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บทสรุปสำหรับผู้บริหำร (Executive Summary)
โรงงำนอุตสำหกรรมต้องใช้บุคลำกรจำนวนมำกในกำรบริหำรกำรผลิตให้มีประสิทธิผล กำรบังคับ
บัญชำได้มีกำรจัดแบ่งอย่ำงชัดเจนและมีบุคลำกรที่ต้องเกี่ยวข้องกับกำรผลิตค่อนข้ำงมำก
ทำให้เกิดประเด็น
ปัญหำต่ำงๆ ดังนี้
กำรไม่ยอมรับซึ่งกันและกัน
 ระหว่ำงลูกน้องและหัวหน้ำ
 ระหว่ำงแผนกต่ำงๆ
กำรสื่อสำรที่บกพร่อง
 ไม่กล้ำแสดงควำมคิดเห็น
 กำรสั่งอย่ำงเดียวไม่ได้สอน
 กำรพูดด้วยอำรมณ์
กำรจินตนำกำรควำมคิดเชิงลบต่อเหตุกำรณ์และบุคคล
 ขำดควำมมั่นใจในตัวเอง
 กลัวทำผิด จึงไม่ตัดสินใจเลย
 จับผิดผู้อื่น แล้วใช้เป็นข้ออ้ำงในกำรทำงำน
กำรไม่พัฒนำตัวเอง
 ขำดระเบียบวินัย
 ขำดควำมกระตือรือร้น
 ควบคุมอำรมณ์ตัวเองไม่ได้ (EQ)
 ไม่มีควำมรับผิดชอบ
 มีทัศนคติเชิงลบมำกเกินไป
กำรพัฒนำกลุม่ บุคคลในกลุ่มเดียว ย่อมได้ผลลัพธ์ที่ไม่เพียงพอต่อกำรทำให้องค์กรพัฒนำไปตำม
เป้ำหมำยที่ต้องกำรเพรำะสภำพแวดล้อมของกลุม่ บุคคลที่ยังไม่คิดจะพัฒนำย่อมส่งผลกระทบของกำรเปลี่ยน
แปลงตัวเองของบุคคลที่กำลังฝึกฝนกำรเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่มำกก็น้อย
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โปรแกรมกำรพัฒนำบุคลำกรอย่ำงบูรณำกำรนี้ ได้ถูกออกแบบมำตำมแนวคิดที่ว่ำ
1. เปลี่ยนแปลงตัวเองก่อน
2. เปลี่ยนแปลงทีมงำนโดยให้เขำเปลี่ยนแปลงตัวเอง
3. คนจำนวนมำกพัฒนำตัวเองแล้ว องค์กรย่อมพัฒนำ
4. กำรเปลี่ยนแปลงของคนส่วนใหญ่จะทำให้สภำพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป
5. กำรสร้ำงเสริมทัศนคติเชิงบวกให้กับบุคลำกรย่อมทำให้ปัญหำต่ำงๆ ลดลง
หลักสูตรที่ใช้ในกำรพัฒนำบุคลำกรในแต่ละระดับอย่ำงเหมำะสม
จะทำให้เกิดกำรเกื้อหนุนและ
ส่งเสริมให้มีกำรเปลี่ยนแปลงไดอย่ำงยั่งยืนยิ่งขึ้น อีกทั้งกำรเพิ่มกำรบ้ำนที่ต้องนำไปฝึกฝน จะทำให้ผู้เรียนมี
เป้ำหมำยกำรเปลี่ยนแปลงของตัวเอง เพื่อใช้ในกำรพัฒนำตัวเองในเรื่องแรกๆ และกำรเสริม กระบวนกำร
ติดตำมผล (Follow up) จะเป็นกำรย้ำเตือนให้ผู้เรียนได้ไปปฏิบัติบ่อยๆ จนกลำยเป็นธรรมชำติใหม่ของแต่ละ
บุคคลในอนำคต

แนวควำมคิดของโปรแกรมสำหรับกำรสร้ำงภำวะผู้นำและทัศนคติเชิงบวกกับทีมงำน
“ภำวะผู้นำ ไม่เกี่ยวกับตำแหน่ง กำรพัฒนำภำวะผู้นำให้กับบุคลำกรภำยในองค์กรนั้น ควรทำให้ครบใน
ทุกระดับ อย่ำงบูรณำกำร เพื่อให้เกิดควำมสอดคล้องและเกี่ยวเนื่องกันอย่ำงสมบูรณ์แบบ”
“กำรฝึกอบรมที่มุ่งเน้นให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงและมีกำรกำหนดกำรบ้ำนเพื่อนำไปฝึกฝน
จึงควรมี
กระบวนกำรติดตำมผล (Follow up) ผลกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของบุคลำกร อีกทั้งยังเป็นกำรกระตุ้นให้เกิด
กำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของบุคลำกร อีกทั้งยังเป็นกำรกระตุ้นให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนขึ้น”
“กำรเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงนั้น จะเกิดขึ้นทีละเล็กทีละน้อย ค่อยๆเป็นค่อยๆไป ดังนั้นผูท้ ี่กำลัง
เปลี่ยนแปลงตัวเอง ต้องหมั่นทำซ้ำๆบ่อยๆ อย่ำงต่อเนื่อง จนกลำยเป็นอุปนิสัยใหม่ของตัวเอง”
“ผู้จัดกำร และ/หรือ หัวหน้ำที่ให้ควำมสำคัญในเรื่องกำรพัฒนำทีมงำนเพื่อทำให้เขำอยำกเปลี่ยนแปลง
ด้วยตัวเขำเอง ในฐำนะโค้ช นั้น ย่อมทำให้เกิดควำมสุข และอยำกพัฒนำต่อไปเรื่อยๆ เพรำะตัวโค้ชเองก็ต้องเป็น
ผู้ที่สร้ำงกำรเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเองได้ก่อน จึงจะสำมำรถจูงใจให้ผู้อื่นเปลี่ยนแปลงตัวเองได้”
“กำรสร้ำงทัศนคติเชิงบวกในกำรทำงำนให้แก่บุคลำกรทุกคนในองค์กรย่อมทำให้ปัญหำต่ำงๆ ที่เกิดขึ้น
ลดน้อยลง เพรำะผู้มีทัศนคติเชิงบวกที่แท้จริง ย่อมสำมำรถจัดกำรอำรมณ์เชิงลบของตนได้, มีควำมเชื่อมั่นใน
ตัวเอง, กล้ำเอำชนะปัญหำและอุปสรรคต่ำงๆ มองผู้อื่นในด้ำนดี (จับถูก) และมุ่งมั่นสู่เป้ำหมำยของตัวเองอย่ำง
ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย”
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หลักสูตรต่ำงๆของบุคลำกรในแต่ละระดับ
หลักสูตรสำหรับผู้จัดกำร:
ผู้นำในฐำนะโค้ช…คุณต้องเปลี่ยนแปลงตัวเอง
(Leader as a Coach …You must Change)

หลักสูตรสำหรับหัวหน้ำงำน:
ทักษะควำมเป็นผู้นำของหัวหน้ำงำน
(Supervisory Skill)

หลักสูตรสำหรับพนักงำนระดับปฏิบัติกำร:
สร้ำงเสริมทัศนคติเชิงบวกในกำรทำงำน
(Positive Attitude)

ผู้จัดกำร

 ผู้จัดกำรเปลี่ยนตัวเองเป็นโค้ช
 กำรสอน (โค้ชชิ่ง) ควบคู่กับกำรสั่งย่อมดีกว่ำ
 ถ้ำต้องกำรทำให้ผู้อื่นเปลี่ยนแปลง ควรเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อน

หัวหน้ำงำน

 ผู้เชี่ยวชำญเรื่องงำนพัฒนำเรื่องคนเพิ่มเติม
 สร้ำงควำมเชื่อมั่นในตัวเองด้วยกำรพัฒนำภำวะผู้นำของตัวเอง
 กำรเป็นผู้นำที่ดีจะทำให้ทีมงำนยอมรับมำกขึน
้

พนักงำน

 สร้ำงทัศนคติเชิงบวกต่อเหตุกำรณ์ต่ำงๆ
 กำรจัดกำรอำรมณ์เชิงลบของตัวเอง
 กำรเปลี่ยนควำมคิด…พลิกชีวิตของตัวเอง

