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Transforming Communication for Building Trust  

การสือ่สารเพือ่สรา้งความไวว้างใจในการขบัเคลือ่นผลงาน  
 

ระยะเวลา 1 วัน 

 

รายละเอยีดหลกัสูตร 

 

“ผูค้นจะ ไวว้างใจ และยนิดใีหค้วามรว่มมอืกนัอยา่งแทจ้รงิ ก็ตอ่เมือ่พวกเขาตา่งสามารถรบัรูแ้ละเชือ่ม ัน่

ไดว้า่ความตอ้งการและคุณคา่ ของพวกเขาแตล่ะฝ่ายไดร้บัการใสใ่จดว้ยความเคารพ” 

 ในการท างานของทุกองคก์รโดยเฉพาะอย่างยิง่ผูท้ี่ตอ้งรับผดิชอบในงานที่ตอ้งมีการสือ่สารและการประสานงาน 

คงไมส่ามารถหลกีเลีย่งกับบุคคลทีม่คีวามตอ้งการทีแ่ตกต่างกัน หรอืการมเีป้าหมายทีแ่ตกต่างกันได ้ หากมทัีกษะ

การสือ่สาร เทคนคิการบรหิารความแตกต่าง เทคนคิการโนม้นา้วจูงใจ และการน าเสนอทีเ่หมาะสม จะสามารถท า

ใหผู้ท้ีต่อ้งประสานงานดว้ย หรอืฝ่ายอืน่ๆนัน้เกดิการคลอ้ยตามทางความคดิ  เชือ่ถอื ยอมรับและยนิดดี าเนินงาน

ร่วมกันอยา่งมคีวามสขุและสง่ผลตอ่ประสทิธภิาพในการท างาน 

ในการอยู่ร่วมกันของคนหมู่มากที่มีความแตกต่างและมคีวามหลากหลายนัน้ การเกดิความขัดแยง้ก็เป็น

เรือ่งธรรมดาของชวีติ คงไม่มใีครหลกีหนีความขัดแยง้พน้ ดังนัน้แทนทีจ่ะถามว่า เราจะอยู่โดยไรค้วามขัดแยง้ได ้

อย่างไร ค าถามที่เราควรใส่ใจมากกว่าก็คอื เราจะจัดการกับความขัดแยง้ไดอ้ย่างไร  ความขัดแยง้นัน้จะเป็นคุณ

หรอืเป็นโทษอยู่ที่การกระท าของเราเป็นส าคัญ หาไดข้ึน้อยู่กับอกีฝ่ายทีเ่ป็นคู่ขัดแยง้ไม่ หากเรามที่าทีทีถู่กตอ้ง 

ความขัดแยง้นัน้ก็สามารถก็ใหเ้กดิผลทีส่รา้งสรรคแ์ละสรา้งความไวว้างใจได ้  

 ดังที่ หลักสูตร “Transforming Communication for Building Trust : การสื่อสารเพื่อสรา้ง

ความไวว้างใจในการขบัเคลือ่นผลงาน ” ไดช้ีใ้หเ้ห็นอย่างชดัเจนว่า ความขัดแยง้นัน้สามารถเป็นสะพานพาเรา

ไปเขา้ไปน่ังในใจของผูอ้ืน่ จนเกดิความเขา้ใจและเห็นอกเห็นใจ อันน าไปสูก่ารสานสัมพันธท์ีก่ระชับแน่น เป่ียมไป

ดว้ยความเป็นมติร และความไวว้างใจ แต่จ าท าไดเ้ชน่นัน้ไดต้่อเมือ่เรามคีวามมั่นคงทางจติใจมากพอทีจ่ะรับมอืกับ

ความขัดแยง้ โดยเปิดใจรับรูค้วามเป็นจรงิดว้ยใจทีเ่ป็นกลาง ไม่ตัดสนิ เท่าทันความรูส้กึและความคดิของตนเอง 

