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Empathic Communication for Building Trust  

การสือ่สารเพือ่สรา้งความไวว้างใจในการขบัเคลือ่นผลงาน  
 

ระยะเวลา 2 วัน 

 

รายละเอยีดหลกัสูตร 

 

“ผูค้นจะ ไวว้างใจ และยนิดใีหค้วามรว่มมอืกนัอยา่งแทจ้รงิ ก็ตอ่เมือ่พวกเขาตา่งสามารถรบัรูแ้ละเชือ่ม ัน่

ไดว้า่ความตอ้งการและคุณคา่ ของพวกเขาแตล่ะฝ่ายไดร้บัการใสใ่จดว้ยความเคารพ” 

 

Empathy คอื ‘ความเขา้ใจ’ หรอืการทีเ่ราสมัผัสไดถ้งึความรูส้กึของคนอืน่ เรารับรูว้า่เขาก าลังรูส้กึ หรอืคดิ อยา่งไร 

หรอืคาดหวัง และก าลังตอ้งการอะไรทีแ่ทจ้รงิ  

Empathy ไม่ไดแ้ปลว่าสงสาร แต่เป็นความสามารถที่จะท าใหเ้รา ‘รับรู’้ ว่าอกีฝ่ายเขารูส้กึอย่างไร เขาคดิอะไร 

เพือ่ทีเ่ราจะตอบสนองและปฏบัิตติ่อกันอย่างตรงจุด 

Empathy ใหค้วามส าคัญกับความสัมพันธ์และความเขา้ใจก่อนการแกไ้ขปัญหา พรอ้มทัง้ใหคุ้ณค่ากับการ

ตอบสนองความตอ้งการทัง้สองฝ่ายอย่างสมดลุ 

Empathy ทุกพตกิรรมของมนุษยท์ุกคนเป็นไปเพือ่การตอบสนองความตอ้งการบางอย่าง ดังนัน้ การทีเ่ราจะโนม้

นา้วใจใครได ้จ าเป็นมากทีเ่ราจะตอ้งเขา้ใจความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิของเขากอ่น  

Empathy คือสิง่ที่พัฒนาและเรียนรูไ้ด ้ โดยผ่านสิง่แวดลอ้มหรือบรรยากาศที่เอื้อใหรู้ จั้กซื่อตรงและเคารพ

ความรูส้กึตัวเองและผูอ้ืน่ 

 

  ค าว่า Empathy ถูกใชใ้นบรบิททีห่ลากหลาย แต่ในมุมมองของนักจติวทิยาอธบิายว่าค าทีม่คีวามหมาย

ใกลเ้คยีงทีส่ดุคอื ‘ความเขา้ใจ’ หรอืการทีเ่ราสมัผัสไดถ้งึความรูส้กึของคนอืน่ ซึง่เป็นเรือ่งพืน้ฐานของมนุษย ์

ความหมายของค าว่า empathy นอกจากการรับรูห้รอืการสัมผัสไดถ้งึสิง่ทีอ่กีฝ่ายก าลังรูส้กึแลว้นัน้ ในอกีแง่หนึง่

คอืการทดลองมองเห็นโลกผ่านสายตาของผูอ้ืน่ ท าใหรู้ว้่าคนอืน่คดิแบบไหน รูส้กึแบบไหน และอะไรทีท่ าใหเ้ขา

ตัดสนิใจแบบนี้ โดยทีเ่ราไมจ่ าเป็นตอ้งเห็นดว้ย   

 ในการท างานของทุกองค์กรโดยเฉพาะอย่างยิง่ผูท้ี่ตอ้งรับผิดชอบในงานที่ตอ้งมีการสื่อสารและการ

ประสานงาน คงไม่สามารถหลกีเลีย่งกับบุคคลทีม่คีวามตอ้งการทีแ่ตกต่างกัน หรอืการมเีป้าหมายทีแ่ตกต่างกันได ้ 

หากมทัีกษะการสือ่สาร เทคนคิการบรหิารความแตกต่าง เทคนคิการโนม้นา้วจูงใจ และการน าเสนอทีเ่หมาะสม จะ

สามารถท าใหผู้ท้ีต่อ้งประสานงานดว้ย หรอืฝ่ายอืน่ๆนัน้เกดิการคลอ้ยตามทางความคดิ  เชือ่ถอื ยอมรับและยนิดี

