หลักสูตร ผู้ควบคุมงาน สื่อสารมั่นใจ...ได้ทั้งผลลัพธ์และความสัมพันธ์

Course outline หลักสูตร

ผู้ควบคุมงาน สื่อสารมั่นใจ...ได้ทั้งผลลัพธ์และความสัมพันธ์
(How to get results with Communication Skill)
(หลักสูตร 1 วัน)
อาจารย์ วีรพันธ์ เกษสังข์
Performance & Management Coaching

หลักการ/แนวความคิด
 โลกการแข่งขันยุคปัจจุบันมีอัตราการแข่งขันค่อนข้างสูง ลูกค้ามีอานาจในการตัดสินใจและการต่อรอง
ค่อนข้างมาก การรับรู้ข่าวสารเป็นไปอย่างรวดเร็วจากช่องทางต่างๆ แต่หนึ่งในช่องทางที่สาคัญที่สุดและมี
ประสิทธิภาพมากที่สุดยังคงเป็นการรับรู้ข่าวสารผ่านการสนทนาแบบต่อหน้า ... ดังนั้นบุคลากรที่มีหน้าที่
ต้องติดต่อ ประสานงานกับลูกค้าโดยตรงไม่ว่าจะเป็นฝ่ายขาย ฝ่ายบริการหรือฝ่ายติดตั้ง จึงถือเป็นตัวแทนที่
มีคุณค่าขององค์กรในการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า
 การติดต่อสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ในการทางานร่วมกันมีความสาคัญเป็นอย่างมาก เพราะงานจะสาเร็จ
ลุล่วงได้ต้องได้รับความร่วมมือ ช่วยเหลือซึ่งกันกัน และทางานให้สอดคล้องกัน ดังนั้น การสื่อสารให้เกิด
ความเข้าใจและสร้างความรู้สึกที่ดีร่วมกัน จะทาให้งานส่วนรวมบรรลุเป้าหมายได้ โดยที่ทุกฝ่ายต่าง
พยายามที่จะต่อเชื่อมแนวความคิดให้เข้าใจตรงกัน
 ปัจจุบันปัญหาต่างๆ ในการทางานที่เกิดขึ้นล้วนมาจากความบกพร่องในการติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกัน
โดยสาเหตุหลักมาจากแนวความคิด ดังนี้
ต้องการผลลัพธ์ตามที่ตัวเองต้องการเป็นหลัก
คิดว่าผู้อื่นเป็นผู้ดาเนินการผิดพลาด ทาให้มีปัญหา
มองว่าผู้อื่นไม่ให้ความร่วมมือ
ไม่อยากเสนอความคิดเห็นเพราะกลัวถูกตาหนิ
เป็นต้น
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 การพัฒนาทักษะการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ในการทางานให้สามารถต่อเชื่อม (Connect) กับผู้
ติดต่อได้อย่างมีประสิทธิผล เกิดวามเข้าใจซึ่งกันและกัน มองเห็นเป้าหมายเดียวกันและทางานเป็นทีม
จะทาให้ปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กรลดน้อยลงและเพิ่มผลผลิตตามความต้องการได้ สามารถเอาชนะ
ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 เพื่อทาให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการสื่อสารที่ดีและสามารถนาไปประยุกต์ใช้กับการทางานได้เป็นอย่างดี
 เพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นจากการไม่สื่อสาร หรือสื่อสารอย่างไม่ชัดเจนให้สามารถทางานร่วมกันได้อย่าง
เป็นทีมเวิร์ค
 เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นเพิ่มขึ้น กล้าแสดงความ
คิดเห็นและจูงใจผู้อื่นให้คล้อยตามแนวความคิดได้
 เพื่อให้การค้นหาและฝึกฝนทักษะในการสื่อสารและการนาเสนอของตัวเอง ที่มีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับลักษณะงานในแต่ละงานได้อย่างมีประสิทธิผล
 เพื่อช่วยให้สามารถพัฒนาการใช้เครื่องมือต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการนาเสนอให้กับผู้เรียนและ
สามารถนาไปใช้ได้ด้วยตัวเองอย่างง่ายๆ

