
  
 

 

You can be the best by THE BEST.  

 

 

 

 

 

 
 

WHY must be this course?   (ท ำไมจึงต้องเป็นหลกัสตูรนี?้)                              

เพรำะเรำรู้ว่ำ ปัญหำของกำรสื่อสำรสว่นใหญ่สำเหตเุกิดจำกกำรไม่ฟังกนั เวลำฟังก็ตีควำมกนัไปคนละทำง ดงันัน้
เทคนิคกำรฟังที่ดีจะช่วยให้กำรสื่อสำรมีคณุภำพบรรลวุตัถปุระสงค์ทัง้สองฝ่ำย และวิธีกำรตัง้ค ำถำมที่ดีจะยิ่งช่วยให้
กำรสนทนำหรือกำรประชมุมีประสิทธิภำพ ก่อเกิดประโยชน์ทัง้ต่อตนเองและองค์กร 

 HOW to train?  (มีกระบวนกำรในกำรฝึกอบรมอย่ำงไร?) 
ขบวนการสอน 
บรรยาย  ด้วยหลกัทฤษฎีเฉพำะของเดอะเบสท์ที่เข้ำใจง่ำย เห็นภำพ  
สาธิต     ด้วยกิจกรรมกำรปฏิบติัจริง ทดสอบและทดลองด้วยตวัเอง สร้ำงควำมเข้ำใจอย่ำงทัว่ถึง 
คลิปวีดีโอ  ที่ช่วยกระตุ้นให้เห็นควำมลกึซึง้ เข้ำถึงแก่นของเนือ้หำได้รวดเร็ว 
กิจกรรม  ที่ผู้ เข้ำอบรมต้องร่วมกนัปฏิบติั ให้เกิดทกัษะและควำมช ำนำญอย่ำงทัว่ถึงทุกคน 
ถาม/ตอบ  ควำมชดัเจนในกำรตอบค ำถำมของวิทยำกรจะช่วยให้ผู้ เรียนเติมเต็มในสิ่งที่ต้องกำรครบถ้วน 

WHAT is this course about?  (หลกัสตูรนีฝึ้กอบรมในเร่ืองใด?) 
✓ ภำวะผู้น ำ 

✓ สำมำรถวิเครำะห์แยกแยะจบัประเด็นของผู้พดูได้อย่ำงถูกต้องแม่นย ำ 

✓ สำมำรถเข้ำใจและเข้ำถึงควำมรู้สกึของผู้พดูได้เป็นอย่ำงดี 

✓ สำมำรถก ำหนดทิศทำงของผู้ อ่ืนให้คล้อยตำมได้อย่ำงเป็นธรรมชำติ 

✓ ชนะใจผู้ อ่ืน ด้วยกำรฟังและกำรถำมที่มีประสิทธิภำพ 

✓ ได้รับควำมไว้วำงใจ และ ควำมเชื่อถือจำกบุคคลอื่น 

✓ ฉลำดพดู สำมำรถเลือกแง่มมุที่จะพดูให้ผู้ อ่ืนเข้ำใจง่ำย 

WHO should be trained?  (ผู้ที่ควรเข้ำอบรมใหลกัสตูรนีคื้อ?)  
คุณ และ ทุกคนรอบตัวคุณ เพรำะบำงคนอำจไม่จ ำเป็นต้องเรียนกำรพดู แต่การฟังเป็น จ าเป็นส าหรับทุกคน  

Listening Techniques & 

Questioning Strategies 

เทคนิคการฟัง  
กลยุทธ์การตัง้ค าถาม 



  
 

 

You can be the best by THE BEST.  

