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Smart Communications for Smart Collaboration  
ทกัษะการสือ่สารเพือ่การขบัเคลือ่นผลงานรว่มกนัอยา่งมปีระสทิธภิาพ   
 

ระยะเวลา 1 วัน 

 

รายละเอยีดหลกัสูตร 

 

“ผูค้นจะ ไวว้างใจ และยนิดใีหค้วามรว่มมอืกนัอยา่งแทจ้รงิ ก็ตอ่เมือ่พวกเขาตา่งสามารถรบัรูแ้ละเชือ่ม ัน่

ไดว้า่ความตอ้งการและคณุคา่ ของพวกเขาแตล่ะฝ่ายไดร้บัการใสใ่จดว้ยความเคารพ” 

  ในการท างานของทุกองค์กรโดยเฉพาะอย่างยิง่ผูท้ี่ตอ้งรับผิดชอบในงานที่ตอ้งมีการสื่อสารและการ

ประสานงาน คงไม่สามารถหลกีเลีย่งกับบุคคลทีม่คีวามตอ้งการทีแ่ตกต่างกัน หรอืการมเีป้าหมายทีแ่ตกต่างกันได ้ 

หากมทัีกษะการสือ่สาร เทคนคิการบรหิารความแตกต่าง เทคนคิการโนม้นา้วจูงใจ และการน าเสนอทีเ่หมาะสม จะ

สามารถท าใหผู้ท้ีต่อ้งประสานงานดว้ย หรอืฝ่ายอืน่ๆนัน้เกดิการคลอ้ยตามทางความคดิ  เชือ่ถอื ยอมรับและยนิดี

ด าเนนิงานร่วมกันอยา่งมคีวามสขุและสง่ผลต่อประสทิธภิาพในการท างาน 

 หลักสูตร Smart Communications for Smart Collaboration: ทกัษะการสื่อสารเพื่อการ

ขบัเคลือ่นผลงานร่วมกนัอย่างมปีระสทิธภิาพ ออกแบบเพื่อใหผู้เ้ขา้ฝึกอบรมมีความรู ้ความเขา้ใจและเพิม่

ทักษะในการสือ่สาร การบรหิารความแตกต่างระหวา่งคนในทมี การประสานงาน และการสือ่สารเพือ่โนม้นา้วและจูง

ใจ พรอ้มทัง้การสือ่สารเพื่อสนับสนุนการท างาน ซึง่เป็นการเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขัน รักษาและสรา้ง

โอกาสทางธรุกจิในเชงิรุกแกอ่งคก์รมากยิง่ขึน้ 

 ซึง่เนื้อหาหลักสตูรจะด าเนนิการถ่ายทอดใหผู้เ้รยีนไดร้ับทัง้ Mindset : กรอบความคดิ  Knowledge : 

ความรู ้ Skill : ทักษะ  Tools : เครือ่งมอืการสือ่สาร และ Attribute : คุณลักษณะหรอืรูปแบบการแสดงออกใน

การสือ่สาร ผา่นกระบวนการ 4C ดังตอ่ไปนี้ 

 Confidence: สรา้งความมั่นใจในความรูแ้ละทัศนคตใินการสื่อสารเพื่อสรา้งความไวว้างใจ พรอ้มทัง้

สรา้งความมั่นคงภายในจติใจ ใหผู้เ้รียนสามารถจัดการอารมณ์และบรหิารสถานการณ์ในการสื่อสารไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพ  

 Competence: พัฒนาและฝึกทักษะที่ส าคัญส าหรับการสื่อสาร เพื่อใหผู้น้ าสามารถใชทั้กษะไดอ้ย่าง

เป็นธรรมชาตติามสไตลข์องตนเอง 

 Connect to Implement: ฝึกประยุกตใ์ชทั้กษะและเทคนคิ กับสถานการณ์จรงิของผูเ้ขา้อบรมเพือ่ให ้

