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Executive Coach :

Leadership and Strategic Development Consultant

หลักการและแนวความคิด
 การสื่ อสารสร้างสัมพันธ์ที่ดี (Communication & Connection) ไม่ใช่เพียงแค่การพูดดี ให้คนอื่นเข้าใจเท่านั้น

แต่ยงั หมายรวมถึงความเข้าใจผูอ้ ื่นอย่างแท้จริ ง ซึ่ งก็คือ การรับฟัง(Listening) ของผูท้ ี่สื่อสารที่ให้ความสาคัญ
ของผูฟ้ ังเช่นเดียวกัน
 ปั ญหาต่างๆที่เกิดขึ้นและเป็ นข้อขัดแย้งในปั จจุบนั นี้ หลายสาเหตุมาจากการฟังที่ไม่ดีของคู่เจรจาสื่ อสาร ทา

ให้รับฟังและให้ความหมายกับคาพูดที่แค่ต่างกัน ดังนั้นการเรี ยนรู ้และเข้าใจความหมายของการฟังในแต่ละ
ประเภทก็จะทาให้การพัฒนาเทคนิคการฟังได้ดีข้ ึนเช่น...
 การได้ยนิ แต่ไม่รับฟัง
 การฟังเพื่อการสนทนา
 การฟังเพื่อให้คาแนะนา
 การรับฟังอย่างตั้งใจ
 การฟังเพื่อการขัดแย้ง
 การฟังที่ดี (Good Listening) สามารถนาไปประยุกต์ใช้กบั บทบาทต่างๆ ได้เป็ นอย่างดีเพราะการฟังขั้นเทพ

สามารถทาให้บทบาทต่างๆมีความชัดเจนมากยิง่ ขึ้น โดยการให้ความสาคัญที่องค์ประกอบของการฟัง เช่น
 บทบาทที่เป็ นอยูใ่ นการสื่ อสารครั้งนั้นๆ
 จุดประสงค์ของการฟังนครั้งนั้นๆ
 การเข้าใจในสิ่ งที่ผพู้ ดู ไม่ได้พดู
 การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูพ้ ดู

วัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
 เพื่อทาให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้และเข้าใจทักษะการฟั งประเภทต่างๆ

เพื่อให้สามารถพัฒนาตัวเองให้ฟังผูอ้ ื่นอย่าง

เข้าใจมากขึ้น
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 เพื่อสร้างกิจกรรมเชิ งปฏิบตั ิให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกฝนและเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเอง สามารถประยุกต์ใช้ตาม Style ของตัวเอง
 เพื่อจูงใจให้ผเู ้ รี ยนสามารถสร้างรู ปแบบที่เป็ น Style ของตัวเองกับบทบาทต่างๆได้อย่างชัดเจนมากยิง่ ขึ้น

รายละเอียดเนือ้ หาตามหลักสู ตร (Course Outline)
สารวจแนวความคิดเกีย่ วกับการฟัง
 การฟัง...หลักการสื่ อสารเพื่อเข้าใจผูอ้ ื่น
 คาถามฉุ กคิดเกี่ยวกับการฟัง
 ความหมายของการฟังประเภทต่างๆ
 Workshop: การพัฒนาหลักการฟังที่ดี
การเรียนรู้ และพัฒนาทักษะการฟังขั้นเทพ
 องค์ประกอบที่สาคัญของการฟัง
 ธรรมชาติของมนุษย์กบั การฟัง
 อิทธิ พลของจิตสานึกและจิตใต้สานึกของการฟัง
 NLP Model of Communication
 Workshop: การพัฒนาทักษะการฟังขั้นเทพ
 กิจกรรมย่อย: เทคนิคการฟังของตัวเอง
เทคนิคการฟังกับบทบาทต่ างๆ ของตัวเอง
 เทคนิคการฟังในฐานะผูจ้ ดั การ (หัวหน้างาน)
 เทคนิคการฟังในฐานะพี่เลี้ยง (พ่อ-แม่-พี่)
 เทคนิคการฟังในฐานะโค้ช (Coach)
 เทคนิคการฟังในฐานะที่ปรึ กษา (Consult)
 กรณี ศึกษา: การรับฟังเชิงรุ ก (Active Listening)
 Role Playing: การฟังและการสื่ อสารที่ดี
การประยุกต์ ใช้ การฟังขั้นเทพกับการทางาน
 การประยุกต์ใช้กบั การประชุมและเสนอผลงาน
 การประยุกต์ใช้กบั การประสานการทางาน
 การประยุกต์ใช้กบั การสอนงานและอบรม
 การประยุกต์ใช้กบั การให้ขอ้ มูลป้ อนกลับ
 Workshop: กาหนดรู ปแบบการฟังของตัวเอง
 การบ้ านเพือ่ การนาไปฝึ กฝนและปฏิบัติจริง
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ขบวนการ (Process) ในการฝึ กอบรม
 ใช้ หลักการ การเรี ยนรู้ ของผู้ใหญ่ (Adult Learning)

