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WHY must be this course?   (ทําไมจึงตอ้งเป นหลักสตูรนี?)                              

ปัญหาของการสอืสารสว่นใหญส่าเหตุเกิดจากการไม่ฟังกัน เวลาฟังก็ตคีวามกันไปคนละทาง เทคนิคการ

ฟังทีดีจะช่วยให้การสอืสารมีคณุภาพ และทําใหบ้รรลุวัตถปุระสงค์ในการสอืสารทงัสองฝ่าย นอกจากนีวิธีการ

ตังคําถามทีดีจะยิ งช่วยใหก้ารสนทนาหรือการประชุมมีประสิทธิภาพ ซึงจะเป นประโยชน์ต่อทังตนเองและองคก์ร 

 HOW to train?  (มีกระบวนการในการฝึกอบรมอย่างไร?) 

บรรยาย  ใช้ทฤษฎีเฉพาะของเดอะเบสท์ทีเข้าใจงา่ย เห็นภาพ  
สาธติ     ด้วยกิจกรรมการปฏิบัติจริง ทดสอบและทดลองด้วยตัวเอง สร้างความเข้าใจอย่างทัวถึง 
คลปิวดีีโอ  ทีช่วยกระตุ้นให้เห็นความลกึซึง เข้าถึงแก่นของเนือหาได้รวดเร็ว 

กจิกรรม  ทีผู้เข้าอบรมตอ้งร่วมกันปฏิบัติ ให้เกิดทักษะและความช านาญอย่างทัวถึงทุกคน 

ถาม/ตอบ  ความชดัเจนในการตอบคําถามของวิทยากรจะช่วยใหผู้้เรียนได้รับสิ งทีต้องการครบถ้วน 

WHAT is this course about?  (หลักสตูรนีฝึกอบรมในเรืองใด?) 

 ภาวะผู้นํา 

 สามารถวิเคราะห์แยกแยะจับประเด็นของผู้พูดได้อย่างถูกต้องแม่นยํา 

 สามารถเข้าใจและเข้าถึงความรู้สกึของผู้พูดได้เป นอย่างดี 

 สามารถกําหนดทิศทางของผู้อืนใหค้ล้อยตามได้อย่างเป นธรรมชาต ิ

 ชนะใจผู้อืน ด้วยการฟังและการถามทีมีประสิทธิภาพ 

 ได้รับความไว้วางใจ และ ความเชือถือจากบุคคลอืน 

 ฉลาดพูด สามารถเลือกแง่มุมทีจะพูดให้ผูอ้ืนเข้าใจง่าย 

WHO should participate?  (ผู้ทีควรเขา้อบรมใหลักสตูรนีคือ?)  

พนักงานทกุระดบั จนถึง ผูบ้รหิาร  

Listening & Questioning 
Strategies 

กลยุทธก์ารฟังและถาม
อย่างชาญฉลาด 
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รายละเอยีดโครงการ 
 

 ชือหลกัสตูร  : กลยุทธ์การฟังและถามอยา่งชาญฉลาด 
 ระยะเวลา : 2 วัน  9:00 – 16:00 น.  (12 ชวัโมง) 

 จํานวนผูเ้ข้าอบรม : ไม่เกิน 30 คน  

 สถานท ี : ห้องประชุม จัดเก้าอีแบบ Class room 

 ทมีวิทยากร : อาจารย์แสงธรรม บัวแสงธรรม พร้อมทีมงาน 1-2 ท่าน 

   The Best Speech Plus Training Center  

หวัข้อการอบรม 

1. ความสําคญัของการฟัง 

การฟังเป นการมอบคณุค่าให้แก่คนทีพูดกับเรา และแสดงถึงภาวะผู้นําในตัวเรา 

2. หวัใจนักปราชญ์ “สุ จ ิปุ ล”ิ 

ขบวนการรับรู้เรียนรู้ของปราชญ์ให้ความสาํคัญกับการฟังเป นอันดับที 1 

ฟังแล้วจินตนาการ เมือเกิดข้อสงสยัให้ ถาม เมือได้คาํตอบแล้วให้บันทึกเก็บไว้ 

จะเห็นได้ว่าในหัวใจนักปราชญ์นี มีการฟังและแก้ปัญหาด้วยการตังคําถามเป นจุดเริมต้น 

3. ศาสตรก์ารฟัง 4 มิต ิ

คือการแจกแจงให้เหน็ถึงระดับการฟังในมิตติ่าง ๆ อยา่งชดัเจนและเห็นผลกระทบทีสง่ผลทังในแง่ลบ

