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บทสรุปสำหรับผู้บริหำร (Executive Summary)
องค์กรต่ำงๆ มักมีอุปสรรคในกำรริ หำรจัดกำรทีมงำน เนื่องจำกผูจ้ ดั กำร/หัวหน้ำงำน ไม่สำมำรถ
กระตุน้ แรงจูงใจทีมงำนได้เท่ำที่ควร อำจเนื่ องมำจำกหลำยสำเหตุ เช่น…..
 ขำดภำวะผูน
้ ำในตัวเอง


กลัวลูกน้องไม่ยอมรับ



ไม่รู้วำ่ จะมอบหมำยงำนอย่ำงไรดี เลยทำเองดีกว่ำ



มองแต่ขอ้ เสี ยของทีมงำนมำกเกินไป



ไม่รับกำรยอมรับจำกทีมงำน

(เป็ นต้น)
ผูจ้ ดั กำร/หัวหน้ำงำนส่ วนใหญ่เติบโตมำจำกกำรทำงำนในหน้ำที่ได้ดี และอยูก่ บั องค์กรมำนำนเป็ นที่
ไว้วำงใจ จึงได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นมำ แต่ไม่สำมำรถปฏิบตั ิหน้ำที่ในตำแหน่งที่สูงขึ้นได้ดี จึงทำให้ไม่สำมำรถ
บริ หำรทีมงำนให้มีประสิ ทธิ ภำพสู งขึ้นได้
โปรแกรมกำรพัฒนำภำวะผูน้ ำในตัวเองให้กบั ผูจ้ ดั กำร/หัวหน้ำงำนนั้น จะทำให้สำมำรถดึงศักยภำพที่มี
อยูใ่ นตัวเองออกมำใช้ได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ผล โดยกำรเริ่ มจำกกำรปรับเปลี่ยนทัศนคติเชิงลบ ของตัวเองให้เป็ น
ทัศนคติเชิงบวก ต่อกำรทำงำนของเขำด้วย โดยกำรใช้ภำวะผูน้ ำของหัวหน้ำงำน และสอนงำน (Coaching) ให้
ทีมงำนดึงศักยภำพของตัวเองออกมำใช้ให้เกิดประโยชน์เช่นเดียวกัน
กำรฝึ กอบรมมุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนเกิดกำรเปลี่ยนแปลงตัวเอง และจูงใจให้ลูกน้องเกิดกำรเปลี่ยนแปลงด้วย
กระตุน้ ให้นำไปใช้จริ งเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเองและองค์กร โดยใช้แนวทำงกำรเรี ยนรู ้แบบผูใ้ หญ่ (Adult
Learning) และกระบวนกำรโค้ชชิ่ ง (Coaching) และเพิ่มกำรบ้ำนให้ผเู ้ รี ยนนำไปฝึ กฝนเพิ่มเติมจำกกำรทำ
Workshop ใน Class ไปบำงส่ วนแล้ว จึงเกิดกำรเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเองอย่ำงแน่ นอน
โปรแกรมออกแบบให้เกิดควำมสอดคล้องกันตำมหลักสู ตรต่ำงๆ เพื่อให้กำรเปลี่ยนแปลงและฝึ กฝนเกิด
ควำมต่อเนื่ อง จนกลำยเป็ นอุปนิสัยใหม่ของผูเ้ รี ยนในเรื่ องต่ำงๆ ที่ผเู ้ รี ยนนำไปใช้ สำมำรถกระตุน้ และจูงใจให้
ลูกน้องเกิดกำรเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกัน เพรำะหัวหน้ำสำมำรถเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเองได้แล้ว
โปรแกรมบูรณำกำรนี้ได้ออกแบบให้มีกำรติดตำมผลลัพธ์ หลังกำรอบรมเพื่อย้ำเตือนและกระตุน้ ให้
ผูเ้ รี ยนทำกำรบ้ำนที่จะฝึ กฝนไปใช้ได้จริ ง อีกทั้งจะมีจดหมำยกำรทักทำยจำกอำจำรย์หลังกำรอบรมอีก
(เดือนละ

1

3

ฉบับ

ครั้ง) ทำให้ผเู ้ รี ยนสำมำรถนึกถึงบรรยำกำศของกำรเรี ยนได้ ในเว็บไซท์ยงั จัดทำพื้นที่ทบทวน