พรอ้มทัง้ใสใ่จกับความรูส้กึ ความคดิ และความตอ้งการของคู่กรณีดว้ย 

 ความขัดแยง้ไม่ว่าจะมาจากสาเหตุอะไร พัฒนาการของมันลว้นขึน้อยู่กับปฏสิัมพันธร์ะหว่างคู่กรณี  และ

ปฏสิัมพันธท์ีม่ีอทิธพิลอย่างมากต่อความขัดแยง้ ไดแ้กก่ารสือ่สารระหว่างคู่กรณี การสือ่สารทีเ่ต็มไปดว้ยอารมณ์

และอคตยิอ่มท าใหค้วามขัดแยง้ลุกลามขยายตัวจนกลายเป็นความรุนแรง ในทางตรงกันขา้ม การสือ่สารทีอ่งิอยู่กับ

ขอ้เท็จจรงิและเขา้ใจความรูส้กึและความตอ้งการของอกีฝ่าย รวมทัง้ตระหนักชัดในความตอ้งการของตนเอง ย่อม

ชว่ยใหเ้กดิการหันหนา้เขา้หากันและร่วมมอืกันในทีส่ดุ นอกจากนี้หากบคุลากรในองคก์รหรอืผูน้ าองคก์รสามารถใช ้

การสือ่สารอย่างสันตแิละสรา้งความไวว้างใจได ้จะส่งผลใหท้ีมงานเต็มใจที่จะสนับสนุนการท างานของทีมและ

องคก์รอย่างเต็มทีแ่ละเต็มใจ ซึง่จ าเป็นมากส าหรับการเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขัน รักษาและสรา้งโอกาส

ทางธรุกจิในเชงิรุก 

 หลักสูตร Transforming Communication for Building Trust : การสื่อสารเพื่อสร้างความ

ไวว้างใจในการขบัเคลือ่นผลงาน ออกแบบเพื่อใหผู้เ้ขา้ฝึกอบรมมีความรู ้ความเขา้ใจและเพิม่ทักษะในการ

สือ่สาร การบรหิารความแตกต่างระหว่างคนในทมี การประสานงาน และการสือ่สารเพือ่โนม้นา้วและจูงใจ พรอ้มทัง้

การสือ่สารเพือ่สนับสนุนการท างาน ซึง่เป็นการเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขัน รักษาและสรา้งโอกาสทางธุรกจิ

ในเชงิรุกแกอ่งคก์รมากยิง่ขึน้ 
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 ซึง่เนื้อหาหลักสตูรจะด าเนนิการถ่ายทอดใหผู้เ้รยีนไดร้ับทัง้ Mindset : กรอบความคดิ  Knowledge : 

ความรู ้ Skill : ทักษะ  Tools : เครือ่งมอืการสือ่สาร และ Attribute : คณุลักษณะหรอืรูปแบบการแสดงออกใน

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  

▪ เชือ่มความสัมพันธร์ะหว่างผูร้่วมงาน / ทมีงาน / คนในองคก์รหรอืลูกคา้ทีม่มีุมมอง / ทัศนคต ิ/ วถิปีฏบัิต ิ

/ สไตลก์ารท างาน / วธิีการพูด / รูปแบบการแสดงออกของแต่ละคนที่แตกต่าง ใหส้ามารถสือ่สารและ

ท างานร่วมกันโดยมุง่สูเ่ป้าหมายเดยีวอยา่งมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

 

รายละเอยีดหลกัสูตร 

 

เนือ้หา 

1. แนวคดิ ความส าคญั และกระบวนการ สือ่สารทีม่ปีระสทิธภิาพ 

▪ แนวคดิและความส าคัญในการสือ่สาร 

▪ บทบาทคนท างานกับการสือ่สารเพือ่บรหิารงาน บรหิารทมีงานและองคก์ร 

▪ หลักการและกระบวนการสือ่สารทีม่ปีระสทิธภิาพ 

▪ ส ารวจแนวคดิเกีย่วกับการสือ่สารในการบรหิารทมีและการขับเคลือ่นผลงาน 

ผลทีจ่ะไดร้บั 

▪ เขา้ใจแนวคดิและความส าคัญของการสื่อสารที่มีประสทิธภิาพ ส าหรับการประสานงานและการบรกิาร 