ด าเนนิงานร่วมกันอยา่งมคีวามสขุและสง่ผลต่อประสทิธภิาพในการท างาน 

ในการอยู่ร่วมกันของคนหมู่มากที่มีความแตกต่างและมคีวามหลากหลายนัน้ การเกดิความขัดแยง้ก็เป็น

เรือ่งธรรมดาของชวีติ คงไม่มใีครหลกีหนีความขัดแยง้พน้ ดังนัน้แทนทีจ่ะถามว่า เราจะอยู่โดยไรค้วามขัดแยง้ได ้

อย่างไร ค าถามที่เราควรใส่ใจมากกว่าก็คอื เราจะจัดการกับความขัดแยง้ไดอ้ย่างไร  ความขัดแยง้นัน้จะเป็นคุณ

หรอืเป็นโทษอยู่ที่การกระท าของเราเป็นส าคัญ หาไดข้ึน้อยู่กับอกีฝ่ายทีเ่ป็นคู่ขัดแยง้ไม่ หากเรามที่าทีทีถู่กตอ้ง 

ความขัดแยง้นัน้ก็สามารถก็ใหเ้กดิผลทีส่รา้งสรรคแ์ละสรา้งความไวว้างใจได ้  

ดังที่ หลกัสูตร “Empathic Communication for Building Trust : การสือ่สารเพือ่สรา้งความ

ไวว้างใจในการขบัเคลือ่นผลงาน ” ไดช้ีใ้หเ้ห็นอยา่งชัดเจนวา่ ความขัดแยง้นัน้สามารถเป็นสะพานพาเราไปเขา้

ไปน่ังในใจของผูอ้ืน่ จนเกดิความเขา้ใจและเห็นอกเห็นใจ อันน าไปสู่การสานสัมพันธท์ี่กระชับแน่น เป่ียมไปดว้ย

ความเป็นมติร และความไวว้างใจ แตจ่ าท าไดเ้ชน่นัน้ไดต้อ่เมือ่เรามคีวามมั่นคงทางจติใจมากพอทีจ่ะรับมอืกับความ
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ขัดแยง้ โดยเปิดใจรับรูค้วามเป็นจรงิดว้ยใจทีเ่ป็นกลาง ไม่ตัดสนิ เท่าทันความรูส้กึและความคดิของตนเอง พรอ้ม

ทัง้ใสใ่จกับความรูส้กึ ความคดิ และความตอ้งการของคูก่รณีดว้ย 

 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 

 หลักสตูร Empathic Communication for Building Trust : การสือ่สารเพือ่สรา้งความไวว้างใจ

ในการขบัเคลือ่นผลงาน ออกแบบเพื่อใหผู้เ้ขา้ฝึกอบรมมีความรู ้ความเขา้ใจและเพิม่ทักษะในการสือ่สาร การ

บรหิารความแตกต่างระหว่างคนในทมี การประสานงาน และการสือ่สารเพือ่โนม้นา้วและจูงใจ พรอ้มทัง้การสือ่สาร

เพือ่สนับสนุนการท างาน ซึง่เป็นการเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขัน รักษาและสรา้งโอกาสทางธุรกจิในเชงิรุก

แกอ่งคก์รมากยิง่ขึน้  

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 
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รายละเอยีดหลกัสูตร 

 

CHAPTER 1: กรอบแนวคดิ ความส าคญั และกระบวนการ สือ่สารทีม่ปีระสทิธภิาพ 

วตัถปุระสงค ์

▪ เขา้ใจแนวคดิ ความส าคัญและกระบวนการของการสือ่สารที่มปีระสทิธภิาพ ส าหรับการประสานงาน การ

บรกิาร ชว่ยเหลอืสนับสนุน ในการท างานร่วมกัน 

▪ มีทัศนคตทิี่ดีต่อการสื่อสารและพรอ้มปรับเปลี่ยนวธิีการสื่อสารของตนเองใหส้ามารถท างานร่วมกันได ้

อยา่งมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

เนือ้หา 

▪ แนวคิดและความส าคัญในการสื่อสารเพื่อสรา้งความเขา้ใจกันและกันอย่างแทจ้ริง ( Empathic 

