การสื่ อสารสู่สมองเพื่อสร้ างผลลัพธ์ และความสัมพันธ์ ที่ดี(1 วัน)

หลักสู ตร การสื่ อสารสู่ สมองเพือ่ สร้ างผลลัพธ์ และความสั มพันธ์ ที่ดี
(Brain to Brain Communication)
(หลักสู ตร 1 วัน)
โดย
นพ.โมทย์ ศักดิ์ แสงทอง
โค้ ชและวิทยากรในกระบวนการ Training and Group Coaching

หลักการและเหตุผล
การสื่ อสารดูเป็ นเรื่ องธรรมชาติ เพราะเราใช้ทกั ษะการสื่ อสารมาตั้งแต่เกิดแต่หลายครั้งสิ่ งที่เราพูด กลับ
ไม่ได้รับความสนใจ ไม่เป็ นที่จดจา หรื อจาได้แต่จาไปผิดๆ และไม่ได้รับความร่ วมมือเท่าที่ควร และบางครั้งก็
ลุกลามกลายเป็ นการพูดคุยกันด้วยอารมณ์เชิงลบที่ทาลายความสันพันธ์ที่มีต่อกันโดยไม่ได้ต้ งั ใจ
หลายครั้งเราเผลอปล่อยให้การสื่ อสารเป็ นไปตามสถานการณ์ ตามอารมณ์ความรู ้สึก โดยขาดการ
วางแผน ขาดการเตรี ยมตัว พอเจอสถานการณ์ที่ไม่เป็ นไปตามต้องการ ทาให้เรารู ้สึกว่าไม่สามารถควบคุม
สถานการณ์ได้ เกิดความเครี ยดและอารมณ์เชิงลบ เป็ นผลให้สื่อสารไปแล้วไม่ได้ผลลัพธ์ตามต้องการ และยัง
อาจทาลายความรู ้สึกของคู่สนทนาอีกด้วย
ในการทางานเป็ นทีม คงไม่มีประโยชน์อะไรถ้าเรามีความคิดดีๆ เป็ นร้อยเป็ นพัน แต่กลับไม่สามารถ
สื่ อสารให้คนอื่นเข้าใจและเชื่ออย่างที่เราต้องการได้ เพราะการสื่ อสารบนเป้ าหมายของตนเองเพียงฝ่ ายเดียว เป็ น
การสื่ อสารที่ไม่สามารถโน้มน้าวจูงใจผูอ้ ื่นได้ แต่การสื่ อสารโดยไม่มีเป้ าหมายที่ชดั เจน ยิง่ ทาให้การสื่ อสาร
สับสนมากขึ้น
ความรู ้ในธรรมชาติการทางานของสมองจะช่วยให้เราเข้าใจว่า เกิดอะไรขึ้นกับสมองของเราและคู่
สนทนา รู ปแบบและช่องทางการสื่ อสารจากสมองของเราและคู่สนทนาเป็ นแบบใด แล้วเราจะกระตุน้ ความ
สนใจและการจดจาให้สมองผูฟ้ ังได้อย่างไร มีเรื่ องใดที่ตอ้ งระวังและให้ความสาคัญเพราะอาจไปกระตุน้ ให้
สมองผูฟ้ ังเครี ยดและเกิดอารมณ์เชิงลบได้ เมื่อไหร่ ที่เขาโกรธ โมโห หงุดหงิด หรื อกลัว เขาคงไม่พร้อมที่จะฟัง
เรา
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การสื่ อสารสู่สมองเพื่อสร้ างผลลัพธ์ และความสัมพันธ์ ที่ดี(1 วัน)
การพัฒนาการสื่ อสาร จาเป็ นต้องพัฒนาทั้งความรู ้ ทักษะ และทัศนคติในการสื่ อสาร ไปพร้อมกัน เป็ น
ทั้งศาสตร์ ที่ตอ้ งอาศัยการกาหนดเป้ าหมาย และวางแผนในการถ่ายทอดข้อมูล ซึ่ งต้องอาศัยสมองส่ วนคิด และ
ศิลป์ จากสมองส่ วนความรู ้สึกที่ตอ้ งสังเกต รับรู ้ และสร้างอารมณ์ร่วมให้กบั ผูฟ้ ังของเรา
การสื่ อสารที่มีประสิ ทธิ ภาพ ไม่เพียงเป็ นเรื่ องของการถ่ายทอดข้อมูลที่ครบถ้วนและน่าสนใจเท่านั้น แต่
ยังเป็ นเรื่ องของการถ่ายทอดความรู ้สึกที่ดีต่อกันอีกด้วย การสื่ อสารที่สร้างความรู ้สึกที่ดีให้ผฟู ้ ัง มีโอกาสได้รับ
การตอบสนองและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน บรรยากาศการทางานในทีมจึงมีความสุ ข และสร้างความสาเร็ จ
ได้ดว้ ยทักษะการสื่ อสารของคนในทีม

