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• Context
• Personality
• Organization
• Goals, Resources
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กลยุทธ์การสื่อสาร
เพื่อแก้ไขความขัดแย้งในองค์กร



รู้เขา รู้เรา สื่อสารร้อยครั้ง ชนะใจร้อยครั้ง 
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1.เพราะมีเขา จึงมีเรา
2.เราเป็นส่วนหน่ึงของเขา 
เขาเป็นส่วนหนึ่งของเรา
3.Be An Ally, Not A Bully

4.Active Listening 
5.Green Mindset 
6.ขอโทษไว้ ให้อภัยเป็น

6 กลยุทธ์การสื่อสารเพ่ือแก้ไขความขัดแย้งในองค์กร



Empathic Communication2
Interest (ความต้องการ, แรงจูงใจ)
Legitimacy (ความยุติธรรม)

Relationship (ความสัมพันธ)์
Options (ตัวเลือก)

Commitments (ค ามั่น)

Communication (การสื่อสาร)



Empathic Communication
• รับฟังก่อนพูด สะท้อนการรับฟัง ฝึกรับฟังและลิงโลด
• เราจะไม่ด่วนสรุป เราไม่ใช่ผู้พิพากษา
• ถ้าเราเป็นเขา ถ้าเรามีบทบาทเหมือนเขา
• ศิลปะในการไถ่ถาม
• หัวอกเรา-หัวอกเขา



1. พูดและท าอย่างใส่ใจ
2. พูดตรงประเด็น
3. ระวังเร่ืองการใชเ้ครื่องมือสื่อสาร
4. ค าถามปลายเปิดฝึกไว้
5. อ่านใจเขาแล้วพูดค าเหล่านั้น
6. ทวนความในสิ่งที่รับฟัง
7. รักษาสัญญา
8. ระวังถ้อยค าและภาษากาย

Empathic Communication Speech



o โครงสร้างอ านาจ เช่น หัวหน้า-ลูกน้อง, ครู-นักเรียน, ผู้ให้บริการ-ผู้รับบริการ
o เศรษฐกิจ เช่น ผู้มีรายได้น้อย-ผู้มีรายได้สูง, กลุ่มนายทุน-กลุ่มผู้เสียผลประโยชน์
o ความเช่ือ เช่น เช่ือในศาสนาท่ีแตกต่างกัน, เชื่อในปรัชญาการเมืองท่ีแตกต่างกัน
o สถานะสังคม เช่น คนมีชื่อเสียง-คนท่ัวไป, ราชการ-ประชาชน, คนรวย-คนจน
o วัฒนธรรม เช่น วัฒนธรรมตะวันตก-วัฒนธรรมไทย, หัวโบราณ-หัวสมัยใหม่

เอาใจเขามาใส่ใจเรา



3 Leadership Speech

1.Intrapersonal Communication

2.Interpersonal Communication
3.Public Communication 



: 
เราท้ังผองพ่ีน้องกัน

เพราะมีเขาจึงมีเรา เราเป็นส่วนหน่ึงของเขา เขาก็เป็นส่วนหน่ึงของเรา
เราเป็นด่ังกันและกัน 

feel good and bring more enjoyment 

1.Intrapersonal Communication
2.Interpersonal Communication



เตรียมการพูดแบบชาวโรมัน
1. การคิดค้นประดิษฐ์เนื้อหา(Invention) 

2. การจัดเรียบเรียงเนื้อหา (Disposition) 

3. ท่วงท านอง  (Style) 

4. การจดจ าเร่ืองท่ีจะพูด (Memory) 

5. การกล่าวเนื้อหาน าเสนอ(Delivery) 

Roman Speech 
3.Public Communication 



อริสโตเติล 
บิดาแห่งวาทศาสตร์

หมายถึง ลักษณะความน่าเชื่อถือของผู้พูด
หมายถึง รู้สภาพอารมณ ์ทัศนคติของผู้ฟัง
หมายถึง รู้จักใช้เหตุผลอย่างถูกต้อง

Greek Speech

3.Public Communication 



Speak with confidence
มั่นใจ เลือกใช้ค า แม่นย าข้อมูล เกื้อกูลเสมอ

3.Public Communication 



เทคนิคการพูดส่วนเนื้อหาสารัตตะ

แนวคิดใหญ่
แจกแจง
ล าดับเรื่องราวตามความเหมาะสม

• สร้าง 3 ประเด็น ธงเรื่อง 
• สร้าง 3 KEYWORDS ส าคัญ
• สร้าง 3 ประโยคสั้น 
• สร้าง 3 ข้อสนับสนุน Ideas 
• สร้าง 3 ตัวอย่างเก่ียวข้องกับเรื่อง

The Golden 
Rule of Three

ขณะพูด
หลักการพูด

3.Public Communication 



HAMBURGER SPEECH
3.Public Communication 



พลังของ NONVERBAL  COMM.