วัตถุประสงค์ของโปรแกรม
ของโปรแกรม
 เพื่อสร้ำงแนวควำมคิดให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงที่ครอบคลุมกลุ่มบุคคลอย่ำงทั่วถึงทั้งองค์กร ทำ
ให้สำมำรถเกิดผลกระทบที่มีประสิทธิผล เนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นพร้อมๆกัน
ไม่ใช่กลุ่มใดกลุม่ หนึ่งที่เปลี่ยนแปลงเท่ำนั้น
 เพื่อพัฒนำให้ผู้จัดกำรให้ควำมสำคัญ เรื่องกำรพัฒนำทีมงำนในฐำนะโค้ชและหัวหน้ำงำน
พัฒนำตัวเองเพื่อเป็นผู้นำที่มีคุณภำพ รวมทั้งจูงใจให้พนักงำนระดับปฏิบัติกำรมีทัศนคติเชิง
บวกในกำรทำงำน
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 เพื่อสร้ำงกระบวนกำรพัฒนำองค์กรให้เกิดควำมสอดคล้องกันตั้งแต่ระดับผู้จัดกำร หัวหน้ำงำน
และพนักงำนได้มองเห็นกำรเปลี่ยนแปลง ซึ่งกันและกัน เกิดควำมเข้ำใจในซึ่งกันและกัน และ
คอยช่วยเหลือให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่ำงรำบรื่นมำกยิ่งขึ้น

สิ่งที่คำดหวังว่ำจะเกิดกำรเปลี่ยนแปลง










ผู้จัดกำรพร้อมที่จะพัฒนำตัวเองให้มีภำวะผู้นำและให้ควำมสำคัญกับกำรสอนงำน (Coaching) ใน
ฐำนะโค้ช
ผู้จัดกำรพร้อมพัฒนำหัวหน้ำงำนได้มำกขึ้น และหัวหน้ำงำนก็ยอมรับผู้จัดกำรในเรื่องกำรสอนงำน
(Coaching) โดยที่หัวหน้ำงำนเข้ำใจจุดประสงค์ของผู้จัดกำรในกำรพัฒนำมำกขึ้น
หัวหน้ำงำนมีควำมพร้อมในกำรเป็นผู้นำ และสำมำรถจูงใจพนักงำนให้ปฏิบัติงำนอย่ำงมี
ประสิทธิผลมำกขึ้น
พนักงำนปฏิบัติงำนมีทัศนคติเชิงบวก เข้ำใจ และยอมรับหัวหน้ำงำนและผู้จัดกำรในกำรมอบหมำย
งำนให้ด้วยควำมเต็มใจ
องค์กรเกิดกำรเปลี่ยนแปลงในกำรปฏิบัติงำนและเกิดทีมเวิร์คภำยในองค์กร

รำยชือหลั
่ อหลักสูตรสำหรับโปรแกรมกำรสร้ำงภำวะผู้นำและทัศนคติเชิงบวกกับทีมงำน
1.
2.

3.

4.

5.

หลักสูตร Leader As a Coach (Manager) สำหรับผู้จัดกำร หลักสูตร 2 วัน
หลักสูตรหลักสูตรกำรพัฒนำทักษะกำรเป็นหัวหน้ำงำน Supervisory Skill (Supervisor)
สำหรับ Supervisor หลักสูตร 1 วัน
หลักสูตร สุดยอดเคล็ดลับกำรเป็นผู้สอนงำน (Coach) ที่ดี (To Be Good Coach)
สำหรับ Supervisor หลักสูตร 1 วัน
หลักสูตรสร้ำงพลังกำรสื่อสำรและจูงใจผู้อื่น
สำหรับ Supervisor หลักสูตร 1 วัน
หลักสูตรสร้ำงแรงจูงใจในกำรทำงำนด้วยทัศนคติเชิงบวก (Attitude)
สำหรับพนักงำนระดับปฏิบัติกำร หลักสูตร 1 วัน
รายละเอียด และเนื้อหาหลักสูตร
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1. หลักสูตร Leader as a Coach (สำหรับ Manager) หลักสูตร 2 วัน
 หลักกำร/แนวควำมคิด





กำรสอนงำนเป็นกระบวนกำรหนึ่งที่ผู้จัดกำร/หัวหน้ำงำน ใช้ในกำรพัฒนำผู้ใต้บังคับบัญชำ/ลูกน้องให้
มีควำมรู้(Knowledge) , ทักษะ (skill) และคุณลักษณะเฉพำะตัว (Personal Attributes) เพื่อใช้ในกำร
ทำงำนให้ประสบควำมสำเร็จตำมเป้ำหมำยที่กำหนดขึ้น โดยมุ่งเน้นไปที่กำรพัฒนำศักยภำพ
(Potential) ที่อยู่ภำยในตัวอยู่แล้ว ให้สำมำรถทำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิผลสูงขึ้น เพื่อควำมก้ำวหน้ำใน
หน้ำที่กำรงำนต่อไปในอนำคต



ผู้จัดกำรที่มีภำวะควำมเป็นผู้นำสูง (Leadership) จะใช้กำรพัฒนำทีมงำนด้วยกำรสอนงำน (Coaching)
ควบคุมกำรบริหำรจัดกำร (Management) เพรำะจะสำมำรถทำให้ทีมงำนบรรลุเป้ำหมำยได้ดีกว่ำกำรใช้
เพียงด้ำนใดด้ำนหนึ่ง เนื่องจำกกำรบริหำรกำรจัดกำรทีมงำน จะได้ผลที่รวดเร็วทันกับควำมต้องกำร
และกำรสอนงำนจะทำทีมงำนพัฒนำตัวเอง ซึ่งจะส่งผลต่อผลลัพธ์ในระยะยำวและเกิดควำมต่อเนื่อง
ทำให้องค์กรเจริญเติบโตแบบยั่งยืน



องค์กรที่ต้องกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่องไม่ว่ำจะเผชิญภำวะวิกฤตใดๆต้องพัฒนำบุคลำกรให้มี
ควำมสำมำรถ 2 ด้ำนหลัก คือ กำรคิดเชิงกลยุทธ์(Strategic Thinking) และกำรมีภำวะควำมเป็นผู้นำ
(Leadership) โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกับผู้จัดกำร/ผู้บริหำรระดับกลำงขององค์กร เพรำะเป็นกลุ่มบุคคลที่
ต้องคอยผลักดันองค์กำรเป็นหลัก พร้อมกับกำรพัฒนำทีมงำนไปควบคู่กัน ดังนั้นกำรพัฒนำให้ผู้จัดกำร
มีควำมสำมำรถในกำรสอนงำน (Coaching) โดยสวมบทบำทของกำรเป็นโค้ช (Coach) ให้กับทีมงำน
ย่อมเป็นปัจจัยที่สำคัญที่องค์กำรควรผลักดันเป็นอย่ำงยิ่ง



ผู้จัดกำรในฐำนะโค้ชจะให้ควำมสำคัญกับกำรเปลี่ยนแปลงและกำรพัฒนำทีมงำนเป็นสำคัญ โดยทำ
หน้ำที่กระตุ้น, สร้ำงแรงจูงใจและเป็นกระจกเงำ เพื่อให้ทีมงำนมองเห็นตัวเองและอยำกพัฒนำตัวเอง
ในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ ทำให้กำรพัฒนำเป็นไปอย่ำงรำบรื่น
เพรำะทีมงำนมีควำมเต็มใจที่จะพัฒนำด้วยตัวเอง มิได้มีใครมำบังคับโดยมีผู้จัดกำรในฐำนะโค้ชคอยให้
กำลังใจ, ชี้แนะ ส่งเสริมและช่วยเหลือตำมสมควร

วัตถุประสงค์





เพื่อทำให้หัวหน้ำงำน / ผู้จัดกำรได้พัฒนำภำวะผู้นำภำยในตัวเองด้วย Style ของตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้จัดกำรในฐำนะผู้นำใช้บทบำทกำรเป็นโค้ชในกำรพัฒนำทีมงำน เพื่อทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชำ
เปลี่ยนแปลงตัวเอง
เพื่อให้ได้เข้ำใจกระบวนกำร กำรสอนงำน (Coaching) และนำเทคนิคที่เหมำะสมกับตัวเองไปดำเนินกำร
ฝึกฝน
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 ผูที้ ท่เี หมำะสำหรับหลักสูตรอบรมนี้
 หัวหน้ำงำน

 ผู้จัดกำร

 ผู้บริหำร

 ขอบเขตของเนื้อหำกำรฝึกอบรม
วันที่ 1 ส่วนพัฒนำภำวะควำมเป็นผูน้ ำ


ผู้นำ ... ในฐำนะโค้ช
 สำรวจตัวเองในบทบำทของโค้ช
 หลักพื้นฐำนของกำรเป็นโค้ช
 เรียนรู้ธรรมชำติของกำรเปลี่ยนแปลง
 เข้ำใจธรรมชำติของมนุษย์



กำรพัฒนำภำวะควำมเป็นผู้นำในตัวเอง

คุณเป็นผู้นำ Style ไหน

คุณสมบัติหลักแห่งกำรเป็นผู้นำ

ก้ำวข้ำมอุปสรรคของกำรเปลี่ยนแปลง

ทุกอย่ำงคือทำงเลือกของคุณ



กำรเปลี่ยนแปลงตัวเอง ... หัวใจสำคัญของผู้นำ
 หลุมพรำงทำงควำมคิดที่สกัดกั้นควำมเป็นผู้นำ
 เทคนิคกำรเอำชนะหลุมพรำงด้วยตัวเอง
 กำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับตัวเอง
 เปลี่ยนแปลงตัวเอง ... ด้วยโค้ชภำยใน



