สร้ างพลังการสือสารและจูงใจผู้อืน

Course outline
หลักสู ตร สร้ างพลังการสื อสารและจูงใจผู้อนื

(Effective Leadership Communication)
( หลักสู ตร 1 วัน )
โดย

นาย ปกรณ์ วงศ์ รัตนพิบูลย์
Executive Coach
Leadership and Strategic Development Consultant
“ คนส่ วนใหญ่ ไม่ กล้ าสือสารกับผู้อนื ในเรืองทีส ํ าคัญ เพราะจินตนาการเชิงลบไปก่ อน”

หลักการ/เหตุผล
♦ การสื อสารภายในองค์กร นับว่าเป็ นปั ญหาสําคัญทีผบู ้ ริ หารระดับสู งมองเห็นและอยากพัฒนาให้

บุคลากรมีความสามารถในการสื อสารทีดี เพือสร้างความเข้าใจซึงกันและกันให้มากทีสุด
♦ บุคลากรส่ วนใหญ่ในองค์กรขาดทักษะในเรื องการสื อสารเป็ นเพราะแนวความคิดของเขาในเรื องการ

สื อสารมากกว่า เพราะเขายังไม่ได้สือสารเลย ดังนัFนจะคิดว่าไม่มีทกั ษะไม่ได้ จริ งๆแล้วเขากลัวการ
สื อสารกับผูอ้ ืนเพราะคิดไปเองว่า “ ไม่ ร้ ูผ้อู นื คิดอย่างไร ? ” และถ้าคิดแบบนีFแล้วเขาจะหยุดการ
สื อสารทันที เพราะคิดว่าผลลัพธ์ทีได้จะเป็ นเชิงลบ
♦ การพัฒนาให้หวั หน้างาน/ผูจ้ ดั การ มีความสามารถในด้านการสื อสารจึงควรพัฒนาทัFง 2 ด้าน คือ

ทักษะของการสื อสาร(Hard Skill) และแนวความคิดทีดีของการสื อสาร ( Soft Skill ) จึงจะทําให้
หัวหน้า/ ผูจ้ ดั การมีพลังในการติดต่อสื อสารและจูงใจผูอ้ ืนได้ดี

“ คนเชือมันในตัวเอง จะยอมรับผลของการสื อสารได้ โดยการปรับเปลีย นตัวเอง

เพือ ให้ อกี ฝ่ ายหนึงเข้ าใจในตัวเขา ”
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จุดประสงค์ของหลักสู ตร
o

o

o

เพือสร้างแนวความคิดเชิงบวกในเรื องการสื อสารและการจูงใจ ทําให้ผสู ้ ื อสารมีความมัน ใจในตัวเอง
มากขึFน
เพือทําให้ผเู ้ ข้าอบรมได้เรี ยนรู ้และเข้าใจธรรมชาติของผูอ้ ืนและสามารถกําหนดวิธีการสื อสารทีดีของ
ตัวเองให้เหมาะสมกับความต้องการของผูอ้ ืนได้อย่างชัดเจน
เพือให้ผเู ้ ข้าอบรมมีแนวทางในการพัฒนาตัวเองในเรื องการสื อสารและจูงใจผูอ้ ืน สามารถนําไปฝึ กฝน
ได้จนพัฒนาตัวเองให้กลายเป็ น “ ผู้เชียวชาญด้ านการสื อสารทีด ี ” เป็ นทียอมรับของผูอ้ ืนในทีสุด

เนือJ หาของหลักสู ตร (Course Outline)
 สํารวจความสามารถด้านการสื อสารของตัวเอง





สื อสารไม่ดีหรื อไม่กล้าสื อสาร
ค้นหาความคิดเชิงลบด้านการสื อสารของตัวเอง
เราสื อสารและจูงใจผูอ้ ืนอย่างไร ?
สร้างเทคนิคในการสื อสารของตัวเองใหม่