และในมุมบวก  

กิจกรรม : ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอย่างลึกซึงของการฟังในระดับต่าง ๆ  

กิจกรรม : บททดสอบประสทิธิภาพการฟังของผู้เข้าอบรม 

4. เทคนิคการฟังเชิงลกึ 

คือการทะลุทะลวงมติิการฟังจากระดับล่างสุดไปสู่ระดับบนสุด ซึงจะส่งผลใหก้ลายเป นนักฟังชนัเลศิ

ระดับนักปราชญ์ 

กิจกรรม : เทคนิคการตังคําถามและการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการฟัง 

5. หลมุพรางของการฟัง 

ด่วนสรุป ขัดจังหวะผู้อืน เปลยีนเรืองพูด ต่อประโยคทคีนอืนพูดให้จบ อารมณ์เสยี ใช้ความคิดใน

ขณะทีฟังเกินขอบเขต 

6. กจิกรรม ฝึกการฟังและการตังคําถาม 

ผู้เข้าอบรมต้องใช้ปฏิภาณในการฟังและสร้างกลยุทธ์ในการตังคําถามเพือให้ได้ข้อมูลทตีนต้องการ 

7. กจิกรรม คาํสรอ้ยลกูโซ่ 

ให้เห็นอุปสรรคของการฟังทีเราเป นคนสร้างขึน 
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8. กลยุทธก์ารตังคําถามอย่างชาญฉลาด (คําถามสรา้งมิตร) 

ชมด้วยคําถาม ถามด้วยความห่วงใย ถามสร้างบรรยากาศ ใหก้ําลังใจด้วยคําถาม 

กิจกรรม : ฝึกการตังคําถามสร้างมิตร 

9. สามขันตอนการถามและขบวนการวเิคราะหป์ระเมินผล 

เริ มถามเพือเปิดความคิด ถามต่อเนืองเพือวิเคราะหข์อ้มูล ถามเพือประมวลผลหาความต้องการทีเท้

จริงของผู้พูด 

(ใหโ้จทย์เป นการบ้าน ผู้เข้าอบรมต้องกลับไปเตรยีมทํามาเพือนํามาเสนอวันรุ่งขึน) 

10. กจิกรรม ทบทวนและทาํความเขา้ใจเนือหาของการฟังและการถาม 

เริ มต้นวันทีสองของการอบรมด้วยการ ส่งการบ้านทีให้ไว้ พร้อมจับกลุ่มระดมความคิดช่วยกัน

วิเคราะหผ์ลงาน (เป นการทบทวนและการฝึกใช้ความรูค้วามเข้าใจของเนือหาทีเรยีนมา) 

11. กจิกรรม สุนทรยีสนทนา 

มองใจเขา ดูใจตัวเอง เห็นโลกทังใบ 

ชมคลิป บทสัมภาษณ์ การฟังและการถาม จากผู้เชียวชาญ 

12. 14 ขันตอน จากการเรมิฟัง จนถึง การสอืความอย่างเหมาะสม 

ขยายภาพให้เหน็กระบวนการทํางาน เริมตังแต่การฟัง การประมวล ไปจนถึงขันตอนการสือสารออก

ไปสูคู่ส่นทนา เพือจะได้เข้าใจขันตอนทีถูกต้องอย่างละเอียด 

13. เทคนิคการสอืสารส่วนบุคคลชนัเลศิ 

เป นวงจรแห่งการสนทนา ทีประกอบไปด้วย การฟัง การถามและการสังเกตโดยใช้กิจกรรมช่วยเสริม

ความเข้าใจ และช่วยใหเ้ข้าถงึประเด็นเนือหา 

กิจกรรม : จริง-เดา 

ชมคลิป : ตัวอย่างการฟังและการถามจากละคร 

14. ทฤษฎนํีาเดอืด (อ่านภาษากาย) 
เพราะธรรมชาติของมนุษยนั์น ชอบแสดงความคิดของตนเองอยู่ตลอดเวลาแม้ตอนทีอยู่เฉย ๆ โดยจะ

