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หลกัสตูรการสือ่สารทางไกลใหล้กูคา้ประทับใจ (โทรศพัท,์ อนิเตอรเ์นต็) 
Impressive Tele Communication Skills  

 
หลักการและเหตผุล 
 การสื่อสารเป็นหัวใจของการท าความเข้าใจระหว่างกันของมนุษย์ในสังคม มนุษย์จะท าความเข้าใจกันได้ต้อง
อาศยัการสื่อสารเพื่อให้ข้อมูล ถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเห็น และประสบการณ์ซ่ึงกันและกัน ซ่ึงในปัจจุบันการ
สื่อสารพัฒนาช่องทางไปหลากหลาย เพื่อให้ผู้คนไดส้่งต่อ ถ่ายทอดสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ทันใจ และไม่มีอุปสรรค
ในเร่ืองระยะทางมาเกี่ยวข้อง 
 แต่การสื่อสารนัน้มีหลากหลายวิธี และหลายจุดประสงค์ โดยแตล่ะวิธีการย่อมมีความแตกต่างกันอยู่บ้างไม่
มากก็น้อย ส าหรับธุรกิจแล้ว การสื่อสารต่อลูกค้า คู่ค้า บุคคลภายนอกนัน้ก็เป็นสิ่งส าคัญอันมีผลต่อการท าธุรกิจ
กิจการ ซ่ึงการสื่อสารในรูปแบบทางไกล ไม่ว่าจะโทรศพัท์ จะเป็นโทรศพัท์แบบดัง้เดิม (Analog) หรือ สมัยใหม่ 
(Digital) ปัจจัยหน่ึง คือการสร้างความเข้าใจ เนือ้หาครบถ้วนชดัเจน และสร้างความพึงพอใจ ไปจนถึงความประทับใจ
นัน้ย่อมเป็นสิ่งส าคัญ และส่งผลต่อประโยชน์ขององค์กรโดยตรง 

 
วตัถปุระสงค ์

• เข้าใจรูปแบบพืน้ฐานการสื่อสาร 
• เรียนรู้มารยาทการใช้โทรศพัท์ 
• เรียนรู้เทคนิคการพูด การสื่อสารด้วยเสียง และน า้เสียง 
• เทคนิคการสื่อสาร ด้วยข้อความ 
• เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้และเข้าใจในเร่ืองหัวใจบริการอย่างแท้จริง 
• ฝึกเพิ่มศกัยภาพของตัวเองต่องานบริการ 
• แนะน าเทคนิคการรับมือกับลูกค้า 
• แนะแนวเทคนิคการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
• ปรับปรุงบุคลิกภาพและศิลปะการสื่อสาร 

 
กลุม่เป้าหมาย 

1. พนักงานส่วนบริการ 
2. พนักงานทุกคนในองค์กร 

 

ระยะเวลาการอบรม 
 1 วัน / 6 ชัว่โมง 9.00 น. – 16.00 น. 
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ก าหนดการและหวัขอ้การอบรม* 
 

เวลา หวัขอ้ รายละเอียดโดยย่อ 

9.00 - 9.30 Open mind แนะน า แลกเปลี่ยน เตรียมความพร้อมสู่การอบรม 

9.30 - 10.00 Introduction Type Of 
Communications 

รูปแบบการสื่อสารประเภทต่าง ๆ ต่อบุคคลภายนอก ลูกค้า
หรือผู้มาใช้บริการ 

10.00 - 11.00 การสื่อสารด้วยเสียง 
Voice Communication 

โครงสร้างพืน้ฐานการใช้เสียง เพื่อน าไปสู่การสื่อสารด้วย
เสียงท่ีมีประสิทธิภาพ 

11.00 - 11.30 การใช้ค า และ น า้เสียง 
Wording & Tone 

เทคนิคการเลือกใช้ค า การควบคุมน า้เสียง และการใช้น า้เสียง
อย่างถูกต้อง 

11.30 - 12.00 มารยาทการใช้โทรศพัท์ การใช้โทรศพัท์ท่ีดี และมารยาทท่ัวไป 

12.00 - 13.00 พักกลางวัน  

13.00 - 13.30 การสื่อสารด้วยข้อความ พืน้ฐาน และวิธีการท่ีดีในการโต้ตอบ สื่อสารด้วยข้อความ 

13.30 – 14.00 การวางระบบการสื่อสารทางไกล การประสานงาน การท างานร่วมกันในการสื่อสารต่อลุกค้า 
การรับเร่ือง การส่งงาน 

14.00 - 14.30 เทคนิคในการสร้างความประทับใจ น าเสนอวิธีการสร้างความประท าใจ การเขียน talk plan 

14.30 - 15.00 การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เทคนิคการรับมือตามสถานการณ์ 

15.00 - 15.45 Case Scenario / Group Share กรณีศึกษา การแชร์ประสบการณ์ 

15.45 - 16.00 Open heart / Q&A สรุปแทรกการแสดงความคิดเห็น และบรรยายปิดท้าย 

*หลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนาอยู่เสมอ และแทรกจังหวะผ่อนคลายสนุกสนานให้ไม่น่าเบื่อ 
*มีพักเบรกตามเหมาะสม ปกต ิ10.30, 14.30 

 
รูปแบบการอบรมสมัมนา 

1. อบรมภายใน In-house Training  
2. สถานท่ีห้องประชุมมีเคร่ืองฉายสไลด์/Projector, ไมโครโฟน, เคร่ืองขยายเสียง 
3. จัดโต๊ะแบบกลุ่ม (Clusters) หรือ จัดโต๊ะคลาสรูม Classroom) 
4. การบรรยาย  60 % 
5. กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัต ิWorkshop และการน าเสนอผลงานกลุ่ม 40% 
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ประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดร้บั 

• พัฒนาการสื่อสารด้วยค าพูด  
• พัฒนาการใช้เสียง การใช้น าเสียง 
• พัฒนาการสื่อสารท่ีชดัเจน มีประโยชน์ต่อลูกค้า และบุคคลอ่ืน 
• มีเทคนิคการรับมือต่อสถานการณ์ในการสื่อสาร 
• เพิ่มศกัยภาพทีมงานในการประสานงานภายใน 
• หยุด / ลด / ปรับปรุง ภาพพจน์ท่ีลบต่อลูกค้าและงานบริการ 
• เพิ่มภาพลักษณ์ท่ีดีต่อองค์กร 
• พัฒนาวัฒนธรรมองค์กรไปในทางท่ีดี 

 

วทิยากร 
 อ.ป่าน – ณภัค ธีร์โภคธนากุล (ดูประวัติ) 
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