 เรี ยนรู ้หลักการสื อสารและและจูงใจทีดี
 เข้าใจความต้องการของมนุษย์
 จุดประสงค์ของการสื อสาร
 บทบาทของผูส้ ื อสารทีดี
 พลังการสื อสารแรงจูงใจ
 ปรับเปลียนความคิด.....พลิกชีวติ คุณ
 สร้างความมัน ใจในตัวเอง
 การสื อสารและจูงใจ ไม่ใช่การบังคับ
 ให้ความสนใจผูร้ ับมากทีสุด
 เจตนาของผูส้ ่ งคือพลังในการให้
 การพัฒนาทักษะการสื อสารและจูงใจของตัวเอง
 การเตรี ยมตัวอย่างแม่นยํา
 การสื อสารทีชดั เจน
 การรับฟังอย่างตัFงใจ
 การจูงใจผูอ้ ืนให้สอดคล้องตามแนวความคิด
 การสร้างทัศนคติเชิงบวกกับการสื อสาร
 การบ้านเพือการนําไปฝึ กฝนและพัฒนาตัวเอง
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แนวทางในการพัฒนาตามโปรแกรม
 การฝึ กอบรมในรู ปแบบของการเรี ยนรู ้แบบผูใ้ หญ่ ( Adult Learning ) ทําให้ผเู ้ รี ยนรู ้สามารถนําสิ งทีได้
เรี ยนรู ้ไปปรับใช้ในการปฏิบตั ิงานได้ทนั ที เพราะได้ดาํ เนินการคิดร่ วมกันระหว่างการฝึ กอบรมแล้ว
 การฝึ กอบรมมีความหลากหลาย เพือให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย
- การบรรยาย : เน้นเนืF อหาทีใกล้ตวั เพือให้ง่ายต่อการเรี ยนรู ้
- Work Shop : กระตุน้ ให้เกิดการแลกเปลียนซึงกันและกัน
- การนําเสนอ : เกิดการฝึ กฝนการแสดงออกและทํางานเป็ นทีม
- การตอบคําถาม : จูงใจให้ผฝู ้ ึ กอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น
 กําหนดแนวทางให้ผเู ้ ข้าฝึ กอบรม ได้นาํ ความรู ้ทีได้รับไปปรับเปลียนตัวเองทัFงด้านความคิด ความรู ้สึก
และการกระทํา โดยการพัฒนาตัวเอง ด้วยการฝึ กฝนจนกลายเป็ นธรรมชาติ
 การบ้านทีเป็ นเป้ าหมาย สามารถนําไปจัดทําเป็ นโครงการในแง่ส่วนบุคคล และ/หรื อ ทีม ทีเหมาะสม
ตามทีตวั เองเลือก

ผู้ทีเหมาะสมกับหลักสู ตรนีJ
 พนักงานระดับปฏิบตั ิการ
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กรอบในการดําเนินการฝึ กอบรม
- เขาจะคิดอย่างไร
- เราจะพูดดีหรือไม่
- ถ้าผิดแย่แน่เลย

จินตนาการเชิงลบ

ไม่พูดดีกว่า !

หัวหน้า

จินตนาการเชิงบวก
- ทําอย่างไรให้เขาเข้าใจ
- เขาต้องการอะไร
- เขาชอบการสือ สารแบบไหน

ครอบครัว

เพือ นร่วมงาน

ธรรมชาติของมนุษย์
ลูกน้อง
คุณสมบัติของ “ผูส้ อื  สารทีด ี”
เตรียมตัวทีดี
เชือ มันตัวเอง
ใส่ใจผูฟ้ งั
รับฟังอย่างตังJ ใจ
สนใจผลลัพธ์
จินตนาการเชิงบวก
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อยากให้ผอู้ ืนรับฟัง
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ตัวอย่ าง Work Shop / กรณีศึกษา

 ตัวอย่างWork Shop หัวข้อ “การเปลีย นแปลงตัวเอง…หัวใจสํ าคัญของความเป็ นผู้นํา ”
จุดประสงค์
 ทําความเข้าใจธรรมชาติของการเปลียนแปลงตัวเอง
 เรี ยนรู ้หลุมพรางและอุปสรรคทีทาํ ให้เกิดการเปลียนแปลงทีไม่ประสบความสําเร็ จ
 การเปลียนความคิดของตัวเองใหม่…ทําให้ชีวติ เปลียน
ประเด็นสํ าคัญ
 อดีตปัจจุบนั อนาคต (การเปลียนแปลง ณ ปัจจุบนั ดีทีสุด)
 หลุมพรางของการเปลียนแปลงคือ
- ความกลัว
- พืFนทีแห่งความคุน้ เคย (Comfort Zone)
- เป้ าหมายไม่ชดั เจน
- วงจรพฤติกรรม (ความคิด ความรู ้สึกการกระทําพฤติกรรม)
 คุณสมบัติของผูป้ ระสบความสําเร็ จ
แนวทางการฝึ กอบรม
 ทําให้ผเู ้ ข้าฝึ กอบรมได้คิด และระลึกถึงสิ งทีทาํ มาในอดีต ซึงส่ งผลกระทบมาถึงปัจจุบนั และจะส่ งผล
ต่อไปในอนาคต ถ้าไม่มีการเปลียนแปลงตัวเอง เมือมองเห็นตัวเองชัดขึFน ก็จะสามารถเลือกเรื องทีจะ
เปลียนแปลงด้วยตัวเอง เพือนําไปฝึ กฝนต่อไป
 ทําให้ผเู ้ ข้าฝึ กอบรมได้เรี ยนรู ้ เรื องอุปสรรคทีทาํ ให้ไม่เกิดการเปลียนแปลง เพือเอาชนะได้อย่างง่ายๆ
เมือเข้าใจอุปสรรคอย่างแท้จริ ง
 Work Shop : การชมตัวเอง
: สร้างความมัน ใจในตัวเอง จะทําให้เกิดความกล้าในการเปลียนแปลงตัวเอง
และเปลียนความเชือใหม่ๆ เพือให้การฝึ กฝน เป็ นไปอย่างราบรื น
 การฝึ กฝน : นําเรื องทีตวั เองอยากเปลียนแปลงไปฝึ กฝน ด้วยแนวความเชือใหม่ และพร้อมจะก้าวข้าม
อุปสรรค จนกลายเป็ นอุปนิสัยใหม่ของตัวเอง
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