วัตถุประสงค์
1.
2.
3.
4.

เข้าใจการทางานของสมอง และสามารถนามาประยุกต์ใช้ในการสื่ อสารให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ตอ้ งการ
วางแผนการสื่ อสารในสิ่ งที่ตอ้ งการได้ตรงประเด็นและเป็ นที่น่าสนใจ สร้างความมัน่ ใจในการสื่ อสาร
สามารถถ่ายทอดความรู ้สึกที่ดี สร้างความสัมพันธ์ที่ดีท้ งั ภายในทีมงานและการประสานงานภายในองค์กร
เข้าใจตนเองและมุมมองผูอ้ ื่นจากศักยภาพสมองที่แตกต่างกัน มีทศั นคติที่ดีต่อกันก่อนการสื่ อสารแต่ละครั้ง

แนวทางในการฝึ กอบรม
Training and Group Coachingใช้กระบวนการผสมผสานระหว่างการ Teaching, Training และ Coaching ใน
ระหว่างการอบรม เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้รับทั้งความรู ้ ความเข้าใจ ฝึ กฝนทักษะ และทัศนคติที่ดี
 Teaching for Knowledgeเพื่อให้ขอ้ มูลหรื อทาความเข้าใจเนื้อหาตามหัวข้อบรรยาย
 Training for Skillเพื่อฝึ กทักษะผ่านการทดลองคิด วางแผนและปฏิบตั ิ ผ่านแบบทดสอบ กิจกรรมและ
กรณี ศึกษา
 Coaching for Exploreเพื่อสารวจสิ่ งที่เป็ นหลุมพราง ความเชื่ออันจากัด ซึ่ งเป็ นตัวฉุ ดรั้งความสาเร็ จ
และหันมาค้นหาศักยภาพ จุดแข็ง หรื อคุณค่าที่ดีที่สามารถนามาใช้สร้างแนวทางสู่ ความสาเร็ จของ
ตนเอง
 Coaching for Changeใช้กระบวนการ Coaching เพื่อสร้างเป้ าหมาย ทางเลือกใหม่ๆ และแรงจูงใจที่จะ
นาไปสู่ การลงมือปฏิบตั ิให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
Brain Based Trainingทาความเข้าใจธรรมชาติการทางานของสมองในการเรี ยนรู้ สร้างสภาวะที่สนับสนุนการ
เรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน ทาให้สมองของผูเ้ รี ยนมีความสุ ข ไม่ทาให้เกิดความกลัวหรื อความกังวล เน้นการพัฒนาจากจุด
แข็ง และใช้สมองส่ วนคิดให้มากขึ้นเพื่อสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ๆ แทนการตกอยูใ่ ต้อิทธิ พลของสมองส่ วน
อารมณ์ที่เป็ นลบ แล้วใช้วงจรพฤติกรรมเดิมในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
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การสื่ อสารสู่สมองเพื่อสร้ างผลลัพธ์ และความสัมพันธ์ ที่ดี(1 วัน)
Positive Psychologyสร้างสภาวะที่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง ด้วยการสร้างสมดุลของการสนับสนุนและความ
ท้าทาย บนหน้าที่และเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนค้นหาคุณค่าของตนเอง และมองเห็นประโยชน์และ
ผลตอบแทนที่มากกว่าปั จจัยภายนอก แต่เป็ นการพัฒนาตนเองและการได้ใช้คุณค่าของตนเองในการทางาน เห็น
ความสาคัญของการได้ช่วยเหลือผูอ้ ื่นและองค์กรด้วยสิ่ งที่ตนมี

กรอบแนวคิดในการฝึ กอบรม

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสู ตรนี้
ผูจ้ ดั การระดับต้น / หัวหน้างาน / พนักงานระดับปฏิบตั ิงาน

ระยะเวลา/สถานที่
ระยะเวลารวม 1 วัน (เวลา 9.00 – 16.00 น.)