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร
 แก่นสาคัญของการสื่อสารที่มีคุณภาพ







องค์ประกอบสาคัญของการสื่อสาร
แนวความคิดของการสื่อสารที่ดี
ปัจจัยสาคัญที่ทาให้การสื่อสารผิดพลาด
เรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
หลุมพรางทางความคิดเชิงลบของการเป็นนักสื่อสารที่ดี
Workshop: ค้ นหาและเอาชนะหลุมพรางของตัวเอง

 หลักการสาคัญของการสื่อสารที่ดี








การสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ
การใช้คาถามอย่างสร้างสรรค์ ( Powerful Question )
การฟังความต้องการอย่างตั้งใจ (Deep Listenning)
การตอบข้อซักถามและการให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก (Positive Feedback )
การกาหนดเป้าหมายร่วมกันในการสื่อสาร (Goal Setting)
รู้จักความแตกต่างของคน 4 ประเภท
การค้นหาความสัมพันธ์ด้วยจุดยืนร่วมกัน
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พัฒนาบุคลิกภาพของตัวเองแบบนักสื่อสารมืออาชีพ
 กิจกรรม: การสื่ อสารทีด
่ ีกบั เหตุการณ์ ต่างๆ
 กรณีศึกษา: การพัฒนาตัวเองให้ เป็ นนักสื่ อสาร สร้ างความสั มพันธ์
 เทคนิคการสื่อสารและการจัดการสถานการณ์ต่างๆด้วยหลัก 5Q
 การคิดหาแนวทางจัดการปัญหาอย่างฉลาด ( IQ)
 การจัดการอารมณ์เชิงลบที่ส่งผลต่อการสื่อสารของตัวเอง ( EQ)
 การเปลี่ยนอุปสรรคที่เผชิญเป็นเรื่องท้าทาย ( AQ)
 การคิดสร้างสรรค์เพื่อนาเสนอทางเลือกใหม่ๆและกล้าตัดสินใจ ( CQ)
 การแสดงผลงานที่มีคุณค่าต่อผู้อื่น ( OQ)
 Workshop: ประยุกต์ ใช้ หลักการสื่ อสารด้ วย 5Q กับสถานการณ์ ทท
ี่ ่ านเผชิ ญอยู่


 การประยุกต์ใช้หลักการการสื่อสารในฐานะผู้ร่วมงานและผู้นา







การเจรจาต่อรองอย่างสร้างสรรค์ (negotiation)
การจูงใจให้คล้อยตามแนวความคิด (Persuation)
การสื่อสารสร้างสัมพันธ์ (Communication)
การประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Coordination)
Workshop: การประยุกต์ ใช้ กบ
ั เหตุการณ์ ต่างๆ
Role Playing: การนาหลักการไปใช้ จริ ง

 การบ้านสาหรับการนาไปฝึกฝนและพัฒนาตัวเอง

ตัวอย่างสไลด์ – Workshop และกรณีศึกษา
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กรอบในการดาเนินการฝึกอบรม
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แนวทางในการพัฒนาตามโปรแกรม
 การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสาคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนาความรู้ที่
ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง

 กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
 การบรรยายเนื้อหา
 Work shop สร้างสถานการณ์
 เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
 การบ้านเพื่อการนาไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง

 วิทยากรทาหน้าที่เพียงผู้อานวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทาให้การพัฒนาเป็นไปตาม
ธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

ตัวอย่าง Work Shop / กรณีศึกษา

 ตัวอย่างWork Shop หัวข้อ “ การชื่นชมตัวเอง ”
วิธีปฏิบัติ
 ลองชมตัวเองให้เพื่อนๆฟังในด้านต่างๆเหล่านี้
- จุดเด่น
- ความสามารถพิเศษ
- สิ่งที่ภูมิใจ




