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ITM123: Techniques for Corporate Communication in the Digital Age  
(เทคนคิการสือ่สารองคก์รในยคุดจิทิลั) 

 
หลกัการและเหตผุล: 

ในยุคเศรษฐกจิดจิทัิล เป็นยุคทีเ่ทคโนโลยีดจิทัิลเขา้มามบีทบาทส าคัญ ท าใหว้ถิชีวีติของผูค้นท่ัวโลกเกดิการ

เปลีย่นแปลงอย่างมากมาย โดยเฉพาะการเปลีย่นแปลงดา้นการสือ่สาร ผูค้นท่ัวโลกมีการตดิต่อสือ่สารกันมากขึน้และ
เกดิขึน้ตลอดเวลาโดยมสีือ่ออนไลนเ์ขา้มามบีทบาทส าคัญต่อการเปลีย่นแปลงดังกล่าว ดังนัน้การสือ่สารในยคุปัจจุบันจงึ

ตอ้งผสานกันระหว่างทักษะดา้นการสือ่สาร และทักษะดา้นเทคโนโลยี การบรหิารจัดการการสือ่สารองคก์รในปัจจุบัน 
หากองคก์รใดมีความใส่ใจใหค้วามส าคัญดา้นการสื่อสารขององค์กร สามารถพัฒนากระบวนการสื่อสารและเลือกใช ้

รูปแบบการสื่อสารทัง้ภายในและภายนอกองค์กรไดอ้ย่างมีประสทิธภิาพ อาทเิช่น มีความสรา้งสรรค ์ถูกตอ้งแม่นย า 

เพยีงพอ เกดิความพงึพอใจ ลดความขัดแยง้ สิง่เหล่านี้ย่อมเพิม่โอกาสทางการแข่งขันใหกั้บองคก์ร และสามารถท าให ้

องคก์รประสบความส าเร็จบรรลเุป้าหมายตามทีว่างไวไ้ดอ้ยา่งรวดเร็วและยั่งยนื  

ปัญหาที่มักพบในองค์กรส่วนใหญ่ ผูบ้รหิารและบุคลากรขององค์กรขาดความตระหนักและไม่ไดเ้ล็งเห็นถงึ
ความส าคัญของกระบวนการบรหิารจัดการการสือ่สารขององคก์ร ละเลยการพัฒนาทักษะการสือ่สารใหกั้บบุคลากรของ

องคก์ร จนสง่ผลใหก้ารสือ่สารทัง้ภายในและภายนอกองคก์รขาดประสทิธภิาพ ท าใหก้ารแลกเปลีย่นขอ้มูลข่าวสาร การ

แสดงความคดิหรอืทัศนคต ิเกดิความผดิพลาด สับสน เขา้ใจไม่ตรงกัน เหลือ่มล ้า ซ ้าซอ้น สรา้งความรูส้กึทีไ่ม่ดรีะหวา่ง
ผูร้ับสารกับผูส้่งสาร จนกลายเป็นความขัดแยง้ เกดิการฟ้องรอ้งด าเนินคด ีเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงานจนเกดิความ

ลม้เหลวและเกดิผลกระทบต่อการบรรลเุป้าหมายขององคก์รในทีส่ดุ 

อย่างไรก็ตาม หากผูบ้รหิาร และบุคลากรทุกระดับขององค์กร ไดต้ระหนักถงึความส าคัญ ร่วมมือกันพัฒนา

กระบวนการบรหิารจัดการการสือ่สารขององคก์ร และพัฒนาทักษะการสือ่สารของบคุลากรใหม้ปีระสทิธภิาพ  สามารถน า
ความรูค้วามเขา้ใจในแนวทางที่ถูกตอ้งไปฝึกฝนและปฏบัิตอิย่างจรงิจัง จนสามารถตัดสนิใจเลอืกใชรู้ปแบบของการ

สือ่สารไดอ้ย่างเหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ทีแ่ตกต่างกันไดอ้ย่างทันท่วงท ีเชน่ ในกรณีทีผู่บ้รหิารตอ้งตัดสนิใจสือ่สาร

