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Course outline

การติดต่ อสื่อสารภายในองค์กรอย่ างมีประสิทธิผล
(Effective Communication)

(หลักสู ตร 1 วัน)

โดย
อ. กิติศักดิ์ วิวฒ
ั น์ ธนวงศ์
วิทยากรที่ปรึ กษา

หลักการและเหตุผล
บนโลกยุคใหม่ เต็มไปด้วยกระแสของการเปลี่ยนแปลง การพัฒนา รวมถึงเทคโนโลยี และแน่นอน
ที่สุดคือการติดต่อสื่ อสารทั้งใน (Communication) และนอกองค์กรเป็ นปั จจัยสาคัญที่จะช่วยให้บุคลากร รวมถึง
องค์กรมีความก้าวหน้า ประสบผลสาเร็ จในธุ รกิจ งานขาย งานบริ การ และการสร้างความเชื่อมัน่ ต่อลูกค้า และ
การประสานงานกับทีมงานภายในองค์กรได้อย่างราบรื่ น ซึ่ งการสื่ อสารนั้นมีหลากหลายรู ปแบบทั้ง การพูด
(Verbal) และการสื่ อสาร ที่ไม่ใช่คาพูด (Non-Verbal) องค์กรจึงต้องมีความจาเป็ นในการพัฒนาทักษะนี้เพื่อให้
บุคลากร และองค์กรเอง มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องรวมถึงเป็ นที่ยอมรับ มีความเชื่อมัน่ จากผูบ้ ริ หาร หัวหน้า
ทีมงาน และบุคคลภายนอกอย่างมีประสิ ทธิ ผล
วิทยากรจึงได้พฒั นาหลักสู ตร การติดต่อสื่ อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิ ทธิ ผล ( Effective
Communication) ในการเสริ มสร้างทักษะที่ดี ในการทางานด้านการบริ การ หรื อการขาย การติดต่อสื่ อสาร
ประสานงานภายในองค์กร ทั้งรู ปแบบการใช้คาพูด น้ าเสี ยง ภาษากาย การเขียนซึ่ งมีความสาคัญและจาเป็ น
อย่างยิง่ รวมทั้งยังเป็ นทักษะที่สาคัญให้กบั บุคลากรในองค์กรในการติดต่อสื่ อสารกับลูกค้า หรื อองค์กรต่างๆ
แสดงให้เห็นถึงมีจิตใจที่รักงานบริ การ หรื องานขาย มีความน่าเชื่อถือ อีกทั้งเป็ นการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิ ผลขององค์กรธุ รกิจของท่าน