ชว่ยเหลอื สนับสนุน และสรา้งความไวว้างใจส าหรับผูน้ า 

▪ เขา้ใจหลักการและกระบวนการสื่อสารพรอ้มทัง้สามารถเชือ่มโยงเพื่อประยุกต์ใชใ้นสถานการณ์ต่างๆ

ส าหรับการบรหิารงาน บรหิารคน และการสือ่สารเพือ่การใหบ้รกิาร  สนับสนุน รวมถงึจัดการปัญหาในงาน

ทีเ่กดิขึน้ 
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เนือ้หา 

2. ทกัษะการเขา้ใจคนและวเิคราะหว์ธิกีารสรา้งสมัพนัธเ์พือ่การบรหิารความแตกต่างและขบัเคลือ่น

ผลงาน 

▪ 4 Element for Communication with Different People เรียนรูห้ลักการเขา้ใจคนและการสรา้งสัมพันธ์

กับบคุคลทีม่คีวามแตกตา่ง ในองคก์ร ทัง้กับผูใ้ตบั้งคับบัญชา ผูบ้รหิารในระดับทีส่งูกวา่เพือ่นร่วมงาน และ

ผูบ้รหิารในระดับเดยีวกัน 

▪ Deep listening & Reflection / Powerful question เทคนิคการฟังและการถาม เพื่อการแสดงความ

เขา้ใจทีแ่ทจ้รงิและจับประเด็นทีส่ าคัญ ผา่นหลักการ Satir Transformational Systemic Therapy 

ผลทีจ่ะไดร้บั 

▪ คน้พบ เขา้ใจ ชืน่ชม ในคุณค่า คุณลักษณะเฉพาะบุคคล ทัง้ภายในตนเองและผูอ้ืน่ เพือ่เสรมิสรา้งความ

มั่นคงทางจติใจ ใหพ้รอ้มรับมอืกับทกุสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้จากการสือ่สาร 

▪ ผูเ้ขา้อบรมสามารถรับรู ้และชัดเจนในความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิของตนเอง พรอ้มทัง้เขา้ใจและใหคุ้ณค่ากับ

ความตอ้งการของผูร้่วมงานดว้ยความจรงิใจ และปราศจากอคต ิตคีวาม หรอืใชก้ารประเมนิจากความคดิ

ของตนเองแลว้ตัดสนิผูอ้ืน่ 

▪ สามารถสรา้งกลยุทธ ์เพื่อสรา้งความสัมพันธแ์ละสรา้งความไวว้างใจในการประสานงานและการท างาน

ร่วมกันระหวา่งตนเองกับผูร้่วมงานใหม้คีวามเขา้ใจกันมากขึน้ 

 

เนือ้หา 

3. ทกัษะการใชค้ าพูดและการสือ่สารเพือ่เปลีย่นแปลงความขดัแยง้ดว้ยหลกัการของ NVC (Nonviolent 

Communication) 

▪ การสือ่สารเพือ่การใหข้อ้มลูแบบตรงไปตรงมา  

o ขอ้สงัเกต  vs. การตคีวาม 

▪ การสือ่สารเพือ่บอกและใหค้วามเขา้ใจ  

o ความรูส้กึ vs. ความคดิ 

▪ การสือ่สารเพือ่บอกและใหค้วามเขา้ใจ 

o ความตอ้งการ vs. วธิกีาร 

▪ การสือ่สารเพือ่การเจรจาตอ่รองในการท างานในรูปแบบแบบ  

o การรอ้งขอ  vs. การเรยีกรอ้ง (สัง่) 