สร้ำงทัศนคติเชิงบวกเกี่ยวกับกำรสอนงำน

จิตวิทยำกำรบริหำรทีมงำน

เทคนิคกำรจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชำ

กำรทำให้ผู้อื่นเปลี่ยนแปลงตัวเอง

กำหนดเป้ำหมำยกำรสอนงำน



เตรียมตัวเองเพื่อกำหนดแนวทำงกำรสอน
งำน (Coaching)



เทคนิคและวิธีกำรในกำรดึงศักยภำพทีมงำน
 ควำมเชื่อเกี่ยวกับ " คน "
 ควำมเชื่อมั่นในตัวเอง
 กำรใช้กระบวนกำร Coaching ให้ครบถ้วน
 บทบำทที่สำคัญของโค้ช



เทคนิคกำรฝึกฝนเพื่อให้กำรสอนงำนเกิด
ประสิทธิผล
 ควำมเชื่อ
 ควำมหลงใหล
 ประโยชน์ที่ได้รับ
 เป้ำหมำยในอนำคต



กำรพัฒนำตัวเองให้เป็นโค้ชอย่ำงเป็นธรรมชำติ

วันที่ 2 ส่วนพัฒนำกำรสอนงำน


หัวใจสำคัญของกำรสอนงำน (Coaching)
 นิยำมกำรสอนงำน
 ปัจจัยสำคัญ
 ภำพลักษณ์ของโค้ช



กระบวนกำรในกำรสอนงำนที่เข้ำใจง่ำยๆ
 กำรเกริ่นนำ
 กำรสร้ำงบรรยำกำศ
 กำรเข้ำสู่เนื้อหำ
 กำรสรุปผลลัพธ์
 กำรจบกำรสอนงำน
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 กรอบในกำรดำเนินกำรฝึกอบรม
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ตัวอย่ำง Work Shop / กรณีศึกษำ

 ตัวอย่ำงWork Shop หัวข้อ “กำรเปลี่ยนแปลงตัวเอง…หัวใจสำคัญของควำมเป็นผู้นำ ”
จุดประสงค์
 ทำควำมเข้ำใจธรรมชำติของกำรเปลี่ยนแปลงตัวเอง
 เรียนรู้หลุมพรำงและอุปสรรคที่ทำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงที่ไม่ประสบควำมสำเร็จ
 กำรเปลี่ยนควำมคิดของตัวเองใหม่…ทำให้ชีวิตเปลี่ยน
ประเด็นสำคัญ
 อดีต  ปัจจุบัน  อนำคต (กำรเปลี่ยนแปลง ณ ปัจจุบันดีที่สุด)
 หลุมพรำงของกำรเปลี่ยนแปลงคือ
- ควำมกลัว
- พื้นที่แห่งควำมคุ้นเคย (Comfort Zone)
- เป้ำหมำยไม่ชัดเจน
- วงจรพฤติกรรม (ควำมคิด  ควำมรู้สึก  กำรกระทำ  พฤติกรรม)
 คุณสมบัติของผู้ประสบควำมสำเร็จ
แนวทำงกำรฝึกอบรม
 ทำให้ผู้เข้ำฝึกอบรมได้คิดและระลึกถึงสิ่งที่ทำมำในอดีต ซึ่งส่งผลกระทบมำถึงปัจจุบันและจะส่งผล
ต่อไปในอนำคต ถ้ำไม่มกี ำรเปลี่ยนแปลงตัวเองเมื่อมองเห็นตัวเองชัดขึ้นก็จะสำมำรถเลือกเรื่องทีจ่ ะ
เปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง เพื่อนำไปฝึกฝนต่อไป
 ทำให้ผู้เข้ำฝึกอบรมได้เรียนรู้ เรื่องอุปสรรคที่ทำให้ไม่เกิดกำรเปลี่ยนแปลงเพื่อเอำชนะได้อย่ำงง่ำยๆ
เมื่อเข้ำใจอุปสรรคอย่ำงแท้จริง
 Work Shop : การชมตัวเอง
: สร้ำงควำมมั่นใจในตัวเอง จะทำให้เกิดควำมกล้ำในกำรเปลี่ยนแปลงตัวเอง
และเปลี่ยนควำมเชื่อใหม่ๆ เพื่อให้กำรฝึกฝน เป็นไปอย่ำงรำบรื่น
www.e nt rai ni ng. net
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กำรฝึกฝน : นำเรื่องที่ตัวเองอยำกเปลี่ยนแปลงไปฝึกฝน ด้วยแนวควำมเชื่อใหม่ และพร้อมจะก้ำวข้ำม
อุปสรรค จนกลำยเป็นอุปนิสัยใหม่ของตัวเอง

2. หลักสูตรกำรพัฒนำทักษะกำรเป็นหัวหน้ำงำน (สำหรับ Supervisor) หลักสูตร 1 วัน
 หลักกำร/แนวควำมคิด


ในปัจจุบันองค์กรต่ำงๆ ทั้งภำครัฐและเอกชนได้ให้ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำคนอย่ำงเอำจริงเอำจัง
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกับ หัวหน้ำงำน เพรำะเป็นผู้ที่ทำงำนใกล้ชิดกับผู้ปฏิบัติงำนโดยตรง หัวหน้ำงำนที่
สำมำรถทำงำนได้ดีมีประสิทธิภำพ ย่อมส่งผลให้กำรทำงำนขององค์กรนั้นบรรลุเป้ำหมำยด้วย



หัวหน้ำงำนเปรียบเสมือนผู้สวมหมวก 2 ใบ ใบแรกเป็นตัวแทนของฝ่ำยบริหำรของหน่วยงำน และอีกใบ
เป็นตัวแทนของบคุลำกรในควำมปกครอง ซึ่งหัวหน้ำงำนต้องรักษำดุลยภำพของทั้ง 2 ฝ่ำยได้ดี มีควำม
ยุติธรรม และนำพำทีมงำนให้ประสบควำมสำเร็จ จึงต้องมีกำรพัฒนำทักษะควำมเป็นหัวหน้ำงำนด้ำนต่ำงๆ
ให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น



หัวหน้ำงำน โดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีควำมรู้ ควำมชำนำญในเรื่องของงำนที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่ แต่ยังไม่
สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะหัวหน้ำงำนได้ดี จึงควรได้รับแนวควำมคิดในกำรพัฒนำตัวเอง ให้สำมำรถ
สื่อสำรและบริหำรจัดกำรกับผู้ใต้บังคับบัญชำได้อย่ำงมั่นใจ

 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร


เพื่อสร้ำงแนวควำมคิดกำรเป็นหัวหน้ำงำนคุณภำพ โดยกำรเริ่มต้นที่กำรพัฒนำตัวเองในกำรเอำชนะ
อุปสรรคต่ำงๆ ทำงด้ำนกำรบริหำรได้ด้วยตัวเอง



เพื่อเสริมสร้ำงทักษะที่สำคัญในกำรเป็นหัวหน้ำงำน ให้ผู้เข้ำอบรมได้นำไปปรับใช้ และเป็นที่ยอมรับของ
ทีมงำน



เพื่อให้หัวหน้ำงำนสำมำรถนำเทคนิคกำรบริหำรทีมงำนในรูปแบบต่ำงๆ ไปใช้ให้เหมำะสมกับแต่ละ
เหตุกำรณ์และจุดประสงค์ขององค์กร
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เนื้อหำของหลักสูตร (Course Outline)




คุณคือ.. หัวหน้ำงำนพันธุ์แท้ขององค์กร



คำถำมเพื่อกำรพัฒนำหัวหน้ำงำนที่ดี

 สำรวจแนวควำมคิดเกี่ยวกับกำรเป็น

 คุณเพิ่มควำมตระหนักรู้ในตัวเองอย่ำงไร ?

หัวหน้ำงำน
 บทบำทของหัวหน้ำงำนคุณภำพ
 หัวหน้ำงำนในอุดมคติของคุณ
 คุณคือ หัวหน้ำงำน Style ไหน ?

 คุณสร้ำงสัมพันธภำพกับทีมงำนได้ดีแค่ไหน ?

ทักษะที่สำคัญของกำรเป็นหัวหน้ำงำน

 คุณให้กำรสนับสนุนส่งเสริมคนเก่งมำกแค่ไหน ?
 คุณสร้ำงควำมแตกต่ำงให้เกิดขึ้นอย่ำงไร ?
 คุณสื่อสำรได้อย่ำงมีประสิทธิผลแค่ไหน ?