Communication) เพือ่การบรหิารผลงานในองคก์ร 

▪ หลักการและกระบวนการสือ่สารทีม่ปีระสทิธภิาพ 

▪ องคป์ระกอบและกระบวนการสือ่สารทีม่ปีระสทิธภิาพ 

▪ ทัศนคตทิีด่เีกีย่วกับการสือ่สารเพือ่สรา้งความไวว้างใจและผลลัพธใ์นการท างาน  

▪ ความแตกตา่งของการสือ่สารในรูปแบบทีแ่ตกตา่งกัน  

o Assertive Communication vs Aggressive Communication 

o Empathy vs Sympathy  

o Explore vs Analysis 

o Reflection vs judge 

o Influencing vs Managing 

o Requestion vs Command 

 

CHAPTER 2: ส ารวจแนวคดิเกีย่วกบัการสือ่สารในการบรหิารทมีและการขบัเคลือ่นผลงาน 

วตัถปุระสงค ์

▪ เพือ่ใหผู้เ้รยีนตระหนักรูใ้นรูปแบบและผลลัพธใ์นการสือ่สารของตนเองในปัจจุบัน 

▪ เพื่อใหผู้เ้รียน มองเห็น เขา้ใจ ยอมรับ และยนิดปีรับเปลี่ยนหรือพัฒนา กรอบความคดิและรูปแบบการ

สือ่สารของตนเองใหม ่

เนือ้หา 

▪ ส ารวจแนวคดิและมมุมองในปัจจุบันเกีย่วกับการสือ่สารในการบรหิารทมีและบรหิารงาน 

▪ ส ารวจเป้าหมายเพือ่การพัฒนาการสือ่สารส าหรับการขับเคลือ่นผลงานใหม้ปีระสทิธภิาพ 

▪ ส ารวจหลมุพรางทางความคดิทีส่ง่ผลใหก้ารสือ่สารลม้เหลว 

▪ ส ารวจพฤตกิรรมการสือ่สารทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขัดแยง้  

▪ (โรค 6 B: เบิล้-ใบ-้บี-้โบย้-บล็อก-เบลม) 
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CHAPTER 3: การบรหิารสถานการณ์และจดัการอารมณ์เชงิลบทีอ่าจเกดิจากการสือ่สารหรอืท างาน

รว่มกนั (EQ) 

วตัถปุระสงค ์

▪ ผูเ้ขา้อบรมสามารถบรหิารอารมณ์  ความคดิ และพฤตกิรรมของตนเอง ใหส้ามารถจัดการและควบคุม

สถานการณ์ในการท างานใหไ้ดต้ามเป้าหมายและมปีระสทิธภิาพ 

▪ เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถสรา้งแนวการท างานที่สอดคลอ้งกันสู่การบรรลุเป้าหมายร่วมกัน (ผสาน

จุดแข็ง และคา่นยิมร่วม) 

▪ เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการอบรมเรียนรูว้ธิีการสื่อสารและสรา้งบรรยากาศในการท างานร่วมกันอย่างมีความสุข 

พรอ้มทัง้สง่เสรมิประสทิธภิาพในการท างาน 

เนือ้หา 

▪ The Cycle of Behavior เรียนรูว้งจรพฤติกรรมของคนที่ส่งผลต่อกรอบความคิดในการสื่อสารและ

รูปแบบการท างานทีแ่ตกตา่งกัน 

▪ เขา้ใจความตอ้งการทีแ่ตกต่างของคนทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการสือ่สารและรูปแบบการท างาน 

o เรยีนรูต้นเองในคา่นยิม ความเชือ่ทีย่ดึถอื เพือ่เขา้ใจคนอืน่ทีม่คีวามแตกตา่ง 

o เรยีนรูก้ารเขา้ใจผูอ้ืน่ในแบบทีเ่ขาเป็นตนเองตามทีเ่ขาเป็น 

o เรียนรู แ้ละเขา้ใจผูอ้ื่นในสาเหตุที่ไม่เขาไม่เขา้ใจเรา  เพราะค่านิยม ความเชื่อ ความรู  ้

ประสบการณ์ ทีแ่ตกตา่งกัน 

▪ วเิคราะหพ์ฤตกิรรมการเอาตัวรอดทีส่กัดกัน้ประสทิธภิาพในการท างานร่วมกัน  

▪ สรา้งทัศนคตทิี่ดใีหม่เพื่อกา้วขา้มหลุมพรางในการสือ่สารที่พบเจอและสรา้งแนวทางการสือ่สารเพื่อการ

