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Course: 

Effective Communication for Relationship & Success 
การสือ่สารอย่างมีประสิทธิภาพใหไ้ดใ้จและไดง้าน

Duration:  1 Day (09:00 – 16:00) 

หลักการและเหตุผล: 
มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องมีสงัคม อยู่ร่วมกับคนอื่นๆ และหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องมีการติดต่อสื่อสารกันทัง้เพื่อประโยชน์

สว่นตวัและความส าเร็จในอาชีพการงาน แตบ่อ่ยครัง้มกัจะเจออปุสรรคท าให้ไมบ่รรลตุามเปา้หมาย ซึง่สาเหตสุ าคญัประการหนึง่นัน่
คือรูปแบบที่ใช้ในการสื่อสารและแสดงออกที่สร้างความไม่สบายใจให้คู่สนทนา  แม้ว่าจะเคยสื่อสารในแบบเดียวกันนีก้ับคนอื่นมา
ก่อนและส าเร็จก็ตาม 

ดงันัน้ “หลกัสตูรการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพให้ได้ใจและได้งาน” จึงได้รวบรวมแนวคิด และกลยทุธ์ส าหรับการสื่อสาร 
เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนและปรับตวัเพื่อให้สามารถสือ่สารกบัคนหลากหลายสไตล์ได้อยา่งเหมาะสม และสร้างความสบายใจ
ให้ทกุฝ่าย ซึง่น าไปสูค่วามส าเร็จตามเปา้หมายที่ต้องการตอ่ไป  

วัตถุประสงค์: 

 ผู้ เข้ารับการอบรมตระหนกัถึงความส าคญัของการสือ่สารท่ีมีผลตอ่ความส าเร็จในการท างานและสมัพนัธภาพกบัเพื่อนร่วมงาน
รวมถงึผลกระทบที่อาจเกิดขึน้หากไมส่ือ่สารหรือสือ่สารอยา่งไมม่ีประสทิธิภาพ

 เรียนรู้และฝึกการใช้เทคนิค เคร่ืองมือตา่งๆ ด้านการสือ่สารที่สามารถน าไปประยกุต์ใช้ได้จริง โดยเฉพาะการสือ่สารระหวา่ง
หวัหน้างานกบัพนกังานใต้บงัคบับงัชา

 สามารถประเมินสไตล์คนในแบบตา่งๆ จากพฤตกิรรมการแสดงออก และมีแนวทางเพื่อปรับการสือ่สารได้อย่างเหมาะสม

หัวข้อสัมมนา: 

 ทศันคติ ความเข้าใจ และความส าคญัของการสือ่สารท่ีมีผลตอ่ความส าเร็จในงานและสมัพนัธภาพ
 ความสมัพนัธ์ระหวา่งหวัหน้างาน พนกังาน และผลงาน 
 ความสมัพนัธ์ของความคิด ความรู้สกึ และการแสดงออก (พฤติกรรม) 
 ความจริงของมนษุย์เก่ียวกบัพฤติกรรมและการสือ่สาร  
 แนวทางการสือ่สารเพื่อสร้างความเข้าใจทีต่รงกนัระหวา่งหวัหน้างานกบัพนกังาน  
 อปุสรรคในการสือ่สารที่ต้องระวงัจาก ผู้พดู ผู้ ฟัง และสิ่งแวดล้อม 
 วิธีการสือ่สารกบัพนกังานท่ีอยูใ่นช่วงเวลาในการเรียนรู้การท างานที่ตา่งกนัอยา่งมีประสทิธิภาพ 

 เทคนิคการสือ่สาร โน้มน้าว และการฟังเพื่อความส าเร็จในงานบนความสบายใจทกุฝ่าย
 เทคนิคสือ่สารให้ครบหน้าที่ของการสือ่สารอยา่งทรงพลงั 
 สร้างความนา่เช่ือถือในการสือ่สารด้วยหลกั 3VS เพื่อการสือ่สารท่ีมีประสทิธิภาพ 
 เทคนิคการโน้มน้าวให้คูส่นทนาตดัสนิใจและเต็มใจท าตามค าแนะน าหรือร้องขอ  
 ทกัษะการฟังอยา่งมีประสทิธิภาพและได้ใจผู้พดู ด้วยหลกั Reflecting 
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 รูปแบบการสือ่สารและการให้ความส าคญัของมนษุย์ 
 รูปแบบของการสือ่สาร พฤติกรรมและโน้มน้าวความคดิผู้อื่น 

 พฤติกรรม การสือ่สารท่ีโดดเดน่ที่แสดงออกมาของแตล่ะแบบ 
 หลกัในการวิเคราะห์วา่เป็นรูปแบบการสือ่สารแบบไหน 

 แนวทางในการตอบสนองและให้ความส าคญั 
 พฤติกรรม การตอบสนองที่โดดเดน่ท่ีแสดงออกมาของแตล่ะแนวทาง 
 หลกัในการวิเคราะห์วา่เป็นรูปแบบการตอบสนองแบบไหน 

 เทคนิคการประเมินสไตล์และพฤติกรรมของมนษุย์   
 ลกัษณะสไตล์ของมนษุย์ 4 แบบ ท่ีต้องท าความเข้าใจ 
 วิธีการประเมินคนรอบข้างวา่เป็นสไตล์แบบไหนอยา่งถกูวิธีและแมน่ย า 
 เทคนิค วิธีการสือ่สารและรับมือกบัคนสไตล์ตา่งๆ ทัง้ 4 สไตล์อยา่งมีประสทิธิภาพ 
 แนวทางในการปรับตวัเพื่อการสือ่สารให้สอดคล้องกบัคนสไตล์ตา่งๆ เพื่อให้ได้ใจและได้งาน อยา่งมืออาชีพ 

 
วิธีการสัมมนา: 
 แนวทางการเรียนรู้จะเป็นลกัษณะบรรยาย, ถาม-ตอบ, เรียนรู้ผา่นการท ากิจกรรมร่วมกนั, Role Play และใช้สือ่ VDO Clip 

ประกอบการสอน 
 

เหมาะส าหรับ: 

 หวัหน้างาน, ผู้บริหารระดบัต้นและระดบักลาง, หวัหน้าแผนก/ฝ่าย, รวมทัง้ผู้ที่สนใจพฒันาตวัเองในด้านการบริหารจดัการ  เพื่อ
เตรียมพร้อมส าหรับการก้าวเป็นผู้บริหารมืออาชีพในอนาคต 

 
วิทยากร: 
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒจิาก บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จ ากดั  
 
วัน เวลา สถานที่ และค่าใช้จ่าย ในการเข้าร่วมงานสัมมนา  

วนัท่ี 2 สงิหาคม 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  กรุณาตดิต่อผู้ประสานงานอบรม โทร: 02 949 0955, 02 318 6891,  
086 337 8266, Email: seminar@bostonnetwork.com และ Line ID: @bostonnetwork 
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ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200%ของค่าใช้จ่ายจริง 
 (พระราชกฤษฎกีาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป) 

 

สร้างสรรค์หลักสูตรสัมมนาคุณภาพเย่ียมโดย 
 
 
 
 
 
 
 
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

E-mail: seminar@bostonnetwork.com http://www.bostonnetwork.com

ข้อมูลผู้เข้าร่วมสัมมนา :(โปรดกรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นและชดัเจน, ภาษาไทย: ตัวบรรจง, ภาษาอังกฤษ: ตัวพมิพ)์
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