 กำรกำหนดเป้ำหมำย (Goal)

คุณสร้ำงกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องให้กับทีมงำนอย่ำงไร
เทคนิคกำรบริหำรทีมงำนอย่ำงมีประสิทธิผล

 กำรวำงแผนกำรทำงำน (PDCA)

 กำรทำงำนเป็นทีมเวิร์ค

 กำรสื่อสำรข้อควำมในทีมงำน

 กำรสอนงำน (Coaching)

(Communication)
 กำรสั่งงำนและมอบหมำยงำน (Delegation)
 กำรแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์
(Problem Solving)
 กำรกล้ำตัดสินใจ (Decision Making)

 กำรให้คำปรึกษำ และกำลังใจ



 กำรบริหำรควำมขัดแย้ง


กำรบ้ำน “กำรพัฒนำทักษะควำมเป็นหัวหน้ำงำน”
ของตัวเอง

 ผู้ที่เหมำะสมกับหลักสูตรนี้
 หัวหน้ำงำน

www.e nt rai ni ng. net

ผู้จัดกำร
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 ตัวอย่ำง Work Shop / กรณีศึกษำ

 ตัวอย่ำงWork Shop หัวข้อ “ เรื่องเล่ำน่ำภูมิใจ (ก้ำวข้ำมอุปสรรคด้วยทัศนคติเชิงบวก) ”
วิธีปฏิบัติ
เลือกเรื่องที่เรำประสบควำมสำเร็จในอดีตที่เรำภำคภูมิใจ นำมำเล่ำให้กับเพื่อนๆ ฟัง
- เรื่องเกี่ยวกับเหตุกำรณ์ใด
- สำเหตุที่เรำรู้สึกภำคภูมิใจ
- อุปสรรคในขณะนั้น คือเรื่องอะไร
- เรำผ่ำนเหตุกำรณ์นี้มำได้อย่ำงไร
- อยำกให้แง่คิดกับเพื่อนๆ อย่ำงไร
ผลที่ได้รับ
: ผู้เล่ำจะเกิดควำมสุข และนึกย้อนอดีตที่เคยเจออุปสรรค แล้วผ่ำนพ้นอุปสรรคนั้นๆ มำได้อย่ำงไร
ถ้ำให้เปรียบเทียบกับเรื่องที่กำลังเผชิญอยู่ เช่น งำนยำก , น่ำเบื่อ, ท้อถอย, เครียด เป็นต้น ก็จะทำ
ให้คลำยควำมกังวลเหล่ำนี้ไปได้บ้ำง เมื่อมีสติมำกยิ่งขึ้น ก็จะมองเห็นว่ำอุปสรรค ที่กำลังเผชิญ
อยู่
อำจง่ำยกว่ำเรื่องที่เรำเคยทำสำเร็จมำแล้วในอดีต จะทำให้กล้ำที่จะกลับไปเผชิญอุปสรรคได้ดีขึ้น
กำรนำไปฝึกฝนต่อไป
: เมื่อเจออุปสรรค เกี่ยวกับงำนที่เผชิญอยู่ ให้นึกถึงเรื่องที่เคยทำสำเร็จในอดีตที่เป็นลักษณะคล้ำยๆกัน
แล้วคิดว่ำเรำแก้ไขได้อย่ำงไร ก็จะทำให้เรำเห็นทำงออกได้เองครับ
สำเหตุที่ทำให้เรำเปลี่ยนตัวเองได้
: กำรคิดเรื่องสำเร็จในอดีต เท่ำกับ เป็นกำรปรับทัศนคติของเรำให้เป็นบวกในงำนนั้นๆ เมื่อเป็น
บวกแล้ว เรำจะมีวิธีเอำชนะได้เอง
www.e nt rai ni ng. net
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 รำยละเอียดและเทคนิคที่อำจำรย์ใช้ในกำรดำเนินกำรฝึกอบรม

(รูปแบบกำรฝึกอบรมโดยรวม)












กำรละลำยพฤติกรรม (Ice Breaking)
ปรับจูนแนวควำมคิดเบื้องต้นของผู้เข้ำฝึกอบรมกับเนื้อหำตำมหลักสูตร
o แนะนำตัวเอง
o คำสำคัญ ( Key Words )
o คำถำมสร้ำงแนวควำมคิด
กำรสำรวจตัวเอง , กำรมองเห็นตัวเองและกำรยอมรับตัวเอง
กำรทำให้ผู้เข้ำฝึกอบรม มองเห็นตัวเอง จะนำไปสู่กำรอยำกเปลี่ยนแปลงตัวเอง
o ค้นหำหลุมพรำงทำงควำมคิดในเรื่องต่ำงๆ
o สำรวจพฤติกรรมของตัวเองในด้ำนต่ำงๆ
o เรียนรู้ธรรมชำติของกำรเปลี่ยนแปลง
กำหนดเป้ำหมำยที่จะเปลี่ยนแปลงของตัวเอง
กระตุ้นให้ผู้เข้ำฝึกอบรม ทดสอบกระบวนกำรเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบง่ำยๆ
o เลือกเรื่องที่จะลองเปลี่ยนแปลง
o เปลี่ยนควำมคิดในเรื่องต่ำงๆ ด้วยตัวเอง
o กำหนดแนวทำงของตัวเองใหม่
กำหนดคุณสมบัติที่จะนำไปพัฒนำตัวเองเพิ่มเติม
เลือกวิธี (How to) ที่เหมำะสมกับ Style ของตัวเอง เพื่อกำรพัฒนำตัวเอง
o กำรเตรียมควำมพร้อมของตัวเอง
o วำงแผนกำรพัฒนำตัวเองอย่ำงมีขั้นตอน
o เลือกกระบวนกำรเปลี่ยนแปลงของตัวเอง
o ปรับเปลี่ยนสภำพแวดล้อมใหม่
สร้ำงควำมคำดหวังก่อนกำรฝึกอบรม
เทคนิคกำรทให้ผู้เข้ำฝึกอบรมเขียนควำมคำดหวังและดูผลลัพธ์เมื่อสิ้นสุดกำรอบรม
o ทำให้ผู้เรียนจดจ่อต่อกำรเรียนรู้ เพรำะอยำกเรียนของตัวเอง
o นำเรื่องที่ให้เรียนรู้ไปใช้ได้จริง
Workshop ประเด็นสำคัญที่สำมำรถไปฝึกฝนได้
ดำเนินกำร Workshop ในเรื่องที่สำคัญเพื่อให้เข้ำใจและนำไปฝึกฝนได้จริง
o กระตุ้นให้ คิด  เขียน  พูด
o กำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกันใน Class

www.e nt rai ni ng. net
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กำรนำเสนอกลุม่ จำกกำรระดมควำมคิดเห็น
o กำรนำไปใช้ฝึกฝนกับตัวอง
กำรบ้ำนเพื่อนำไปฝึกฝนเพิ่มเติม
เรื่องที่ผู้เข้ำฝึกอบรมยืนยันกับตัวเองว่ำจะนำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง
o เรื่องที่ได้รับจำกกำรอบรม
o เรื่องทีช
่ อบ
o เรื่องที่จะนำไปปฏิบัติเป็นเรื่องแรก
o กำรบ้ำนของตังเอง
กิจกรรมเสริมกำรเรียนรู้ให้เกิดควำมสนุกสนำน
จัดกิจกรรมให้เหมำะสมในแต่ละกลุ่มที่เข้ำฝึกอบรมและสอดคล้องกับเนื้อหำ
o Role Playing
o เกม / กำรละเล่น
o นิทำนให้แนวควำมคิด
o กรณีศึกษำ
o





3. หลักสูตรสุดยอดเคล็ดลับกำรเป็นผู้สอนงำน (Coach) ที่ดี (สำหรับ Supervisor)
หลักสู
กสูตร 1 วัน
 หลักกำร/แนวควำมคิด


ผู้จัดกำร มีควำมแตกต่ำงกับ ผู้นำ หลำยประกำร มีอยู่คุณสมบัติหนึ่ง คือ กำรบริหำรงำน ผู้จัดกำร
บริหำรงำนโดยกำร สั่งกำร แต่ ผู้นำบริหำรงำนโดยกำร สอนงำน ทำให้ผู้จัดกำรที่พัฒนำเรื่องภำวะควำม
เป็นผู้นำ อยำกที่จะบริหำรงำนแบบกำร Coaching เพื่อให้พนักงำนตระหนักถึงควำมเป็นเจ้ำของงำนและ
ทำงำนเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยด้วยศักยภำพของตัวเอง โดยไม่ต้องรอให้หัวหน้ำสั่ง และเต็มใจทำงำนนั้นๆ
ด้วยควำมภำคภูมิใจในตัวเอง



ผู้จัดกำรหลำยๆคนเป็นผู้มีควำมสำมำรถแต่ไม่สำมำรถถ่ำยทอดงำน หรือ สอนงำน ด้วยวิธีกำร โค้ช ให้กับ
น้องๆ ในทีมงำนได้ดีเท่ำที่ควร อันเนื่องมำจำก ตกหลุมพรำงหลำยๆประกำรเช่น
 ควำมไม่คุ้นเคยกันระหว่ำงหัวหน้ำกับลูกน้อง ในฐำนะโค้ช
 ควำมไม่เข้ำใจในแก่นแท้ ของกำรเป็นโค้ชที่ดี
 ขำดควำมรู้ และทักษะของเนื้องำนที่ตอ้ งโค้ช



