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Course: 
Effective Communication for Relationship & Success 

การสือ่สารอยา่งมีประสทิธิภาพใหไ้ดใ้จและไดง้าน 

 

Duration:  1 Day (09:00 – 16:00) 
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หลักการและเหตุผล: 

มนุษยเ์ป็นส่ิงมีชีวิตท่ีตอ้งมีสังคม อยู่ร่วมกับคนอ่ืนๆ และหลีกเล่ียงไม่ไดท่ี้จะตอ้งมีการติดต่อส่ือสารกันทั้งเพ่ือประโยชน์

ส่วนตวัและความสาํเรจ็ในอาชีพการงาน แต่บ่อยครัง้มกัจะเจออปุสรรคทาํใหไ้ม่บรรลตุามเป้าหมาย ซึ่งสาเหตสุาํคญัประการหน่ึงนั่น

คือรูปแบบท่ีใชใ้นการส่ือสารและแสดงออกท่ีสรา้งความไม่สบายใจใหคู้่สนทนา แมว้่าจะเคยส่ือสารในแบบเดียวกันนีก้ับคนอ่ืนมา

ก่อนและสาํเรจ็ก็ตาม 

 ดงันัน้ “หลกัสตูรการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพใหไ้ดใ้จและไดง้าน” จึงไดร้วบรวมแนวคิด และกลยุทธส์าํหรบัการส่ือสาร 

เพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผนและปรบัตวัเพ่ือใหส้ามารถส่ือสารกบัคนหลากหลายสไตลไ์ดอ้ย่างเหมาะสม และสรา้งความสบายใจ

ใหท้กุฝ่าย ซึ่งนาํไปสู่ความสาํเรจ็ตามเป้าหมายท่ีตอ้งการต่อไป  

 

วัตถุประสงค:์ 

• ผูเ้ขา้รบัการอบรมตระหนกัถึงความสาํคญัของการส่ือสารท่ีมีผลตอ่ความสาํเรจ็ในการทาํงานและสมัพนัธภาพกบัเพ่ือนรว่มงาน  

รวมถงึผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้หากไม่ส่ือสารหรือส่ือสารอย่างไมม่ปีระสิทธิภาพ 

• เรียนรูแ้ละฝึกการใชเ้ทคนิค เคร่ืองมือตา่งๆ ดา้นการส่ือสารท่ีสามารถนาํไปประยกุตใ์ชไ้ดจ้รงิ โดยเฉพาะการส่ือสารระหว่าง

หวัหนา้งานกบัพนกังานใตบ้งัคบับญัชา 

• สามารถประเมินสไตลค์นในแบบต่างๆ จากพฤตกิรรมการแสดงออก และมีแนวทางเพ่ือปรบัการส่ือสารไดอ้ย่างเหมาะสม 

 

หัวข้อสัมมนา: 

• ทศันคติ ความเขา้ใจ และความสาํคญัของการส่ือสารท่ีมีผลต่อความสาํเรจ็ในงานและสมัพนัธภาพ 

 ความสมัพนัธร์ะหวา่งหวัหนา้งาน พนกังาน และผลงาน 

 ความสมัพนัธข์องความคิด ความรูส้กึ และการแสดงออก (พฤติกรรม) 

 ความจรงิของมนษุยเ์ก่ียวกบัพฤติกรรมและการส่ือสาร  

 แนวทางการส่ือสารเพ่ือสรา้งความเขา้ใจท่ีตรงกนัระหว่างหวัหนา้งานกบัพนกังาน  

 อปุสรรคในการส่ือสารท่ีตอ้งระวงัจาก ผูพ้ดู ผูฟั้ง และส่ิงแวดลอ้ม 

 วิธีการส่ือสารกบัพนกังานท่ีอยูใ่นช่วงเวลาในการเรียนรูก้ารทาํงานท่ีต่างกนัอย่างมีประสิทธิภาพ 

• เทคนิคการส่ือสาร โนม้นา้ว และการฟังเพ่ือความสาํเรจ็ในงานบนความสบายใจทกุฝ่าย  

 เทคนิคส่ือสารใหค้รบหนา้ท่ีของการส่ือสารอย่างทรงพลงั 

 สรา้งความน่าเชื่อถือในการส่ือสารดว้ยหลกั 3VS เพ่ือการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ 

 เทคนิคการโนม้นา้วใหคู้่สนทนาตดัสินใจและเต็มใจทาํตามคาํแนะนาํหรือรอ้งขอ  

 ทกัษะการฟังอย่างมีประสิทธิภาพและไดใ้จผูพ้ดู ดว้ยหลกั REFLECTING 

• รูปแบบการส่ือสารและการใหค้วามสาํคญัของมนษุย ์

 รูปแบบของการส่ือสาร พฤติกรรมและโนม้นา้วความคดิผูอ่ื้น 

– พฤติกรรม การส่ือสารท่ีโดดเด่นท่ีแสดงออกมาของแต่ละแบบ 

– หลกัในการวิเคราะหว์่าเป็นรูปแบบการส่ือสารแบบไหน 

 แนวทางในการตอบสนองและใหค้วามสาํคญั 

– พฤติกรรม การตอบสนองท่ีโดดเด่นท่ีแสดงออกมาของแต่ละแนวทาง 

– หลกัในการวิเคราะหว์่าเป็นรูปแบบการตอบสนองแบบไหน 
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• เทคนิคการประเมินสไตลแ์ละพฤติกรรมของมนษุย ์  