รูปแบบวิธีการฝึ กอบรม
 Lecture

40%

 Workshop / Case Study / Role Playing

60%

รายละเอียดของเนือ้ หาตามหลักสู ตร
ช่ วงที่ 1สารวจแนวคิดเกีย่ วกับการสื่ อสารในการทางาน
 การสร้างภาพความสาเร็ จในการสื่ อสารของตนเอง
 สารวจวงจรพฤติกรรมในการสื่ อสาร
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การสื่ อสารสู่สมองเพื่อสร้ างผลลัพธ์ และความสัมพันธ์ ที่ดี(1 วัน)
 ค้นหาหลุมพรางที่ทาให้การสื่ อสารขาดประสิ ทธิภาพ
กิจกรรม เทคนิคในการก้ามข้ามหลุมพรางเพื่อการสื่ อสารที่ดีข้ ึน
Coffee Break
ช่ วงที่ 2 ธรรมชาติการทางานของสมองในการสื่ อสาร และศักยภาพสมองของเรา
 การทางานของสมองกับการสื่ อสารในเชิงบวก
 ค้นพบศักยภาพสมองของเราเพื่อนามาใช้ในการสื่ อสารเชิงบวกกับผูอ้ ื่น
กิจกรรม การประยุกต์การใช้ศกั ยภาพสมองของตนเองกับการสื่ อสารเชิงบวก
Launch
ช่ วงที่ 3 รู ปแบบการสื่ อสารทีท่ าให้ สมองมีความสุ ข
 สมองสี่ ดา้ น สี่ รูปแบบของการสื่ อสาร
 ฮอร์ โมนแห่งความสุ ข กับการสื่ อสารเพื่อแสดงความรู ้สึกที่ดีต่อกัน
 ห้าภาษารัก การสื่ อสารเพื่อแสดงความรู ้สึกที่ดีต่อกัน
กิจกรรม สร้างรู ปแบบใหม่ในการสื่ อสารในทีมให้มีความสัมพันธ์และประสิ ทธิ ภาพที่ดียงิ่ ขึ้น
Coffee Break
ช่ วงที่ 4 ศาสตร์ และศิลป์ ของการสื่ อสารในสถานการณ์ ทมี่ ีปัญหา
 ศาสตร์ และในศิลป์ ในการสื่ อสารสู่ สมองของผูฟ้ ังอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
 การสร้างพลังความมัน่ ใจในการสื่ อสารของตนเอง
กรณีศึกษา การประยุกต์การทางานของสมองมาใช้ในสถานการณ์การสื่ อสารที่มีปัญหา
การถามตอบปัญหา
การบ้ านและแนวทางการติดตามผล

ผลที่คาดว่าจะได้ รับ
สิ่ งทีต่ ้ องการพัฒนา
ระดับตนเอง
 การสื่ อสารด้วยการใช้อารมณ์เชิงลบ
 ขาดความมัน่ ใจในการสื่ อสาร
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เป้าหมายหลังการอบรม
ระดับตนเอง
รู้ทนั อารมณ์ของตน มองเห็นสาเหตุที่คอยกระตุน้
ความโกรธ โมโห และหงุดหงิด ของตนเองระหว่าง
การสื่ อสาร
ค้นพบศักยภาพในการสื่ อสารของตัวเอง มีการ
วางแผนในการสื่ อสารในเรื่ องที่สาคัญ สร้างความ
มัน่ ใจในการสื่ อสารสิ่ งที่ตนเองต้องการ
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การสื่ อสารสู่สมองเพื่อสร้ างผลลัพธ์ และความสัมพันธ์ ที่ดี(1 วัน)
ระดับเพือ่ นร่ วมงาน
 ความขัดแย้งภายในทีมงาน