·
·
·
·

หมายเหตุ : ผูใ้ หญ่เรี ยนรู ้ผา่ นประสบการณ์ในอดีตของตัวเอง ซึ่ งเป็ นข้อมูลที่จะอยูภ่ ายในจิตใต้สานึก ผ่านการ
แสดงด้วยวงจรพฤติกรรม หากต้องการให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเปลี่ยนแปลงจึงต้องทาให้ผเู ้ รี ยนยินดีที่จะปรับเปลี่ยน
ความคิดของตัวเองใหม่ เพื่อสร้างความรู ้สึกที่ดีในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง (การกระทาแบบใหม่)


การใช้ กระบวนการโค้ชชิ่ง (Coaching) กับการฝึ กอบรม

หมายเหตุ : การทาให้ผเู ้ รี ยนมองเห็นตัวเองและยอมรับในสิ่ งที่เป็ นอยูด่ ว้ ยตัวเองผ่านการใช้คาถาม (Questioning)
ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผูเ้ รี ยน แล้วผูเ้ รี ยนก็จะเลือกทาสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ไป
ประยุกต์ใช้กบั Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด
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แก่นสาคัญของการฝึ กอบรมในรู ปแบบ Group Coaching

•
• Workshop
• Role Playing
•

หมายเหตุ: การทาให้ผเู ้ รี ยนมองเห็นตัวเองและยอมรับในสิ่ งที่เป็ นอยูด่ ว้ ยตัวเองผ่านการใช้คาถาม (Questioning)
ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผูเ้ รี ยน แล้วผูเ้ รี ยนก็จะเลือกทาสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ไป
ประยุกต์ใช้กบั Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

“การบอกให้ ฟัง กับ กระตุ้นให้ คดิ อย่ างไหนดีกว่ ากัน?”
“ชี้แนะวิธีการให้ กับ ถามว่ ามีวธิ ีการของตัวเองอย่ างไร?” แบบไหนจาได้ มากกว่ ากัน
 แนวทางการบรรยายสไลด์ (Slide)
 อธิบาย กระตุน้ ให้คิด ถามให้ประยุกต์ใช้ จูงใจให้มี Commitment
 สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วย Keywords และประโยคสาคัญ
 เปิ ดโอกาสให้สารวจตัวเองและสร้างแนวทางแก้ไขด้วยตัวเอง
 ฝึ กให้จบั ประเด็นสาคัญที่อยูใ่ นสไลด์ (Slide) ได้ดว้ ยตัวเอง
 ทาให้ผเู ้ รี ยนรู ้สึกว่ามีอิสระในการเลือกใช้ความรู ้ ไม่ได้บงั คับ

 กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
 สร้าง Commitment ในสิ่ งที่จะนาไปปฏิบตั ิ
 พิสูจน์หลักการและเทคนิคที่ได้เรี ยนรู้ดว้ ยตัวเอง
 สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วยตัวเองและพร้อมไปประยุกต์ใช้
ทันที
 สนุกสนานกับกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเอง
 สร้างแนวความคิดใหม่ๆ ของตัวเองผ่านการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและ
กัน
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 การแสดงบทบาทสมมติ (Workshop) ผ่ านกรณีศึกษา
 กรณี ศึกษา ก็เหมือนกับเหตุการณ์จริ งที่ผเู ้ รี ยนต้องเผชิญ หากมีการนาสิ่ งที่
ได้เรี ยนรู ้ประยุกต์กบั กรณี ศึกษา ก็เสมือนหนึ่งให้พิสูจน์หลักการและวิธีการ
ใหม่ๆ ที่ได้เรี ยนรู ้กบั กรณี ศึกษา จะทาให้เข้าใจเนื้อหาและวิธีการใช้ได้อย่าง
แม่นยา
 การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) สร้างความสนุกสนานได้แง่คิด
ผ่านเหตุการณ์คล้ายสถานการณ์จริ ง ทาให้เมื่อเจอสถานการณ์จริ งหลังการ
ฝึ กอบรมแล้ว ผูเ้ รี ยนก็จะสามารถประยุกต์ใช้ได้ทนั ที

 การบ้ านเพือ่ การนาไปฝึ กฝนและปฏิบัติจริง
 ผูเ้ รี ยนควรมีความตั้งใจในการนาสิ่ งที่เรี ยนรู ้ไปใช้ดว้ ยตัวเอง
 การพัฒนาตัวเองควรปฏิบตั ิบ่อยๆ จนกลายเป็ นธรรมชาติของตัวเอง
 การเรี ยนรู ้ผา่ นกระบวนการ Coaching จะทาให้ผเู ้ รี ยนอยากนาสิ่ ง
ที่รู้ไปใช้จริ ง
 การบ้านเป็ นสิ่ งที่ผเู ้ รี ยนยินดีที่จะกาหนดด้วยตัวเอง
 ผลลัพธ์ของการฝึ กอบรมสามารถวัดได้ที่การบ้านที่ผเู้ รี ยนนาไป
ปฏิบตั ิจริ ง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสู ตรนี้
พนักงานระดับปฏิบตั ิการ
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