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Course Outline
ทักษะการสื่ อสารภายในองค์ กรอย่ างมีประสิ ทธิภาพ
Effective Communication Skills in the Workplace
หลักสู ตร 1 วัน
โดย
อาจารย์ เปี่ ยมศักดิ์ อุไรพันธุ์

หลักการ/แนวความคิด
 การสื่ อสารเป็ นสิ่ งจาเป็ นสาหรับองค์กร ในการที่จะทาให้แต่ละภาคส่ วนในองค์กรทางานไปในทิศทาง

เดียวกันภายใต้เป้ าหมายและวิสัยทัศน์เดียวกัน ไม่วา่ จะเป็ นแผนกการตลาด, แผนกดูแลการผลิต, แผนก
การเงินและบัญชี , แผนกบุคคล หรื อแม้แต่แผนกซ่อมบารุ ง ล้วนแล้วแต่จาเป็ นต้องมีการสื่ อสารที่มี
ประสิ ทธิ ภาพระหว่างแผนกเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างแผนกและส่ งเสริ มความสาเร็ จในภาพรวม
ขององค์กร การสื่ อสารนั้นมีส่วนสาคัญอย่างยิง่ ยวดในการเพิม่ ประสิ ทธิ ภาพการทางาน, สร้างความพึง
พอใจแก่ลูกค้า, พัฒนาคุณภาพและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆในองค์กร เป็ นต้น
 การสื่ อสารที่มีประสิ ทธิ ภาพนั้นสาคัญต่อความสาเร็ จขององค์กรไม่เฉพาะกับหัวหน้างานแต่รวมไปถึง

พนักงานทุกคนที่ตอ้ งมีส่วนร่ วมเป็ นผูส้ ื่ อสารที่มีทกั ษะ เพราะการสื่ อสารคือการแบ่งปั นและส่ งต่อ
ข้อมูลระหว่างคนสองคนหรื อมากกว่านั้นเพื่อให้เข้าใจตรงกัน หากว่าข้อมูลถูกเข้าใจได้เพียงบางส่ วน
หรื อเข้าใจผิดเพี้ยนไป ปั ญหาก็จะเกิดตามจนอาจบานปลายเป็ นความสู ญเสี ยขององค์กรได้


ทักษะการสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพสร้างความแตกต่างในความเปลี่ยนแปลง
หมดสมัยไปแล้วกับการทางานแบบลุยเดี่ยว ในปั จจุบนั คาว่าทีมเวิร์คมีความสาคัญอย่างมากใน
ลักษณะการทางานที่เป็ นแบบเป็ นทีมในองค์กรขนาดใหญ่ตอ้ งอาศัยการสื่ อสารที่มี
ประสิ ทธิภาพ ชัดเจน และเข้าใจง่ายเพื่อให้ทนั กับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ วของเทคโนโลยีใน
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ทักษะการสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพสร้างปั จจัยทางบวกในที่ทางาน
ดังคากล่าวที่วา่ “ยิง่ เราสื่ อสารกันมากขึ้นเท่าไหร่ เรายิง่ เข้าใจกันมากขึ้นเท่านั้น” ความเข้าใจกัน
มากขึ้นนี้เองช่วยลดความขัดแย้งภายในองค์กร ระหว่างพนักงานกับพนักงาน ระหว่างหัวหน้า
งานกับลูกน้อง หรื อแม้แต่ระหว่างแผนกกับแผนก สภาพบรรยากาศการทางานแบบนี้ก็จะเอื้อ
เป็ นปัจจัยทางบวกในการทางานที่มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น

วัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
 เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ทกั ษะการสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและนาไปประยุกต์ใช้จริ งในที่ทางาน
 เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้ตระหนักถึงความสาคัญของการสื่ อสารที่มีประสิ ทธิ ภาพภายในองค์กร
 เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีทกั ษะในการฟังข้อความจากผูอ้ ื่นอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

รายละเอียดเนือ้ หาตามหลักสู ตร(ทักษะการสื่อสารภายในองค์กรอย่ างมีประสิทธิภาพ)
➢

➢

ความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับการสื่ อสาร
▪

ความสาคัญของทักษะการสื่ อสารที่เพิ่มขึ้นในโลกธุ รกิจ

▪

ความหมายและประเภทของการสื่ อสาร

▪

อุปสรรคของการสื่ อสารระหว่างบุคคลและวิธีจดั การ

▪

วิเคราะห์ระดับการสื่ อสารภายในองค์กร

กระบวนการพัฒนาสารและวิธีสื่อสาร
▪

ปั จจัยส่ งผลกระทบต่อการสื่ อสารในที่ทางาน

▪

5 ขั้นตอนของกระบวนการสื่ อสาร

▪

เข้าใจและก้าวข้ามปั ญหาในการสื่ อสารระหว่างบุคคล

▪

การสื่ อสารภายในองค์กรภายในแผนกและระหว่างแผนก

▪

การสื่ อสารในรู ปแบบลงล่าง,ขึ้นบน,และทางขวาง

▪

จริ ยธรรมในการสื่ อสารภายในองค์กร
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➢ เทคนิคการฟังแบบเชิงรุ กในที่ทางาน
▪

ศิลปะการฟัง หลักการและวิธี

▪

การฟังในสถานการณ์ต่างๆ

▪

แนวทางการฟังและให้ผลตอบรับเชิงบวก

➢ ประยุกต์การสื่ อสาร และการฟั งอย่างเป็ นธรรมชาติ
▪

สรุ ปเนื้อหาที่ผเู ้ รี ยนได้รับจากการอบรม

วิธีการอบรม
การอบรมเป็ นบรรยายประกอบเรื่ องเล่า ซึ่ งผูเ้ รี ยนจะได้มีโอกาสนาปั ญหาและประสบการณ์มาแบ่งปั นเพื่อสร้าง
วิธีจดั การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการสื่ อสารโดยนาความรู ้ที่ได้จากการอบรมมาประยุกต์เพื่อเกิดความเข้าใจและ
สามารถนาไปใช้ในที่ทางานเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ตวั ผูเ้ รี ยนและองค์กรในอนาคตได้
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