▪ 7 ข ัน้ตอน การสือ่สารเพือ่เปลีย่นแปลงความขดัแยง้และโนม้นา้วใจผ่านหลกัการ NVC : การ

ประยุกต์ใชทั้กษะการสื่อสารเพื่อสรา้งสัมพันธ์และขับเคลื่อนผลงานดว้ยการรอ้งขอผ่านสถานการณ์ที่

อาจจะกอ่ใหเ้กดิความขัดแยง้ 

ผลทีจ่ะไดร้บั 

▪ สามารถสือ่สารอยา่งตรงไปตรงมาดว้ยขอ้มลูและขอ้เท็จจรงิทีป่ราศจากการตคีวาม การประเมนิ และตัดสนิ

จากทัศนคตขิองตนเอง เพือ่จัดการความขัดแยง้ทีเ่กดิขึน้จากการท างานร่วมกันไดอ้ย่างนุ่มนวลโดยสันติ

วธิ ี 

▪ ไดร้ับความไวว้างใจและเชือ่ถือจากผูร้่วมงาน จนถงึขัน้กลา้พูดคุยเรือ่งส่วนตัวหรอืปัญหาส่วนตัวเพื่อขอ

ค าปรกึษา  ซึง่สง่ผลตอ่การชว่ยเหลอืและเห็นอกเห็นใจกัน และหาทางออกร่วมกันอยา่ง Win-Win 
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▪ เชือ่มรอยรา้ว ผสานรอยต่อ และลดระยะห่างของความสัมพันธร์ะหว่างผูร้่วมงาน / ทมีงาน / คนในองคก์ร

หรอืลูกคา้ ทีเ่กดิขึน้จากความขัดแยง้ภายในใจ อันเนื่องมาจากมุมมอง ทัศนคต ิหรอืวถิปีฏบัิต ิ(สไตลก์าร

ท างาน /วธิกีารพูด / รูปแบบการแสดงออกของแต่ละคน) ทีแ่ตกตา่งกัน 

▪ สามารถสลายอัตตา และอคตทัิง้ภายในตนเองผูร้่วมงาน และลูกคา้ ใหส้ามารถท างานร่วมกันไดอ้ย่างมี

ความสขุ อันน าไปสูก่ารขับเคลือ่น Performance ของตนเอง ทมีงาน และองคก์รตอ่ไป 

▪ (ป้ัน ความสขุ ปลกุ“Performance) 

 

เนือ้หา 

4.เทคนคิการสือ่สารเพือ่สรา้งความไวว้างใจและนา่เชือ่ถอืในการขบัเคลือ่นผลงาน 

▪ เทคนคิการสือ่สารใหผู้อ้ืน่เขา้ใจอยา่งมลี าดับขัน้ Think & Speak Model Canvas 

▪ เทคนคิการสือ่สารเพือ่การจูงใจใหผู้อ้ืน่คลอ้ยตามแนวความคดิดว้ยตรรกะ BEPs Model Canvas 

ผลทีจ่ะไดร้บั 

▪ ผูเ้ขา้อบรมสามารถเรยีบเรียงขอ้มูลในการสือ่สารใหผู้ท้ี่ตอ้งการสือ่สารดว้ยเขา้ใจไดง้่ายและง่ายต่อการ

จดจ าไดม้ากขึน้ 

▪ ผูเ้ขา้อบรมสามารถน าเสนอไอเดยีหรือแนวทางในการแกไ้ขปัญหาในการท างานผ่านการวเิคราะห์และ

เปรียบเทียบขอ้ดี-ขอ้เสยีของแนวทางในการแกไ้ขปัญหาในแต่ละวธิีการ ส่งผลใหไ้ดร้ับความน่าเชือ่ถอื

จากทมีงานและผูร้่วมงานจากหน่วยงานอืน่ๆ นอกจากนี้ยังสง่ผลใหไ้ดร้ับความไวว้างใจในการท างานจาก

ผูบั้งคับบัญชามากยิง่ขึน้ 

 

