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"มุ่งเน้นการนําศักยภาพทีมีอยูภ่ ายในออกมาใช้ให้เต็มที"
หลักการ/แนวความคิด






ปั จจุบ นั โลกมีก ารเปลี ย นแปลงอย่า งรวดเร็ วและผันผวนมาก ทําให้ผูบ้ ริ หารสมัย ใหม่ต้องเตรี ย มพร้ อม
สําหรับการเปลียนแปลง บทบาททีเคยแค่ทาํ หน้าทีบริ หารจัดการและสังการ เพือให้ทีมงานดําเนินการตาม
เป้ าหมายนั+น ไม่เพียงพออีกต่อไปแล้ว ผูบ้ ริ หารต้องปรับตัวเองมาเป็ นผูน้ าํ เพือการปฎิรูปซึ งสามารถสร้าง
แรงบันดาลใจให้คนในองค์ก ร ใช้ศกั ยภาพของตัวเองอย่างเต็ม ความสามารถ และทําให้คนเก่ง (Talent
People) ทํางานตามความสามารถและมุง่ มัน สู่ เป้ าหมายขององค์กร
องค์กรโดยส่ วนใหญ่จะไม่สามารถดําเนินการได้ตามเป้ าหมาย อย่างราบรื นหรื อไม่สามารถขยายธุรกิจให้
ก้าวหน้าได้มากเท่าทีตอ้ งการ สาเหตุสาํ คัญเรื องหนึงคือ การขาดผูบ้ ริ หารระดับกลาง ทีมีความกระตือรื อร้น
มุง่ มัน ในเป้ าหมาย และภาวะความเป็ นผูน้ าํ
การดําเนินธุรกิจในปั จจุบนั ส่ วนใหญ่จะเกิดขึ+นทีแกนกลางขององค์กรโดยการบริ หารงานผ่านทีมงาน
ผูบ้ ริ หารระดับกลาง และผลักดันผลงานผ่านทีมงานของฝ่ ายต่างๆ ดังนั+นความสําเร็ จขององค์กรจึงผูกกับ
ผูบ้ ริ หารระดับกลางค่อนข้างสู งมาก องค์กรจึงควรให้ความสําคัญในการพัฒนาผูบ้ ริ หารระดับกลางให้เกิด
ภาวะความเป็ นผูน้ าํ และสามารถคิดในเชิงกลยุทธ์
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การพัฒนาภาวะผูน้ าํ ให้เกิดขึ+นในองค์กร เพือให้ส่งผลต่อการดําเนินงานของธุรกิจนั+น ระบบการเรี ยนรู ้ตอ้ ง
ทําให้ผเู ้ รี ยนสามารถนําความรู ้ทีได้ไปใช้ในการปฏิบตั ิงาน ให้สอดคล้องกับเป้ าหมายและแผนงานจน
สามารถสร้างผลลัพธ์ทีดีให้เกิดขึ+น ซึงจะทําให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนืองและยัง ยืน
การพัฒนาให้เกิดผลสู งสุ ดต่อองค์กร จําเป็ นต้องมีการพัฒนากลุ่มพนักงานทีมีความสําคัญต่อองค์กร ซึงเป็ น
ผูข้ บั เคลือนองค์กรหลัก คือ กลุ่มผูบ้ ริ หารระดับกลาง ผูจ้ ดั การ และหัวหน้าหน่วยงานให้เกิดการ
เปลียนแปลงและส่ งผลกระทบต่อองค์กรโดยรวม

วัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
♦ เพือทําให้หวั หน้างาน / ผูจ้ ดั การเข้าใจความต้องการของมนุษย์และปฏิบตั ิตอ่ ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาในฐานะเพือน
มนุษย์ไม่ใช่พนักงาน
♦ เพือให้หวั หน้า / ผูจ้ ดั การมีเทคนิคในการจูงใจและสร้างขวัญกําลังใจตาม Style ของตัวเอง
♦ เพือให้สามารถนําภาวะผูน้ าํ ของตัวเองออกมาใช้ในการบริ หารทีมงานได้อย่างมีประสิ ทธิผล

