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Course outline หลักสูตรการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ บริหารความขัดแย้งขององค์กร (+)
(หลักสูตร 2 วัน)
โดย นาย ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach :

Leadership and Strategic Development Consultant

หลักการ/เหตุผล
“การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ ลดความขัดแย้ง แสดงความเป็นตัวเอง”
“การสื่อสาร 2 ทางนั้น คือ การพูดอย่างไรไม่ให้พัง ฟังอย่างไรไม่ให้เครียด”
 การพั ฒ นาการสื่ อสาร (Communication) เป็ น หั วใจส าคัญอย่างมาก เพราะเราหลีกเลี่ยงการสื่ อสาร

ไม่ได้เลย ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารด้วยเสียง ท่าทางและ / หรือตัวอักษร รูปภาพ ก็ตาม ทั้งหมดล้วน
แสดงถึงแนวความคิด และความรู้สึกของเราที่ใช้สื่อสารออกไป รวมทั้งการเข้าใจความคิด ความรู้สึก
ของผู้อื่นที่สื่อสารออกมาเช่นเดียวกัน ดังนั้นทักษะต่างๆ ที่สาคัญที่เกี่ยวกับการสื่อสาร เช่น...
▪ การนาเสนอ พูดคุย สนทนา (Presentation Skill)
▪ การใช้คาถามที่ทรงพลัง (Powerful of Questioning)
▪ การรับฟังเชิงรุก เข้าใจผู้อื่น (Active Listening)
▪ การให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อผลสัมฤทธิ์ (Effective Feedback)
▪ การสื่อสารและสังเกตท่าทาง (Body Language)
 การประยุกต์ใช้การสื่อสารกับสถานการณ์ต่างๆ มากมาย เช่น...
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 ความขัดแย้งภายในองค์กรที่เกิดขึ้น ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ดังนั้นการบริหารจัดการความขัดแย้งที่ดี

(Conflict Management) ย่อมทาให้เกิดประสิทธิผลในการทางานร่วมกันเป็นทีม ทาให้องค์กรบรรลุ
เป้าหมายได้ การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของความขัดแย้งที่เกิดขึ้น รวมถึงสาเหตุที่ทาให้เกิดความ
ขัดแย้ง และการใช้เทคนิคบริหารจัดการความขัดแย้งจึงเป็นเรื่องสาคัญที่บุคลากรภายในองค์กรต้อง
เรียนรู้
 การบริ ห ารจั ด การและจู ง ใจบุ ค คลในสถานการณ์ ต่ า งๆ เป็ น การผสมผสานการสื่ อ สาร

(Communication) และการบริหารจัดการความขัดแย้ง (Conflict Management) เพื่อเผชิญกับเหตุการณ์
ต่างๆ เหล่านี้ในองค์กร...
▪ การบอกให้เพื่อนช่วยเหลือในงานที่รับผิดชอบร่วมกัน
▪ การพูดคุยกับบุคคลที่แสดงตัวว่าเป็นคนดื้อเงียบ
▪ การว่ากล่าวตักเตือนลูกน้องที่ทาผิดให้เขายอมรับด้วยตัวเอง
▪ การทาให้ผู้อื่นไม่ปฏิบัติต่อคุณในสิ่งที่คุณไม่ชอบ
▪ การกล้ายืนยันแนวความคิดตัวเองอย่างเชื่อมั่น แม้คนอื่นไม่เห็นด้วย
▪ การประสานงานให้เกิดข้อตกลงร่วมกัน ในความคิดเห็นที่แตกต่างกัน (เป็นต้น)

จุดประสงค์ของหลักสูตร








เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล เรียนรู้เทคนิคการสื่อสารแบบ
มืออาชีพ และการให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวกอย่างสร้างสรรค์ได้ด้วยตัวเอง
เพื่ อ ท าให้ ผู้ เรี ย นสามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ารสื่ อ สาร (Communication) และการบริ ห ารความขั ด แย้ ง
(Conflict Management) กับการทางาน และเรื่องต่างๆ ภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิผล ทาให้เกิด
การทางานเป็นทีมเวิร์คที่ดี
เพื่อทาให้ผู้เรียนสามารถทางานติดต่อกับบุคคลที่เกิดความขัดแย้งในเรื่องต่างๆ ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยง
ได้ แต่สามารถจัดการกับสถานการณ์และบุคคลได้ดีขึ้น อันนาไปสู่ผลสัมฤทธิ์ขององค์กร
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงและสามารถนาสิ่งที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้ได้ด้วย Style ของตัวเอง