เนือ้ หาของหลักสู ตร
1. แบบอย่างของผูท้ ี่ประสบความสาเร็ จในระดับประเทศ และระดับโลก ในด้านการสื่ อสารรู ปแบบต่างๆ
ธรรมชาติของคนกับการสื่ อสาร การสร้างความเชื่อมัน่ ในตนเอง การเตรี ยมการสื่ อสาร ด้วยคาพูด ภาษากาย ที่
เหมาะกับท่าน ในสไตล์ของตนเอง
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วัตถุประสงค์ ในการบรรยาย: เพื่อให้ทราบ ผลการวิจยั เรื่ องธรรมชาติของคนกับการสื่ อสาร การสร้าง
ความกล้าลดความประหม่า และเรี ยนรู ้การเตรี ยมตัวที่ดี ค้นให้พบจุดเด่นของตนในการพูด ( Verbal) และการ
สื่ อสารทั้งน้ าเสี ยง และภาษากาย (Non-Verbal)
กิจกรรม การพูดแนะนาตนเองในสไตล์คุณ
2. ขั้นตอนการนาเสนอและการพูดจูงใจกับลูกค้า กระบวนการขาย และเทคนิคในการนาสิ นค้า หรื อบริ การ
ต่างๆ
เนือ้ หาในการบรรยาย
- การพูดเพื่อจูงใจ
- เทคนิคการนาเสนอให้กบั ผูบ้ ริ หาร ทีมงาน
- การนาเสนอ
การนาเสนอโดยใช้เทคนิคการสื่ อสารลูกค้าแบบ เทคนิคในการนาเสนอรายงาน ข้อมูล แนวคิดต่างๆ
ด้วย หลัก 3 สบาย
เนื้อหาในการบรรยาย
- การพูดเพื่อจูงใจผูอ้ ื่น
- เทคนิคการนาเสนอ ด้วย หลัก 3 สบาย
กิจกรรม "การนาเสนอจุดเด่นของตน ”
วัตถุประสงค์ ของกิจกรรม
- เพื่อให้ผเู ้ ข้าฝึ กอบรมฝึ กปฏิบตั ิ ภาษาพูดและ ภาษากายเพื่อการนาเสนอจุดเด่นของตนเองหรื องานที่
ตนรับผิดชอบ
รู ปแบบกิจกรรม
- เป็ นการ Demo ภาษาพูด ภาษากายในการนาเสนอและให้ผเู ้ ข้าฝึ กอบรมร่ วมปฏิบตั ิ
ลักษณะของกิจกรรม
- Role Play เพื่อการนาเสนอโดยใช้ความรู้ และเทคนิคที่ได้เรี ยนรู้มา
วัตถุประสงค์ ในการบรรยาย
- เพื่อให้ผเู ้ ข้าฝึ กอบรมทราบสไตล์การสื่ อสารขอแต่ละท่าน ( D I S C) และจับกลุ่มหาจุดเด่น
- เพื่อพัฒนา พร้อมทั้งปรับจุดที่ตอ้ งปรับปรุ งแก้ไข
- เพื่อให้ผเู ้ ข้าฝึ กอบรมเข้าใจ และมีทกั ษะการพัฒนาการสื่ อสารที่เหมาะกับจุดเด่นของตน
4. พัฒนาบุคลิกภาพในการพูด และเทคนิคการตอบคาถามให้กบั ทีมงาน และผูบ้ ริ หาร ลูกค้า เพื่อสร้างความ
เข้าใจและการยอมรับอย่างมืออาชีพ ด้วย กฎกลุ่มละสาม , 5W + 2H
วัตถุประสงค์ ในการบรรยาย:
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- เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมมีความรู้ และทักษะใน ภาษาพูด และภาษากาย เพื่อการสื่ อสารความคิดหรื อ ข้อมูล
ให้ผฟู้ ัง
- เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมมีทกั ษะการพูด การถาม และตอบคาถาม การใช้น้ าเสี ยง ด้วย 5 W + 2H รวมถึง
สื่ อสารผ่านโทรศัพท์
กิจกรรม "สื่ อสารชัดเจน-บริ การประทับใจ"
5. พัฒนาบุคลิกภาพในการพูด และเทคนิคการตอบคาถามให้กบั ลูกค้า อย่างมืออาชีพ ด้วยบทพูด หรื อ
สคริ ปต์มาตรฐาน ที่เหมาะสมในการสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ผล และเสริ มสร้างทักษะในการ พัฒนาการเขียน
การพูด การนาเสนอ การรายงาน การใช้โทรศัพท์ หรื อผ่านสื่ อออนไลน์ เช่น Line , Facebook etc.
วัตถุประสงค์ ในการบรรยาย
- เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมมีความรู้ และทักษะใน ภาษาพูด และภาษากาย เพื่อการสื่ อสารความคิดหรื อ ข้อมูล
ให้ผฟู้ ัง
- เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมมีทกั ษะการพูด การถาม และตอบคาถาม การใช้น้ าเสี ยง อย่างมืออาชีพ โดยการใช้
Model TIME , PLACE , TRIANGLE , กฎกลุ่มละสาม , 5W + 2H
กิจกรรม "บุคลิกภาพต้องตา-สื่ อสารโดนใจ" Got Talent
6. เทคนิคในการสื่ อสารอย่างต่อเนื่อง ด้วย Model 4R (R = Receive รับฟัง ,R = Reactive of feeling สะท้อน ,
R = Restatement ทวนความ , R = Review สรุ ปความ)การตอบข้อโต้แย้ง การรับมือกับปั ญหา ข้อร้องเรี ยน
และ ข้อชื่นชมในการทางานงาน เพื่อเปลี่ยนข้อร้องเรี ยนหรื อข้อขัดแย้งเป็ นโอกาสพัฒนาการทางานให้มี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
วัตถุประสงค์ ในการบรรยาย:
- เพื่อให้ผเู้ ข้าฝึ กอบรมเข้าใจ และมีทกั ษะในการปรับเปลี่ยนข้อร้องเรี ยนให้เป็ นโอกาสที่จะทาให้ลูกค้า
มัน่ ใจในสิ นค้าและการบริ การ รวมถึงอยากใช้บริ การต่อไปอย่างยัง่ ยืน
กิจกรรม ฝึ กการสื่ อสาร และรับมือกับข้อร้องเรี ยน ด้วย Model 4R
วัตถุประสงค์ ของกิจกรรม:
- เพื่อให้ทราบวิธีการสื่ อสารเพื่อสร้างสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องกับลูกค้า เช่นการใช้โทรศัพท์ FaceBook
ฯลฯ
- เพื่อให้เห็นวงจรของงานบริ การที่ตอ้ งมีการร้องเรี ยนและบริ หาร จัดการให้เป็ นโอกาสที่ดีได้
7. พัฒนาบุคลิกภาพในการพูด และเทคนิคการตอบคาถามให้กบั ลูกค้า ในสถานการณ์ที่มีความเข้าใจไม่ตรงกัน
หรื อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น เพื่อสร้างความเข้าใจและการยอมรับอย่างมืออาชีพ ด้วย Model T-T-A-T-T (T ell
your facts , T ell your story , A sk for other’s view , T alk Tentative , T esting )