ภาษาพูดโกหกง่าย ภาษากายโกหกยาก



NONVERBAL COMMUNICATION





พลังของเสียง (POWER OF VOICE)
ระดับของเสียง (PITCH)
น้ าเสียง/โทนเสียง (TONE OF VOICE)
หางเสียง (Inflection of Voice)
จังหวะอัตราความเร็ว 
วรรคตอน/การหยุด
ความต่อเนื่องหรือลื่นไหล
การออกเสียงอักขระและควบกล้ า

VOICE



พลังของ VERBAL COMMUNICATION



สื่อสารวาจาแบบพาธอส
จากสมองสู่สมอง
จากจิตใจสู่จิตใจ

จากเหตุผลสู่เหตุผล



Practice-ฝึกฝน4



กิจกรรม ส ารวจปัญหาการสื่อสารด้วยวาจาในตัวเรา

1.พูดเร็ว รัว 
2.เสียงเบาแหบพร่า
3.ลิ้นเต็มปาก
4.ห้วนห้าวแข็งกระด้าง
5.เสียงราบเรียบ
6.มีอ้ า ๆ อ้ึง ๆ เอ่อ อ่า แบบว่า นะ
คะ ครับ คั่นมากเกินไป
7.วรรคตอนผิด
8.ควบกล้ าไม่ชัด



• ตัวสั่น มือสั่น เสียงสั่น
• ยืนเขย่า เท้าเขย่ง ล าตัวแกว่ง
• หน้าไม่คล้องกับเรื่อง
• ตาลอย ตาไม่ล็อก ตาไม่มิตร
• ลุกลี้ลุกลนกระวนกระวาย
• หายใจแรง 
• จังหวะการสื่อสาร
• แลบลิ้น ล้วงกระเป๋า กอดอก
• ผิดที่ ผิดเวลา ผิดโอกาส 

ส ารวจอุปสรรคด้านอวัจนภาษา



• ระดับภาษา
• ไม่เรียงล าดับ
• ไม่ยืดประโยคและประโยคไม่สมบูรณ์
• ค าศัพท์เฉพาะกลุ่มเกินไป
• ใช้ค าผิดความหมาย
• เนื้อหาวกไปวนมา
• นอกประเด็น
• ข้ามหรือลืมจุดส าคัญ
• ตัวอย่างไม่ตรงกับหัวข้อ
• จบไม่ลง

ส ารวจอุปสรรคด้านวัจนภาษา



• ความภูมิใจในชีวิต
• ใครคือแรงบันดาลใจของเรา
• แบรนด์ไหนที่เราชื่นชอบ
• เหตุผลที่เราพัฒนาคนเอง

• ความสุขของแม่
• ใจสู้
• สังคมอุดมคติ
• โอกาสแห่งชีวิต

ที่มา:สัมมนาTED 2016, 

Short Story GAME

PRACTICE MAKES PERFECT 



• ใช้ศัพท์สุนทรพจน์
• ใช้เสียงอ่อนนุ่มให้ก าลังใจ
• ปราศรัยหน้าเวที
• เล่าเร่ืองสนุก ๆ 
• กล่าวร าลึกคุณ  
• การโน้มน้าวใจให้เลิกเหล้า-บุหรี-่อ้วน
• ส่งต่อข้อมูลส าคัญจากผู้บังคับบญัชา
• ขายสินค้าที่ส านักงานผลิตขึ้น
• แสดงความคิดเห็นในที่ประชุม
• สั่งการแบบงานต้องเสร็จ
• พูดก าหนดกรอบการท างาน
• กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

กิจกรรมการสื่อสารสานสัมพันธ์



Please to Ears

Please to Eyes 

Please to Mind