เพิ่มเติมสำหรับผูเ้ รี ยนที่มีควำมสนใจเป็ นพิเศษอยำกจะพัฒนำตัวเองอยูต่ ลอดเวลำ

ก็สำมำรถเข้ำเว็บไซท์และ

ทบทวนเนื้ อหำที่เรี ยนไปแล้วได้อีกครั้งหนึ่ง เพื่อประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยนเอง
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แนวควำมคิดของโปรแกรมสำหรับกำรพัฒนำภำวะผู้นำในตัวเอง
❖

ลูกน้องส่ วนใหญ่อยำกได้รับควำมไว้วำงใจจำกหัวหน้ำดังนั้นจึงเลือกหัวหน้ำที่มีควำมเป็ นผูน้ ำเป็ น
ตัวอย่ำงที่ดี และสำมำรถชี้แนะช่วยเหลือสอนงำนลูกน้องได้ เมื่อเกิดปั ญหำก็มีควำมกล้ำในกำรตัดสิ นใจ
เป็ นตัวอย่ำงที่ดี ให้ลูกน้องปฏิบตั ิตำมได้

❖

ผูจ้ ดั กำร/หัวหน้ำงำนที่มีคุณภำพ นอกจำกเชี่ยวชำญในงำนแล้วควรจะมีควำมสำมำรถในเรื่ องกำร
บริ หำรและจูงใจคนด้วย ซึ่ งกำรพัฒนำตัวเองอยูต่ ลอดเวลำในเรื่ องต่ำงๆ เช่น
• กำรคิดบวก กับงำน, คนและเหตุกำรณ์ต่ำงๆ, ไม่ยอมแพ้ในปั ญหำและอุปสรรค์ที่พบเจออยู่
• มีภำวะควำมเป็ นผู้นำ ในกำรจูงใจ, เชื่อมัน่ , รับผิดชอบ, สื่ อสำรและวินยั ในตัวเอง เป็ นต้น
• กำรโค้ ชชิ่ ง (Coaching) ให้ทีมงำนมีควำมสำมำรถและดึงศักยภำพของตัวเองออกมำใช้

❖

ผูจ้ ดั กำร/หัวหน้ำงำนควรจะพัฒนำตัวเองก่อนที่จะพัฒนำผูอ้ ื่น ถ้ำเรำยังพัฒนำตัวเองได้ไม่ดี เรำก็คงจะ
ไม่สำมำรถพัฒนำผูอ้ ื่นได้ดีข้ ึน เพรำะลูกน้องก็จะคิดว่ำขนำดเรำยังทำไม่ได้แล้วจะให้ผูอ้ ื่นเปลี่ยนแปลง
ได้อย่ำงไร กำรพัฒนำตัวเองเป็ นเรื่ องที่มีประโยชน์ และสำมำรถทำได้ดว้ ยตัวเอง ไม่ตอ้ งให้ใครมำบอก
ถ้ำเรำรักตัวเองจริ ง เรำก็ควรเปลี่ยนแปลงตัวเองโดยกำรพัฒนำตัวเองให้เกิดควำมต่อเนื่ องและยัง่ ยืน

วัตถุประสงค์ ของโปรแกรม
ของโปรแกรม
▪ เพื่อกำรสร้ำงแนวทำงกำรพัฒนำตัวเองให้กบั ผูจ้ ดั กำร/หัวหน้ำงำนในเรื่ องสำคัญๆต่อกำรบริ หำรทีมงำน
และกระตุน้ จูงใจให้ทีมงำนทำงำนอย่ำงมีประสิ ทธิ ผล
▪ เพื่อให้กำรพัฒนำเกิดควำมต่อเนื่ อง และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของหัวหน้ำงำนได้อย่ำงแท้จริ ง จน
กลำยเป็ นธรรมชำติเป็ นที่ยอมรับของลูกน้อง
▪ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีช่วงเวลำในกำรฝึ กฝนและปรับใช้พร้อมกับรับคำชี้แนะจำกอำจำรย์ในช่วงเวลำหนึ่งๆ
ไม่ใช่เพียงครั้งเดียวแล้วจบ จะทำให้ผเู ้ รี ยนพัฒนำตัวเองได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ผลมำกขึ้น

