
 

แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ (CoP : Community of Practice) 
ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรของส านักงานปศุสัตว์เขต 5 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส าหรับใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบตัิราชการของผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากร 

ตัวชี้วัด : ระดับความส าเร็จในการพัฒนาผู้ใตบ้ังคับบัญชา รอบที่ 1/2565 
กลุ่ม 3 การสื่อสารที่มปีระสิทธิภาพ 

***************** 
 

1. เรื่องที่แลกเปลี่ยน การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 

2. วัตถุประสงค์ 2.1 เพ่ือให้บุคลากรของส านักงานปศุสัตว์เขต 5 ได้รับการพัฒนา เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และประสบการณ์เกี่ยวกับการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อการปฏิบัติงาน 
2.2 เพ่ือเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสื่อสาร บุคลากรกล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออก 
ในทางท่ีดี และพัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

3. จ านวนสมาชิก 40 คน (รายชื่อตามแนบ) 

4. ช่วงเวลาการพัฒนา มกราคม – กุมภาพันธ์  2565 

5. แผนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ครั้งที่ หัวข้อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระยะเวลา เทคนิค การประเมินผลการเรียนรู้ ผู้ร่วมกิจกรรม 
1 การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ   

 
6 ชั่วโมง 

 
 

- การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และ
ประสบการณ์ 
- การตอบข้อซักถาม 

- แบบประเมินผลการเรียนรู้ 
- แบบประเมินติดตามผลการ
น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ทุกคนในกลุ่ม
ร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และ
ประสบการณ์ 

6. การประเมินผลการเรียนรู้ 

6.1 แบบประเมินผลการเรียนรู้ 

7. การประเมินติดตามการน าไปใช้ประโยชน์ 

7.1 แบบประเมินติดตามผลการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 



 

รายชื่อสมาชิกกิจกรรมชุมชนนักปฏิบตัิ (CoP: Community of Practice) 
ส านักงานปศุสัตว์เขต 5  

กลุ่ม 3 การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
 
รายช่ือสมาชิก 

1. นายสังคีต  คุ้มสะอาด นักวิทยาศาสตร์ ส่วนสุขภาพสัตว์ 
2. นายสมบูรณ์  เผ่ากันทะ เจ้าพนักงานสัตวบาล ส่วนสุขภาพสัตว์ 
3. นายพิพัฒน์  จุมปู พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล ส่วนสุขภาพสัตว์ 
4. นายวิฑูร  ชูแก้ว นักวิชาการสัตวบาล ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ 
5. นายสุมิตร  พินเจริญ นักวิชาการสัตวบาล ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ 
6. นางสาวกนกอร  ปั๋นเชย พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์ ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ 
7. นางสาวกมลาภรณ์  สายหยุด นักวิชาการสัตวบาล ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
8. นายณัฐชัย  ช่างเพาะ นักวิชาการสัตวบาล ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
9. นางสาวเกษมณี  วรรณศิษย์ นักวิชาการสัตวบาล ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
10. นายเกรียงศักดิ์  สุวรรณนิยม เจ้าพนักงานสัตวบาล ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
11. นางสาวสุภาพร  วงศ์หาญ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
12. นายวรพล  รัตนชมภู นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
13. นางสาวช านัญนุช  พิมพิสุทธิ์ นิติกร ฝ่ายบริหารทั่วไป 
14. นางสาวปริมระพี  ศรีวิชัย นิติกร ฝ่ายบริหารทั่วไป 
15. นายณัฐพล  อวัยวานนท์ นักจัดการงานทั่วไป ฝ่ายบริหารทั่วไป 
16. นางสาวพิมพ์มาดา สุทธะนะ นักจัดการงานทั่วไป ฝ่ายบริหารทั่วไป 
17. นางสาวกุลธดิา  กังสดาลไพรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป 
18. นายจักรพงษ์  ผิวรัตน์ พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์ ฝ่ายบริหารทั่วไป 
19. นายจิระพงค์  ศิริพันธ์ พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์ ฝ่ายบริหารทั่วไป 
20. นายนัฐพงศ์  จันทร์แดง นักวิชาการสัตวบาล หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลลิตสัตว์ 
21. นายพิทักษ์  รัตนะ นักวิชาการสัตวบาล หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลลิตสัตว์ 
22. นายเสฎฐวุฒ ิ พิมสาร นักวิชาการสัตวบาล หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลลิตสัตว์ 
23. นายทวิช  ค าแหง นักวิชาการสัตวบาล หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลลิตสัตว์ 
24. นางสาวสุพัตรา  เศรษฐเมือง นักวิชาการสัตวบาล หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลลิตสัตว์ 
25. นางสาวสุพัชรี  จ าปา นักวิชาการสัตวบาล หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลลิตสัตว์ 
26. นายอรรถวุฒิ  อุปทะ นักวิชาการสัตวบาล หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลลิตสัตว์ 
27. นางศศิธร  โสภา พนักงานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารทั่วไป 
28. นางณัฐชา  วรอุทัย พนักงานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป 
29. นายวีรพล  บุญช้างเผือก พนักงานธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป 
30. นายชูเกียรติ  ลีนา พนักงานขับรถยนต์ ฝ่ายบริหารทั่วไป 
31. นายดวงจันทร์  จ ายอด พนักงานขับรถยนต์ ฝ่ายบริหารทั่วไป 
32. นายชัชชัย  ลายแสงพงค์ จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ ฝ่ายบริหารทั่วไป 
33. นายแสวง  เปาค า จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ ฝ่ายบริหารทั่วไป 
34. นายทนงศักดิ์  นุตตะละ จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ ฝ่ายบริหารทั่วไป 