ขับเคลือ่นผลงานอยา่งเขา้ใจกัน 

▪ เทคนคิการบรหิารสถานการณ์ในการท างานใหม้ปีระสทิธภิาพโดยปราศจากอารมณ์เชงิลบ (E+R=O)  

▪ Workshop เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคดิและบรหิารสถานการณ์ในการสื่อสารและการ

ท างานใหม้ีประสทิธภิาพโดยปราศจากอารมณ์เชงิลบ พรอ้มทัง้สรา้งความไวว้างใจในตนเอง ระหว่าง

บคุคล และสถานการณ์อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 

CHAPTER 4: ทกัษะการเขา้ใจคนและวเิคราะหว์ธิกีารสรา้งสมัพนัธเ์พือ่การบรหิารความแตกต่างอย่าง

สรา้งสรรค ์

วตัถปุระสงค ์

▪ ฝึกทักษะการอ่านและเขา้ใจคน เพื่อใหส้ามารถมองเห็นคุณค่าและจุดแข็ง คุณลักษณะ และสไตล์การ

ท างานทีแ่ตกตา่งเฉพาะบคุคล ทัง้ภายในตนเองและผูอ้ืน่  

▪ เพือ่เขา้ใจสาเหตแุหง่พฤตกิรรมการท างานทีแ่ตกต่าง   

▪ ก าหนดแนวทางการสือ่สารใหเ้หมาะกับคนแต่ละสไตล ์และพรอ้มรับมือกับทุกสถานการณ์ที่เกดิขึน้จาก

การสือ่สารและการท างานร่วมกัน 

▪ สามารถสรา้งกลยทุธใ์นการสรา้งความสัมพันธแ์ละสรา้งความไวว้างใจในการสือ่สารและการท างานร่วมกัน

ใหม้คีวามเขา้ใจกันมากขึน้ ไดด้ว้ยตนเอง 
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เนือ้หา 

▪ 4 Element for Communication with Different People เรียนรูห้ลักการสื่อสารกับบุคคลในมติิ

ต่างๆ ในองคก์ร ทัง้กับผูใ้ตบั้งคับบัญชา ผูบ้รหิารในระดับที่สูงกว่าเพื่อนร่วมงาน และผูบ้รหิารในระดับ

เดยีวกัน 

▪ ART: ศลิปะการสือ่สารและการสรา้งความไวใ้จในการท างานร่วมกัน 

o A:  Approach การเขา้หาและการบรหิารคนตามสภาวการณ์และสไตลก์ารท างาน 

▪ การอา่นและเขา้ใจคนแตล่ะประเภท และการประยกุตใ์ชกั้บบรบิทของการเป็นผูน้ า 

▪ วเิคราะหร์ูปแบบการตัดสนิใจทีแ่ตกต่างกันและวธิโีนม้นา้วใจคนแตล่ะประเภท 

▪ ทักษะการเขา้ใจและเขา้ถงึความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิของทมีงาน 

o R: Rapport การพชิติจติใตส้ านกึและจูงใจทมีงาน  

▪ อทิธพิลของความแตกต่างทางบุคลกิภาพอันสง่ผลต่อความไวว้างใจ และความขัดแยง้

ของผูค้น 

o T: Trust การสรา้งความไวว้างใจสรา้งศรัทธาส าหรับผูน้ าดว้ยการเปิดโอกาสใหท้ีมงานไดใ้ช ้

ศักยภาพและคณุคา่ภายในตนเอง 

▪ กจิกรรม 

o  ฝึกวเิคราะหร์ูปแบบพฤตกิรรมของตนเองและบคุคลรอบขา้งทีต่อ้งบรหิารและประสานงานดว้ย  

o Dealing with different personalities at work: วิเคราะห์และออกแบบแนวทางการสร า้ง

สัมพันธข์องตนเองกับคนที่แตกต่าง เพื่อใหส้ามารถบรหิารคนและท างานกับหน่วยงานอืน่ๆได ้

อยา่งมปีระสทิธภิาพ ผา่น 3V Model 

 

CHAPTER 5:  ฝึกทกัษะการเขา้ใจภายในจติใจของตนเองและคนทีแ่ตกตา่ง เพือ่สรา้งความไวว้างใจ 