ความคาดหวังของผู้บริหารระดับสู งต่ อผู้จดั การ
• ความกระตือรือร้ น
ผูจ้ ดั การต้องแสดงความกระตือรื อร้นให้เป็ นตัวอย่างกับทีมงานไม่วา่ สภาพแวดล้อมจะเป็ นช่นไรก็สามารถ
ทีจะมุง่ มัน ในเป้ าหมายของงานได้
• ความกล้าตัดสิ นใจ
ปัจจุบนั ผูจ้ ดั การส่ วนใหญ่ไม่กล้าตัดสิ นใจจะโยนเรื องให้กบั ผูบ้ ริ หารระดับสู งตัดสิ นใจเป็ นส่ วนใหญ่ ทําให้
งานล่าช้าและขาดประสิ ทธิผล ซึงทีถูกต้องแล้วผูจ้ ดั การต้องตัดสิ นใจในงานของตัวเองให้ได้
• การสื อสารอย่างสร้ างสรรค์
ผูจ้ ดั การหลายคนไม่สามารถสื อสารกับผูอ้ ืนได้ดีโดยเฉพาะอย่างยิง กับทีมงาน ทําให้ทีมงานขาด
ประสิ ทธิภาพ เพราะไม่เข้าใจในเป้ าหมาย หรื อ วิสัยทัศน์ของผูจ้ ดั การ ดังนั+นควรพัฒนาเรื องการสื อสาร
ให้กบั ผูจ้ ดั การมากๆ
• การมุ่งมันทุ่มเทกับเป้าหมาย
ผูจ้ ดั การในฐานะ ผูน้ าํ ทีมงานต้องมุง่ มัน ทุม่ เทกับเป้ าหมายเพราะผูต้ ามก็จะทําตามผูน้ าํ เมือผูน้ าํ มุง่ มัน
ทีมงานก็จะมุง่ มัน ตาม เป้ าหมายต่างๆก็จะบรรลุผลสําเร็ จได้
• ความพร้ อมในการเปลีย นแปลง
ปัจจุบนั การแข่งขันรุ นแรงและโลกเปลียนแปลงเร็ วมาก ผูน้ าํ ต้องพร้อมเสมอสําหรับการเปลียนแปลง และ
ควรเป็ นตัวแทนการเปลียนแปลง (Change Agent) ด้วยซํ+า
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• ความเป็ นผู้นํารอบทิศทาง (360 องศา)
ผูจ้ ดั การทีมีคุณภาพต้องเป็ นผูน้ าํ รอบทิศทางซึงสามารถนําบุคคลนั+นๆได้ครบเช่น หัวหน้างาน, เพือน
ร่ วมงาน และลูกน้องในทีมงาน

กรอบในการดําเนินการฝึ กอบรม
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เนือG หาของหลักสู ตร (Course Outline)
 คุณคือผูน้ าํ ทีดีขององค์กร

 ผูน้ าํ ใช้จิตวิทยาการบริ หารในฐานะโค้ช (Coach)

 สํารวจความคิดเห็นเกียวกับภาวะผูน้ าํ

 ภาพลักษณ์ของการเป็ นโค้ช

 คุณคือผูน้ าํ Style ไหน?