ผลทีไ่ ด้ รับจาก Work Shop หัวข้อ “ การชื่นชมตัวเอง ”
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การชมตัวเองจะทาให้เกิดความมั่นใจในตัวเองเพิ่มขึ้น คนส่วนใหญ่ให้นิยาม การรัก ตัวเองการชม
ตัวเองแบบผิดๆ เช่น เดี๋ยวจะหลงตัวเอง , ทาให้เห็นแก่ตัว เป็นต้น ซึ่งการชมตัวเองแบบสร้างสรรค์นั้น จะทา
ให้เรามีเป้าหมายในตัวเองเพิ่มขึ้นเพราะเราเห็น คุณค่าของตัวเองแล้ว
:

การนาไปฝึ กฝนต่ อไป
: ลองฝึกชมตัวเองต่อหน้ากระจกบ่อยๆ เพื่อให้กาลังใจตัวเองในการเอาชนะอุปสรรคต่างๆ ที่กาลังเจอ
หรือแก้อาการท้อถอยได้ ยิ่งชมตัวเองมากหรือบ่อยแค่ไหนจะทาให้เรามีพลัง ในการทางานมากขึ้นเท่านั้น


สาเหตุทที่ าให้ เราเปลีย่ นตัวเองได้
: คนทุกคนต้องการ คาชม แต่ส่วนใหญ่จะรอจากผู้อื่น เมื่อไม่ค่อยได้ก็จะรู้สึกท้อถอยหรือ หมด
แรงในการทางาน แต่ถ้าเราชมตัวเองได้ เราก็จะรู้สึกดี เพราะความรู้สึกของเราไม่รู้ หรอกว่าใครชมขอให้
เป็น คาชม ก็พอ


รูปแบบและกระบวนการ (Process)ที่ใช้ ในการฝึกอบรม
รูปแบบ Training & Group Coaching
การใช้กระบวนการ Training & Group Coaching เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดและประมวลผลเรื่องที่เรียนผ่าน
ประสบการณ์ของตนเอง แล้วเพิ่มเติมต่อยอดกับสิ่งที่ตัวเองจะนาไปปฏิบัติ ด้วยการคิดวิธีที่เหมาะสมของตัวเอง
ไม่ใช่การเข้าใจเนื้อหาอย่างเดียว แต่มีวิธีการประยุกต์เนื้อหากับชีวิตจริงของตนเองได้ทันที
กระบวนการฝึกอบรมประยุกต์ใช้หลักการโค้ชผสมผสานกับการให้ความรู้และวิธีการในแนวของการ
เทรน โดยการใช้คาถาม ซึ่ง เป็นการสารวจความคิดเห็นของตนเอง ของผู้เรียนในเรื่องที่ กาลังจะอบรม ทาให้
ผู้เรียนมองเห็นตัวเองและแนวคิดของตัวเองในหัวข้อนั้นๆ การยอมรับในตัวเองจะเกิดขึ้น นาไปสู่การเคารพ
ตนเองที่จะก่อให้เกิดความอยากเปลี่ยนแปลงตนเองในเรืองนั้นๆ วิทยากรที่ทาหน้าที่เป็น เหมือนกระจกบาน
หนึ่งเท่านั้นเอง การเปลี่ยนแปลงทั้งหลายมาจากความคิดผู้เรียนทั้งหมด เนื่องจากเห็นว่าไม่มีประโยชน์ที่จะอยู่
ในสภาวะเช่นนั้น หรือ เห็นประโยชน์ที่จะเปลี่ยนแปลง ผู้เรียนเป็นผู้เลือกแนวทางการเปลี่ยนแปลงเองจึงไม่เกิด
การต่อต้าน เกิด ความภาคภูมิใจ ในแนวทางที่ตัวเองออกแบบ และอยากลงมือปฏิบัติด้วยตัวเขาเอง
การ
เปลี่ยนแปลงจึงสามารถเกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องมีใครมาบังคับ
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แก่นสาคัญของการฝึกอบรมในรูปแบบ Group Coaching