รายละเอียดโครงการ เทคนิคการฟัง กลยุทธ์การตัง้ค าถาม 
 

ชื่อหลักสูตร  : Listening Techniques & Questioning Strategies 

ระยะเวลา : 1 วนั  (6 ชัว่โมง) 

จ านวนผู้เข้าอบรม : ไม่เกิน 30 คน (จ ำนวนผู้ เข้ำอบรม มีผลต่อค่ำใช้จ่ำยวิทยำกร) 

สถานที่ : ห้องประชมุ โถงโลง่ไม่มีเสำ จดัเก้ำอีแ้บบ Class room 

ทีมวิทยากร : อำจำรย์แสงธรรม บวัแสงธรรม 

  The Best Speech Plus Training Center  

หัวข้อการอบรม 

1. ความส าคัญของการฟัง 

2. ศาสตร์การรับรู้ของผู้น า 

3. ศาสตร์การฟัง 4 มิติ 

4. เทคนิคการฟังเชิงลึก 

5. อุปสรรคและปัญหาท าให้การฟังล้มเหลว 

6. หลักการสนทนาอย่างชาญฉลาด 

7. เทคนิคการตัง้ค าถามที่ทรงพลัง 

8. เทคนิคการอ่านความคิดผู้อื่นผ่านภาษากาย 

หวัข้อต่ำงๆจะมีกรณีศกึษำและกิจกรรมย่อยเพื่อเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจ 

  



  
 

 

You can be the best by THE BEST.  

ตารางการอบรม 

Listening Techniques & Questioning Strategies 

 

ช่วงเวลา รายการ 
Section 1 

09:00 – 10:30 
- ปฐมบทก่อนกำรอบรม 

- ควำมส ำคญัของกำรฟัง 
- ศำสตร์กำรรับรู้ของผู้น ำ (หวัใจนกัปรำชญ์) 

- มหศัจรรย์ กำรฟัง 4 มิติ ช่วยยกระดบักำรฟัง ตัง้แต่กำรฟังขัน้พืน้ฐำน จนกระทัง่ถึง
กำรฟังชัน้ลกึที่สดุ 

พกัเบรก 15 นำที 
Section 2 

10:45 – 12:00 
- เทคนิคกำรฟังเชิงลกึ และวิธีกำรก้ำวผ่ำนมิติสูก่ำรฟังชัน้สงู 
- ข้อควรระวงั หลมุพลำงของกำรฟังที่ล้มเหลว 

- นิทำนและกำรแก้ปริศนำ 
- บททดสอบ/ สำธิต กำรฟังของแต่ละท่ำน 

พกัรับประทำนอำหำรกลำงวนั 
Section 3 

13:00 – 14:30 
- คลิป วีดีโอ เร่ือง ถำมอย่ำงไรจึงเป็นค ำถำมที่ดี 

ผู้ เข้ำอบรมร่วมกนัวิเครำะห์และแสดงควำมคิดเห็น 
- คลิป วีดีโอ อำนภุำพของกำรถำม 

ผู้ เข้ำอบรมร่วมวิเครำะห์และแสดงควำมคิดเห็น 

- กิจกรรม ฝึกกำรฟังและกำรตัง้ค ำถำม  
ผู้ เข้ำอบรมต้องใช้ปฏิภำณในกำรฟังและสร้ำงกลยทุธ์ในกำรตัง้ค ำถำมเพื่อให้ได้
ข้อมลูที่ทีมของตนต้องกำร 

- หลกักำรสนทนำ ประสำนทกัษะกำรฟังกำรถำมและกำรสเักตอย่ำงมีคณุภำพ 
พกัเบรก 15 นำที 

Section 4 
14:45 – 16:00 

- ทฤษฎีน ำ้เดือด ว่ำด้วยกำรอ่ำนภำษำกำยเพื่อทรำบควำมรู้สกึและควำมนึกคิดขอคู่
สนทนำ  

- กิจกรรมกลุม่พิเศษ สร้ำงทกัษะและควำมเข้ำใจในขบวนกำรฟังและกำรตัง้ค ำถำม 
ด้วยกำรจดัแบ่งเป็นกลุม่ละ 3 ท่ำนให้ใช้ขบวนทศัน์ กำรสงัเกต กำรตัง้ค ำถำมและ
กำรฟัง โดยคิดวิเครำะห์ก่อนกำรตดัสินใจในข้อมลูที่ได้รับ 

- ผู้ เข้ำอบรมร่วมกนัคิดวิเครำะห์สิ่งที่ได้จำกกิจกรรม 

- ถำม-ตอบ ไขข้อข้องใจ 
- กลำ่วสรุป/ ปิดกำรอบรม 