▪ ทักษะการฟังเชงิลกึดว้ยหลักการทางจติวทิยา Satir transformational systemic therapy 

o เพือ่เขา้ใจภายในจติใจในมติติ่างๆ  (เชน่  ความรูส้กึ/มุมมอง/ความคาดหวัง/ความตอ้งการเชงิ

ลกึ / ทีม่ตีอ่ ตนเอง – งานของตนเอง -เพือ่นร่วมงาน – และองคก์ร 

o การเขา้ใจสาเหตแุหง่พฤตกิรรม 

o การเขา้ใจความรูส้กึ 

o การเขา้ใจกรอบความคดิและศักยภาพทีซ่อ่นอยูภ่ายใน 

▪ คา่นยิม / ความเชือ่ / ความรู ้/ประสบการณ์ 

o การเขา้ใจความคาดหวัง 

o การเขา้ใจความปรารถนาทีแ่ทจ้รงิทีเ่ป็นแรงผลักดันใหเ้กดิพฤตกิรรม 

▪ สิง่ทีเ่ป็นอทิธพิลและสง่ผลต่อการฟัง  

o บทบาท (หมวกทีใ่ส)่ ในขณะนี้ 

o จุดประสงค ์(เจตนา) ของการฟังในครัง้นี้ 

o กรอบความคดิ (Mindset) ทีใ่ชใ้นการฟัง 

o ความสามารถในการรับรู ้(Perception) ในขณะนัน้ 

o สภาวะอารมณ์( Emotion)ทีเ่กดิขึน้  

o การใหค้วามหมาย (Meaning)ในเรือ่งทีไ่ดย้นิ 

▪ หลมุพรางทางความคดิทีส่ง่ผลใหเ้กดิการฟังทีล่ม้เหลวและกอ่ใหเ้กดิความขัดแยง้ 

▪ 8 รูปแบบพฤตกิรรมการฟังทีท่ าใหค้นไมเ่ขา้ใจกันและกัน 
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▪ การใชค้ าถามเพือ่การแสดงความเขา้ใจผูอ้ืน่และการสือ่สารทีม่ปีระสทิธภิาพ 

o หลมุพรางในการใชค้ าถามทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิการตัดสนิและความขัดแยง้ 

กจิกรรม 

▪ Deep listening & Reflection / Powerful question เทคนิคการฟังและการถาม เพื่อการแสดง

ความเขา้ใจทีแ่ทจ้รงิและจับประเด็นทีส่ าคัญ  

▪ เทคนคิการรบัมอืกบัค าพูดเชงิลบที่กระทบจิตใจและรับฟังไดย้าก พรอ้มทัง้ฝึกการสนทนาอย่าง

สรา้งสรรคเ์พือ่เปลีย่นแปลงความขัดแยง้ Empathy and Active listening 

 

CHAPTER 6: ทกัษะการใชค้ าพูดและการสือ่สารเพือ่เปลีย่นแปลงความขดัแยง้ดว้ยหลกัการของ NVC 

(Nonviolent Communication) 

วตัถปุระสงค ์

▪ สามารถสือ่สารอยา่งตรงไปตรงมาดว้ยขอ้มลูและขอ้เท็จจรงิทีป่ราศจากการตคีวาม การประเมนิ และตัดสนิ

จากทัศนคตขิองตนเอง เพือ่จัดการความขัดแยง้ทีเ่กดิขึน้จากการท างานร่วมกันไดอ้ย่างนุ่มนวลโดยสันติ

วธิ ี 

▪ ไดร้ับความไวว้างใจและเชือ่ถือจากผูร้่วมงาน จนถงึขัน้กลา้พูดคุยเรือ่งส่วนตัวหรอืปัญหาส่วนตัวเพื่อขอ

ค าปรกึษา  ซึง่สง่ผลตอ่การชว่ยเหลอืและเห็นอกเห็นใจกัน และหาทางออกร่วมกันอยา่ง Win-Win 

▪ เชือ่มรอยรา้ว ผสานรอยต่อ และลดระยะห่างของความสัมพันธร์ะหว่างผูร้่วมงาน / ทมีงาน / คนในองคก์ร