เกดิความคุน้เคยในการใชกั้บสถานการณ์ทีต่อ้งกลับไปเผชญิไดม้ากยิง่ขึน้ 

 Continuous Development: วางแผนการพัฒนาความรู ้ ทักษะที่เรียนไปประยุกตใ์ชกั้บสถานการณ์

จรงิในการท างานของตนเองอย่างต่อเนื่อง พรอ้มทัง้สรา้งแนวทางใหม่ๆในการสือ่สารเพือ่สรา้งความไวว้างใจและ

สรา้งผลลัพธใ์นการท างานดว้ยตนเอง 
 

 

วตัถปุระสงค ์

 

▪ เขา้ใจแนวคดิและความส าคัญของการสือ่สารทีม่ปีระสทิธภิาพ ส าหรับการบรหิารทมีและการประสานงาน 

ชว่ยเหลอื สนับสนุน และสรา้งความไวว้างใจในการบรหิารทมี 

▪ สามารถสรา้งกลยุทธ ์เพือ่สรา้งความสัมพันธแ์ละสรา้งความไวว้างใจในการสือ่สารเพือ่การบรหิารผลงาน 

การจูงใจทมีงาน ประสานงานและการท างานร่วมกันใหม้คีวามเขา้ใจกันมากขึน้  
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▪ เชือ่มความสัมพันธร์ะหว่างผูร้่วมงาน / ทมีงาน / คนในองคก์รหรอืลูกคา้ทีม่มีุมมอง / ทัศนคต ิ/ วถิปีฏบัิต ิ

/ สไตลก์ารท างาน / วธิีการพูด / รูปแบบการแสดงออกของแต่ละคนที่แตกต่าง ใหส้ามารถสือ่สารและ

ท างานร่วมกันโดยมุง่สูเ่ป้าหมายเดยีวอยา่งมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

 

รายละเอยีดหลกัสูตร 

 

หวัขอ้ที ่1: กรอบแนวคดิ ความส าคญั และกระบวนการ สือ่สาร สรา้งสมัพนัธ ์และเปลีย่นแปลงความ

ขดัแยง้ 

วัตถปุระสงค ์

▪ เขา้ใจแนวคดิ ความส าคัญและกระบวนการของการสรา้งความไวว้างใจและเปลี่ยนแปลงความขัดแยง้  

ส าหรับการบรหิารทมี การประสานงาน ชว่ยเหลอืสนับสนุน และการท างานร่วมกัน 

▪ มีทัศนคตทิี่ดีต่อการสื่อสารและพรอ้มปรับเปลี่ยนวธิีการสื่อสารของตนเองใหส้ามารถท างานร่วมกันได ้

อยา่งมปีระสทิธภิาพ สรา้งสมัพันธภาพทีด่ ีและสรา้งผลลัพธใ์นการท างานมากยิง่ขึน้ 

เนื้อหา 

▪ แนวคดิและความส าคัญในการสือ่สารเพือ่สรา้งความไวว้างใจและเปลีย่นแปลงความขัดแยง้ 

▪ หลักการและกระบวนการสือ่สารทีม่ปีระสทิธภิาพเพือ่สรา้งความไวว้างใจและผลลัพธใ์นการท างาน 

▪ องคป์ระกอบและกระบวนการสือ่สารเพือ่เปลีย่นแปลงความขัดแยง้และท างานร่วมกันอยา่งประสทิธภิาพ 

▪ ทัศนคตทิี่ดีเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อสรา้งความไวว้างใจ จัดการความขัดแยง้ และสรา้งผลลัพธ์ในการ

ท างานร่วมกัน 

▪ หลุมพรางและพฤตกิรรมการสื่อสารที่อาจก่อใหเ้กดิความขัดแยง้ในการท างานและการสือ่สารลม้เหลว  

(โรค 6 B: เบิล้-ใบ-้บี-้โบย้-บล็อก-เบลม) 

 