•
• Workshop
• Role Playing
•

หมายเหตุ: การทาให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเองและยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเองผ่านการใช้คาถาม
(Questioning) ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้เรียน แล้วผู้เรียนก็จะเลือกทาสิ่ง
ที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับ Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

“การบอกให้ ฟัง กับ กระตุ้นให้ คดิ อย่ างไหนดีกว่ ากัน?”
“ชี้แนะวิธีการให้ กับ ถามว่ ามีวธิ ีการของตัวเองอย่ างไร?” แบบไหนจาได้ มากกว่ ากัน
 แนวทางการบรรยายสไลด์ (Slide)
 อธิบาย 
กระตุ้นให้คิด 
ถามให้ประยุกต์ใช้ 
จูงใจให้มี
Commitment

 สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วย Keywords และประโยคสาคัญ
 เปิดโอกาสให้สารวจตัวเองและสร้างแนวทางแก้ไขด้วยตัวเอง
 ฝึกให้จับประเด็นสาคัญที่อยู่ในสไลด์ (Slide) ได้ด้วยตัวเอง
 ทาให้ผู้เรียนรู้สึกว่ามีอิสระในการเลือกใช้ความรู้ ไม่ได้บังคับ
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 กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
 สร้าง Commitment ในสิ่งที่จะนาไปปฏิบัติ
 พิสูจน์หลักการและเทคนิคที่ได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง
 สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วยตัวเองและพร้อมไป
ประยุกต์ใช้ทันที
 สนุกสนานกับกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
 สร้างแนวความคิดใหม่ๆ ของตัวเองผ่านการ
แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดาเนินการฝึกอบรม
(รูปแบบการฝึกอบรมโดยรวม)
การละลายพฤติกรรม ( Ice Breaking )
ปรับจูนแนวความคิดเบื้องต้นของผู้เข้าฝึกอบรมกับเนื้อหาตามหลักสูตร
o แนะนาตัวเอง
o คาสาคัญ ( Key Words )
o คาถามสร้างแนวความคิด


การสารวจตัวเอง , การมองเห็นตัวเองและการยอมรับตัวเอง
การทาให้ผู้เข้าฝึกอบรม มองเห็นตัวเอง จะนาไปสู่
การอยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง
o ค้นหาหลุมพรางทางความคิดในเรื่องต่างๆ
o สารวจพฤติกรรมของตัวเองในด้านต่างๆ
o เรียนรู้ธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง


กาหนดเป้าหมายที่จะเปลี่ยนแปลงของตัวเอง
กระตุ้นให้ผู้เข้าฝึกอบรม ทดสอบกระบวนการเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบง่ายๆ
o เลือกเรื่องที่จะลองเปลี่ยนแปลง
o เปลี่ยนความคิดในเรื่องต่างๆ ด้วยตัวเอง
o กาหนดแนวทางของตัวเองใหม่


กาหนดคุณสมบัติที่จะนาไปพัฒนาตัวเองเพิ่มเติม
เลือกวิธี (
How to ) ที่เหมาะสมกับ Style ของตัวเอง เพื่อการพัฒนาตัวเอง
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o
o
o
o

การเตรียมความพร้อมของตัวเอง
วางแผนการพัฒนาตัวเองอย่างมีขั้นตอน
เลือกกระบวนการเปลี่ยนแปลงของตัวเอง
ปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมใหม่

สร้างความคาดหวังก่อนการฝึกอบรม
เทคนิคการทให้ผู้เข้าฝึกอบรมเขียนความคาดหวังและดูผลลัพธ์เมื่อสิ้นสุดการอบรม
o ทาให้ผู้เรียนจดจ่อต่อการเรียนรู้ เพราะอยากเรียนของตัวเอง
o นาเรื่องที่ให้เรียนรู้ไปใช้ได้จริง