วัตถุประสงค์ ในการบรรยาย:
- เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมมีความรู้ และทักษะใน ภาษาพูด และภาษากาย เพื่อการสื่ อสารความคิดหรื อ ข้อมูล
ให้ผฟู้ ัง
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กิจกรรม "สื่ อสารชัดเจน-บริ การประทับใจ"
8. การพัฒนาทักษะการจัดการอารมณ์ (EQ) แนวคิดการคิดเชิงบวกเพื่อสร้างสรรค์การบริ การ การทางานเชิงรุ ก
รวมถึงการสร้างบัญชีออมใจให้แก่ผทู ้ ี่ตอ้ งติดต่องานด้วย
วัตถุประสงค์ ของกิจกรรม:
- เพื่อให้ทราบการพัฒนาทักษะการจัดการอารมณ์ ( EQ)
- ฝึ กฝนในการปรับใช้แนวคิดสร้างบัญชีออมใจให้กบั ผูท้ ี่ตอ้ งติดต่องานด้วย เพื่อให้เกิดการยอมรับและ
ประทับใจ
สรุ ปการบรรยาย ถาม-ตอบ

รูปแบบการฝึ กอบรม
การฝึ กอบรมมีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้โดยง่าย เพลิดเพลิน โดยมีความลึกซึ้ งเพื่อให้ผู ้
เข้าอบรมเข้าใจ ยอมรับ และนาไปปฏิบตั ิตาม อีกทั้งตรงตามเป้ าหมายที่ทางองค์กรได้กาหนดไว้
1. การบรรยายแบบผูอ้ บรมมีส่วนร่ วม Participative Technique
2. ฝึ กปฏิบตั ิทีละขั้นตอนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กบั ท่านอื่นๆ (Work Shop)
3. แสดงการสาธิ ตจาลองให้เกิดการพัฒนา (Adult Learning Approach Role Playing)
4. ฝึ กปฏิบตั ิพฒั นาร่ างกายและจิตใจ เพื่อเสริ มบุคลิกภาพภายนอก และภายใน
สื่ อมัลติมีเดีย
สรุ ปการบรรยาย ถาม-ตอบ

ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ
1. ผูเ้ ข้าอบรมมีความมัน่ ใจ เห็นจุดเด่น และรู ปแบบที่ตนเองถนัดในการสื่ อสาร รวมถึงสามารถพัฒนาการ
สื่ อสารในการทางานให้ดียงิ่ ขึ้น
2. ผูเ้ ข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และเสริ มสร้างทักษะในการ พัฒนาการเขียน การพูด การนาเสนอ การ
รายงาน การใช้โทรศัพท์ หรื อผ่านสื่ อออนไลน์ เช่น Line , Facebook etc.
3. มีความรู ้ ความเข้าใจในเรื่ องภาษาพูด และภาษากาย และการสื่ อสารที่ดี เพื่อใช้ในการทางานอย่างมี
ประสิ ทธิผล
4. ผูเ้ ข้าอบรมมีทศั นคติ มีแรงบันดาลใจ และมีเป้ าหมาย ในการพัฒนาทักษะการสื่ อสารในการทางานอย่างมือ
อาชีพ และพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อความสาเร็ จของตน และองค์กร
5. มีข้ นั ตอน และวัฒนธรรมในการสื่ อสารเพื่อการทางานที่ดีให้แก่กนั ในองค์กร
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อุปกรณ์ ที่ใช้
1. เครื่ องฉายและจอ LCD
2. Microphone 2 ตัว ขึ้นไป
3. จัดห้องแบบ Class Room
4. Flip Chart พร้อมปากกา
จานวนผูเ้ ข้าอบรม ตามที่จะตกลงกัน

ระยะเวลาการจัดสัมมนา
เพื่อให้ครอบคลุม ถึงเนื้อหา และ การปฏิบตั ิการ (Workshop) ระยะเวลาในการอบรมรวม 1 วัน หรื อ
6 ชัว่ โมง
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