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หลักสูตร  การส่ือสารและการส่ือความเพ่ือเพิม่สัมพนัธภาพและประสิทธิภาพในการท างาน 

Online Training 
วันที ่20 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น. 

หลกัการและเหตุผล 

จากการส ารวจผู้คนที่ท างานในองค์กร บริษัท ห้างร้าน ล้วนพบวา่ ปัญหาพืน้ฐานหนึง่ที่ส าคญัมากที่มีผลกระทบอื่น ๆ ตามวา่ ก็คือ 
ปัญหาการสือ่สาร ไมว่า่จะเป็นการสือ่สารระหวา่งหวัหน้ากบัลกูน้อง เพื่อนร่วมงาน และกบัลกูค้า ทัง้ ๆ ที่จริงแล้ว คนเราทกุคนตา่งไมต้่องการ
ให้เกิดอปุสรรคปัญหาจากการสือ่สารกนัทัง้นัน้ แล้วเหตใุดการสือ่สารจึงกลายเป็นปัญหา 

เราจะมาวิเคราะห์ถงึปัญหาสาเหตขุองการสือ่สาร และชีแ้นะ สง่มอบเคร่ืองมือที่ทรงประสทิธิภาพในการสือ่สาร เพื่อให้ปัญหาการ
สือ่สารถกูขจดัหมดสิน้ไปจากการเรียนและเลน่กิจกรรมที่เราออกแบบและพฒันามาใช้ในการสอนเทคนิคการสือ่สาร      ท่ีมีประสทิธิภาพยิ่งให้
ทา่นได้น ากลบัไปใช้ในการท างานในองค์กรของทา่น                                      
วัตถุประสงค์: 

 เขา้ใจหลักจติวทิยาการสือ่สารกบับทบาทของหวัหนา้งานในการสรา้งแรงบนัดาลใจลกูนอ้งทีค่าดหวังได ้

 ประยกุตห์ลักการ เทคนคิ และวธิกีารตา่ง ๆ ของ "จติวทิยาการสือ่สาร" ไปใชไ้ดใ้นการท างานจรงิ 

 
หวัขอ้ฝึกอบรม 

1. จติวทิยาและการสือ่สาร: รปูแบบการสือ่สารและปฏกิริยิาของผูร้บัสาร 

1.1 รปูแบบการสือ่สาร 

1.1.1 “ยดึตนเองเป็นหลัก” เชงิบอกความตอ้งการ และเชงิกด (ขม่) ผูอ้ ืน่ 

1.1.2 “ยดึคูส่นทนาเป็นหลกั” เชงิแสวงหาการยอมรับ และเชงิยกยอ่ง (ใหก้ าลังใจ) ผูอ้ ืน่ 

1.2 ปฏกิริยิาของผูรั้บสาร 

1.2.1 ตอ่ตา้น / ปฏเิสธ 1.2.2 วติกกงัวล / ลังเล 1.2.3 ยอมรับ / ปฏบิตั ิ

 

2. ปจัจยัทีม่ผีลตอ่การเพิม่สมัพนัธภาพ และประสทิธภิาพในการท างาน 

2.1 ระยะเวลา 

2.2 การมสีว่นรว่ม 

2.3 กระบวนการ วธิกีาร ขัน้ตอน 
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2.4 ผูร้ว่มงาน 

2.5 ความเป็นไปไดแ้ละโอกาส 

2.6 สิง่สนับสนุนและเครือ่งมอื 

2.7 ความคดิและมมุมอง 

 

3. เทคนคิทางจติวทิยากบัการสือ่สารทีใ่ชแ้ลว้ไดผ้ลส าหรบัการท างาน 

3.1 เทคนคิ “ปักหมดุ” สือ่สารแลว้ไดง้านดังใจ 

3.2 เทคนคิ “ตดิฉลาก” สือ่สารอะไร...ไดอ้ยา่งนัน้ 

3.3 เทคนคิ “ใหเ้ลอืก” สือ่สารแลว้มกัไดม้ากกวา่เสยี 

3.4 เทคนคิ “สะกดิใจ” สือ่สารแลว้สง่ผลตอ่การเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม 

3.5 เทคนคิ “ประกบ” สือ่สารแลว้ยอมรับในขอ้บกพรอ่ง 

 

4. การสือ่สารไรเ้สยีง...เทคนคิรว่มทางจติวทิยา 

4.1 การใช ้“สายตา” 4.2 การใช ้“สหีนา้” 4.3 การใช ้“ทา่ท”ี 

4.4 การใช ้“มอื” 4.5 การใช ้“ระดับ”“น่ัง/ยนื 4.6 การใช ้“ระยะหา่งและขอบเขต” 

 

5. M-A-G-I-C : ข ัน้ตอนการสือ่สารในสถานการณ์ยุง่ยาก 

 