 ลกัษณะสไตลข์องมนษุย ์4 แบบ ท่ีตอ้งทาํความเขา้ใจ 

 วิธีการประเมินคนรอบขา้งว่าเป็นสไตลแ์บบไหนอย่างถกูวิธีและแม่นยาํ 

 เทคนิค วิธีการส่ือสารและรบัมือกบัคนสไตลต์่างๆ ทัง้ 4 สไตลอ์ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 แนวทางในการปรบัตวัเพ่ือการส่ือสารใหส้อดคลอ้งกบัคนสไตลต์า่งๆ เพ่ือใหไ้ดใ้จและไดง้าน อย่างมืออาชีพ 

 

วิธีการสัมมนา: 

• แนวทางการเรียนรูจ้ะเป็นลกัษณะบรรยาย, ถาม-ตอบ, เรียนรูผ่้านการทาํกิจกรรมรว่มกนั, Role Play และใชส่ื้อ VDO Clip 

ประกอบการสอน 

 

เหมาะสาํหรับ: 

• หัวหน้างาน, ผู้บริหารระดับตน้และระดับกลาง, หัวหน้าแผนก/ฝ่าย, รวมทั้งผู้ท่ีสนใจพัฒนาตัวเองในดา้นการส่ือสาร  เพ่ือ

เตรียมพรอ้มสาํหรบัการกา้วเป็นผูบ้รหิารมืออาชีพในอนาคต 

 

วิทยากร: 

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก บริษัท บอสตนัเน็ตเวิรค์ จาํกดั  

 

วัน เวลา สถานที ่และค่าใช้จ่าย ในการเข้าร่วมงานสัมมนา  

วนัท่ี 7 เมษายน 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. โดยสามารถเลือกการเขา้อบรมได ้2 ช่องทาง ดงันี ้

1. เข้าร่วมอบรมทีโ่รงแรมจัสมิน ซิตี ้(ซอยสุขุมวทิ 23) หรือโรงแรมทีเ่ทยีบเทา่  

(สถานทีอ่าจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตดิตอ่เจ้าหน้าทีป่ระสานงาน) 

ค่าใชจ้า่ยในการเขา้รว่มงานสมัมนา ราคา 6,500 บาท (ราคานีย้งัไม่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม 7%)  

2. เข้าร่วมอบรมแบบทางไกลโดยการประชุม Distance Learning Instructor-led Virtual Class via Face to Face 

Application   

ค่าใชจ้า่ยในการเขา้รว่มงานสมัมนา ราคา 5,500 บาท (ราคานีย้งัไม่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม 7%)  

 

สาํหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อผู้ประสานงานอบรม โทร: 02 949 0955, 02 318 6891,  

086 337 8266, Email: seminar@bostonnetwork.com และ Line ID: @bostonnetwork 

 
ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใชจ้่ายทางภาษีได้ 200%ของค่าใช้จ่ายจริง 

 (พระราชกฤษฎกีาฉบับที ่437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็นตน้ไป) 

 

สร้างสรรคห์ลักสูตรสัมมนาคุณภาพเย่ียมโดย 
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แผนที ่โรงแรมจสัมิน ซิตี ้(ซอยสขุมุวิท 23) (สถานทีอ่าจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีป่ระสานงาน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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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	 รูปแบบการสื่อสารและการให้ความสำคัญของมนุษย์
	 รูปแบบของการสื่อสาร พฤติกรรมและโน้มน้าวความคิดผู้อื่น
	– พฤติกรรม การสื่อสารที่โดดเด่นที่แสดงออกมาของแต่ละแบบ
	– หลักในการวิเคราะห์ว่าเป็นรูปแบบการสื่อสารแบบไหน
	 แนวทางในการตอบสนองและให้ความสำคัญ
	– พฤติกรรม การตอบสนองที่โดดเด่นที่แสดงออกมาของแต่ละแนวทาง
	– หลักในการวิเคราะห์ว่าเป็นรูปแบบการตอบสนองแบบไหน
	 เทคนิคการประเมินสไตล์และพฤติกรรมของมนุษย์
	 ลักษณะสไตล์ของมนุษย์ 4 แบบ ที่ต้องทำความเข้าใจ
	 วิธีการประเมินคนรอบข้างว่าเป็นสไตล์แบบไหนอย่างถูกวิธีและแม่นยำ
	 เทคนิค วิธีการสื่อสารและรับมือกับคนสไตล์ต่างๆ ทั้ง 4 สไตล์อย่างมีประสิทธิภาพ
	 แนวทางในการปรับตัวเพื่อการสื่อสารให้สอดคล้องกับคนสไตล์ต่างๆ เพื่อให้ได้ใจและได้งาน อย่างมืออาชีพ
	วิธีการสัมมนา:
	 แนวทางการเรียนรู้จะเป็นลักษณะบรรยาย, ถาม-ตอบ, เรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรมร่วมกัน, Role Play และใช้สื่อ VDO Clip ประกอบการสอน
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