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หลักการและเหตุผล
การสอสารเปนทกษะททุ
การสื
อ่ สารเป็ นทักษะทีท่ กคนต้
กคนตองใชในการทางาน
องใช้ในการทํางาน ความสาเรจในการทางานไมวาจะเปนผู
ความสําเร็จในการทํางานไม่วา่ จะเป็ นผ้บรหารหรอ
ริหารหรือ
ผูป้ ฏิบตั งิ าน ไม่วา่ ในวิชาชีพหรือธุรกิจใด ล้วนขึน้ อยูก่ บั ทักษะในเรือ่ งนี้ จุดประสงค์ในการสือ่ สารคือ ให้อกี ฝา่ ยหนึ่งได้
รับรูแ้ ละเข้าใจ และสามารถโน้มน้าวใจเขาได้ แต่ไม่มใี ครทีส่ ามารถสือ่ สารแล้วบรรลุจุดประสงค์เหล่านี้ได้ตลอด จึงมัก
เกิดปญั หาในเรื่องความไม่เข้าใจกัน ความขัดแย้ง และความเครียดในการทํางาน
อุปสรรคสําคัญของการสือ่ สารคือ เรามักสือ่ สารตามแบบทีต่ นถนัดโดยไม่ได้คาํ นึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคล และเรามักมีจุดบอดในการสือ่ สารทัง้ ตอนพูดและตอนฟงั โดยทีเ่ ราไม่รตู้ วั

วัตถุประสงค์
• ตระหนักถึงความแตกต่างทางบุคลิกภาพทีม่ ผี ลต่อสไตล์การสือ่ สาร
• เพือ่ ให้มองเห็นสิง่ ทีเ่ ป็ นอุปสรรคต่อการสือ่ สารอย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้ ในด้านการพูดและการฟงั ได้แก่
สไตลการพู
ไ ์
ด ภาษากาย จุดบอด อุปสรรคในการรบฟงอยางชดเจน
ใ
ั ฟ ั ่ ชั
• ทําแผนเปลีย่ นแปลงสไตล์การพูดและภาษากายซึง่ เป็ นปญั หาในการสือ่ สารของตนเอง
• ทําแผนลดหรือขจัดจุดบอดในการสือ่ สารของตนเอง
• เข้าใจสิง่ ทีเ่ ป็ นอุปสรรคในการรับฟงั และมีแนวทางในการแก้ไข
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PROPOSAL
ข้อมูลทัวไป
่
ระยะเวลา
2 วัน ((8:30 น. – 16:30 น.))
เหมาะสําหรับ
พนักงานทุกท่านทีต่ อ้ งทํางานร่วมกันเป็ นทีม
จํานวนผูเ้ ข้าอบรม 30 ท่าน
เครื่องมือและรูปแบบการอบรม
ใช้ความรูท้ างบุคลิกภาพ เอ็นเนียแกรม ผ่านกิจกรรมอบรมแบบ Active Training เพื่อให้เกิดการเรียนรู้
อย่างเต็มที่ เช่น ประเมินตนเอง สนทนากลุ่มย่อย อภิปรายแลกเปลีย่ นความคิดเห็น โค้ชชิง่ การแสดงบทบาท
สมมติ และ การทําแผนพัฒนาตนเอง เป็ นต้น

CONTENT
Day One
0815 - 0830

• ลงทะเบียน และ กิจกรรมอุุน่ เครือ่ ง

0830 – 0930

Introduction

0930 -1200
(รวมพัก 15 นาที)

Basic Enneagram I :
Self-Discovery

• “ความเข้าใจเรือ่ งคน” สําคัญต่อการทํางานเป็นทีม
อย่างไร ?
• “เอ็นเนียแกรม” คืออะไร
• ค้นหาสไตล์เอ็นเนียแกรมของตนเอง
• แลกเปลีย่ นและเรียนรู้ จากคนสไตล์อน่ื