 สื่ อสารตามหน้าที่ ไม่มีมนุษยสัมพันธ์
ระดับองค์ กร
 การถ่ายทอดเป้ าหมายและนโยบายของ
องค์กร

ระดับเพือ่ นร่ วมงาน
ลดความขัดแย้งในทีมงานอันเนื่องมาจากการไม่ยอม
สื่ อสาร การสื่ อสารที่เข้าในไม่ตรงกัน และการ
สื่ อสารที่ใช้อารมณ์เชิงลบที่รุนแรงต่อกัน
เห็นความสาคัญของการสร้างสัมพันธ์ที่ดี สื่ อสาร
ความรู ้สึกที่ดีต่อกัน เพื่อให้การสื่ อสารได้ผลลัพธ์ที่ดี
ขึ้นไปด้วย
ระดับองค์ กร
หัวหน้าทีมในแต่ละระดับสามารถคิดค้นหาวิธีการ
สื่ อสารที่เหมาะสมสาหรับตัวเอง และสามารถได้
ผลลัพธ์การสื่ อสารตามที่องค์กรมอบหมาย
การทางานเป็ นทีมด้วยความสุ ข ด้วยการไม่ใช้อารมณ์
เชิงลบในการสื่ อสาร

 ความผูกพันกับองค์กร

ตัวอย่ างกิจกรรมในหลักสู ตร (Workshop /Case Study /Role Playing)
กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ลาดับ
1 Small Group Discussion
มองเห็นสิ่ งเร้าที่ทาให้เกิด
“ความกลัวตัวกระตุน้ อารมณ์เชิง อารมณ์เชิงลบในการสื่ อสาร
ลบ”
แล้วค้นหาวิธีการลด ป้ องกัน
และปรับเปลี่ยนอารมณ์ของ
ตนเองให้เป็ นบวก
2

Group Coaching
มองเห็นศักยภาพที่แท้จริ ง และ
“หลุมพรางทางความคิดเชิงลบ” สร้างทางเลือกใหม่ๆ ในการ
สื่ อสารให้มีประสิ ทธิภาพ

3

Brain Storming
“สมอง 4 ด้าน รู ปแบบการ
สื่ อสารที่แตกต่าง”
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เข้าใจรู ปแบบการสื่ อสารที่
แตกต่างสามารถสื่ อสารใน
รู ปแบบที่เหมาะสมและเข้า
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เนือ้ หาการเรียนรู้
 5 FEARS ปัจจัยที่กระตุน้
สมองให้เกิดอารมณ์เชิงลบ
 4 Hormone of Happiness
การสร้างฮอร์ โมนแห่ง
ความสุ ข
 หลุมพรางทางความคิด
 เทคนิคการเอาชนะ
หลุมพรางด้วยกระบวนการ
Coaching
 จุดเด่นของตนเองและผูอ้ ื่น
ตามหลัก Whole Brain
Literacy
 วงจรพฤติกรรม ที่มาของ
วิธีการคิดและการ
แสดงออกที่ต่างกัน
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การสื่ อสารสู่สมองเพื่อสร้ างผลลัพธ์ และความสัมพันธ์ ที่ดี(1 วัน)
4

Case Study
“รู ปแบบการสื่ อสารใหม่บน
ทัศนคติเชิงบวกบนสถานการณ์
ที่เคยมีปัญหาในการสื่ อสาร”

เห็นประโยชน์ในการวางแผน  การคิดและการวางแผนใน
เพื่อปรับเปลี่ยนรู ปแบบการ
การสื่ อสารอย่างเป็ นระบบ
สื่ อสารของตนเอง ให้ได้ผลลัพธ์
บนฐานความเข้าใจการ
ตามต้องการ
ทางานของสมอง
แม้สถานการณ์ไม่เอื้ออานวย

ตัวอย่ างเนือ้ หาในหลักสู ตร

www.en tra in in g. net
www.pa ko rnb log . com

0-2732-2345 , 0-2374-8638
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