5.1 Manage your voice: บรหิารโทนเสยีงใหอ้ยูใ่นอารมณ์ปกต ิ

5.2 Act positively response: ตอ้นรับสถานการณ์อยา่งมอือาชพี 

5.3 Get to the heart of matters: ฟังและจับประเด็นส าคญัใหไ้ด ้

5.4 Interpret the facts: ย ้าในขอ้เท็จจรงิทีต่รงกนั 

5.5 Close with agreement together: สรปุจบประเด็นปัญหาดว้ยกนัวธิกีารฝึกอบรม: 

 บรรยายน า กจิกรรม เกม บทบาทสมมต ิชมวดิโีอคลปิ ถกอภปิราย และฝึกปฏบิตั ิ
 
ระยะเวลาการฝึกอบรม: 

 1 วัน  
เหมาะส าหรบั: 

 พนักงาน และผูบ้รหิารทีต่อ้งการพัฒนาทักษะการสือ่สารใหม้ปีระสทิธภิาพดยีิง่ขึน้ 
วทิยากร : อาจารยพ์รเทพ ฉนัทนาว ี(ประวตัติามเอกสารแนบ) 

การศกึษา 

 ปรญิญาโท จติวทิยาอตุสาหกรรมและองคก์าร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์

 ปรญิญาตร ีจติวทิยา มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ 

ประสบการณ์ท างาน 

 ผูอ้ านวยการหลกัสตูรพัฒนานักขาย บรษัิท มหวัฒน ์เอ็นเตอรไ์พรส ์จ ากดั  

 ผูอ้ านวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบคุคล กลุม่บรษัิท ทซีซี ีแคปปิตอล กรุ๊ป   

 ทีป่รกึษาและวทิยากรดา้นทรัพยากรบคุคล 

 ผูจ้ัดการฝ่ายฝึกอบรมการตลาดและการขาย เครอืโอสถสภา  

 ฯลฯ 
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ระยะเวลาอบรม  1 วนั วนัละจ านวน  6 ชัว่โมง เวลา 09.00-16.00 

ค่าอบรม/ราคาท่านละ 2,500 บาท (ไม่รวม VAT 7%)  
หรือ สมคัร 2 ท่านๆละ 2300 บาท 

Promotion ช่วงนีม้า 4 จ่าย 3 
 
วธิกีารช าระเงนิ: 
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังนี ้

1.1 ธนาคารกสกิรไทย บัญชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 
ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  

และแฟ็กซใ์บ Pay-in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ที ่0-29030080 ext.9330 

พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลักสตูร 
1.2 ช าระดว้ยเช็คบรษัิท สัง่จา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training 

Solution Ltd, Partnership) 
 

 
กรณีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขที ่เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี 0103553030100 

หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ 
เลขที ่89/161 หมูบ่า้นพฤกษาวลิล ์23 ซ.พระยาสเุรนทร ์21 แยก 3  
แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรงุเทพฯ 10510 

  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรญัญา 
Professional Training Solution 
Tel  02-1753330, 086-6183752  
www.ptstraining.in.th 
อเีมล ์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com 

 
ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบคุคลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง 

(พระราชกฤษฎีกาฉบบัท่ี 437 ใช้ 19 ตลุาคม พ .ศ . 2548 เป็นต้นไป) 
  

mailto:info.ptstraining@gmail.com
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แบบฟอร์มการลงทะเบียน 

หลักสูตร การส่ือสารและการส่ือความเพ่ือเพิม่สัมพนัธภาพและประสิทธิภาพในการท างาน 
สง่มาที ่email : ptstraining3@gmail.com หรอื info.ptstraining@gmail.com 

   
บรษิทั____________________________________________________________________________ 
   ท่ีอยู่ออกใบก ากบัภาษี_______________________________________________________________ 
   _________________________________________________________________________________ 
   รหสัไปรษณยี_์____________________เลขประจ ำตวัผูเ้สยีภำษ_ี________________________________ 
  ชื่อผูป้ระสำนงำน (HR)____________________________โทรศพัท ์____________________ต่อ_______ 
   Fax: ___________________________     E-mail: _________________________________________  
   
วนัสมัมนำ_______________________________________________________________________ 
1. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _________________________________________________________ 

ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื ____________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________  

2. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 
E-mail: _____________________________________________________________________ 
 

3. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 

      E-mail: _____________________________________________________________________ 
 

หมายเหต ุ กรณียกเลกิการเข้าสมัมนากรุณาแจ้งลว่งหน้า 7 วนัก่อนวนัสมัมนา มิฉะนัน้จะต้องช าระ 30% ของราคาคา่สมัมนา 

ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบคุคลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง 
(พระราชกฤษฎีกาฉบบัท่ี 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ .ศ . 2548 เป็นต้นไป) 

 

mailto:ptstraining3@gmail.com%20หรือ