 จิตวิทยาการบริ หารของโค้ช

 ความเชือเกียวกับผูน้ าํ

 หัวใจสําคัญของการสอนงาน (Coaching)
 ประโยชน์ทีได้รับจากการสอนงาน

 สร้างเสริ มทัศนคติเชิงบวกในการบริ หารงาน
 หลุมพรางทางความคิดทีสกัดกั+นภาวะผูน้ าํ

 เทคนิคการจูงใจผูใ้ ต้บงั คับบัญชา

 ก้าวข้ามอุปสรรคด้วยความเชื อมัน

 ธรรมชาติของมนุษย์

 ทัศนคติเชิงบวกคือทางเลือก

 การจูงใจอย่างสร้างสรรค์

 การพัฒนาคุณสมบัติภาวะผูน้ าํ ในตัวเอง
 การมีวน
ิ ยั ในตัวเอง

 สร้างพลังการเปลียนแปลงให้

ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา

 การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
 ความรับผิดชอบ
 การสร้างมนุษยสัมพันธ์

แนวทางในการพัฒนาตามโปรแกรม
 การเรี ยนรู้แบบผูใ้ หญ่ (Adult Learning) โดยผูเ้ รี ยนเป็ นบุคคลสําคัญทีตอ้ งเรี ยนรู้ดว้ ยตัวเอง และนําความรู้ที
ได้เรี ยนรู ้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง

 กิจกรรมต่างๆ เพือให้เกิดการเรี ยนรู้อย่างแท้จริ ง





การบรรยายเนื+อหา
Work shop สร้างสถานการณ์
เกมแลกเปลียนความคิดเห็นซึงกันและกัน
การบ้านเพือการนําไปฝึ กฝนอย่างต่อเนือง

 วิทยากรทําหน้าทีเพียงผูอ้ าํ นวยความสะดวกในการเรี ยนรู้ (Facilitator) ทําให้การพัฒนาเป็ นไปตาม
ธรรมชาติของผูเ้ รี ยนรู ้น+ นั ๆ โดยการเรี ยนรู ้ทีจะเปลียนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง
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ตัวอย่ าง Work Shop / กรณีศึกษา

 ตัวอย่างWork Shop หัวข้อ “ การชืนชมตัวเอง ”
 วิธีปฏิบัติ
 ลองชมตัวเองให้เพือนๆฟังในด้านต่างๆเหล่านี+
- จุดเด่น
- ความสามารถพิเศษ
- สิ งทีภูมิใจ
 ผลทีไ ด้ รับจาก Work Shop หัวข้อ “ การชืนชมตัวเอง ”
: การชมตัวเองจะทําให้เกิดความมัน ใจในตัวเองเพิม ขึ+น คนส่ วนใหญ่ให้นิยาม การรัก ตัวเองการชม
ตัวเองแบบผิดๆ เช่น เดี`ยวจะหลงตัวเอง , ทําให้เห็นแก่ตวั เป็ นต้น ซีงการชมตัวเองแบบสร้างสรรค์น+ นั จะทํา
ให้เรามีเป้ าหมายในตัวเองเพิม ขึ+นเพราะเราเห็นคุณค่าของตัวเองแล้ว
 การนําไปฝึ กฝนต่ อไป
: ลองฝึ กชมตัวเองต่อหน้ากระจกบ่อยๆ เพือให้กาํ ลังใจตัวเองในการเอาชนะอุปสรรคต่างๆ ทีกาํ ลังเจอ
หรื อแก้อาการท้อถอยได้ ยิง ชมตัวเองมากหรื อบ่อยแค่ไหนจะทําให้เรามีพลัง ในการทํางานมากขึ+นเท่านั+น
 สาเหตุทีทาํ ให้ เราเปลีย นตัวเองได้
: คนทุกคนต้องการ คําชม แต่ส่วนใหญ่จะรอจากผูอ้ ืน เมือไม่คอ่ ยได้กจ็ ะรู ้สึกท้อถอยหรื อ
หมด
แรงในการทํางาน แต่ถา้ เราชมตัวเองได้ เราก็จะรู ้สึกดี เพราะความรู ้สึกของเราไม่รู้ หรอกว่าใครชมขอให้
เป็ น คําชม ก็พอ
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ผู้ทีเหมาะสมกับหลักสู ตรนีG
 หัวหน้างาน