1200 – 1300
1300 - 1500
(รวมพัก 15 นาที)

1515 - 1630

รับประทานอาหารกลางวัน
Basic Enneagram II :
Understanding YourSelf &
Others

เจาะลึกคนแต่ละสไตล์
• แรงจูงใจ กรอบความคิด ความเชือ่ ฯลฯ
• จุดแข็ง/จุดอ่อน โดยทัวไปของคนแต่
่
ละสไตล์
• ปญั หาและอุปสรรคของคนแต่ละสไตล์

Day Two
0830 – 0900
0900 – 1200
(รวมพัก 15 นาที)

Introduction
Start working with Effective
Communication

1200 – 1300
1300 – 1500

1515 – 1630
(รวมพัก 15 นาท)
(รวมพก
นาที)

• ทบทวนเนื้อหาวันแรก
• เข้าใจสไตล์การทํางานและแนวทางการทํางานให้เข้ากัน
ของคนแต่ละเบอร์
• แนวทางการสือ่ สารให้เข้าใจกันสําหรับคนแต่ละสไตล์
รับประทานอาหารกลางวัน

Exploring the
Communication problems &
Solutions

• สํารวจปญั หาในการสือ่ สาร
• สไตล์การสือ่ สาร ภาษากาย จุดบอด และอุปสรรคในการฟงั
ั
• การลดจุดบอดและปญหาในการสื
อ่ สาร
• การวางแนวทางพฒนาการตนเอง
การวางแนวทางพัฒนาการตนเอง

หมายเหตุ : เวลาและหัวข้ออาจมีการปรับเปลีย่ นตามความเหมาะสม
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กรอบแนวคิ ดในการอบรม

EQ

EQ

เขาอกเขาใจ
สือ่ สาร
ปรับตัว

- ตระหนักรูตัว
- บริหารตนเอง

- ตระหนักรูตัว
- บริหารตนเอง

เครื่องมือหลักในการอบรม
1. เอ็นเนี ยแกรม (Enneagram) เป็ นเครื่องมือทีไ่ ด้รบั การยอมรับในระดับสากลว่า สามารถเพิม่ อีควิ อย่างได้ผล
เพราะเอ็นเนียแกรม อธิบายพฤติกรรมของคนได้อย่างเป็ นระบบ ชัดเจนและแม่นยํา โดยเริม่ ต้นจากแรงจูงใจ ทัศนคติ
ความคิดความเชื่อ ความรู้สกึ นึกคิด ฯลฯ ของคนแต่ละสไตล์ ซึ่งเป็ นที่มาของพฤติกรรมอย่างอัตโนมัติ หรือปฏิกิรยิ า
โต้ตอบ โดยเฉพาะยามเครียด
ความรู้เ อ็น เนี ย แกรมนอกจากจะช่ว ยให้เ ราเข้า ใจตัว เองและผู้อ่ืน แล้ว ยัง ให้แ นวทางในการปรับ เปลี่ย น
พฤติกรรมทัง้ เพือ่ เปลีย่ นแปลงตัวเอง และพัฒนาความสัมพันธ์ทด่ี กี บั ผูอ้ น่ี ด้วย
คนสไตล 9 : นักไกลเกลี่ย • ผูประสานไมตรี
คนสไตล 8 บอส • นักตอสู
คนสไตล 7 จอมโปรเจค • นักผจญภัย
คนสไตล 6 เจาหนูจําไม • เพื่อนตาย
คนสไตล 5 นักสังเกตการณ • นักคิด

คนสไตล 1 : คุณละเอียด • นักจัดระเบียบ
คนสไตล 2 : ผูเสียสละ • พอพระ/แมพระ
คนสไตล 3 : คนเกง • ผูใฝสําเร็จ
คนสไตล 4 : ศิลปน • คนโศกซึ้ง

2. โมเดลการสื่ อสารพืน้ ฐาน ซึง่ ประกอบด้วย
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