หรอืลูกคา้ ทีเ่กดิขึน้จากความขัดแยง้ภายในใจ อันเนื่องมาจากมุมมอง ทัศนคต ิหรอืวถิีปฏบัิต ิ(สไตลก์าร

ท างาน /วธิกีารพูด / รูปแบบการแสดงออกของแต่ละคน) ทีแ่ตกตา่งกัน 

▪ สามารถสลายอัตตา และอคตทัิง้ภายในตนเอง ผูร้่วมงาน ลูกนอ้ง คู่คา้ และลูกคา้ ใหส้ามารถท างาน

ร่วมกันไดอ้ย่างมคีวามสุข อันน าไปสูก่ารขับเคลือ่น Performance ของตนเอง ทมีงาน และองคก์รต่อไป

(ป้ัน ความสขุ ปลกุ“Performance) 

เนือ้หา 

▪ การสือ่สารเพือ่การใหข้อ้มูลแบบตรงไปตรงมความความเป็นจรงิ 

o ขอ้สงัเกต  vs. การตคีวาม 

▪ การสือ่สารเพือ่บอกและใหค้วามเขา้ใจ 

o ความรูส้กึ vs. ความคดิ 

▪ การสือ่สารเพือ่บอกและใหค้วามเขา้ใจ 

o ความตอ้งการ vs. วธิกีาร 

▪ การสือ่สารเพือ่การเจรจาตอ่รองในการท างานในรูปแบบแบบ 

o การรอ้งขอ  vs. การเรยีกรอ้ง (สัง่) 

Workshop: 

▪ 7 ข ัน้ตอน การสือ่สารเพือ่เปลีย่นแปลงความขัดแยง้และโนม้นา้วใจผา่นหลักการ NVC : การประยกุตใ์ช ้

ทักษะการสือ่สารเพือ่สรา้งสมัพันธแ์ละขับเคลือ่นผลงานดว้ยการรอ้งขอผา่นสถานการณ์ทีอ่าจจะกอ่ใหเ้กดิ

ความขัดแยง้ 

 

 

 

 



 

Page 7 of 9 

 

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 

CHAPTER 7: เทคนคิการสือ่สารเพือ่สรา้งความไวว้างใจและนา่เชือ่ถอืในการขบัเคลือ่นผลงาน 

วตัถปุระสงค ์

▪ ผูเ้ขา้อบรมสามารถเรยีบเรียงขอ้มูลในการสือ่สารใหผู้ท้ี่ตอ้งการสือ่สารดว้ยเขา้ใจไดง้่ายและง่ายต่อการ

จดจ าไดม้ากขึน้ 

▪ ผูเ้ขา้อบรมสามารถน าเสนอไอเดยีหรือแนวทางในการแกไ้ขปัญหาในการท างานผ่านการวเิคราะห์และ

เปรียบเทียบขอ้ดี-ขอ้เสยีของแนวทางในการแกไ้ขปัญหาในแต่ละวธิีการ ส่งผลใหไ้ดร้ับความน่าเชือ่ถอื

จากทมีงานและผูร้่วมงานจากหน่วยงานอืน่ๆ นอกจากนี้ยังสง่ผลใหไ้ดร้ับความไวว้างใจในการท างานจาก

ผูบั้งคับบัญชามากยิง่ขึน้ 

▪ ผูเ้ขา้อบรมสามารถใชก้ารสือ่สารในการใหข้อ้มูลป้อนกลับเพื่อใหข้อ้เสนอแนะอย่างสรา้งสรรคแ์ละสรา้ง

ก าลังใจในการท างานแกท่มีงาน 

เนือ้หา 

▪ เทคนคิการสือ่สารใหผู้อ้ืน่เขา้ใจอยา่งมลี าดับขัน้ Think & Speak Model Canvas 

▪ เทคนคิการสือ่สารเพือ่การจงูใจใหผู้อ้ืน่คลอ้ยตามแนวความคดิดว้ยตรรกะ BEPs Model Canvas 

▪ เทคนคิการสือ่สารเพือ่การโคช้ทมีงานในการขับเคลือ่นผลงาน GROW Model & Strategic Model 

▪ เทคนิคการสื่อสารเพื่อใหข้อ้เสนอแนะอย่างสรา้งสรรค์ Positive Feedback with WRI Model 

Canvas 

▪ เทคนคิการสือ่สารเพือ่ชืน่ชมสรา้งก าลังใจในการท างานดว้ย Alexander Technique Model Canvas 