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับจากหลักสูตร
 สามารถจัดการกับความคิดเห็นที่ไม่ลงรอยกันได้มากขึ้น
 ความกล้าในการนาเสนอ การแสดงความคิดเห็น การใช้คาถาม การยืนยันแนวความคิดต่อประเด็น
ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างตรงไปตรงมา
 การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น สามารถสนทนากับผู้อื่นให้ได้รับการยอมรับมากขึ้น
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 การหลีกเลี่ยงการโต้แย้ง โต้เถียงอย่างไม่มีเหตุผล มาใช้การจูงใจให้ผู้อื่นคล้อยตามแนวความคิดแทน
สามารถลดความขุ่นเคืองของทั้ง 2 ฝ่ายได้
 ความสามารถในการติ ดต่ อสื่ อ สารกั บ บุ คคลต่างๆ ในสถานการณ์ ที่ เกิ ดความขั ดแย้ งกั น ได้อ ย่ างมี
ประสิทธิผล
 การบริหารอารมณ์เชิงลบของตัวเองได้เป็นอย่างดี ไม่ใช้อารมณ์เชิงลบกับผู้อื่น
 การให้ข้อมูลป้อนกลับ และการรับข้อมูลป้อนกลับ ด้วยการใช้ข้อเท็จจริง มากกว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้น
 การทางานเป็นทีมเวิร์ค และส่งเสริมให้ผู้อื่นทางานเป็นทีมเวิร์คเช่นเดียวกัน

เนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
Day I: การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพสาหรับองค์กร
 สารวจแนวความคิดเกี่ยวกับการพูดและการสื่อสาร (กิจกรรม)
▪
▪
▪
▪

คุณสื่อสารกับเหตุการณ์ต่างๆ ได้ดีมากแค่ไหน?
คุณคิดอย่างไรเมื่อต้องติดต่อสื่อสารกับบุคคลเหล่านี้?
คุณเกิดความรู้สึกกับการสื่อสารของคุณอย่างไร?
คุณสามารถจัดการกับสถานการณ์ต่างๆ ได้ดีแค่ไหน?

 หลักการการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
▪
▪
▪
▪
▪
▪

องค์ประกอบสาคัญของการสื่อสารที่เป็นมาตรฐาน
กิจกรรมย่อย : สนุกกับการสื่อสาร
ความหมายของการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์
อุปสรรคของการสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ
บทบาทของผู้สื่อสารที่ดี
Workshop: การปรับเปลี่ยนแนวการสื่อสารของตัวเอง

 เทคนิคการพัฒนาการสื่อสารแบบมืออาชีพ
▪
▪
▪
▪
▪
▪

ทักษะการนาเสนอ แสดงความคิดเห็น (Presentation Skill)
ทักษะการใช้คาถามทรงพลัง (Powerful of Questioning)
ทักษะการรับฟังเชิงรุก (Active Listening)
การให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อผลสัมฤทธิ์ (Effective Feedback)
Workshop: การพัฒนาการสื่อสารแบบมืออาชีพ
กรณีศึกษา : เทคนิคการป้อนกลับเชิงสร้างสรรค์

 การจัดการข้อจากัดการสื่อสารของตัวเอง
▪
▪

หลุมพรางทางความคิดเชิงลบของการสื่อสาร
เทคนิคการจัดการจินตนาการเชิงลบ
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▪
▪
▪

การใช้เทคนิค NLP กับการสื่อสาร
Workshop: การบริหารจัดการการสื่อสารของตัวเอง
กิจกรรมย่อย : เทคนิคการใช้ NLP กับการสื่อสาร

Day II: การบริหารจัดการความขัดแย้งและผลสัมฤทธิ์ขององค์กร
 สารวจแนวความคิดเกี่ยวกับความขัดแย้ง
▪
▪
▪
▪

ความขัดแย้งเกิดขึ้นได้อย่างไร?
คุณหลีกเลี่ยงความขัดแย้งได้หรือไม่?
คุณบริหารจัดการความขัดแย้งอย่างไร?
คุณสามารถเอาชนะใจคนที่ขัดแย้งได้อย่างไร?

