You can be the best by THE BEST.

Listening & Questioning

Strategies

กลยุ ทธ์การฟังและถาม
อย่างชาญฉลาด
WHY must be this course? (ทําไมจึงต้องเป นหลักสูตรนี?)
ปั ญหาของการสือสารส่วนใหญ่สาเหตุเกิดจากการไม่ฟังกัน เวลาฟังก็ตคี วามกันไปคนละทาง เทคนิคการ
ฟั งทีดีจะช่ วยให้การสือสารมีคณ
ุ ภาพ และทําให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการสือสารทังสองฝ่ าย นอกจากนีวิธีการ
ตังคําถามทีดีจะยิ งช่ วยให้การสนทนาหรือการประชุ มมีประสิทธิภาพ ซึงจะเป นประโยชน์ต่อทังตนเองและองค์กร

HOW to train? (มีกระบวนการในการฝึ กอบรมอย่างไร?)
บรรยาย
สาธิต
คลิปวีดีโอ
กิจกรรม
ถาม/ตอบ

ใช้ ทฤษฎีเฉพาะของเดอะเบสท์ทีเข้าใจง่าย เห็นภาพ
ด้วยกิจกรรมการปฏิบัติจริง ทดสอบและทดลองด้วยตัวเอง สร้างความเข้าใจอย่างทัวถึง
ทีช่ วยกระตุ้นให้เห็นความลึกซึ ง เข้าถึงแก่นของเนือหาได้รวดเร็ว
ทีผู ้เข้าอบรมต้องร่วมกันปฏิบตั ิ ให้เกิดทักษะและความช านาญอย่างทัวถึงทุกคน
ความชัดเจนในการตอบคําถามของวิทยากรจะช่ วยให้ผู้เรียนได้รับสิ งทีต้องการครบถ้วน

WHAT is this course about? (หลักสูตรนีฝึ กอบรมในเรืองใด?)








ภาวะผู ้นํา
สามารถวิเคราะห์แยกแยะจับประเด็นของผู ้พูดได้อย่างถูกต้องแม่นยํา
สามารถเข้าใจและเข้าถึงความรูส้ กึ ของผู ้พูดได้เป นอย่างดี
สามารถกําหนดทิศทางของผู ้อืนให้คล้อยตามได้อย่างเป นธรรมชาติ
ชนะใจผู ้อืน ด้วยการฟั งและการถามทีมีประสิทธิภาพ
ได้รับความไว้วางใจ และ ความเชือถือจากบุ คคลอืน
ฉลาดพู ด สามารถเลือกแง่มุมทีจะพู ดให้ผูอ้ ืนเข้าใจง่าย

WHO should participate? (ผู ้ทควรเข้
ี
าอบรมใหลักสูตรนีคือ?)
พนักงานทุกระดับ จนถึง ผู บ้ ริห าร
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รายละเอียดโครงการ
ชือหลักสูตร
ระยะเวลา
จํานวนผู เ้ ข้าอบรม
สถานที
ทีมวิทยากร

:
:
:
:
:

กลยุ ทธ์การฟังและถามอย่างชาญฉลาด
2 วัน 9:00 – 16:00 น. (12 ชัวโมง)
ไม่เกิน 30 คน
ห้องประชุ ม จัดเก้าอีแบบ Class room
อาจารย์แสงธรรม บัวแสงธรรม พร้อมทีมงาน 1-2 ท่าน
The Best Speech Plus Training Center

หัวข้อการอบรม
1. ความสําคัญของการฟั ง
2.

3.

4.

5.

6.
7.