โค้ชเป็นงำนที่เข้ำไปเกี่ยวข้องกับกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้คน ซึ่งเรำไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงใคร
ได้ แต่เรำสำมำรถปรับเปลี่ยนตัวเรำก่อนเพื่อสร้ำงให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ขึ้นมำได้ ในฐำนะโค้ชมือ
อำชีพ
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 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร


เพื่อพัฒนำให้หัวหน้ำงำน/ผู้จัดกำร สำมำรถจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชำเปลี่ ยนแปลงตัวเอง ด้วยกำรดึง
ศักยภำพของตัวเองออกมำใช้



เพื่อทำให้หัวหน้ำงำน / ผู้จัดกำรเข้ำใจกระบวนกำร กำรสอนงำน (Coaching) เช่น กำรใช้คำถำม , กำรฟัง
อย่ำงตั้งใจ , กำรให้ข้อมูลป้อนกลับและกำรตั้งเป้ำหมำย กับโค้ชชี่ (Coachee)



เพื่อแลกเปลี่ยนเทคนิคกำรสอนงำน (Coaching) และนำไปฝึกฝนจนกลำยเป็นธรรมชำติของตัวเอง

 ขอบเขตของเนื้อหำกำรฝึกอบรม
กำรฝึกอบรมจะมุ่งเน้นให้เข้ำใจ และเกิดแรงบันดำลใจที่จะเป็นโค้ชที่ดี ในสไตล์ของตัวเองซึ่งประกอบ
ไปด้วย




หัวใจสำคัญของกำรสอนงำน (Coaching)
 นิยำมกำรสอนงำน
 ปัจจัยสำคัญ
 ภำพลักษณ์ของโค้ช
สร้ำงทัศนคติเชิงบวกเกี่ยวกับกำรสอนงำน
 ทัศนคติเชิงบวก & ทัศนคติเชิงลบ
 ทำงเลือกเป็นของเรำ
 เป้ำหมำยของกำรสอนงำน

www.e nt rai ni ng. net



กระบวนกำรในกำรสอนงำนที่เข้ำใจง่ำยๆ
 กำรเกริ่นนำ
 กำรสร้ำงบรรยำกำศ
 กำรเข้ำสู่เนื้อหำ
 กำรสรุปผลลัพธ์
 กำรจบกำรสอนงำน



เทคนิคกำรสอนงำน (Coaching) ที่หัวหน้ำพึงปฏิบัติ



ประสบกำรณ์กำรใช้กระบวนกำรสอนงำน
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 กรอบในกำรดำเนินกำรฝึกอบรมและพัฒนำ
















(Coaching)

Questioning

To Be
Good
Coach

Feed back

Skill

Motivation
Listening

1:1
Coaching

Group
Coaching

On the Job
Coaching

 ผู้ที่เหมำะสมกับหลักสูตรนี้
 หัวหน้ำงำน
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 ผู้จัดกำร

 ผู้บริหำร
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 ตัวอย่ำง Work Shop / กรณีศึกษำ

 ตัวอย่ำงWork Shop หัวข้อ “กำรเปลี่ยนแปลงตัวเอง…หัวใจสำคัญของควำมเป็นผู้นำ ”
จุดประสงค์
 ทำควำมเข้ำใจธรรมชำติของกำรเปลี่ยนแปลงตัวเอง
 เรียนรู้หลุมพรำงและอุปสรรคที่ทำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงที่ไม่ประสบควำมสำเร็จ
 กำรเปลี่ยนควำมคิดของตัวเองใหม่…ทำให้ชีวิตเปลี่ยน
ประเด็นสำคัญ
 อดีต  ปัจจุบัน  อนำคต (กำรเปลี่ยนแปลง ณ ปัจจุบัน ดีที่สุด)
 หลุมพรำงของกำรเปลี่ยนแปลงคือ
- ควำมกลัว
- พื้นที่แห่งควำมคุ้นเคย (Comfort Zone)
- เป้ำหมำยไม่ชัดเจน
- วงจรพฤติกรรม (ควำมคิด  ควำมรู้สึก  กำรกระทำ  พฤติกรรม)
 คุณสมบัติของผู้ประสบควำมสำเร็จ

4. หลักสูตรสร้ำงพลังกำรสื่อสำรและจูงใจผู้อื่น (สำหรับ Supervisor) หลักสูตร 1 วัน
 หลักกำร/เหตุผล
 กำรสื่อสำรภำยในองค์กร นับว่ำเป็นปัญหำสำคัญที่ผู้บริหำรระดับสูงมองเห็นและอยำกพัฒนำให้

บุคลำกรมีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรที่ดี เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจซึ่งกันและกันให้มำกที่สุด
 บุคลำกรส่วนใหญ่ในองค์กรขำดทักษะในเรื่องกำรสื่อสำรเป็นเพรำะแนวควำมคิดของเขำในเรื่องกำร

สื่อสำรมำกกว่ำ เพรำะเขำยังไม่ได้สื่อสำรเลย ดังนั้นจะคิดว่ำไม่มีทักษะไม่ได้ จริงๆแล้วเขำกลัวกำร
สื่อสำรกับผู้อื่นเพรำะคิดไปเองว่ำ “ ไม่รู้ผู้อื่นคิดอย่ำงไร? ” และถ้ำคิดแบบนี้แล้วเขำจะหยุดกำร
สื่อสำรทันที เพรำะคิดว่ำผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นเชิงลบ
www.e nt rai ni ng. net
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 กำรพัฒนำให้หัวหน้ำงำน/ผู้จัดกำร มีควำมสำมำรถในด้ำนกำรสื่อสำรจึงควรพัฒนำทั้ง 2 ด้ำน คือ

ทักษะของกำรสื่อสำร (Hard Skill) และแนวควำมคิดที่ดีของกำรสื่อสำร ( Soft Skill ) จึงจะทำให้
หัวหน้ำ/ ผู้จัดกำรมีพลังในกำรติดต่อสื่อสำรและจูงใจผู้อื่นได้

“คนเชื่อมั่นในตัวเอง จะยอมรับผลของกำรสื่อสำรได้โดยกำรปรับเปลี่ยนตัวเอง
เพื่อให้อีกฝ่ำยหนึ่งเข้ำใจในตัวเขำ ”
 จุดประสงค์ของหลักสูตร






เพื่อสร้ำงแนวควำมคิดเชิงบวกในเรื่องกำรสื่อสำรและกำรจูงใจ ทำให้ผู้สื่อสำรมีควำมมั่นใจในตัวเอง
มำกขึ้น
เพือ่ ทำให้ผู้เข้ำอบรมได้เรียนรู้และเข้ำใจธรรมชำติของผู้อื่นและสำมำรถกำหนดวิธีกำรสื่อสำรที่ดีของ
ตัวเองให้เหมำะสมกับควำมต้องกำรของผู้อื่นได้อย่ำงชัดเจน
เพื่อให้ผู้เข้ำอบรมมีแนวทำงในกำรพัฒนำตัวเองในเรื่องกำรสื่อสำรและจูงใจผู้อื่น สำมำรถนำไปฝึกฝน
ได้จนพัฒนำตัวเองให้กลำยเป็น “ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรสื่อสำรทีด่ ี” เป็นที่ยอมรับของผู้อื่นในที่สุด

 เนื้อหำของหลักสูตร (Course Outline)
 สำรวจควำมสำมำรถด้ำนกำรสื่อสำรของตัวเอง






สื่อสำรไม่ดีหรือไม่กล้ำสือ่ สำร
ค้นหำควำมคิดเชิงลบด้ำนกำรสื่อสำรของตัวเอง
เรำสื่อสำรและจูงใจผู้อื่นอย่ำงไร ?
สร้ำงเทคนิคในกำรสื่อสำรของตัวเองใหม่

 เรียนรู้หลักกำรสื่อสำรและและจูงใจที่ดี






เข้ำใจควำมต้องกำรของมนุษย์
จุดประสงค์ของกำรสื่อสำร
บทบำทของผู้สื่อสำรที่ดี
พลังกำรสื่อสำรแรงจูงใจ

 ปรับเปลี่ยนควำมคิด.....พลิกชีวิตคุณ

 สร้ำงควำมมั่นใจในตัวเอง
 กำรสือ่ สำรและจูงใจ ไม่ใช่กำรบังคับ
 ให้ควำมสนใจผู้รับมำกที่สุด
www.e nt rai ni ng. net
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 เจตนำของผู้ส่งคือพลังในกำรให้
 กำรพัฒนำทักษะกำรสื่อสำรและจูงใจของตัวเอง







กำรเตรียมตัวอย่ำงแม่นยำ
กำรสื่อสำรที่ชัดเจน
กำรรับฟังอย่ำงตั้งใจ
กำรจูงใจผู้อื่นให้สอดคล้องตำมแนวควำมคิด
กำรสร้ำงทัศนคติเชิงบวกกับกำรสื่อสำร

 กำรบ้ำนเพื่อกำรนำไปฝึกฝนและพัฒนำตัวเอง

 ผู้ที่เหมำะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงำนระดับปฏิบัติกำร

www.e nt rai ni ng. net

 หัวหน้ำงำน

 ผู้จัดกำร
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 กรอบในกำรดำเนินกำรฝึกอบรม
-





!