หวัขอ้ที ่2: การบรหิารสถานการณ์ความขดัแยง้และจดัการอารมณ์เชงิลบทีอ่าจเกดิจากการสือ่สารหรอื

ท างานรว่มกนั 

วัตถปุระสงค ์

▪ ผูเ้ขา้อบรมสามารถบรหิารอารมณ์  ความคดิ และพฤตกิรรมของตนเอง ใหส้ามารถจัดการและควบคุม

สถานการณ์ในการท างานใหไ้ดต้ามเป้าหมายและมปีระสทิธภิาพโดยปราศจากความขัดแยง้ 

▪ เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถสรา้งแนวการสือ่สารและการท างานทีส่อดคลอ้งกันสูก่ารบรรลุเป้าหมาย

ร่วมกัน (ผสานจุดแข็ง และคา่นยิมร่วม) 

▪ เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการอบรมเรียนรูว้ธิีการสื่อสารและสรา้งบรรยากาศในการท างานร่วมกันอย่างมีความสุข 

พรอ้มทัง้สง่เสรมิประสทิธภิาพในการท างาน 

เนื้อหา 

▪ สรา้งทัศนคติที่ดีใหม่ดว้ยตนเองเพื่อกา้วขา้มหลุมพรางในการสื่อสารที่พบเจอและสรา้งแนวทางการ

สือ่สารเพือ่การขับเคลือ่นผลงานอยา่งเขา้ใจกัน 

▪ 5 FEARS: ความกลัวและความตอ้งการทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการสือ่สารและรูปแบบการท างานทีแ่ตด

ตา่งกัน อันสง่ผลใหเ้กดิความขัดแยง้ 

▪ วเิคราะหพ์ฤตกิรรมการเอาตัวรอดทีก่อ่ใหเ้กดิความขัดแยง้และสกัดกัน้ประสทิธภิาพในการท างานร่วมกัน  

▪ เทคนคิการบรหิารสถานการณ์ผ่านกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบเพื่อการท างานร่วมกันอย่าง

ประสทิธภิาพโดยปราศจากอารมณ์เชงิลบ (E+R=O)  
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▪ Workshop: เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคดิและบรหิารสถานการณ์ในการสื่อสารและการ

ท างานใหม้ีประสทิธภิาพโดยปราศจากอารมณ์เชงิลบ พรอ้มทัง้สรา้งความไวว้างใจในตนเอง ระหว่าง

บคุคล และสถานการณ์อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 

หวัขอ้ที ่3: ทกัษะการสือ่สารเพือ่การขบัเคลือ่นผลงานรว่มกนัและสือ่สารสรา้งสมัพนัธเ์พือ่เปลีย่นแปลง

ความขดัแยง้ดว้ยหลกัการของ NVC (Nonviolent Communication) 

วัตถปุระสงค ์

▪ ผูเ้ขา้อบรมสามารถเรยีบเรียงขอ้มูลในการสือ่สารใหผู้ท้ี่ตอ้งการสือ่สารดว้ยเขา้ใจไดง้่ายและง่ายต่อการ

จดจ าไดม้ากขึน้ 

▪ ผูเ้ขา้อบรมสามารถน าเสนอไอเดยีหรือแนวทางในการแกไ้ขปัญหาในการท างานผ่านการวเิคราะห์และ

เปรียบเทียบขอ้ดี-ขอ้เสยีของแนวทางในการแกไ้ขปัญหาในแต่ละวธิีการ ส่งผลใหไ้ดร้ับความน่าเชือ่ถอื

จากผูร้่วมงานจากหน่วยงานอื่นๆ นอกจากนี้ ยังส่งผลใหไ้ดร้ับความไวว้างใจในการท างานจาก

ผูบั้งคับบัญชามากยิง่ขึน้ 

▪ ผูเ้ขา้รับการอบรมสามารถน าเสนอแนวขอ้มูลการท างานเพื่อการขับเคลื่อนผลงานอย่างมีกระบวนการ 