 

รายช่ือสมาชิก (ต่อ) 
35. นางสาวเสาวณีย์  แสนสม เจ้าพนักงานสัตวบาล (โครงการ ธกค.) ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
36. นางสาวอัมรา  สฤษฏ์พิพัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (โครงการ ธกค.) ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
37. นายอนุชา  นางเมาะ จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลลิตสัตว์ 
38. นายณัฐพล  จอมใจ จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลลิตสัตว์ 
39. นายธีรพงษ์  วงค์เดือน จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลลิตสัตว์ 
40. นายกฤษฎา  กันทะมูล จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลลิตสัตว์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

แผนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ครั้งที ่1 
กลุ่ม 3 การสื่อสารที่มปีระสิทธิภาพ 

วันที่   17  กุมภาพันธ์  2565 

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือให้บุคลากรไดแ้ลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 

ขอบเขตเนื้อหา 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ และตอบข้อซักถาม เกี่ยวกับการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
- ความหมายและความส าคัญในการสื่อสาร 
- อุปสรรคที่ท าให้การสื่อสารล้มเหลว 
- การสื่อสารระหว่างบุคคล และกลุ่ม 
- การเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการสื่อสารเพื่อการปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการพัฒนา 

1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ตามหัวข้อเนื้อหา 
2. ถอดบทเรียน 
3. ถาม-ตอบ ตามประเด็นที่สงสัย 
4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตอบแบบประเมินผลการเรียนรู้ และแบบประเมินติดตามผลการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์หลังการจัดกิจกรรม 
5. สรุปผลการท ากิจกรรม 

วัสดุอุปกรณ์/สื่อท่ีใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

1. คอมพิวเตอร์  
2. ใช้เครื่องฉายภาพ หรือ เครื่องฉายวีดิทัศน์ (video projector) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ผลการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1 
กลุ่ม 3 การสื่อสารที่มปีระสิทธิภาพ 

 
ประธานกลุ่ม  

นายสุมิตร  พินเจริญ  นักวิชาการสัตวบาล ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ 
 
รองประธานกลุ่ม  

 นายทวิช  ค าแหง   นักวิชาการสัตวบาล หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลลิตสัตว์ 
 