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 
 

บรบิท สิง่ทีผู่เ้ขา้อบรมจะไดร้บั 

 

ในบรบิทการพฒันาตนเอง  

ความสมัพนัธใ์นครอบครวั  

(Personal Growth / 

Family) 

 

▪ การคลีค่ลายความขัดแยง้ภายในตัวเองและกับผูอ้ืน่ดว้ยความนุ่มนวล 

▪ การสรา้งความมั่นคงภายในแมอ้ยู่ทา่มกลางสภาพอารมณ์ทีส่ับสน 

วุน่วาย และขัดแยง้ ทัง้ของตัวเองและผูอ้ืน่ 

▪ การเยยีวยาและเรยีนรูค้วามเจ็บปวดภายในใจทีเ่กดิขึน้จากความ

ขัดแยง้ เพือ่กา้วไปสูเ่ป้าหมายอยา่งมั่นคง 

▪ การพัฒนาและยกระดับจติส านกึ ใหเ้จรญิเตบิโตทางจติวญิญาณ 
 

 
 

ในบรบิทของผูน้ า 

การท างานในองคก์ร  

(Leadership / Workplace) 

 

▪ การสรา้งความมั่นคงภายในแมอ้ยู่ทา่มกลางสภาพอารมณ์และ

บรรยากาศองคก์รทีส่บัสนวุน่วาย และขัดแยง้ ทัง้ของตัวเองและผูอ้ืน่ 

▪ การสรา้งความสมดลุระหว่างการใชอ้ านาจและการมสีว่นร่วมเพือ่การ

ท างานทีม่ชีวีติชวีาและสมัพันธภาพทีด่ ี

▪ การรับมอืกับสถานการณ์ตา่งๆ ในทีท่ างาน  เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจ

ซึง่กันและกันจนน าไปสูก่ารแกไ้ขปัญหาทีไ่ดทั้ง้ใจและไดทั้ง้งาน 

▪ การจัดการความขัดแยง้ภายในตัวเองและกับผูอ้ืน่ เพือ่แปรเปลีย่นให ้

เป็นพลังแหง่ความสรา้งสรรค ์ และการเจรญิเตบิโตในการท างาน

ร่วมกัน 

▪ การพัฒนาและยกระดับจติส านกึ เพือ่การเจรญิเตบิโตทางจติ

วญิญาณ เป็นผูน้ าทีม่พีลัง และ สามารถรับมอืกับสถานการณ์ทีเ่ขา้

มากระทบในแตล่ะวัน  
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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 

Experiential Based Learning คอื เนน้การเรยีนรูแ้บบผูใ้หญ ่(Adult learning) โดยการเชือ่มโยงหลักการหรอื

แนวทางปฏบัิตกัิบประสบการณ์ตรงของผูเ้รียน ซึง่จะสง่ผลใหผู้เ้รยีนเกดิการมองเห็น ยอมรับ และตัดสนิใจอยาก

เปลีย่นแปลงตนเองดว้ยตนเอง พรอ้มทัง้สามารถประยุกตใ์ชห้ลักการที่เรียนกับบทบาทหนา้ที่ งานที่รับผดิชอบ 

ปัญหาหรอืเป้าหมายทีท่า้ทาย ไดทั้นทใีนระหวา่งเรยีน 

Motivation Speaker Style เป็นคุณสมบัตสิ่วนตัวและจุดเด่นของวทิยากร ซึง่การบรรยายในรูปแบบดังกล่าว 

จะชว่ยกระตุน้และปลกุพลังใหผู้เ้ขา้อบรมตืน่ตัวและอยากเรยีนรูต้ลอดเวลา 

 

ผูท้ ีเ่หมาะจะเขา้รบัการอบรม 

 

ผูบ้รหิาร / ผูจ้ัดการ / หัวหนา้งาน / ผูใ้หบ้รกิาร / บคุลากรในองคก์รทกุระดับ 