สิ่ งที่คำดหวังว่ ำจะเกิดกำรเปลีย่ นแปลง
 ผูจ้ ดั กำร/หัวหน้ำงำน สำมำรถมองเห็นเหตุกำรณ์หรื อบุคคลต่ำงๆในเชิงบวกมำกขึ้น ทำให้ไม่อยูก่ บั
ปั ญหำอุปสรรค สำมำรถก้ำวข้ำมไปได้ดว้ ยตัวเอง โดยกำรปรับเปลี่ยนควำมคิดของตัวเองตำม Style
ของตัวเองใหม่
www.en tra in in g. net

www.pa ko rnb log . com 02-7322345 , 02-3748638

Page 3 of 6

OLPG1.1 – การพัฒนาภาวะผู้นาในตัวเอง

 ผูจ้ ดั กำร/หัวหน้ำงำนมีภำวะควำมเป็ นผูน้ ำที่สูงขึ้น เป็ นที่ยอมรับจำกลูกน้องมำกขึ้น สำมำรถกระตุน้
และจูงใจทีมงำนได้เป็ นอย่ำงดี นอกจำกเก่งงำนแล้วยังเก่งคนเพิ่มขึ้นอีกด้วย
 ผูจ้ ดั กำร/หัวหน้ำงำน มีทกั ษะในกำรสอนงำน (Coaching) ให้กบั ทีมงำนด้วยตัวเอง ทำให้เกิด
ควำมสัมพันธ์เชิงบวกภำยในทีมงำนมำกขึ้น เพรำะหัวหน้ำได้ช่วยเหลือทีมงำนได้มำกขึ้น โดยที่ทีมงำน
ก็เต็มใจเปลี่ยนแปลงตัวเองเช่นกัน
 เกิดบรรยำกำศกำรทำงำนเชิงบวกภำยในทีมงำนมำกขึ้น ต่ำงคนต่ำงมีควำมคิดเห็นเชิงบวกมำกขึ้น
และเกิดกำรช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน และทุกคนเกิดกำรพัฒนำตัวเองด้วยตัวเอง

รำยชื่ อหลักสู ตรสำหรับโปรแกรมกำรพัฒนำภำวะผู้นำในตัวเอง
1.
2.
3.

หลักสู ตรสร้ำงแรงจูงใจในกำรทำงำนด้วยทัศนคติเชิงบวก (Attitude) หลักสู ตร 1 วัน
หลักสู ตรหัวหน้ำงำนพันธุ์แท้ขององค์กร (Your Leadership@Work) หลักสู ตร 1 วัน
หลักสู ตรกำรพัฒนำทักษะกำรสอนงำน Style โค้ช (Coaching Skill) หลักสู ตร 1 วัน
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แนวทำงกำรดำเนินกำรเพื่อให้ เกิดกำรเปลีย่ นแปลงตัวเองอย่ ำงยัง่ ยืน
“กำรเปลีย่ นแปลงตัวเอง ต้ องดำเนินกำรอย่ ำงต่ อเนื่องและมีควำมสุ ขทีไ่ ด้ ทำ”
กำรสร้ำงกิจกรรมหลังกำรฝึ กอบรมนับว่ำเป็ นเรื่ องที่สำคัญเพรำะจะทำให้กำรพัฒนำตัวเองเกิดควำม
ต่อเนื่อง และหำกสำมำรถทำให้ผเู ้ ข้ำรับกำรฝึ กอบรมดำเนิ นกำรฝึ กฝนในเรื่ องที่เขำอยำกเปลี่ยนแปลงได้ยำวนำน
ก็จะทำให้เขำสำมำรถสร้ำงอุปนิสัยใหม่ของตัวเองขึ้นมำได้ เมื่อมีควำมมัน่ ใจในกำรเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่ อง
ใดเรื่ องหนึ่งแล้ว เขำก็จะสำมำรถสร้ำงกระบวนกำรเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่ องอื่นๆต่อไปได้ดว้ ยตัวเอง อีกทั้งยัง
สำมำรถนำไปให้ผอู ้ ื่นได้พฒั นำต่อไปได้ดว้ ย
กิจกรรมที่ช่วยให้ผเู ้ ข้ำอบรมสำมำรถพัฒนำตัวเองได้อย่ำงต่อเนื่อง สำมำรถเอำชนะสภำพแวดล้อมได้
ควรเป็ นสิ่ งที่ใกล้เคียงกับสิ่ งที่เกิดขึ้นในระหว่ำงกำรฝึ กอบรม ทำให้เขำนึกถึงบรรยำกำศในกำรฝึ กอบรมและเขำ
เลือกเรื่ องที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง เพื่อพัฒนำตัวเองให้ดีข้ ึน