การฟังเป นการมอบคุณค่าให้แก่คนทีพู ดกับเรา และแสดงถึงภาวะผู ้นําในตัวเรา
หัวใจนักปราชญ์ “สุ จิ ปุ ลิ”
ขบวนการรับรู้เรียนรู้ของปราชญ์ให้ความสําคัญกับการฟังเป นอันดับที 1
ฟังแล้วจินตนาการ เมือเกิดข้อสงสัยให้ ถาม เมือได้คาํ ตอบแล้วให้บันทึกเก็บไว้
จะเห็นได้ว่าในหัวใจนักปราชญ์นี มีการฟังและแก้ปัญหาด้วยการตังคําถามเป นจุ ดเริ มต้น
ศาสตร์การฟั ง 4 มิติ
คือการแจกแจงให้เห็นถึงระดับการฟังในมิตติ ่าง ๆ อย่างชัดเจนและเห็นผลกระทบทีส่งผลทังในแง่ลบ
และในมุ มบวก
กิจกรรม : ช่ วยเสริมสร้างความเข้าใจอย่างลึกซึ งของการฟังในระดับต่าง ๆ
กิจกรรม : บททดสอบประสิทธิภาพการฟังของผู ้เข้าอบรม
เทคนิคการฟังเชิ งลึก
คือการทะลุทะลวงมิติการฟังจากระดับล่างสุดไปสู่ระดับบนสุด ซึงจะส่งผลให้กลายเป นนักฟังชันเลิศ
ระดับนักปราชญ์
กิจกรรม : เทคนิคการตังคําถามและการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการฟัง
หลุมพรางของการฟั ง
ด่วนสรุป ขัดจังหวะผู ้อืน เปลียนเรืองพู ด ต่อประโยคทีคนอืนพู ดให้จบ อารมณ์เสีย ใช้ความคิดใน
ขณะทีฟังเกินขอบเขต
กิจกรรม ฝึ กการฟั งและการตังคําถาม
ผู ้เข้าอบรมต้องใช้ปฏิภาณในการฟังและสร้างกลยุ ทธ์ในการตังคําถามเพือให้ได้ข้อมู ลทีตนต้องการ
กิจกรรม คําสร้อยลูกโซ่
ให้เห็นอุ ปสรรคของการฟังทีเราเป นคนสร้างขึน
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8. กลยุ ทธ์การตังคําถามอย่างชาญฉลาด (คําถามสร้างมิตร)

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

ชมด้วยคําถาม ถามด้วยความห่วงใย ถามสร้างบรรยากาศ ให้กําลังใจด้วยคําถาม
กิจกรรม : ฝึ กการตังคําถามสร้างมิตร
สามขันตอนการถามและขบวนการวิเคราะห์ประเมินผล
เริ มถามเพือเปิ ดความคิด ถามต่อเนืองเพือวิเคราะห์ขอ้ มู ล ถามเพือประมวลผลหาความต้องการทีเท้
จริงของผู ้พูด
(ให้โจทย์เป นการบ้าน ผู ้เข้าอบรมต้องกลับไปเตรียมทํามาเพือนํามาเสนอวันรุ่งขึน)
กิจกรรม ทบทวนและทําความเข้าใจเนือหาของการฟังและการถาม
เริ มต้นวันทีสองของการอบรมด้วยการ ส่งการบ้านทีให้ไว้ พร้อมจับกลุ่มระดมความคิดช่ วยกัน
วิเคราะห์ผลงาน (เป นการทบทวนและการฝึ กใช้ความรูค้ วามเข้าใจของเนือหาทีเรียนมา)
กิจกรรม สุนทรียสนทนา
มองใจเขา ดูใจตัวเอง เห็นโลกทังใบ
ชมคลิป บทสัมภาษณ์ การฟังและการถาม จากผู ้เชี ยวชาญ
14 ขันตอน จากการเริมฟั ง จนถึง การสือความอย่างเหมาะสม
ขยายภาพให้เห็นกระบวนการทํางาน เริ มตังแต่การฟัง การประมวล ไปจนถึงขันตอนการสือสารออก
ไปสูค่ สู่ นทนา เพือจะได้เข้าใจขันตอนทีถูกต้องอย่างละเอียด
เทคนิคการสือสารส่วนบุ คคลชันเลิศ
เป นวงจรแห่งการสนทนา ทีประกอบไปด้วย การฟัง การถามและการสังเกตโดยใช้กิจกรรมช่ วยเสริม
ความเข้าใจ และช่ วยให้เข้าถึงประเด็นเนือหา
กิจกรรม : จริง-เดา
ชมคลิป : ตัวอย่างการฟังและการถามจากละคร
ทฤษฎีนําเดือด (อ่านภาษากาย)
เพราะธรรมชาติของมนุษย์นัน ชอบแสดงความคิดของตนเองอยู ่ตลอดเวลาแม้ตอนทีอยู ่เฉย ๆ โดยจะ
สือผ่านภาษากาย (เหมือนนําทีเดือด จะแสดงทุกวิถทึ างให้รู้ว่า นําเดือดแล้วแม้เราจะปิ ดภาชนะให้มิด
เพียงใดก็ตาม) ดังนันเราจึงสามารถอ่านความคิดของคนได้จากภาษากาย
กิจกรรมพิเศษ บททดสอบการฟังการถามและการสังเกต
เป นการแสดงทักษะการฟังการถามและการสังเกตของผู ้เข้าอบรม ฝึ กภาคปฏิบัตจิ ริงทุกคน
หัวข้อต่าง ๆ จะมีกรณีศึกษาและกิจกรรมย่อยเพือเสริมความรู้ความเข้าใจ
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ตารางการอบรม
กลยุ ทธ์การฟังและถามอย่างชาญฉลาด
วันแรกของการอบรม
ช่ วงเวลา
Section 1
09:00 – 10:30