พรอ้มทัง้น าเสนอแนวทางในการขับเคลือ่นเป้าหมายสูก่ารบรรลุผล 

▪ ฝึกทักษะการอ่านและเขา้ใจคน เพื่อใหส้ามารถมองเห็นคุณค่าและจุดแข็ง คุณลักษณะ และสไตล์การ

ท างานทีแ่ตกตา่งเฉพาะบคุคล ทัง้ภายในตนเองและผูอ้ืน่  

▪ สามารถสือ่สารอย่างตรงไปตรงมาและโนม้นา้วใจผูอ้ืน่ดว้ยขอ้มูลและขอ้เท็จจรงิที่ปราศจากการตคีวาม 

การประเมนิ และตัดสนิจากทัศนคตขิองตนเอง เพือ่จัดการความขัดแยง้ทีเ่กดิขึน้จากการท างานร่วมกันได ้

อยา่งนุ่มนวลโดยสนัตวิธิ ี 

▪ เชือ่มรอยรา้ว ผสานรอยต่อ และลดระยะห่างของความสัมพันธร์ะหว่างผูร้่วมงาน / ทมีงาน / คนในองคก์ร

หรอืลูกคา้ ทีเ่กดิขึน้จากความขัดแยง้ภายในใจ อันเนื่องมาจากมุมมอง ทัศนคต ิหรอืวถิปีฏบัิต ิ(สไตลก์าร

ท างาน /วธิกีารพูด / รูปแบบการแสดงออกของแต่ละคน) ทีแ่ตกตา่ง 

▪ สามารถสลายอัตตา และอคตทัิง้ภายในตนเองผูร้่วมงาน ใหส้ามารถท างานร่วมกันไดอ้ย่างมคีวามสขุ อัน

น าไปสูก่ารขับเคลือ่น Performance ของตนเอง ทมีงาน และองคก์รตอ่ไป 

เนื้อหา 

▪ ทักษะการอา่นและเขา้ใจคน-ก าหนดรูปแบบการสือ่สาร เพือ่การบรหิารความแตกตา่งอยา่งสรา้งสรรค ์

▪ ทักษะการฟัง-การถาม-การพูด เพือ่การให(้รับ/สง่)ขอ้มลูตามความเป็นจรงิ ขอ้สงัเกต vs การตคีวาม 

▪ ทักษะการฟัง-การถาม-การพูด เพือ่การเขา้ใจและสือ่สาร : ความรูส้กึ vs ความคดิ 

▪ ทักษะการฟัง-การถาม-การพูด เพือ่การเขา้ใจและสือ่สาร : ความตอ้งการ vs วธิกีาร 

▪ ทักษะการฟัง-การถาม-การพูด เพือ่การเขา้ใจและสือ่สาร : การรอ้งขอ vs การเรยีกรอ้ง(สัง่การ) 

▪ Workshop: 

o เทคนคิการสรา้งสมัพันธ ์เพือ่สรา้งผลลัพธใ์นการท างานดว้ย 3V Model 

o เทคนิคการสื่อสารเพื่อสรา้งความกระจ่างชัดและท างานร่วมกันอย่างมีล าดับขัน้ Think & 

Speak  

o เทคนคิการสือ่สารเพือ่การจูงใจใหผู้อ้ืน่คลอ้ยตามแนวความคดิดว้ยตรรกะดว้ย BEPs Model 

o 7 ขัน้ตอน การสื่อสารเพื่อเปลี่ยนแปลงความขัดแยง้และโนม้นา้วใจผ่านหลักการ NVC: การ

ประยุกต์ใชทั้กษะการสื่อสารเพื่อสรา้งสัมพันธ์และขับเคลื่อนผลงานดว้ยการรอ้งขอผ่าน

สถานการณ์ทีอ่าจจะกอ่ใหเ้กดิความ 
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NETWORK TRAINING CENTER (NTC) 