 การประยุกต์การสื่อสารเพื่อจัดการความขัดแย้ง
▪
▪
▪
▪

ประเด็นสาคัญที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
เรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของความขัดแย้ง
ทักษะสาคัญในการลดความขัดแย้งกับผู้อื่น
Workshop: การสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ง

 ขั้นตอนและกลยุทธ์ในการจัดการความขัดแย้ง
▪
▪
▪
▪
▪

หลุมพรางทางความคิดก่อให้เกิดความขัดแย้ง
หลักการบริหารความขัดแย้ง
เทคนิควิธีการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
Workshop: หลักการบริหารความขัดแย้งของตัวเอง
กรณีศึกษา : การบริหารจัดการความขัดแย้ง

 กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อชนะใจบุคคลประเภทต่างๆ
▪
▪
▪
▪
▪

การทาให้ผู้อื่นเลิกทาตัวดื้อเงียบ
การทาให้ผู้อื่นมีความรับผิดชอบมากขึ้น
การทาให้ผู้อื่นเกรงใจคุณมากขึ้น
การทาให้ผู้อื่นเลิกเป็นคนขี้นินทา
Workshop: สร้างกลยุทธ์ชนะใจผู้อื่นด้วยตัวคุณเอง

 การบ้านเพื่อการนาไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง
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กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

ขบวนการ (Process) ในการฝึกอบรม
 ใช้หลักการ การเรียนรูข
้ องผู้ใหญ่ (Adult Learning)

·
·
·
·

หมายเหตุ: ผู้ใหญ่เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ในอดีตของตัวเอง ซึ่งเป็นข้อมูลที่จะอยู่ภายในจิตใต้สานึก ผ่านการ
แสดงด้วยวงจรพฤติกรรม หากต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงจึงต้องทาให้ผู้เรียนยินดีที่จะปรับเปลี่ยน
ความคิดของตัวเองใหม่ เพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง (การกระทาแบบใหม่)
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การใช้กระบวนการโค้ชชิ่ง (Coaching) กับการฝึกอบรม

หมายเหตุ: การทาให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเองและยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเองผ่านการใช้คาถาม (Questioning)
ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้เรียน แล้วผู้เรียนก็จะเลือกทาสิ่งที่ได้เรียนรู้ไป
ประยุกต์ใช้กับ Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด


แก่นสาคัญของการฝึกอบรมในรูปแบบ Group Coaching

•
• Workshop
• Role Playing
•

หมายเหตุ: การทาให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเองและยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเองผ่านการใช้คาถาม (Questioning)
ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้เรียน แล้วผู้เรียนก็จะเลือกทาสิ่งที่ได้เรียนรู้ไป
ประยุกต์ใช้กับ Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

“การบอกให้ ฟัง กับ กระตุ้นให้ คดิ อย่ างไหนดีกว่ ากัน?”
“ชี้แนะวิธีการให้ กับ ถามว่ ามีวธิ ีการของตัวเอง
อย่ างไร?” แบบไหนจาได้ มากกว่ ากัน
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❖ แนวทางการบรรยายสไลด์ (Slide)
 อธิบายกระตุ้นให้คิดถามให้ประยุกต์ใช้จูงใจให้มี Commitment
 สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วย Keywords และประโยคสาคัญ
 เปิดโอกาสให้สารวจตัวเองและสร้างแนวทางแก้ไขด้วยตัวเอง
 ฝึกให้จับประเด็นสาคัญที่อยู่ในสไลด์ (Slide) ได้ด้วยตัวเอง
 ทาให้ผเู้ รียนรู้สึกว่ามีอิสระในการเลือกใช้ความรู้ ไม่ได้บังคับ

