมีประสทิธิภาพตอ่การปฏิบตังิานในองค์กรให้บรรลผุลส าเร็จ

 แนวคิดเชิงบวกกบัการฟังอยา่งตัง้ใจให้มีประสทิธิภาพ

 การวเิคราะห์ผู้ ร่วมสนทนาเพื่อประโยชน์ในการฟังและการตัง้ค าถามอยา่งเหมาะสม

 เทคนิคการเป็นนกัฟังที่ดี

 เทคนิคในการตัง้ค าถามอยา่งสร้างสรรค์
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 ประเภทของค าถามในโอกาสต่างๆ เช่น ค าถามแบบค้นหา ค าถามแบบมีเง่ือนไข ค าถามเชิงร้องขอ ค าถามชีน้ า และค าถาม
ชวนทะเลาะ เป็นต้น 

 การตัง้ค าถามและการฟังค าตอบกบัการสอนงาน (Coaching) 

 การลดอาการประหมา่ในการสนทนา 

 Workshop: สถานการณ์จ าลองในการสนทนาเพื่อฝึกการฟังและการตัง้ค าถาม 

 สาเหตทุี่ท าให้การสนทนาล้มเหลว 

 เคลด็ลบัที่ท าให้การสนทนาประสบความส าเร็จ 
 

รูปแบบการบรรยาย: 

 บรรยายหลกัการ แนวคดิในการฟังและการตัง้ค าถามในการสนทนา ปัญหา และอปุสรรค 

 เลน่เกมทกัษะการฟังและการถาม  

 ซกัถามและแลกเปลีย่นความคิดเห็น 

 Workshop เพื่อฝึกการฟังและการตัง้ค าถาม 

 ให้ค าแนะน าแบบตวัตอ่ตวัในการแก้ปัญหาการสือ่สาร 
 

เหมาะส าหรับ: 

 ผู้บริหาร เจ้าของกิจการ ผู้จดัการ รวมถึงพนกังานในองค์กรทกุระดบัท่ีต้องการพฒันาทกัษะการฟังและถามเพื่อการสือ่สารท่ีมี
ประสทิธิภาพ 

 

วิทยากร: 
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒจิาก บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จ ากดั  
การศึกษา 

 ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบณัฑิต เกียรตินิยมอนัดบั 1 จากภาควิชาการส่ือสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 ปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบณัฑิต จากภาควิชาการสือ่สารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   

 ปริญญาเอก นิเทศศาสตรดษุฎีบณัฑิต สาขานเิทศศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   
       และได้คะแนนระดบัดมีากในการท าวิทยานิพนธ์ เร่ืองการสร้างมาตรฐานสถานีวิทยกุระจายเสยีงไทย 
 

ต าแหน่งปัจจุบนั       
 กรรมการบริหารส านกังานคณะกรรมการสขุภาพแหง่ชาติ (สช.)   

 นายกสมาคมวิทยแุละสือ่เพื่อเดก็และเยาวชน สสดย. 

 กรรมการวิชาการโครงการสือ่มวลชนศกึษา (มีเดยีมอนิเตอร์) 

 กรรมการสมาคมครอบครัวศกึษาแหง่ประเทศไทย 

 ที่ปรึกษารายการและขา่ว สถานวีิทยแุหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 ผู้ผลติและผู้ด าเนินรายการเจาะขา่วเช้านี ้FM. 101.5 MHz  

 อาจารย์พิเศษและผู้บรรยายรับเชิญในสถาบนัชัน้น าและองค์กรธรุกิจ  

 นกัสือ่สารมวลชน นกัวิชาการ และนกัวิจยัอิสระ 
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วัน เวลา สถานที่ และค่าใช้จ่าย ในการเข้าร่วมงานสัมมนา  
วนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา  09.00 - 16.00 น. โดยสามารถเลอืกการเข้าอบรมได้ 2 ช่องทาง ดงันี ้

1. เข้าร่วมอบรมที่โรงแรมจสัมนิ ซติี ้(ซอยสุขุมวทิ 23) หรือโรงแรมที่เทียบเท่า  
(สถานที่อาจมกีารเปลี่ยนแปลงกรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่ประสานงาน) 
คา่ใช้จา่ยในการเข้าร่วมงานสมัมนา ราคา 6,500 บาท (ราคานีย้งัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%)  

2. เข้าร่วมอบรมแบบทางไกลโดยการประชุม Distance Learning Instructor-led Virtual Class via Face to Face 
Application   
คา่ใช้จา่ยในการเข้าร่วมงานสมัมนา ราคา 5,500 บาท (ราคานีย้งัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%)  
 