กิจกรรมทีส่ ำมำรถดำเนินกำรได้ มดี ังนี้
1. กำรบ้ำนสำหรับกำรนำไปฝึ กฝนหลังกำรอบรม
2. เอกสำรอ้ำงอิงสำหรับนำไปประกอบกำรฝึ กฝน
3. เว็บไซด์ดำ้ นกำรพัฒนำตัวเอง เพื่อศึกษำเรื่ องต่ำงๆเพิ่มเติมที่ pakornblog.com
4. จดหมำย Reminder จำกอำจำรย์ปกรณ์แวะมำทักทำย
5. สมัคร Mailing List รับข่ำวสำรด้ำนกำรพัฒนำ
6. กำรติดตำมผล (Follow up) โดยทีม HRD ขององค์กร
7. กำรติดตำมผล (Follow up) โดยทีม วิทยำกรผูช้ ่วย (มีค่ำใช้จ่ำย)
8. กำรสร้ำงโครงกำรร่ วมกันในองค์กรโดย HRD
9. กำรดำเนินกำร Clinic โดยอำจำรย์ปกรณ์ (มีค่ำใช้จ่ำย)
ผลลัพธ์จำกกำรฝึ กอบรม ทุกคนจะมีประเด็นสำคัญของตัวเองที่จะนำไปพัฒนำ แต่จะหยุดกำรพัฒนำ
กลำงคันเพรำะไม่สำมำรถเอำชนะสภำพแวดล้อมได้ ดังนั้นกิจกรรมเหล่ำนี้จะช่วยให้เขำสำมำรถพัฒนำตัวเอง
ต่อไปได้ดว้ ยตัวของเขำเอง

โดยสรุปแนวทำงกำรพัฒนำตัวเองอย่ ำงต่ อเนื่องสำมำรถทำได้ โดย
1. ตัวผู้เข้ ำอบรม พัฒนำตนเอง โดยใช้
• กำรบ้ำนที่ผเู ้ ข้ำรับกำรฝึ กอบรมจะนำไปทำ (ถ้ำมี)
• เอกสำรเพิ่มเติมสำหรับนำไปฝึ กฝน
www.en tra in in g. net
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OLPG1.1 – การพัฒนาภาวะผู้นาในตัวเอง
•
•
•
•
2.

ติดตำมผลกำรอบรมโดย HRD ของ บริษทั ลูกค้ ำ
•
•

3.

แหล่งควำมรู ้เตือนควำมทรงจำในเว็บไซด์ Pakornblog.com
Mailing List ควำมรู ้ส่งตรงถึงที่ จำก ทีม วิทยำกรผูช
้ ่วย ถึงผูเ้ ข้ำอบรม
จดหมำย Reminder (ทักทำย) จำกอำจำรย์ ปกรณ์ 3 ฉบับ (3 เดือน)
กำรสร้ำงโครงกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องโดยผูเ้ ข้ำอบรมเอง หรื อ ร่ วมกับ HRD (ถ้ำมี)
ตำมกำรบ้ำนที่ผเู ้ ข้ำรับกำรฝึ กอบรมจะนำไปทำ (ถ้ำมี)
กำรสร้ำงโครงกำรพัฒนำ / อำนวยควำมสะดวก ให้ผเู ้ ข้ำอบรม พัฒนำอย่ำงต่อเนื่ อง
HRD

ติดตำมผลกำรอบรม โดย วิทยำกรผู้ช่วย ของ อำจำรย์ ปกรณ์
•

4. Clinic

ดำเนินกำรแทน HRD โดยมีรำยงำนสรุ ปผล ควำมเปลี่ยนแปลงให้

โดย อ.ปกรณ์

ดำเนินฝึ กอบรมเพิ่มเติม โดยให้ผเู ้ ข้ำอบรมทำกำรบ้ำน (งำนที่ผเู ้ ข้ำอบรมบอกว่ำต้องกำรไป
พัฒนำ) และ อำจำรย์ มำให้คำแนะนำ
กรณี กำรติดตำมผลแบบมีค่ำใช้จ่ำยหำกต้องกำรข้อมูลเพิ่มเติม กรุ ณำติดต่อทีมงำนเพื่อขอรำยละเอียด
รู ปแบบและกำรดำเนินกำรเพื่อนำเสนอเพิม่ เติม
•
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