เลขากลุ่ม  

 นายเสฎฐวุฒิ  พิมสาร  นักวิชาการสัตวบาล หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลลิตสัตว์  
 
สมาชิกกลุ่ม 

1. นายสังคีต  คุ้มสะอาด นักวิทยาศาสตร์ ส่วนสุขภาพสัตว์ 
2. นายสมบูรณ์  เผ่ากันทะ เจ้าพนักงานสัตวบาล ส่วนสุขภาพสัตว์ 
3. นายวิฑูร  ชูแก้ว นักวิชาการสัตวบาล ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ 
4. นางสาวกนกอร  ปั๋นเชย พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์ ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ 
5. นางสาวกมลาภรณ์  สายหยุด นักวิชาการสัตวบาล ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
6. นางสาวเกษมณี  วรรณศิษย์ นักวิชาการสัตวบาล ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
7. นายเกรียงศักดิ์  สุวรรณนิยม เจ้าพนักงานสัตวบาล ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
8. นางสาวสุภาพร  วงศ์หาญ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
9. นายวรพล  รัตนชมภู นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
10. นางสาวช านัญนุช  พิมพิสุทธิ์ นิติกร ฝ่ายบริหารทั่วไป 
11. นางสาวปริมระพี  ศรีวิชัย นิติกร ฝ่ายบริหารทั่วไป 
12. นางสาวพิมพ์มาดา สุทธะนะ นักจัดการงานทั่วไป ฝ่ายบริหารทั่วไป 
13. นางสาวกุลธดิา  กังสดาลไพรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป 
14. นายจักรพงษ์  ผิวรัตน์ พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์ ฝ่ายบริหารทั่วไป 
15. นายจิระพงค์  ศิริพันธ์ พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์ ฝ่ายบริหารทั่วไป 
16. นายนัฐพงศ์  จันทร์แดง นักวิชาการสัตวบาล หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลลิตสัตว์ 
17. นายพิทักษ์  รัตนะ นักวิชาการสัตวบาล หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลลิตสัตว์ 
18. นางสาวสุพัตรา  เศรษฐเมือง นักวิชาการสัตวบาล หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลลิตสัตว์ 
19. นางสาวสุพัชรี  จ าปา นักวิชาการสัตวบาล หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลลิตสัตว์ 
20. นายอรรถวุฒิ  อุปทะ นักวิชาการสัตวบาล หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลลิตสัตว์ 
21. นางศศิธร  โสภา พนักงานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารทั่วไป 
22. นางณัฐชา  วรอุทัย พนักงานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป 
23. นายวีรพล  บุญช้างเผือก พนักงานธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป 
24. นายชูเกียรติ  ลีนา พนักงานขับรถยนต์ ฝ่ายบริหารทั่วไป 
25. นายดวงจันทร์  จ ายอด พนักงานขับรถยนต์ ฝ่ายบริหารทั่วไป 



 

สมาชิกกลุ่ม (ต่อ) 

26. นายชัชชัย  ลายแสงพงค์ จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ ฝ่ายบริหารทั่วไป 
27. นายทนงศักดิ์  นุตตะละ จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ ฝ่ายบริหารทั่วไป 
28. นางสาววรางคณา  ฟุ่มเฟือย จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์ ส่วนสุขภาพสัตว์ 
29. นางสาวประภัสรา  ค ามามูล จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์ ส่วนสุขภาพสัตว์ 
30. นางสาวเสาวณีย์  แสนสม เจ้าพนักงานสัตวบาล (โครงการ ธกค.) ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
31. นางสาวอัมรา  สฤษฏ์พิพัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (โครงการ ธกค.) ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
32. นายอนุชา  นางเมาะ จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลลิตสัตว์ 
33. นายณัฐพล  จอมใจ จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลลิตสัตว์ 
34. นายธีรพงษ์  วงค์เดือน จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลลิตสัตว์ 
35. นายกฤษฎา  กันทะมูล จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลลิตสัตว์ 