❖ กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
 สร้าง Commitment ในสิ่งที่จะนาไปปฏิบัติ
 พิสูจน์หลักการและเทคนิคที่ได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง
 สร้างความเข้ าใจในเนื้อหาด้วยตัวเองและพร้อมไปประยุกต์ใช้
ทันที
 สนุกสนานกับกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
 สร้างแนวความคิดใหม่ๆ ของตัวเองผ่านการแลกเปลี่ยนซึ่งกัน
และกัน

❖ การแสดงบทบาทสมมติ (Workshop) ผ่านกรณีศึกษา
 กรณีศึกษา ก็เหมือนกับเหตุการณ์จริงที่ผเู้ รียนต้องเผชิญ หากมีการนาสิ่ง
ที่ได้ เรียนรู้ป ระยุกต์กับ กรณี ศึกษา ก็เสมื อนหนึ่ งให้ พิ สูจน์ ห ลักการและ
วิธีการใหม่ๆ ที่ได้เรียนรู้กับกรณีศึกษา จะทาให้เข้าใจเนื้อหาและวิธีการใช้
ได้อย่างแม่นยา
 การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) สร้างความสนุกสนานได้แง่
คิดผ่านเหตุการณ์คล้ายสถานการณ์ จริง ทาให้เมื่อเจอสถานการณ์จริงหลัง
การฝึกอบรมแล้ว ผู้เรียนก็จะสามารถประยุกต์ใช้ได้ทันที

❖

การบ้านเพื่อการนาไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

 ผู้เรียนควรมีความตั้งใจในการนาสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ด้วยตัวเอง
 การพัฒนาตัวเองควรปฏิบัติบ่อยๆ จนกลายเป็นธรรมชาติของตัวเอง
 การเรียนรู้ผ่านกระบวนการ Coaching จะทาให้ผู้เรียนอยากนาสิ่ง
ที่รู้ไปใช้จริง
 การบ้านเป็นสิ่งที่ผู้เรียนยินดีที่จะกาหนดด้วยตัวเอง
 ผลลัพธ์ของการฝึ กอบรมสามารถวัด ได้ที่ การบ้ านที่ผู้เรียนน าไป
ปฏิบัติจริง
www.pa ko rnb log .com

www.en tra in in g .net

0-2732-2345 , 0-2374-8638

Page 8 of 13

CPlus-MA-5709006-การสื่อสารเพื่อบริหารความขัดแย้งขององค์กร (2D)+

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานระดับปฏิบัติการ

 หัวหน้างาน

 ผู้จัดการ

สิ่งที่สถาบันอานวยความสะดวกหลังการฝึกอบรม


เว็บไซต์เรียนรู้
www.entraining.net

www.pakornblog.com

www.coachatwork.in.th

www.peakpotential.in.th

www.learning-online.in.th
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ทีมวิทยากรและโค้ชสถาบันให้คาปรึกษา
ทีมวิทยากร & โค้ชที่ดาเนินการสอน ยินดีให้คาปรึกษา, ตอบคาถาม, โค้ชเพิ่มเติมทางโทรศัพท์
เพื่อให้ข้อสงสัยที่เกิดขึ้นได้รับการอธิบายจนสมบูรณ์
บทความ, เครื่องมือต่างๆ ของวิทยากร & โค้ชแต่ละท่านที่เปิดให้ใช้ทบทวนและพัฒนาตัวเอง
อย่างต่อเนื่อง สามารถที่จะขอคาปรึกษาจากวิทยากร & โค้ชที่เป็นเจ้าของบทความและเครื่องมือ
เหล่านั้นตลอด



เครื่องมือต่างๆ
Coaching card

เครื่องมือการโค้ชต่างๆ
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การติดตามผล

 Package
•
•
•
•
•

# 1 : อัตราค่าบริการ

ฟรี

ทีมงาน HRD ขององค์กรเป็นผู้ดาเนินการ
En-training ส่งขั้นตอนการติดตามผลให้
En-training สอนวิธีการโทรศัพท์และบทพูด
กาหนอกรอบในการสรุปผลลัพธ์ร่วมกัน
การติดตามผลใช้การบ้านทีจ่ ะนาไปฝึกฝนเป็นหลัก

