
 

Boston Network Co., Ltd. Tel. 02-949-0955, 02-318-6891 Mobile: 086-337-8266, Fax: 02-949-0991 

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

 

Course: 

Effective Listening and Questioning Techniques 
เทคนคิการฟังและการถามอย่างมีประสทิธิภาพ 
 

Duration: 1 Day (9:00 – 16:00) 
 

หลักการและเหตุผล: 
ในโลกยคุขอ้มลูขา่วสารการสื่อสารนบัวา่เป็นเครือ่งมือที่ส  าคญัอย่างหนึ่งขององคก์ร ไมว่า่จะเป็นองคก์รภาครฐั ภาคเอกชน 

รฐัวิสาหกิจ หรือสถาบนัการศึกษา เพราะการสื่อสารเป็นกระบวนการทางสงัคมที่มีสว่นเก่ียวขอ้งกบัทุกฝ่าย เป็นตวัเช่ือมกิจกรรม
ต่างๆ ระหว่างหน่วยงาน และช่วยใหผู้ป้ฏิบตัิงานเขา้ใจบทบาทของแต่ละคนไดด้ียิ่งขึน้ ทัง้ยงัท าใหกิ้จกรรมของแต่ละหน่วยงาน
ภายในองคก์รมีความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนั นอกจากนี ้การสื่อสารนบัว่าเป็นเครือ่งมืออย่างหนึง่ของผูบ้รหิารท่ีจะน ามาใชใ้นการ
ตดัสนิใจ สั่งการ ควบคมุ และติดตามงานใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงค ์เพื่อสรา้งการยอมรบั สรา้งความเขา้ใจ และสรา้งความสมัพนัธ์
อนัดีระหว่างกันทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร ตลอดจนสอดคลอ้งกับทิศทางและแนวนโยบายขององคก์รเพื่อใหอ้งคก์รบรรลุ
เปา้หมายในท่ีสดุ 

การฟังและการถามเป็นสว่นส าคญัส่วนหนึ่งของกระบวนการสื่อสารเพื่อสรา้งความเขา้ใจอนัดีระหว่างผูร้ว่มงานในองคก์ร 
และน ามาซึ่งประสิทธิภาพของการปฏิบตัิงานที่เกิดจากการฟังและการถามอย่างมืออาชีพ เนื่องจาก กระบวนการสื่อสารมีปัจจัย
หลายประการเขา้มาเก่ียวขอ้ง จึงอาจเกิดปัญหาและอปุสรรคที่สง่ผลใหก้ารสือ่สารไมบ่รรลเุปา้หมาย เกิดความเขา้ใจผิดพลาด และ
เกิดปัญหาต่อการปฏิบตัิงานภายในองคก์รทกุระดบั กระทั่งอาจน าไปสูค่วามขดัแยง้จนยากต่อการด าเนินกิจการภายในองคก์รให้
ราบรืน่ได ้

หลกัสตูรการฟังและการถามอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีขึน้เพื่อตอบสนองความตอ้งการขององคก์รในการพฒันาทกัษะการ
สื่อสารที่เฉพาะเจาะจง เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจที่ลึกซึง้ และสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และขจัด
โอกาสในการเกิดปัญหาในการสือ่สารใหห้มดไปในท่ีสดุ โดยมีรายละเอียดของหลกัสตูรดงัตอ่ไปนี ้   
 

วัตถุประสงค:์ 
 เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมเขา้ใจและตระหนักถึงความส าคัญของการฟังและการถามเพื่อใหเ้กิดความรูค้วามเขา้ใจอย่างลึกซึง้ต่อ

ประเด็นส าคญัที่มีการน าเสนอ 

 เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถฟังอย่างตัง้ใจ (Active Listening) เพื่อใหก้ระบวนการสนทนาด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ผูฟั้งไดป้ระโยชนส์งูสดุ 

 เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถตัง้ค าถามที่สรา้งสรรค ์รดักมุ และน ามาสูค่วามเขา้ใจและการน าขอ้มลูไปใชไ้ดอ้ยา่งครบถว้น ถกูตอ้ง 
และเกิดประสทิธิผล 

 เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถน าความรูท้ัง้การฟังและการถามไปใชใ้นการสนทนาในชีวิตจรงิไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ 
 

หัวข้อการบรรยาย: 
 ความส าคญัของการฟังอยา่งตัง้ใจและการถามอยา่งมีประสทิธิภาพตอ่การปฏิบตังิานในองคก์รใหบ้รรลผุลส าเรจ็ 