 

บันทึกผลการจัดกิจกรรม/ข้อเสนอแนะ 

ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ เกี่ยวกับการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ สามารถน าความรู้ที่ ได้ รับ 
ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1) สามารถน าไปใช้เป็นเครื่องมือภายในองค์กรช่วยท าให้สามารถท างานได้เสร็จลุล่วงไปด้วยดี 
2) เป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับบุคลากรต่างๆ ภายในองค์กรเดียวกันเพ่ือให้

เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน และสร้างความไว้วางใจต่อกัน 
3) ท าให้มีการช่วยกันในการปฏิบัติภารกิจขององค์กร และมีการประสานงานระหว่างกัน เพ่ือสร้างความเป็น

หนึ่งเดียวภายในองค์กร 
4) ช่วยให้เกิดการพัฒนาและการท างานที่มีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีแก่บุคลากรใน

หน่วยงาน 
5) ป้องกันการท างานซ้ าซ้อน 
6) ช่วยให้เกิดความคิดใหม่ๆ และปรับปรุงการท างานอยู่เสมอ 

 

ผู้บันทึก   นายเสฎฐวุฒิ  พิมสาร นักวิชาการสัตวบาล หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลลิตสัตว์  (เลขากลุ่ม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บันทึกสรุปบทเรียนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1 
กลุ่ม 3 การสื่อสารที่มปีระสิทธิภาพ 

 
 
กิจกรรมครั้งที่   1   วันที่  17  กุมภาพันธ์  2565 

ชื่อผู้บันทึก นายเสฎฐวุฒิ  พิมสาร นักวิชาการสัตวบาล หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลลิตสัตว์ 

ขอบเขตเนื้อหา 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ และตอบข้อซักถาม เกี่ยวกับการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
- ความหมายและความส าคัญในการสื่อสาร 
- อุปสรรคที่ท าให้การสื่อสารล้มเหลว 
- การสื่อสารระหว่างบุคคล และกลุ่ม 
- การเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการสื่อสารเพื่อการปฏิบัติงาน 

บันทึกสรุปบทเรียน 
 
วัตถุประสงค์เนื้อหาการศึกษา 

1. อธิบายความหมายและความส าคัญของการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง 
2. ก าหนดแนวทางในการเสริมสร้างทักษะในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 

 
ความหมายและความส าคัญในการสื่อสาร 

การสื่อสาร หมายถึง กระบวนการส่งผ่านข้อมูล ความรู้ ความคิด ความรู้สึกและอ่ืนๆ โดยสื่อในสิ่งที่ต้องการ
สื่อความรู้สึก สื่อความหมาย เพื่อถ่ายทอด รวมทั้งสร้างความเข้าใจตรงกันในการใช้ชีวิตประจ าวัน และการอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่น อาจจะใช้ภาษาพูด ภาษาเขียนหรือท่าทางก็ได้ ที่สามารถสร้างความเข้าใจร่วมกัน 

ความส าคัญของการสื่อสาร โดยการสื่อสารที่ชัดเจนระหว่างกัน จะท าให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น รับรู้ได้ถึง
ความรู้สึก และความต้องการของกันและกัน ท าให้การอยู่ ร่ วมกันในสังคมอย่างมีความสุขและราบรื่น  
 
วัตถุประสงค์ของการสื่อสาร 

1) แจ้งเพื่อทราบ โดยแจ้งให้ผู้อ่ืนทราบข้อมูลและความต้องการ 
2) เพ่ือให้ความรู้หรือให้การศึกษา เพื่อต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางด้านองค์ความรู้ ความคิด

และสติปัญญา 
 3) สร้างความพึงพอใจหรือเพ่ือความบันเทิง มุ่งให้เกิดผลทางจิตใจหรืออารมณ์ความรู้สึก 
 4) เพ่ือชักจูงและโน้มน้าวใจ เพื่อต้องการให้ผู้รับสารคล้อยตามหรือยอมปฏิบัติตาม หรือเปลี่ยนตาม