โดยเร่งด่วนเมือ่เกดิการความขัดแยง้และการต่อตา้นจากบุคลากร ผูบ้รหิารจะใชก้ารสือ่สารเพือ่ประสานความเขา้ใจและ
สรา้งทัศนคตทิี่ดตี่อองคก์รไดอ้ย่างไร หากผูบ้รหิารสามารถตัดสนิใจเลอืกใชรู้ปแบบของการสือ่สารไดอ้ย่างเหมาะสม 

ยอ่มจะสามารถลดปัญหาความขัดแยง้ ชว่ยสรา้งความเชือ่มั่นใหกั้บบคุลากรในองคก์ร สง่ผลใหเ้กดิความร่วมมอืกันในการ
ด าเนนิงานต่าง ๆ ขององคก์รใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและประสบผลส าเร็จบรรลุตามเป้าหมายที่ไดว้างไว ้และดว้ย

ในสถานการณ์ปัจจุบันองค์กรส่วนใหญ่ต่างตื่นตัวและเร่งสรา้งบรรยากาศการท างานที่เอื้ออ านวยต่อการส่งเสริมให ้

บุคลากรสามารถแสดงทักษะความคดิรเิริม่สรา้งสรรค์ สรา้งผลติภัณฑใ์หม่ ๆ เพื่อผลักดันใหอ้งค์กรกา้วสู่องค์กรแห่ง
นวัตกรรม จงึเป็นเรื่องที่ทา้ทายผูบ้รหิารองค์กรเป็นอย่างมาก และสิง่เริม่ตน้ที่ผูบ้ร ิหารองค์กรแห่งนวัตกรรมควรให ้

ความส าคัญ ก็คอืคน เพราะคนเป็นจุดเริม่ตน้ของความคดิสรา้งสรรค ์ดังนัน้ผูบ้รหิารองคก์รตอ้งมบีทบาทในการสนับสนุน
การสือ่สารทางความคดิ หรอืทัศนคต ิเพือ่สรา้งความเขา้ใจทีด่ตี่อกัน สนับสนุนการมสีว่นร่วมในการพัฒนานวัตกรรม ให ้

บุคลากรขององคก์รชว่ยกันปฏบัิตภิารกจิขององคก์รและมกีารตดิต่อประสานงานทีด่มีปีระสทิธภิาพระหว่างกัน พรอ้มทัง้
ท างานผสานสอดคลอ้งกันแมว้่าจะต่างหน่วยงานกันก็ตาม จนภารกจิประสบผลส าเร็จ ผูบ้รหิารองคก์รจะตอ้งสามารถ

บรหิารการสือ่สารเพื่อสรา้งสรรคค์วามเป็นหนึ่งเดยีวภายในองคก์รใหไ้ด ้เพือ่บรรลุเป้าหมายองคก์รแห่งนวัตกรรมอย่าง

แทจ้รงิ 

หลักสตูรนี้เป็นการอบรมเชงิปฏบัิตกิาร และศกึษาจากกรณีศกึษาทีเ่กดิขึน้จรงิภายในองคก์ร ทีผู่เ้ขา้รับการอบรม

จะไดร้ับการฝึกปฏบัิตเิชงิเสมือนจรงิ เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจมากยิง่ขึน้และสามารถน าไป
ปฏบัิตไิดจ้รงิ ผูเ้ขา้รับการอบรมจะไดเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจในแนวทางปฏบัิตขิองแต่ละกระบวนการบรหิารจัดการการ

สือ่สารองคก์ร และการใชทั้กษะทางการสือ่สาร มาผสมผสานร่วมกันกับทักษะดา้นเทคโนโลย ีเพือ่ใหเ้กดิเป็นองคค์วามรู ้

ใหมท่ีเ่หมาะสมและสอดคลอ้งกับสภาวะการเปลีย่นแปลงใหมใ่นปัจจุบัน   

วตัถปุระสงค:์ 

• เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจกระบวนการบรหิารจัดการการสือ่สารองคก์ร ในยุคเศรษฐกจิดจิทัิล 

• เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเทคนคิการวเิคราะหก์ารสือ่สาร (Communication Analysis Techniques) 

• เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจแนวทางการพัฒนาทักษะดา้นการสือ่สารทีม่ปีระสทิธภิาพใหกั้บบุคลากรขององคก์ร 

• เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเทคนคิการเพิม่โอกาสทางการแข่งขันดว้ยการสรา้งสรรคเ์นื้อหาสือ่ (Content 

Creation Techniques)  

• เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจการประยกุตใ์ชทั้กษะดา้นการสือ่สารกับทักษะดา้นเทคโนโลยใีหเ้กดิความเหมาะสม
และมปีระสทิธภิาพ 

• เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเทคนคิการแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิขึน้จากการสือ่สารในสถานการณ์ต่างๆ 

• เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจถงึแนวทางการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการบรหิารจัดการการสือ่สารใหม้ี
ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
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หลกัสูตรนีเ้หมาะส าหรบั: 

• ผูบ้รหิารองคก์ร   

• ผูจ้ัดการทกุฝ่ายงาน 

• พนักงานเจา้หนา้ทีทุ่กฝ่ายงาน 

• ผูส้นใจท่ัวไป 
 

เนือ้หาหลกัสูตร: 

• สือ่สารอยา่งไรใหส้รา้งสรรคม์ปีระสทิธภิาพ 

• ประเภทของการสือ่สารส าหรับองคก์ร 

• อปุสรรคของการสือ่สารทีม่ักเกดิขึน้บอ่ยในองคก์ร 

• จรรยาบรรณในการสือ่สาร 

• เทคนคิการสรา้งสรรคส์ือ่ใหม้คีุณภาพ 

• ทักษะส าคัญดา้นการสือ่สารในยคุเศรษฐกจิดจิทัิล 

• ความจ าเป็นต่อการจัดท ากระบวนการบรหิารจัดการการสือ่สารขององคก์ร 

• แนวทางการพัฒนาจัดท ากระบวนการบรหิารจัดการการสือ่สารขององคก์ร 

• แนวทางการพัฒนาจัดท ากระบวนการสือ่สารส าหรับกรณี Work from home 

• เทคนคิการสรา้งกลยทุธเ์พือ่การสือ่สารอยา่งมเีป้าหมาย 

• การก าหนดโครงสรา้งและบทบาทหนา้ทีค่วามรับผดิชอบตอ่การสือ่สารขององคก์ร 

• ทักษะการสือ่สารเป็นทมี ดว้ยเทคนคิการประสานหน่วยงาน ประสานคน ประสานใจ 

• เทคนคิการวเิคราะหก์ารสือ่สาร (Communication Analysis Techniques) 

• การวเิคราะหค์วามตอ้งการของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีกับการสือ่สารขององคก์ร 

• เทคนคิการบรหิารจัดการเพือ่ใหก้ารสือ่สารตอบสนองตรงตามความตอ้งการ และความคาดหวัง 

• เทคนคิการวเิคราะหแ์ละคัดกรองขอ้มูลเพือ่การสือ่สารทีม่คีณุภาพ 

• เทคนคิการรับฟัง และตอบค าถามเพือ่การสือ่สารอย่างมปีระสทิธภิาพ 

• เทคโนโลยสี าหรับการสือ่สารออนไลน ์(Communication Online Platform) 

• การวเิคราะหอ์อกแบบเสน้ทางการตดิตอ่สือ่สารภายในองคก์ร 

• การวเิคราะหแ์ละประเมนิเลอืกชอ่งทางการตดิตอ่สือ่สารเพือ่การสือ่สารทีม่ปีระสทิธภิาพ 

• การวเิคราะหผ์ลกระทบทีอ่าจจะเกดิขึน้จากการสือ่สาร 

• แนวทางการวางแผนเพือ่รองรับผลกระทบทีอ่าจจะเกดิขึน้จากการสือ่สาร 

• เทคนคิการสรา้งสรรคเ์นื้อหาสือ่ (Content Creation Techniques) 