 Package

# 2 : อัตราค่าบริการ 8,000 บาท / ครั้ง

( จานวนไม่เกิน 20 คน )
• การติดตามผลใช้การบ้านทีจ่ ะนาไปฝึกฝนเป็นหลัก
• ทีมงาน En-training ใช้โทรศัพท์สอบถามผลลัพธ์ของการ
เปลี่ยนแปลง
• จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมสาหรับการพัฒนาตัวเอง
• สรุปผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากข้อมูลทีไ่ ด้รับจากผูเ้ ข้าฝึกอบรม

 Package

# 3 : อัตราค่าบริการ 15,000 บาท / ครั้ง

( จานวนไม่เกิน 20 คน )
• การติดตามผลลัพธ์ใช้การบ้านที่จะนาไปฝึกฝนเป็นหลัก
• ทีมงาน En-training บันทึกผลที่เกิดขึ้นระหว่างการฝึกอบรม
• ทีมงาน En-training ใช้โทรศัพท์สอบถามผลลัพธ์ของการ
เปลี่ยนแปลง
• จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมสาหรับการพัฒนาตัวเอง
• พูด-คุยในเรื่องที่รบั ปากใน Class ว่าจะนาไปพัฒนาตัวเอง
• จัดทารายงานสรุปผลลัพธ์ที่เกิดขึน้ ทั้งจากใน Class และ
หลังการอบรม

 Package

# 4 : อัตราค่าบริการ 20,000 บาท/ครั้ง

( จานวนไม่เกิน 20 คน )
• ทีมงาน En-training บันทึกผลที่เกิดขึ้นระหว่างการฝึกอบรม
• ทีมงาน En-training ถ่าย VDO ตลอดทั้งหลักสูตร (1 วัน )
• การติดตามผลใช้ประเด็นที่เกิดขึน้ ใน Class ประกอบกับ
การบ้านที่จะนาไปฝึกฝน
• ทีมงาน En-training ใช้โทรศัพท์สอบถามผลลัพธ์ของการ
เปลี่ยนแปลงและนาไปใช้
• จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมสาหรับการพัฒนาตัวเอง
• จัดทารายงานสรุปผลลัพธ์ที่เกิดขึน้ ทั้งจากใน Class และหลัง
การอบรม
• จัดส่งสิ่งต่างๆให้ HRD ขององค์กร
- รายงานสรุปผลลัพธ์
- VDO ของหลักสูตร
- CD เอกสารทีเ่ ป็นประโยชน์กบั การพัฒนาตัวเอง
-ต้นฉบับ Slide ที่ใช้สอนตามหลักสูตร
• สรุปภาพรวมและคาแนะนาของวิทยากร ในรายงาน
• ถ่ายทอดเทคนิคและขั้นตอนการติดตามให้ HDR นาไป
ดาเนินการต่อไปได้

การติดตามผลลัพธ์จากการฝึกอบรมเพื่อให้ในการวางแผนในการพัฒนาบุคลากรตามแผน ของ HRD ที่จะ
นาเสนอให้ผู้บริหารสามารถนาไปกาหนดเป็นนโยบายในการคัดเลือกกลุ่มบุคลากรที่เป็น Talent ได้ต่อไปใน
อนาคต
www.pa ko rnb log .com

www.en tra in in g .net

0-2732-2345 , 0-2374-8638

Page 11 of 13

CPlus-MA-5709006-การสื่อสารเพื่อบริหารความขัดแย้งขององค์กร (2D)+


จุดเด่นสถาบัน
มีหลักสูตรมากกว่า 200 หลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า

บทความเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง จากทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรมด้วยกระบวนการ
Training & Group Coaching หลากหลายหมวดให้เลือกได้ตามความสนใจ
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เครื่องมือพัฒนาตนเอง สามารถใช้เป็นคู่มือการฝึกฝนในด้านต่างๆ ได้อย่างง่าย (คู่มือจิ๋ว)

หลักสูตรออนไลน์ สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่อย่างง่ายๆ แค่คลิ๊กมาที่เรา www.learningonline.in.th
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