ทัศนคติของผู้ส่งงสาร โดยใช้วิธีแนะน า จูงใจ หรือยั่วยุ 
 
 



องค์ประกอบของการสื่อสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ผู้ส่งสาร (Sender) 
2. สาร (Message) 
3. ช่องทางการสื่อสาร (Channel) 
4. ผู้รับสาร (Receiver) 

 
รูปแบบการสื่อสาร 

การสื่อสารแบบทางการ หมายถึงการติดต่อสื่อสารโดยมีบทบาทการด ารงต าแหน่ง ตามโครงสร้างองค์กร
ตามอ านาจก าหนด โดยมีการมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร การเขียนรายงานเสนอความเห็นจากเจ้าหน้าที่ถึง
ผู้บังคับบัญชา การสื่อสารลักษณะนี้จะมีความชัดเจน แต่จะขาดความสัมพันธ์ 

การสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ หมายถึงการสื่อสารที่ไม่มีฐานะต าแหน่งเป็นกรอบบังคับ เป็นรูปแบบเชิง
สนทนาหารือ ท าให้เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดี 
 
อุปสรรคที่ท าให้การสื่อสารล้มเหลว 

o วัฒนธรรมองค์กร 
o การคลุมเครือของวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร โดยการส่งสารไม่ชัดเจน 
o การสื่อสารผ่านตัวกรอง หรือสิ่งรบกวน 
o พ้ืนฐานการรับรู้ของแต่ละบุคคล 
o เจตคติหรือความล าเอียง 
o ความไม่พร้อมของผู้ส่งสาร 
o รูปแบบและวิธีการสื่อสาร 

 
การสื่อสารระหว่างบุคคล และกลุ่ม 

เป็นทักษะที่ส าคัญที่จะท าให้การติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ราบรื่นและเข้าใจตรงกัน ทั้งจากระดับ
ผู้บริหารสู่บุคลากรในหน่วยงาน หรือระดับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้วยกัน ประกอบด้วย 

1. การเตรียมความพร้อมในเรื่องที่จะพูด 
2. การใช้เสียง 
3. การใช้ท่าท่างสื่อสาร 
4. บุคลิกลักษณะการปรากฏตัว 

 



 
เทคนิคการสื่อสารแบบผู้น าที่ดี 

1. วางความคิดให้เป็นระบบง่ายๆ 
2. ใช้วิธีการสื่อสารที่แตกต่างกันไปตามเรื่อง สถานการณ์ และเวลา 
3. ใช้วิธีการสื่อสารแบบ 2 ทาง 
4. ตั้งใจฟังอย่างเข้าใจในสิ่งที่คนอ่ืนสื่อสาร 
5. ใช้ช่องทางสื่อสารหรือเครื่องมือให้เหมาะสม 
6. เอาใจเขามาใส่ใจเรา 
7. รู้จักกาลเทศะและให้ความส าคัญกับภาษากายตามความเหมาะสม 
8. รักษาค าพูด 

 
การเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการสื่อสารเพื่อการปฏิบัติงาน 

 จัดระบบการบริหารและปฏิบัติงาน 
 ผู้ท าหน้าที่หลักในประสานงานจะต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับกระบวนการสื่อสาร 
 ข้อความที่ใช้สื่อสารต้องมีความชัดเจน 
 กระตุ้นให้เกิดความสนใจ อยากมีส่วนร่วม 
 พิจารณาครอบคลุมถึงลักษณะเฉพาะองค์กร 
 มีการเสริมแรงจูงใจเข้าไปในกระบวนการสื่อสาร 
 ประเมินผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
ภาพประกอบโครงการชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) 

กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คร้ังที่ 1 
กลุ่ม 3 การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 

วันที่  17  กุมภาพันธ์  2565 
ณ  ห้องประชุมใหญ่ ส านักงานปศุสัตว์เขต 5  อ าเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวดัเชียงใหม่ 
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