Section 2
10:45 – 12:00

Section 3
13:00 – 14:30

Section 4
14:45 – 16:00

รายการ
-

ปฐมบทก่อนการอบรม
ความสําคัญของการฟัง
ศาสตร์การรับรู้ของผู ้นํา (หัวใจนักปราชญ์)
มหัศจรรย์ การฟั ง 4 มิติ ช่ วยยกระดับการฟัง ตังแต่การฟั งขันพืนฐาน
จนกระทังถึงการฟั งชันลึกทีสุด

พักเบรก 15 นาที
- เทคนิคการฟังเชิงลึก และวิธีการก้าวผ่านมิตสิ กู่ ารฟั งชันสูง
- นิทานและการแก้ปริศนา
- บททดสอบ / สาธิต การฟังของแต่ละท่าน
พักรับประทานอาหารกลางวัน
- ข้อควรระวัง หลุมพลางของการฟั งทีล้มเหลว
- กิจกรรม ฝึ กการฟั งและการตังคําถาม
ผู ้เข้าอบรมต้องใช้ปฏิภาณในการฟั งและสร้างกลยุ ทธ์ในการตังคําถามเพือให้
ได้ข้อมูลทีทีมของตนต้องการ
- กิจกรรม คําสร้อยลูกโซ่
ให้เห็นอุ ปสรรคของการฟังทีเราเป นคนสร้างขึo

-

พักเบรก 15 นาที
กลยุ ทธ์การตังคําถาม
คําถามสร้างมิตร
กิจกรรม คําถามสร้างมิตร
สามขันตอนของการถามและขบวนการวิเคราะห์ประเมินผล
ให้โจทย์เป นการบ้าน เพือกลับมานําเสนอในวันทีสองของการอบรม
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ตารางการอบรม
กลยุ ทธ์การฟังและถามอย่างชาญฉลาด
วันทีสองของการอบรม
ช่ วงเวลา
Section 1
09:00 – 10:30

Section 2
10:45 – 12:00

Section 3
13:00 – 14:30

Section 4
14:45 – 16:00

รายการ
- ส่งการบ้าน กิจกรรมกลุ่มย่อย กระจายสูก่ ลุม่ ใหญ่
- ระดมความคิดวิเคราะห์และประเมินจากการบ้าน
- เชื อมโยงใช้กับการทํางาน
พักเบรก 15 นาที
- กิจกรรม สุนทรียสนทนา
พัฒนาทักษะการฟังอย่างเป นธรรมชาติ เข้าถึงความรูส้ ึกของผู ้พูด
- ชมคลิป การฟังและถาม จากมืออาชีพ
- 14 ขันตอน จากการเริ มฟั ง จนถึง การสือความอย่างเหมาะสม

-

พักรับประทานอาหารกลางวัน
เทคนิคการสือสารส่วนบุ คคลชันเลิศ
กิจกรรม จริง – เดา
ชมคลิปตัวอย่างการฟังและถาม จากละคร
ทฤษฎีนําเดือด

-

พักเบรก 15 นาที
กิจกรรมพิเศษ บททดสอบการฟัง การถาม และการสังเกต
วิเคราะห์ประมวลผล
กิจกรรม นานาคําถาม สารพัดคําตอบ
วิทยากรสรุ ปการอบรม
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