 แนวคิดเชิงบวกกบัการฟังอยา่งตัง้ใจใหม้ีประสทิธิภาพ 

 การวเิคราะหผ์ูร้ว่มสนทนาเพื่อประโยชนใ์นการฟังและการตัง้ค าถามอยา่งเหมาะสม 

 เทคนิคการเป็นนกัฟังที่ดี 

 เทคนิคในการตัง้ค าถามอยา่งสรา้งสรรค ์
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 ประเภทของค าถามในโอกาสต่างๆ เช่น ค าถามแบบคน้หา ค าถามแบบมีเง่ือนไข ค าถามเชิงรอ้งขอ ค าถามชีน้  า และค าถาม
ชวนทะเลาะ เป็นตน้ 

 การตัง้ค าถามและการฟังค าตอบกบัการสอนงาน (Coaching) 

 การลดอาการประหมา่ในการสนทนา 

 Workshop: สถานการณจ์ าลองในการสนทนาเพื่อฝึกการฟังและการตัง้ค าถาม 

 สาเหตทุี่ท  าใหก้ารสนทนาลม้เหลว 

 เคลด็ลบัที่ท าใหก้ารสนทนาประสบความส าเรจ็ 
 

รูปแบบการบรรยาย: 

 บรรยายหลกัการ แนวคดิในการฟังและการตัง้ค าถามในการสนทนา ปัญหา และอปุสรรค 

 เลน่เกมทกัษะการฟังและการถาม  

 ซกัถามและแลกเปลีย่นความคิดเห็น 

 Workshop เพื่อฝึกการฟังและการตัง้ค าถาม 

 ใหค้  าแนะน าแบบตวัตอ่ตวัในการแกปั้ญหาการสือ่สาร 
 

เหมาะส าหรับ: 

 ผูบ้รหิาร เจา้ของกิจการ ผูจ้ดัการ รวมถึงพนกังานในองคก์รทกุระดบัท่ีตอ้งการพฒันาทกัษะการฟังและถามเพื่อการสือ่สารท่ีมี
ประสทิธิภาพ 

 

วิทยากร: 
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒจิาก บริษัท บอสตนัเน็ตเวิรค์ จ ากดั  
การศึกษา 

 ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบณัฑิต เกียรตินิยมอนัดบั 1 จากภาควิชาการส่ือสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร ์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 ปรญิญาโท นิเทศศาสตรมหาบณัฑิต จากภาควิชาการสือ่สารมวลชน คณะนิเทศศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั   

 ปรญิญาเอก นิเทศศาสตรดษุฎีบณัฑิต สาขานเิทศศาสตร ์คณะนิเทศศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั   
       และไดค้ะแนนระดบัดมีากในการท าวิทยานิพนธ ์เรือ่งการสรา้งมาตรฐานสถานีวิทยกุระจายเสยีงไทย 
 

ต าแหน่งปัจจุบนั       
 กรรมการบรหิารส านกังานคณะกรรมการสขุภาพแหง่ชาติ (สช.)   

 นายกสมาคมวิทยแุละสือ่เพื่อเดก็และเยาวชน สสดย. 

 กรรมการวิชาการโครงการสือ่มวลชนศกึษา (มีเดยีมอนิเตอร)์ 

 กรรมการสมาคมครอบครวัศกึษาแหง่ประเทศไทย 

 ที่ปรกึษารายการและขา่ว สถานวีิทยแุหง่จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 ผูผ้ลติและผูด้  าเนินรายการเจาะขา่วเชา้นี ้FM. 101.5 MHz  

 อาจารยพ์ิเศษและผูบ้รรยายรบัเชิญในสถาบนัชัน้น าและองคก์รธรุกิจ  

 นกัสือ่สารมวลชน นกัวิชาการ และนกัวิจยัอิสระ 
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วัน เวลา สถานที่ และค่าใช้จ่าย ในการเข้าร่วมงานสัมมนา  
วนัท่ี 16 ธนัวาคม 2563 เวลา  09.00 - 16.00 น. โดยสามารถเลอืกการเขา้อบรมได ้2 ช่องทาง ดงันี ้
1. เข้าร่วมอบรมที่โรงแรมจัสมิน ซิตี ้(ซอยสุขุมวทิ 23) หรือโรงแรมที่เทียบเทา่  

(สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตดิตอ่เจ้าหน้าที่ประสานงาน) 
คา่ใชจ้า่ยในการเขา้รว่มงานสมัมนา ราคา 6,500 บาท (ราคานีย้งัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%)  