-

“

”
























 ตัวอย่ำง Work Shop / กรณีศึกษำ
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 ตัวอย่ำงWork Shop หัวข้อ “กำรเปลี่ยนแปลงตัวเอง…หัวใจสำคัญของควำมเป็นผู้นำ ”
จุดประสงค์
 ทำควำมเข้ำใจธรรมชำติของกำรเปลี่ยนแปลงตัวเอง
 เรียนรู้หลุมพรำงและอุปสรรคที่ทำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงที่ไม่ประสบควำมสำเร็จ
 กำรเปลี่ยนควำมคิดของตัวเองใหม่…ทำให้ชีวิตเปลี่ยน
ประเด็นสำคัญ
 อดีต  ปัจจุบัน  อนำคต (กำรเปลี่ยนแปลง ณ ปัจจุบัน ดีที่สุด)
 หลุมพรำงของกำรเปลี่ยนแปลงคือ
 ควำมกลัว
 พื้นที่แห่งควำมคุ้นเคย (Comfort Zone)
 เป้ำหมำยไม่ชัดเจน
 วงจรพฤติกรรม (ควำมคิด  ควำมรู้สึก  กำรกระทำ  พฤติกรรม)
 คุณสมบัติของผู้ประสบควำมสำเร็จ
แนวทำงกำรฝึกอบรม
 ทำให้ผู้เข้ำฝึกอบรมได้คิด และระลึกถึงสิ่งที่ทำมำในอดีต ซึ่งส่งผลกระทบมำถึงปัจจุบัน และจะส่งผล
ต่อไปในอนำคต ถ้ำไม่มกี ำรเปลี่ยนแปลงตัวเอง เมื่อมองเห็นตัวเองชัดขึ้น ก็จะสำมำรถเลือกเรื่องที่จะ
เปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง เพื่อนำไปฝึกฝนต่อไป
 ทำให้ผู้เข้ำฝึกอบรมได้เรียนรู้ เรื่องอุปสรรคที่ทำให้ไม่เกิดกำรเปลี่ยนแปลง เพื่อเอำชนะได้อย่ำงง่ำยๆ
เมื่อเข้ำใจอุปสรรคอย่ำงแท้จริง
 Work Shop : การชมตัวเอง
: สร้ำงควำมมั่นใจในตัวเอง จะทำให้เกิดควำมกล้ำในกำรเปลี่ยนแปลงตัวเอง
และเปลี่ยนควำมเชื่อใหม่ๆ เพื่อให้กำรฝึกฝน เป็นไปอย่ำงรำบรื่น
 กำรฝึกฝน : นำเรื่องที่ตัวเองอยำกเปลี่ยนแปลงไปฝึกฝน ด้วยแนวควำมเชื่อใหม่ และพร้อมจะก้ำวข้ำม
อุปสรรค จนกลำยเป็นอุปนิสัยใหม่ของตัวเอง
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5. หลักสูตรสร้ำงแรงจูงใจในกำรทำงำนด้วยทัศนคติเชิงบวก (Attitude)
(สำหรับพนักงำนระดับปฏิบัติกำร) หลักสูตร 1 วัน
 หลักกำร/เหตุผล












สภำวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน นับว่ำเป็นเรื่องท้ำทำยควำมสำมำรถของทีมงำนเป็นอย่ำงมำก ทีมงำนที่มี
ควำมพร้อมทั้งด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถในงำนทีต่ ัวเองทำอยู่ (Hard Sill) และพฤติกรรมในกำรมุ่งมั่น
เพื่อเอำชนะเป้ำหมำย (Soft Skill) ย่อมสำมำรถผ่ำนพ้นเหตุกำรณ์ในครั้งนี้ไปได้
กำรสร้ำงแรงจูงใจ (Motivation) โดยกำรมีทัศนคติเชิงบวกต่องำนที่ทำ จะเป็นแรงกระตุ้นที่ช่วยดึง
ศักยภำพในตัวคุณออกมำ ช่วยให้มองเห็นโอกำสมำกขึ้น ตีควำมเหตุกำรณ์ต่ำงๆ ในมุมมองของ
ควำมหวัง และมีทำงออกที่สร้ำงสรรค์ เอำชนะปัญหำต่ำงๆ ด้วยควำมเชื่อมั่นในศักยภำพของตัวเอง
กำรเสริมสร้ำงทัศนคติเชิงบวกในกำรทำงำน จะส่งผลให้พนักงำนสำมำรถพัฒนำตัวเองให้มีควำม
กระตือรือร้น, มุ่งมั่นในเป้ำหมำย และกล้ำตัดสินใจในงำนของตัวเองมำกขึ้น เพรำะทัศนคติเชิงบวกที่
แท้จริงแล้ว ไม่ใช่เพียงแค่กำรคิดดี พูดดี และทำดี เท่ำนั้น แต่ต้องเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้กับอุปสรรค และมี
ควำมรู้สึกที่ดีต่อเหตุกำรณ์ต่ำงๆ ได้ จึงเรียกว่ำเป็นคนคิดเชิงบวกอย่ำงแท้จริง
กำรตระหนักรู้ในตัวเอง และอยำกที่จะพัฒนำตัวเอง จึงจะนับว่ำเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเอง ดังนั้น หำก
ทำให้พนักงำน พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง และพัฒนำตัวเองตัวเองด้วยตัวของเขำเองได้แล้ว เขำย่อม
เห็นคุณค่ำของตัวเอง และนำศักยภำพที่มีอยู่ในตัวเองออกมำใช้ให้มำกที่สุด ซึ่งย่อมส่งผลให้งำนที่
รับผิดชอบสัมฤทธิ์ผลมำกขึ้น
ทีมนับว่ำเป็นสิ่งสำคัญ ของกำรทำงำนในองค์กร เนื่องจำกบุคลำกรที่จะผลักดันให้งำนมีประสิทธิผลที่
ดีนั้น ย่อมต้องอำศัยกำรร่วมแรงร่วมใจกันในทีม ไม่สำมำรถทำงำนเพียงลำพังคนเดียวได้ กำรทำให้
พนักงำนเข้ำใจ ปัจจัยที่สำคัญ และองค์ประกอบสำคัญของทีมย่อมทำให้เกิดทีมเวิร์คขึ้นในองค์กร

จุดประสงค์ของหลักสูตร








เพื่อทำให้บุคลำกรมีแรงจูงใจที่จะก้ำวข้ำมหลุมพรำงที่สกัดกั้นศักยภำพของตัวเองโดยกำรสร้ำงเสริม
ทัศนคติเชิงบวกในกำรทำงำนเพิ่มขึ้น
เพื่อทำให้บุคลำกรสำมำรถเรียนรู้และเข้ำใจกระบวนกำรเปลี่ยนแปลงตัวเองได้อย่ำงแท้จริง เกิดควำม
อยำกเปลี่ยนแปลงตัวเอง ด้วยกำรพัฒนำทัศนคติเชิงบวกในกำรทำงำนและมีควำมสุขกับกำร
เปลี่ยนแปลง
เพื่อทำให้บุคลำกรเลือกคุณสมบัติที่ทำให้ตัวเองสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยและเหมำะสมกับตัวเองไป
พัฒนำ ทำให้เกิดควำมเชื่อมั่นในตัวเอง และสำมำรทำงำนร่วมกับผู้อื่นอย่ำงมีควำมสุข
เพื่อสร้ำงแนวทำงในกำรทำงำนเป็นทีมเวิร์คที่ดีให้เกิดขึ้น โดยบุคลำกรทุกคนเห็นควำมสำคัญของ
ตัวเองในกำรเป็นส่วนหนึ่งของทีม
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 เนื้อหำของหลักสูตร (Course Outline)
ทัศนคติ…เป็นทำงเลือกของคุณ




คุณมีทัศนคติอย่ำงไรกับตัวเอง
สำรวจตัวเองในเรื่องของทัศนคติ
หลุมพรำงสกัดกั้นศักยภำพของคุณ

เปลี่ยนวิธีคิด…พลิกชีวิตคุณ









อดีต…ปัจจุบัน…อนำคต
วงจรพฤติกรรม
ปรับเปลี่ยนควำมเชื่อของคุณ
งำนของคุณ
เพื่อนร่วมงำนของคุณ
หัวหน้ำของคุณ
ลูกค้ำของคุณ
ชีวิตของคุณ