ส าหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อผู้ประสานงานอบรม โทร: 02 949 0955, 02 318 6891,  
086 337 8266, Email: seminar@bostonnetwork.com และ Line ID: @bostonnetwork 

 
 

 

ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200%ของค่าใช้จ่ายจริง 
 (พระราชกฤษฎกีาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป) 

 
สร้างสรรค์หลักสูตรสัมมนาคุณภาพเย่ียมโดย 
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แผนที่ โรงแรมจสัมิน ซิตี ้(ซอยสขุมุวิท 23) (สถานที่อาจมกีารเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ประสานงาน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรทีร่่วมสัมมนา วันสัมมนา

ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย)

(ภาษาองักฤษ) 

บรษัิท (ภาษาไทย)

(ภาษาองักฤษ)

ต าแหน่งงาน: แผนก/ฝ่าย:

เบอรโ์ทรศพัทท์ี่ท  างาน: เบอรโ์ทรศพัทมื์อถือ:

เบอรโ์ทรสาร Fax: E-mail: 

ช่ือผู้ประสานงาน (HR) เบอรโ์ทรศพัท์

ข้อมูลเพือ่ใช้ออกใบก ากับภาษี :โปรดตรวจสอบความชดัเจนครบถว้น เพ่ือความถกูตอ้งของใบเสรจ็/ใบก ากบัภาษีที่ทา่นจะไดร้บั)

ช่ือที่ใหร้ะบใุนใบก ากบัภาษี : ตามช่ือบรษัิทดา้นบน

ที่อยู่ที่ใหร้ะบใุนใบก ากบัภาษี:

การช าระเงนิค่าสัมมนา : สามารถสอบถามรายละเอียดและส ารองที่นั่งไดท้ี่ 02-949-0955, 02-318-6891 ต่อ 104, 105, 108, 109

วิธีการช าระเงนิ

โอนเงินเขา้บญัชี บรษัิท บอสตนัเน็ตเวริค์ จ  ากดั  

ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต  สาขาเอสพละนาด รชัดา  บญัชีออมทรพัยเ์ลขที่ 667-2-01501-0  โอนวนัที่

ธนาคารไทยพาณิชย ์    สาขาสี่แยกศรวีรา            บญัชีออมทรพัยเ์ลขที่ 140-2-63049-9  โอนวนัที่

ถือเช็คจา่ยหนา้งานในนาม บรษัิท บอสตนัเน็ตเวริค์ จ  ากดั

จา่ยเงินสดหนา้งาน 

*โปรดน าหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ทีจ่่ายมายื่นในวันสัมมนา*

1) บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการส ารองที่นั่งใหแ้ก่ผูส้ง่เอกสารลงทะเบียนครบถว้นและช าระเงินแลว้เทา่นัน้

2) เจา้หนา้ที่จะแจง้ยืนยนัการลงทะเบียนของทา่นอีกครัง้หลงัจากไดร้บัเอกสาร

3) ในกรณีที่ทา่นส  ารองที่นั่งไวแ้ลว้แตไ่ม่สามารถเขา้รว่มการสมัมนาได ้  กรุณาแจง้ลว่งหนา้ก่อนวนังานอยา่งนอ้ย 10 วนั

*หากไม่แจ้งตามก าหนด ท่านจะต้องช าระค่าธรรมเนียมเอกสารเป็นจ านวน 50% ของอัตราค่าลงทะเบียน*

ข้อมูลครบถ้วนแล้ว กรุณาส่งกลับมาที ่Email: seminar@bostonnetwork.com หรือ Fax พร้อมส าเนาการโอนเงนิที ่02-949-0991

Registration Form
บรษัิท บอสตนัเน็ตเวริค์ จ  ากดั (ส านกังานใหญ่) 573/140  ซอยรามค าแหง 39  แขวงพลบัพลา

เขตวงัทองหลาง  กรุงเทพมหานคร 10310  Tel: 02-949-0955, 02-318-6891  Fax: 02-949-0991
เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี 0105548037730

Boston Network Co., Ltd. Tel: 02-949-0955, 02-318-6891, 086-337-8266, Fax: 02-949-0991
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ข้อมูลผู้เข้าร่วมสัมมนา :(โปรดกรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นและชดัเจน, ภาษาไทย: ตัวบรรจง, ภาษาอังกฤษ: ตัวพมิพ)์
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