• แนวทางการประเมนิกระบวนการบรหิารจัดการการสือ่สารขององคก์ร 

• แนวทางการทบทวนเพือ่ปรับปรุงกระบวนการบรหิารจัดการการสือ่สารขององคก์รใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

• แนวทางการประเมนิทักษะดา้นการสือ่สารของบคุลากร 

• แนวทางการพัฒนาทักษะดา้นการสือ่สารทีม่ปีระสทิธภิาพใหกั้บบคุลากรขององคก์ร 

• แนวทางการประเมนิความพงึพอใจของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีกับการสือ่สารขององคก์ร 

• สือ่สารอยา่งไรใหเ้กดิความปลอดภัยและไมล่ะเมดิกฎหมาย 

• กลยุทธก์า้วสูค่วามส าเร็จดา้นการสือ่สารอย่างมคีณุภาพและยั่งยนื 

 

วทิยากร : อาจารยภ์ธินัปติ ์ ถริสตัยาพทิกัษ ์

 

 

• วทิยากรรับเชญิประจ าสถาบันพัฒนาบคุลากรแหง่อนาคต 
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จ านวนช ัว่โมงในการฝึกอบรม: 2 วัน (12 ชั่วโมง) 
 

ก าหนดการอบรม: ตามตารางปฏทินิอบรมประจ าปี https://www.career4future.com/trainingprogram 

 
ชว่งเวลาฝึกอบรม: 9.00 - 16.00 น. 

 

คา่ลงทะเบยีนอบรม:  
 

ราคาปกต ิ ราคาออนไลน์ 

7,000 บาท 6,000 บาท 

 

* ราคาคา่ลงทะเบยีนอบรม รวมภาษีมลูคา่เพิม่แลว้ 

* สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ จงึไม่อยูใ่นเกณฑท์ีต่อ้งถูกหักภาษี ณ ทีจ่่าย 
* สถาบันฯ ไดม้กีารปรับรูปแบบการอบรมทกุหลักสตูรใหพ้รอ้มบรกิาร ทัง้ แบบ Onsite (Class room) และ แบบ Online 

* ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงก าหนดการ และปรับรูปแบบการอบรมตามความเหมาะสม 
* คา่ใชจ่้ายในการสง่บคุลากรเขา้อบรมทางวชิาชพีของบรษัิทหรอืหา้งหุน้สว่นนติบิคุคล สามารถน าไปลดหย่อนภาษีได ้

200% 
 

รปูแบบการเรยีน Online 

1. โดยใชว้ธิกีารสอนแบบฟังบรรยาย และ ด ูPresentation ผ่านโปรแกรม Zoom (https://zoom.us/join)  
มกีรณีศกึษา (Case Study) และ ฝึกปฏบัิต ิ(Workshops)  

2. จัดตัง้ไลนก์ลุม่เพือ่ใชใ้นการสือ่สารร่วมกันระหวา่งวทิยากร ผูเ้ขา้อบรม และเจา้หนา้ทีข่องสถาบันฯ 
3. สง่ไฟลเ์อกสารใหก้อ่นการอบรม  

4. จัดสง่วฒุบัิตรภายหลังจบการอบรม       

 
สถานทีฝึ่กอบรม (กรณี Onsite) :  

สถาบันพัฒนาบคุลากรแหง่อนาคต  
เลขที ่73/1 อาคารส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(NSTDA) ชัน้ 6 

ถนนพระรามที ่6 แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400  

 
วธิกีารการส ารองทีน่ ัง่: 

          ตดิต่อส ารองทีน่ั่งล่วงหนา้ ในวัน-เวลาราชการ 
          โทรศัพท:์ 0 2644 8150 ต่อ 81886, 81887 

          โทรสาร: 0 2644 8110 
          Website: www.career4future.com 

          E-mail:  
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mailto:training@nstda.or.th