Call us today 0-2634-7993-4 NETWORK TRAINING CENTER CO.,LTD. (NTC)  | www.trainingcenter.co.th  

177/1 BUI Bldg., 14th Fl., Unit 1, 3 & 4, Surawongse Rd., Suriyawongse, Bangrak, Bangkok, THAILAND  |  Email: sales@trainingcenter.co.th 

เทคนคิและวธิกีารฝึกอบรม  
 

Training and Group Coaching ใชก้ระบวนการผสมผสานระหว่างการ Teaching, Training และ Coaching 

ในระหวา่งการอบรม เพือ่ใหผู้เ้รยีนไดร้ับทัง้ความรู ้ความเขา้ใจ ฝึกฝนทักษะ และทัศนคตทิีด่ ี 

▪ Teaching for Knowledge เพือ่ใหข้อ้มลูหรอืท าความเขา้ใจเนื้อหาตามหัวขอ้บรรยาย 

▪ Training for Skill เพื่อฝึกทักษะผ่านการทดลองคดิ วางแผนและปฏบัิต ิผ่านแบบทดสอบ กจิกรรม 

และกรณีศกึษา 

▪ Coaching for Explore เพือ่ส ารวจสิง่ทีเ่ป็นหลุมพราง ความเชือ่อันจ ากัด ซึง่เป็นตัวฉุดรัง้ความส าเร็จ 

และหันมาคน้หาศักยภาพ จุดแข็ง หรอืคณุคา่ทีด่ทีีส่ามารถน ามาใชส้รา้งแนวทางสูค่วามส าเร็จของตนเอง  

▪ Coaching for Change ใชก้ระบวนการ Coaching เพือ่สรา้งเป้าหมาย ทางเลอืกใหม่ๆ และแรงจูงใจที่

จะน าไปสูก่ารลงมอืปฏบัิตใิหเ้กดิการเปลีย่นแปลง 

Brain & Mind Based Training ท าความเขา้ใจธรรมชาตกิารท างานของสมองและจติใจ ในการเรียนรู ้สรา้ง

สภาวะที่สนับสนุนการเรียนรูข้องผูเ้รียน ท าใหส้มองของผูเ้รยีนมคีวามสุข ไม่ท าใหเ้กดิความกลัวหรือความกังวล 

เนน้การพัฒนาจากจุดแข็ง และใชส้มองส่วนคดิใหม้ากขึน้เพือ่สรา้งสรรคแ์นวคดิใหม่ๆ แทนการตกอยู่ใตอ้ทิธพิล

ของสมองสว่นอารมณ์ทีเ่ป็นลบ แลว้ใชว้งจรพฤตกิรรมเดมิในการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ 

Positive Psychology สรา้งสภาวะทีพ่รอ้มต่อการเปลีย่นแปลง ดว้ยการสรา้งสมดุลของการสนับสนุนและความ

ทา้ทาย บนหนา้ที่และเป้าหมายที่ตัง้ไว ้กระตุน้ใหผู้เ้รียนคน้หาคุณค่าของตนเอง และมองเห็นประโยชน์และ

ผลตอบแทนทีม่ากกว่าปัจจัยภายนอก แต่เป็นการพัฒนาตนเองและการไดใ้ชคุ้ณค่าของตนเองในการท างาน เห็น

ความส าคัญของการไดช้ว่ยเหลอืผูอ้ืน่และองคก์รดว้ยสิง่ทีต่นม ี

Motivation Speaker Style เป็นคุณสมบัตสิ่วนตัวและจุดเด่นของวทิยากร ซึง่การบรรยายในรูปแบบดังกล่าว 

จะชว่ยกระตุน้และปลกุพลังใหผู้เ้ขา้อบรมตืน่ตัวและอยากเรยีนรูต้ลอดเวลา 

 

ผูท้ ีเ่หมาะจะเขา้รบัการอบรม 

 

พนักงาน หัวหนา้งาน และผูบ้รหิารทกุระดับ   