 

CHAPTER 8 : การบา้นเพือ่น าไปฝึกปฏบิตัแิละพฒันาอยา่งตอ่เนือ่ง 

วตัถปุระสงค ์

▪ ผูเ้ขา้รับการอบรมสามารถวางแผนการน าความรูแ้ละทักษะทีเ่รยีนไปประยุกตใ์ชกั้บสถานการณ์จรงิในการ

ท างานของตนเอง พรอ้มทัง้สรา้งแนวทางในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

เนือ้หา 

▪ Plan – เลอืกสถานการณ์ทีค่าดวา่จะพบเจอ และวางแผนน าสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูไ้ปปรับใช ้

▪ Do – น าไปปฏบัิตจิรงิกับสถานการณ์จรงิ 

▪ Check – ประเมนิผลลัพธข์องการน าไปปฏบัิตดิว้ยตนเอง (สิง่ทีท่ าไดด้ ี/ สิง่ทีค่วรพัฒนา) 

▪ Sustainable – พัฒนาแนวทางไปสูผ่ลลัพธท์ีด่กีวา่อยา่งยั่งยนื 
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ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 
 

บรบิท สิง่ทีผู่เ้ขา้อบรมจะไดร้บั 

 

ในบรบิทการพฒันาตนเอง  

ความสมัพนัธใ์นครอบครวั  

(Personal Growth / Family) 

 

▪ การคลีค่ลายความขัดแยง้ภายในตัวเองและกับผูอ้ืน่ดว้ยความ

นุ่มนวล 

▪ การสรา้งความมั่นคงภายในแมอ้ยู่ท่ามกลางสภาพอารมณ์ที่

สบัสน วุน่วาย และขัดแยง้ ทัง้ของตัวเองและผูอ้ืน่ 

▪ การเยียวยาและเรียนรูค้วามเจ็บปวดภายในใจที่เกดิขึน้จาก

ความขัดแยง้ เพือ่กา้วไปสูเ่ป้าหมายอย่างมั่นคง 

▪ การพัฒนาและยกระดับจิตส านึก ใหเ้จริญเติบโตทางจิต

วญิญาณ 

 

 

ในบรบิทของผูน้ า 

การท างานในองคก์ร  

(Leadership / Workplace) 

 

▪ การสรา้งความมั่นคงภายในแมอ้ยู่ท่ามกลางสภาพอารมณ์และ

บรรยากาศองค์กรที่สับสนวุ่นวาย และขัดแยง้ ทัง้ของตัวเอง

และผูอ้ืน่ 

▪ การสรา้งความสมดุลระหว่างการใชอ้ านาจและการมีส่วนร่วม

เพือ่การท างานทีม่ชีวีติชวีาและสมัพันธภาพทีด่ ี

▪ การรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ในที่ท างาน  เพื่อใหเ้กดิความ

เขา้ใจซึง่กันและกันจนน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาที่ไดทั้ง้ใจและ

ไดทั้ง้งาน 

▪ การจัดการความขัดแยง้ภายในตัวเองและกับผูอ้ื่น เพื่อ

แปรเปลี่ยนให เ้ ป็นพลังแห่งความสร า้งสรรค์  และการ

เจรญิเตบิโตในการท างานร่วมกัน 

▪ การพัฒนาและยกระดับจติส านึก เพื่อการเจรญิเตบิโตทางจติ

วญิญาณ เป็นผูน้ าทีม่พีลัง และ สามารถรับมอืกับสถานการณ์ที่

เขา้มากระทบในแตล่ะวัน 

▪ สามารถเลือกกลยุทธ์การสื่อสารผ่านเครื่องมือต่างๆมาใชใ้น

การขับเคลือ่นผลงานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

▪ พัฒนาทีมงานใหม้ีประสทิธภิาพผ่านบทบาทและเครื่องมือที่

แตกตา่งกัน เพือ่การขับเคลือ่นผลงานสูเ่ป้าหมาย 
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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 

 

ผูท้ ีเ่หมาะจะเขา้รบัการอบรม 

 

ผูบ้รหิาร / ผูจ้ัดการ / หัวหนา้งาน / ผูใ้หบ้รกิาร / บคุลากรในองคก์รทกุระดับ 


