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Course: 
Active Listening Skills 
ทกัษะการฟังเชิงรุก 

 
Course ID: BN010049 

Duration: 1 day (9:00 – 16:30) 
Instructor:  
 
หลักการและเหตุผล: 

ในการสือ่สารใดๆ หรือการพดูคยุสนทนาระหวา่งกนัในเร่ืองใดเร่ืองหนึง่นัน้ “ทกัษะการฟัง” เป็นสิง่ท่ีสาํคญัอยา่งยิ่ง นอกจากนํามาซึง่

ความสาํเร็จในการสือ่สารแล้ว ยงัอาจนํามาซึง่ความเข้าใจผิด การทะเลาะเบาะแว้ง หรือเกิดความขดัแย้งไมล่งรอยกนัไมว่า่จะเป็นชีวิต

สว่นตวัหรือในการทํางาน  ทกัษะการฟังท่ีดีจะนํามาซึง่ความสาํเร็จในชีวิต เน่ืองจากเป็นพืน้ฐานสาํคญัของการเข้าสงัคม ลดความ

ขดัแย้งในการปฏิสมัพนัธ์กบับคุคลอ่ืน และมีความสาํคญัในแง่ของความสาํเร็จของพนกังานองค์กร ทัง้ด้านการติดตอ่สือ่สารกบัลกูค้า 

และการประสานงานกบับคุคลตา่งๆ เพ่ือให้เกิดผลงานท่ีมีประสทิธิภาพ  ดงันัน้ ทกัษะการฟังจึงเป็นทกัษะท่ีจําเป็นต้องเรียนรู้ อนัจะ

สง่ผลตอ่การพฒันาในด้านสติปัญญา การใช้ความคิด การจบัประเด็น ใช้สมาธิ รวมถึงพฒันาทกัษะการติดตอ่สือ่สารระหวา่งบคุคล 

ซึง่เป็นปัจจยัท่ีจะทําให้พนกังานในองค์กรปฏิบตัิงานได้อยา่งมีประสทิธิภาพ สาํเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว้ 

 

วัตถุประสงค์ 

• เรียนรู้ และเข้าใจถึงความสาํคญั และอิทธิพลของการสือ่สารท่ีมีผลตอ่ความสาํเร็จขององค์กร 

• เข้าใจถึงหลกัการฟังเชิงรุก (Active Listening) เพ่ือการสือ่สารท่ีมีประสทิธิภาพ 

• ปรับปรุง และพฒันาบคุลกิภาพ และทกัษะการฟังของตนให้ตอบสนองไปยงัคูส่นทนาได้อยา่งถกูต้องและเหมาะสม 

• สามารถนําเอาความรู้ และทกัษะท่ีได้รับไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิงานจริง 

 

หัวข้อการบรรยาย 

• ประเภท และองค์ประกอบท่ีสาํคญัของการสือ่สารท่ีมีอิทธิพลตอ่บคุคลอ่ืน 

• กลยทุธ์การสือ่สาร ABCDEF 

• ทําไมต้องฟังเชิงรุก 

• การฟังเชิงรุก คืออะไร 

• ฟังเชิงรุกต้องทําอยา่งไร 

• การสร้างความไว้วางใจ และบรรยากาศในการสนทนากบัคูส่นทนา 

• การใช้คําพดู นํา้เสยีง และภาษาทา่ทาง 

• เทคนิคการฟังเพ่ือค้นหาความต้องการท่ีแท้จริงของคูส่นทนา 

• เทคนิคการตัง้คําถามเพ่ือให้ได้ข้อมลูตามท่ีต้องการ 
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• เทคนิคการให้ข้อมลูป้อนกลบั และตอบคําถาม 

• ข้อพงึระวงัในการฟัง ท่ีจะทําให้การสนทนาล้มเหลว 

 

เหมาะสาํหรับ 

• หวัหน้างาน  ผู้จดัการ  ผู้บริหารระดบัต้น  และผู้สนใจทัว่ไป ท่ีต้องการเพ่ิมพนูทกัษะการเป็นผู้ นําในแง่การให้ feedback กบั

ลกูน้องอยา่งสร้างสรรค์และเพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพการทํางานของทีมงานให้ดียิ่งขึน้ 

 

Why Boston Network? 
 

• World Class Curriculum - our course curriculums incorporate best-in-business thinking and 
practices and are designed for all organizational levels.   

• Renowned Trainers - all our seminars, conferences are led by senior executives, managers, 
authors, educators, consultants, even CEOs. They’re not only skilled speakers, but top business 
practitioners who have been in the trenches 

• Satisfaction Guarantee - we are totally focused on customer satisfaction. Our 100% customer 
satisfaction guarantee is the factor that will distinct us from others.   

• Experienced Training Specialist - with more than five years of experiences, we bring in latest 
business know-how, world-class cutting edge management knowledge, and valuable insights to 
Thai society. We held over 200 seminar events each year with more than 10,000 executive 
participants countrywide.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% Satisfaction Guarantee 
After attending Boston Network seminar or event, if you are not fully satisfied that we 
have delivered everything promised. Simply notify the seminar administrator by the lunch 
break and we will refund the entire registration fee. 