คุณสมบัติ 8 ประกำรของนักคิดเชิงบวก
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ทัศนคติที่ดี
ควำมกระตือรือร้น
ควำมเชื่อมั่น
ควำมยึดมั่นในคุณธรรม
ควำมกล้ำหำญ
ควำมมั่นใจ
ควำมมุ่งมั่น
ควำมอดทน

ทัศนคติเชิงบวกต่อกำรทำงำนเป็นทีม (Team Work)




ทีมเวิร์ค…ทีมในฝัน
ปรับเปลี่ยนควำมคิดของกำรทำงำนร่วมกันในทีม
ภำรกิจสำคัญของบุคลำกรภำยในทีม

เคล็ดลับในกำรรักษำทัศนคติเชิงบวกของคุณ
 ตัวอย่ำง Work Shop / กรณีศึกษำ

 ตัวอย่ำงWork Shop หัวข้อ “ กำรชื่นชมผู้อื่น (จับถูก) ”
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วิธีปฏิบัติ
 ลองนึกถึงใครก็ได้ เช่น หัวหน้ำ , เพื่อน , ลูกค้ำ , ลูกน้อง เป็นต้น คิดถึงจุดเด่นของเขำที่เรำ
ประทับใจและอยำกปฏิบัติตำม เล่ำให้เพื่อนๆใน Class เช่น - จุดเด่น - ควำมสำมำรถพิเศษ - อุปนิสัยที่ดี
ผลที่จะได้รับ
 กำรชื่นชมอย่ำงจริงใจ จะทำให้ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเรำกับผู้นั้นแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เพรำะคนทุกคน
ชอบคำชม และเมื่อเรำชมผู้อื่นมำกเท่ำไร ผู้อื่นก็จะชมเรำมำกขึ้นเท่ำนั้น เท่ำกับต่ำงคนต่ ำงให้กำลังใจซึ่งกันและ
กัน ทำให้ทัศนคติของเรำเกี่ยวกับคนเป็นในเชิงบวกมำกขึ้น (อยำกขอย้ำว่ำเรื่องที่เรำชมนั้นมำจำกควำมรู้สึกที่
แท้จริงของเรำ ไม่ใช่เสแสร้งนะครับ)
กำรนำไปฝึกต่อไป
 ต่อไปนี้ให้บอกกับตัวเองว่ำ เรำจะเริ่มจำกกำรหำข้อดีของผู้ที่เรำเกี่ยวข้องก่อนโดยกำรจับถูก ถึงแม้
คนๆนั้นเรำจะรู้สึกไม่ถกู ใจก็ตำม เรำก็จะพยำยำมหำข้อดีของเขำให้เจอ (เชื่อแน่ว่ำทุกคนมีขอ้ ดีครับ แต่เรำไม่
พยำยำมหำเท่ำนั้นเอง) ลองฝึกตัวเองในระหว่ำงกำรประชุม ให้หำจุดเด่นหรือข้อดีและควำมสำมำรถของแต่ละ
คนที่เรำประชุมด้วย จะทำให้เรำมีควำมสุขกับกำรประชุมมำกขึ้นเลยครับ เมื่อเรำเห็นข้อดีของใครแล้ว เรำก็จะ
รับฟังมำกขึ้นก็จะทำให้เรำได้รับควำมรู้ใหม่ๆเพิ่มขึ้น เห็นไหมครับมีแต่ข้อดีๆทั้งนั้น
สำเหตุที่ทำให้เรำเปลี่ยนแปลงตัวเองได้
 กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับผู้อื่นที่ดี คือ กำรให้ควำมสำคัญกับเขำ ซึ่งก็ควรเริ่มจำกกำรจับถูกในตัว
เขำก่อน เมื่อฝึกฝนบ่อยๆเรำจะมีทัศนคติที่ดีขึ้นเลยครับ
 ผู้ที่เหมำะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงำนระดับปฏิบัติกำร
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6.หลักสู
กสูตรสุดยอดเคล็ดลับกำรเป็นผู้สอนงำนที่ดี (Executive Coaching) สำหรับ
ผู้บริหำร หลักสูตร 2 วัน
 หลักกำร/แนวควำมคิด


กำรสอนงำนเป็นกระบวนกำรหนึ่งที่ผู้จัดกำร/หัวหน้ำงำน ใช้ในกำรพัฒนำผู้ใต้บังคับบัญชำ/ลูกน้องให้มี
ควำมรู้ (Knowledge), ทักษะ (skill) และคุณลักษณะเฉพำะตัว (Personal Attributes) เพื่อใช้ในกำรทำงำน
ให้ประสบควำมสำเร็จตำมเป้ำหมำยที่กำหนดขึ้น โดยมุ่งเน้นไปที่กำรพัฒนำศักยภำพ (Potential) ที่อยู่
ภำยในตัวอยู่แล้ว ให้สำมำรถทำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิผลสูงขึ้น เพื่อควำมก้ำวหน้ำในหน้ำที่กำรงำน
ต่อไปในอนำคต



ผู้จัดกำรที่มีภำวะควำมเป็นผู้นำสูง (Leadership) จะใช้กำรพัฒนำทีมงำนด้วยกำรสอนงำน (Coaching)
ควบคุมกำรบริหำรจัดกำร (Management) เพรำะจะสำมำรถทำให้ทีมงำนบรรลุเป้ำหมำยได้ดีกว่ำกำรใช้
เพียงด้ำนใดด้ำนหนึ่ง เนื่องจำกกำรบริหำรกำรจัดกำรทีมงำน จะได้ผลที่รวดเร็วทันกับควำมต้องกำรและ
กำรสอนงำนจะทำทีมงำนพัฒนำตัวเอง ซึ่งจะส่งผลต่อผลลัพธ์ในระยะยำวและเกิดควำมต่อเนื่อง ทำให้
องค์กรเจริญเติบโตแบบยั่งยืน



องค์กรที่ต้องกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่องไม่ว่ำจะเผชิญภำวะวิกฤตใดๆต้องพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมสำมำรถ
2 ด้ำนหลัก คือ กำรคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) และกำรมีภำวะควำมเป็นผู้นำ (Leadership)
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกับผู้จัดกำร/ผู้บริหำรระดับกลำงขององค์กร เพรำะเป็นกลุ่มบุคคลที่ต้องคอยผลักดัน
องค์กำรเป็นหลัก พร้อมกับกำรพัฒนำทีมงำนไปควบคู่กัน ดังนั้นกำรพัฒนำให้ผู้จัดกำรมีควำมสำมำรถใน
กำรสอนงำน (Coaching) โดยสวมบทบำทของกำรเป็นโค้ช (Coach) ให้กับทีมงำนย่อมเป็นปัจจัยที่สำคัญ
ที่องค์กำรควรผลักดันเป็นอย่ำงยิ่ง



ผู้จัดกำรในฐำนะโค้ชจะให้ควำมสำคัญกับกำรเปลี่ยนแปลงและกำรพัฒนำทีมงำนเป็นสำคัญ โดยทำ
หน้ำที่กระตุ้น, สร้ำงแรงจูงใจและเป็นกระจกเงำ เพื่อให้ทีมงำนมองเห็นตัวเองและอยำกพัฒนำตัวเองใน
เรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ทำให้กำรพัฒนำเป็นไปอย่ำงรำบรื่น



วัตถุประสงค์ของหลักสูตร



เพื่อพัฒนำให้หัวหน้ำงำน/ผู้จัดกำร สำมำรถจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชำเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยกำรดึง
ศักยภำพของตัวเองออกมำใช้



เพื่อทำให้หัวหน้ำงำน / ผู้จัดกำรเข้ำใจกระบวนกำรกำรสอนงำน (Coaching) เช่น กำรใช้คำถำม, กำรฟัง
อย่ำงตั้งใจ, กำรให้ข้อมูลป้อนกลับและกำรตั้งเป้ำหมำยกับโค้ชชี่ (Coachee)



เพื่อแลกเปลี่ยนเทคนิคกำรสอนงำน (Coaching) และนำไปฝึกฝนจนกลำยเป็นธรรมชำติของตัวเอง
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ขอบเขตของเนื้อหำกำรฝึกอบรม
กำรฝึกอบรมจะมุ่งเน้นให้เข้ำใจและเกิดแรงบันดำลใจที่จะเป็นโค้ชที่ดีในสไตล์ของตัวเองซึ่งประกอบ
ไปด้วย
วันที่ 1 ส่วนพัฒนำกำรสอนงำน
หัวใจสำคัญของกำรสอนงำน (Coaching)
 นิยำมกำรสอนงำน
 ปัจจัยสำคัญ
 ภำพลักษณ์ของโค้ช