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

คา่ใชจ้า่ยในการเขา้รว่มงานสมัมนา ราคา 5,500 บาท (ราคานีย้งัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%)  
ส าหรับรายละเอียดเพิ่มเติม  กรุณาตดิตอ่ผู้ประสานงานอบรม 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) 

 

สร้างสรรคห์ลักสูตรสัมมนาคุณภาพเยีย่มโดย 
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แผนที่ โรงแรมจสัมิน ซิตี ้(ซอยสขุมุวิท 23) (สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีป่ระสานงาน) 
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Registration Form 

บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จ ำกดั (ส ำนกังำนใหญ่) 573/140 ซอยรำมค ำแหง 39 แขวงพลบัพลำ 
เขตวงัทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310 Tel: 0-2949-0955, 0-2318-6891 Fax: 0-2949-0991 

เลขประจ ำตวัผู้ เสยีภำษี 0105548037730 
* ข้อมูลผู้เข้าร่วมสัมมนา: (โปรดกรอกข้อมลูให้ครบถ้วนและชดัเจน, ภาษาไทย: ตัวบรรจง, ภาษาอังกฤษ: ตัวพิมพ์)

ข้อมูลเพื่อใช้ออกใบก ากับภาษี: (โปรดตรวจสอบควำมชดัเจนครบถ้วน เพื่อควำมถกูต้องของใบเสร็จ/ใบก ำกบัภำษีท่ีท่ำนจะได้รับ) 

ช่ือท่ีให้ระบใุนใบกํากบัภำษี: _________________________________________________________        ตำมช่ือบริษัทด้านบน 

ท่ีอย่ท่ีูให้ระบใุนใบกํากบัภาษี:  ____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

การช าระเงนิค่าสัมมนา: สำมำรถสอบถำมรำยละเอยีดและส ำรองที่นัง่ได้ที่ 0-2949-0955, 0-2318-6891 ต่อ 104,105,108,109 

วิธีการช าระเงนิ 

โอนเงินเข้ำบญัชี บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จ ากดั
ธนำคำรธนชำต         สำขำเอสพละนำด รัชดำ บญัชีออมทรัพย์เลขที่ 260-2-15492-2  โอนวนัท่ี ___________________
ธนำคำรไทยพำณิชย์  สำขำสีแ่ยกศรีวรำ          บญัชีออมทรัพย์เลขที่ 140-2-63049-9  โอนวนัท่ี ___________________
ถือเช็คจำ่ยหน้ำงำนในนำม บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จ ากดั
จ่ำยเงินสดหน้ำงำน

หากข้อมูลครบถ้วนแล้ว กรุณาส่งกลับมาที่ Email: seminar@bostonnetwork.com  หรือ 
Fax มาพร้อมกับส าเนาการโอนเงนิที่เบอร์ 0-2949-0991       
*โปรดน าหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายมายื่นในวนัสัมมนา*
 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในกำรส ำรองท่ีนัง่ให้แก่ผู้สง่เอกสำรลงทะเบียนครบถ้วนและช ำระเงินแล้วเทำ่นัน้
 เจ้ำหน้ำที่จะแจ้งยืนยนักำรลงทะเบียนของทำ่นอีกครัง้หลงัจำกได้รับเอกสำร
 ในกรณีที่ทำ่นส ำรองที่นัง่ไว้แล้วแตไ่มส่ำมำรถเข้ำร่วมกำรสมัมนำได้   กรุณำแจ้งลว่งหน้ำก่อนวนังำนอยำ่งน้อย 10 วนั
หากไม่แจ้งตามก าหนด ท่านจะต้องช าระค่าธรรมเนียมเอกสารเป็นจ านวน 50% ของอัตราค่าลงทะเบียน 

หลักสูตรที่ร่วมสัมมนา__________________________________________________วันสัมมนา______________________ 

ช่ือ-นำมสกลุ  (ภำษำไทย) _____________________________________________________________________________ 

(ภำษำองักฤษ) ___________________________________________________________________________ 

บริษัท (ภำษำไทย)______________________________________________________________________________ 

(ภำษำองักฤษ)___________________________________________________________________________ 

ต ำแหนง่งำน: _____________________________________แผนก/ฝ่ำย: __________________________________________ 

 เบอร์โทรศพัท์ที่ท ำงำน: ______________________ตอ่____________เบอร์โทรศพัท์มือถือ:_____________________________ 

Fax: _________________________________  E-mail: _________________________________________        _____  ____ 

ชื่อผู้ประสานงาน (HR)___________________________________เบอร์โทรศพัท์______________________ตอ่__________ 
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