สอืผ่านภาษากาย (เหมือนนําทีเดือด จะแสดงทกุวิถทึางให้รู้ว่า นําเดือดแล้วแม้เราจะปิดภาชนะให้มิด

เพียงใดกต็าม) ดังนันเราจึงสามารถอ่านความคิดของคนได้จากภาษากาย 

15. กจิกรรมพเิศษ บททดสอบการฟังการถามและการสังเกต 

เป นการแสดงทักษะการฟังการถามและการสังเกตของผู้เข้าอบรม ฝึกภาคปฏิบัตจิริงทุกคน 

หวัข้อต่าง ๆ จะมีกรณศึีกษาและกิจกรรมย่อยเพือเสรมิความรู้ความเข้าใจ 
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ตารางการอบรม 
กลยุทธก์ารฟังและถามอย่างชาญฉลาด 

วันแรกของการอบรม  

ช่วงเวลา รายการ 

Section 1 

09:00 – 10:30 

- ปฐมบทก่อนการอบรม 

- ความสําคัญของการฟัง 

- ศาสตร์การรับรู้ของผู้นํา (หวัใจนักปราชญ์) 

- มหศัจรรย์ การฟัง 4 มิต ิช่วยยกระดับการฟัง ตังแต่การฟังขันพืนฐาน 

จนกระทังถึงการฟังชนัลึกทสีุด 

 

พักเบรก 15 นาที 

Section 2 

10:45 – 12:00 

- เทคนิคการฟังเชิงลกึ และวิธีการก้าวผ่านมิตสิูก่ารฟังชนัสูง 

- นิทานและการแก้ปริศนา 

- บททดสอบ / สาธิต การฟังของแต่ละท่าน 

 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

Section 3 

13:00 – 14:30 

- ข้อควรระวัง หลุมพลางของการฟังทีล้มเหลว 

- กิจกรรม ฝึกการฟังและการตังคําถาม  

ผู้เข้าอบรมต้องใช้ปฏิภาณในการฟังและสร้างกลยุทธ์ในการตังคําถามเพือให้

ได้ข้อมูลทีทีมของตนต้องการ 

- กิจกรรม คําสร้อยลกูโซ่  

ให้เห็นอุปสรรคของการฟังทีเราเป นคนสร้างขoึ 

 

พักเบรก 15 นาที 

Section 4 

14:45 – 16:00 

- กลยุทธก์ารตังคําถาม 

- คําถามสร้างมิตร 

- กิจกรรม คําถามสร้างมิตร 

- สามขันตอนของการถามและขบวนการวิเคราะห์ประเมนิผล 

- ใหโ้จทย์เป นการบ้าน เพือกลับมานําเสนอในวันทีสองของการอบรม 
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ตารางการอบรม 

กลยุทธก์ารฟังและถามอย่างชาญฉลาด 

วันทสีองของการอบรม 

 

ช่วงเวลา รายการ 

Section 1 

09:00 – 10:30 

- ส่งการบ้าน กิจกรรมกลุ่มย่อย กระจายสูก่ลุม่ใหญ่ 

- ระดมความคดิวิเคราะห์และประเมินจากการบ้าน 

- เชือมโยงใช้กับการทํางาน 

 

พักเบรก 15 นาที 

Section 2 

10:45 – 12:00 

- กิจกรรม สนุทรียสนทนา 

พัฒนาทักษะการฟังอยา่งเป นธรรมชาติ เข้าถึงความรูส้ึกของผู้พูด 

- ชมคลิป การฟังและถาม จากมืออาชีพ 

- 14 ขันตอน จากการเริมฟัง จนถึง การสอืความอย่างเหมาะสม 

 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

Section 3 

13:00 – 14:30 

- เทคนิคการสอืสารสว่นบุคคลชนัเลิศ 

- กิจกรรม จริง – เดา 

- ชมคลิปตัวอย่างการฟังและถาม จากละคร 

- ทฤษฎีนําเดือด 

 

พักเบรก 15 นาที 

Section 4 

14:45 – 16:00 

- กิจกรรมพิเศษ บททดสอบการฟัง การถาม และการสังเกต 

- วิเคราะห์ประมวลผล 

- กิจกรรม นานาคําถาม สารพัดคําตอบ 

- วิทยากรสรุปการอบรม 

 