ผูจ้ ดั การ

รายละเอียดและเทคนิคทีอาจารย์ ใช้ ในการดําเนินการฝึ กอบรม
(รูปแบบการฝึ กอบรมโดยรวม)








การละลายพฤติกรรม ( Ice Breaking )
ปรับจูนแนวความคิดเบื+องต้นของผูเ้ ข้าฝึ กอบรมกับเนื+อหาตามหลักสู ตร
o แนะนําตัวเอง
o คําสําคัญ ( Key Words )
o คําถามสร้างแนวความคิด
การสํารวจตัวเอง , การมองเห็นตัวเองและการยอมรับตัวเอง
การทําให้ผเู ้ ข้าฝึ กอบรม มองเห็นตัวเอง จะนําไปสู่ การอยากเปลีย นแปลงตัวเอง
o ค้นหาหลุมพรางทางความคิดในเรื องต่างๆ
o สํารวจพฤติกรรมของตัวเองในด้านต่างๆ
o เรี ยนรู ้ธรรมชาติของการเปลียนแปลง
กําหนดเป้ าหมายทีจะเปลียนแปลงของตัวเอง
กระตุน้ ให้ผเู ้ ข้าฝึ กอบรม ทดสอบกระบวนการเปลียนแปลงตัวเองแบบง่ายๆ
o เลือกเรื องทีจะลองเปลียนแปลง
o เปลียนความคิดในเรื องต่างๆ ด้วยตัวเอง
o กําหนดแนวทางของตัวเองใหม่
กําหนดคุณสมบัติทีจะนําไปพัฒนาตัวเองเพิม เติม
เลือกวิธี ( How to ) ทีเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง เพือการพัฒนาตัวเอง
o การเตรี ยมความพร้อมของตัวเอง
o วางแผนการพัฒนาตัวเองอย่างมีข+ น
ั ตอน
o เลือกกระบวนการเปลียนแปลงของตัวเอง
o ปรับเปลียนสภาพแวดล้อมใหม่
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สร้างความคาดหวังก่อนการฝึ กอบรม
เทคนิคการทให้ผเู ้ ข้าฝึ กอบรมเขียนความคาดหวังและดูผลลัพธ์เมือสิ+ นสุ ดการอบรม
o ทําให้ผเู ้ รี ยนจดจ่อต่อการเรี ยนรู ้ เพราะอยากเรี ยนของตัวเอง
o นําเรื องทีให้เรี ยนรู ้ไปใช้ได้จริ ง
Workshop ประเด็นสําคัญทีสามารถไปฝึ กฝนได้
ดําเนินการ Workshop ในเรื องทีสาํ คัญเพือให้เข้าใจและนําไปฝึ กฝนได้จริ ง
o กระตุน
้ ให้ คิด  เขียน  พูด
o การแลกเปลียนความคิดเห็นกันใน Class
o การนําเสนอกลุ่มจากการระดมความคิดเห็น
o การนําไปใช้ฝึกฝนกับตัวอง
การบ้านเพือนําไปฝึ กฝนเพิม เติม
เรื องทีผเู ้ ข้าฝึ กอบรมยืนยันกับตัวเองว่าจะนําไปปฏิบตั ิเพือให้เกิดการเปลียนแปลง
o เรื องทีได้รับจากการอบรม
o เรื องทีชอบ
o เรื องทีจะนําไปปฏิบตั ิเป็ นเรื องแรก
o การบ้านของตังเอง
กิจกรรมเสริ มการเรี ยนรู ้ให้เกิดความสนุกสนาน
จัดกิจกรรมให้เหมาะสมในแต่ละกลุ่มทีเข้าฝึ กอบรมและสอดคล้องกับเนื+อหา
o เกม / การละเล่น
o Role Playing
o นิทานให้แนวความคิด
o กรณี ศึกษา

www. en tra in in g. net
www.pa ko rnb log . com

0-2732-2345 , 0-2374-8638
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