Workshop ประเด็นสาคัญที่สามารถไปฝึกฝนได้
ดาเนินการ
Workshop ในเรื่องที่สาคัญเพื่อให้เข้าใจและนาไปฝึกฝนได้จริง
o กระตุ้นให้ คิด  เขียน  พูด
o การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันใน Class
o การนาเสนอกลุ่มจากการระดมความคิดเห็น
o การนาไปใช้ฝึกฝนกับตัวอง


การบ้านเพื่อนาไปฝึกฝนเพิ่มเติม
เรื่องที่ผู้เข้าฝึกอบรมยืนยันกับตัวเองว่าจะนาไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
o เรื่องที่ได้รับจากการอบรม
o เรื่องที่ชอบ
o เรื่องที่จะนาไปปฏิบัติเป็นเรื่องแรก
o การบ้านของตังเอง


กิจกรรมเสริมการเรียนรู้ให้เกิดความสนุกสนาน
จัดกิจกรรมให้เหมาะสมในแต่ละกลุ่มที่เข้าฝึกอบรมและสอดคล้องกับเนื้อหา
o เกม / การละเล่น
o Role Playing
o นิทานให้แนวความคิด
o กรณีศึกษา
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แนวทางการดาเนินการเพือ่ ให้ เกิดการเปลีย่ นแปลงตัวเองอย่ างยัง่ ยืน
“การเปลี่ยนแปลงตัวเอง ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง และมีความสุขที่ได้ทา”
การสร้างกิจกรรมหลังการฝึกอบรมนับว่าเป็นเรื่องที่สาคัญเพราะจะทาให้การพัฒนาตัวเองเกิดความ
ต่อเนื่อง และหากสามารถทาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมดาเนินการฝึกฝนในเรื่องที่เขาอยากเปลี่ยนแปลงได้
ยาวนานก็จะทาให้เขาสามารถสร้างอุปนิสัยใหม่ของตัวเองขึ้นมาได้ เมื่อมีความมั่นใจในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้ว เขาก็จะสามารถสร้างกระบวนการเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่องอื่นๆต่อไปได้ด้วยตัวเอง
อีกทั้งยังสามารถนาไปให้ผู้อื่นได้พัฒนาต่อไปได้ด้วย
กิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาตัวเองได้อย่างต่อเนื่อง สามารถเอาชนะสภาพแวดล้อมได้
ควรเป็นสิ่งที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่เกิดขึ้นในระหว่างการฝึกอบรม ทาให้เขานึกถึงบรรยากาศในการฝึกอบรมและเขา
เลือกเรื่องที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง เพื่อพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้น
กิจกรรมที่สามารถดาเนินการได้มีดังนี้
1. การบ้านสาหรับการนาไปฝึกฝนหลังการอบรม
2. เอกสารอ้างอิงสาหรับนาไปประกอบการฝึกฝน
3. เว็บไซด์ด้านการพัฒนาตัวเอง เพื่อศึกษาเรื่องต่างๆเพิ่มเติมที่ http://entraining.net
4. การติดตามผล (Follow up) โดยทีม HRD ขององค์กร
5. การติดตามผล (Follow up) โดยทีม วิทยากรผู้ช่วย (มีค่าใช้จ่าย)
6. การสร้างโครงการร่วมกันในองค์กรโดย HRD
7. การดาเนินการ Clinic โดยอาจารย์ผู้สอน (มีค่าใช้จ่าย)
ผลลัพธ์จากการฝึกอบรม ทุกคนจะมีประเด็นสาคัญของตัวเองที่จะนาไปพัฒนา แต่จะหยุดการพัฒนา
กลางคันเพราะไม่สามารถเอาชนะสภาพแวดล้อมได้ ดังนั้นกิจกรรมเหล่านี้จะช่วยให้เขาสามารถพัฒนาตัวเอง
ต่อไปได้ด้วยตัวของเขาเอง
กรณีการติดตามผลแบบมีค่าใช้จ่าย หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อทีมงานเพื่อขอรายละเอียด
รูปแบบและการดาเนินการเพื่อนาเสนอเพิ่มเติม

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

0-2732-2345 , 0-2374-8638

Page 11 of 11