กระบวนกำรในกำรสอนงำนที่เข้ำใจง่ำยๆ
 กำรเกริ่นนำ
 กำรสร้ำงบรรยำกำศ
 กำรเข้ำสู่เนื้อหำ
 กำรสรุปผลลัพธ์
 กำรจบกำรสอนงำน









เทคนิคและวิธีกำรในกำรดึงศักยภำพทีมงำน
 ควำมเชื่อเกี่ยวกับ " คน "
 ควำมเชื่อมั่นในตัวเอง
 กำรใช้กระบวนกำร Coaching ให้ครบถ้วน
 บทบำทที่สำคัญของโค้ช
เทคนิคกำรฝึกฝนเพื่อให้กำรสอนงำนเกิดประสิทธิผล
 ควำมเชื่อ
 ควำมหลงใหล
 ประโยชน์ที่ได้รับ
 เป้ำหมำยในอนำคต
กำรพัฒนำตัวเองให้เป็นโค้ชอย่ำงเป็นธรรมชำติ

วันที่ 2 ส่วนพัฒนำกำรสอนงำนเพิ่มเติม (Clinique)




ทบทวนบทบำทของกำรเป็นโค้ช
 แนวทำงกำร Coaching
 เรื่องเล่ำระหว่ำงกำร Coaching
 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
 หลุมพรำงที่พบเจอ
เรียนรู้ธรรมชำติของกำรเปลี่ยนแปลง
 หลักจิตวิทยำ
 เปลี่ยนควำมคิด...ชีวิตเปลี่ยน
 หลุมพรำงของกำรเปลี่ยนแปลง





กำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับตัวเอง
 เอำชนะควำมกลัว
 เลิกกังวลเรื่องจินตนำกำรในทำงลบ
 ควำมสำเร็จกับประสบกำรณ์
ผู้นำในฐำนะโค้ช... คุณต้องเปลี่ยนแปลง
 สร้ำงทัศนคติเชิงบวกในกำรสอนงำน
 ผู้นำกำรเปลี่ยนแปลง
 ทำงเลือกเป็นของเรำ
 โค้ช... คุณทำได้

 ผู้ที่เหมำะสมกับหลักสูตรนี้
 หัวหน้ำงำน
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 กรอบในกำรดำเนินกำรฝึกอบรมและพัฒนำ

...
(To Be Good Coach)



...










(Coaching)

Questioning
To Be
Good
Coach

Feed back

Skill
Motivation
Listening

1:1
Coaching
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 ตัวอย่ำง Work Shop / กรณีศึกษำ

 ตัวอย่ำงWork Shop หัวข้อ “กำรเปลี่ยนแปลงตัวเอง…หัวใจสำคัญของควำมเป็นผู้นำ ”
จุดประสงค์
 ทำควำมเข้ำใจธรรมชำติของกำรเปลี่ยนแปลงตัวเอง
 เรียนรู้หลุมพรำงและอุปสรรคที่ทำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงที่ไม่ประสบควำมสำเร็จ
 กำรเปลี่ยนควำมคิดของตัวเองใหม่…ทำให้ชีวิตเปลี่ยน
ประเด็นสำคัญ
 อดีตปัจจุบันอนำคต (กำรเปลี่ยนแปลง ณ ปัจจุบัน ดีที่สุด)
 หลุมพรำงของกำรเปลี่ยนแปลงคือ
- ควำมกลัว
- พื้นที่แห่งควำมคุ้นเคย ( Comfort Zone)
- เป้ำหมำยไม่ชัดเจน
- วงจรพฤติกรรม (ควำมคิด ควำมรู้สึกกำรกระทำพฤติกรรม)
 คุณสมบัติของผู้ประสบควำมสำเร็จ
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แนวทำงกำรดำเนินกำรเพื่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่ำงยั่งยืน
“กำรเปลี่ยนแปลงตัวเอง ต้องดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง และมีควำมสุขที่ได้ทำ”
กำรสร้ำงกิจกรรมหลังกำรฝึกอบรมนับว่ำเป็นเรื่องที่สำคัญเพรำะจะทำให้กำรพัฒนำตัวเองเกิดควำม
ต่อเนื่อง และหำกสำมำรถทำให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมดำเนินกำรฝึกฝนในเรื่องที่เขำอยำกเปลี่ยนแปลงได้ยำวนำน
ก็จะทำให้เขำสำมำรถสร้ำงอุปนิสัยใหม่ของตัวเองขึ้นมำได้ เมือ่ มีควำมมั่นใจในกำรเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่งแล้ว เขำก็จะสำมำรถสร้ำงกระบวนกำรเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่องอื่นๆต่อไปได้ด้วยตัวเอง อีกทั้งยัง
สำมำรถนำไปให้ผู้อื่นได้พัฒนำต่อไปได้ด้วย
กิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เข้ำอบรมสำมำรถพัฒนำตัวเองได้อย่ำงต่อเนื่อง สำมำรถเอำชนะสภำพแวดล้อมได้
ควรเป็นสิ่งที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่เกิดขึ้นในระหว่ำงกำรฝึกอบรม ทำให้เขำนึกถึงบรรยำกำศในกำรฝึกอบรมและเขำ
เลือกเรื่องที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง เพื่อพัฒนำตัวเองให้ดีขึ้น

กิจกรรมที่สำมำรถดำเนินกำรได้มีดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

กำรบ้ำนสำหรับกำรนำไปฝึกฝนหลังกำรอบรม
เอกสำรอ้ำงอิงสำหรับนำไปประกอบกำรฝึกฝน
เว็บไซด์ด้ำนกำรพัฒนำตัวเอง เพื่อศึกษำเรื่องต่ำงๆเพิ่มเติมที่ pakornblog.com
จดหมำย Reminder จำกอำจำรย์ปกรณ์แวะมำทักทำย
สมัคร Mailing List รับข่ำวสำรด้ำนกำรพัฒนำ
กำรติดตำมผล (Follow up) โดยทีม HRD ขององค์กร
กำรติดตำมผล (Follow up) โดยทีม วิทยำกรผู้ช่วย (มีค่ำใช้จ่ำย)
กำรสร้ำงโครงกำรร่วมกันในองค์กรโดย HRD
กำรดำเนินกำร Clinic โดยอำจำรย์ปกรณ์ (มีค่ำใช้จ่ำย)

ผลลัพธ์จำกกำรฝึกอบรม ทุกคนจะมีประเด็นสำคัญของตัวเองที่จะนำไปพัฒนำ แต่จะหยุดกำรพัฒนำ
กลำงคันเพรำะไม่สำมำรถเอำชนะสภำพแวดล้อมได้ ดังนั้นกิจกรรมเหล่ำนี้จะช่วยให้เขำสำมำรถพัฒนำตัวเอง
ต่อไปได้ด้วยตัวของเขำเอง

โดยสรุปแนวทำงกำรพัฒนำตัวเองอย่ำงต่อเนื่องสำมำรถทำได้โดย
1. ตัวผู้เข้ำอบรม พัฒนำตนเอง โดยใช้




กำรบ้ำนที่ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมจะนำไปทำ (ถ้ำมี)
เอกสำรเพิ่มเติมสำหรับนำไปฝึกฝน
แหล่งควำมรู้เตือนควำมทรงจำในเว็บไซด์ Pakornblog.com
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2.

ติดตำมผลกำรอบรมโดย HRD ของ บริษัทลูกค้ำ



3.

ควำมรู้ส่งตรงถึงที่ จำก ทีม วิทยำกรผู้ช่วย ถึงผู้เข้ำอบรม
จดหมำย Reminder (ทักทำย) จำกอำจำรย์ ปกรณ์ 3 ฉบับ (3 เดือน)
กำรสร้ำงโครงกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องโดยผู้เข้ำอบรมเอง หรือ ร่วมกับ HRD (ถ้ำมี)
Mailing List

ตำมกำรบ้ำนที่ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมจะนำไปทำ (ถ้ำมี)
กำรสร้ำงโครงกำรพัฒนำ / อำนวยควำมสะดวก ให้ผู้เข้ำอบรม พัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง
HRD

ติดตำมผลกำรอบรม โดย วิทยำกรผู้ช่วย ของ อำจำรย์ปกรณ์


4. Clinic

ดำเนินกำรแทน HRD โดยมีรำยงำนสรุปผล ควำมเปลี่ยนแปลงให้

โดย อ.ปกรณ์

ดำเนินฝึกอบรมเพิ่มเติม โดยให้ผู้เข้ำอบรมทำกำรบ้ำน (งำนที่ผู้เข้ำอบรมบอกว่ำต้องกำรไป
พัฒนำ) และ อำจำรย์ มำให้คำแนะนำ
กรณีกำรติดตำมผลแบบมีคำ่ ใช้จ่ำย หำกต้องกำรข้อมูลเพิ่มเติม กรุณำติดต่อทีมงำนเพื่อขอรำยละเอียด
รูปแบบและกำรดำเนินกำรเพื่อนำเสนอเพิ่มเติม
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