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บทสรุปสำหรับผู้บริหำร (Executive Summary)
โรงงำนอุตสำหกรรมต้องใช้บุคลำกรจำนวนมำกในกำรบริ หำรกำรผลิตให้มีประสิ ทธิผล กำรบังคับ
บัญชำได้มีกำรจัดแบ่งอย่ำงชัดเจนและมีบุคลำกรที่ตอ้ งเกี่ยวข้องกับกำรผลิตค่อนข้ำงมำก
ทำให้เกิดประเด็น
ปั ญหำต่ำงๆ ดังนี้
กำรไม่ยอมรับซึ่ งกันและกัน
 ระหว่ำงลูกน้องและหัวหน้ำ
 ระหว่ำงแผนกต่ำงๆ
กำรสื่ อสำรที่บกพร่ อง
 ไม่กล้ำแสดงควำมคิดเห็น
 กำรสัง่ อย่ำงเดียวไม่ได้สอน
 กำรพูดด้วยอำรมณ์
กำรจินตนำกำรควำมคิดเชิงลบต่อเหตุกำรณ์และบุคคล
 ขำดควำมมัน่ ใจในตัวเอง
 กลัวทำผิด จึงไม่ตดั สิ นใจเลย
 จับผิดผูอ้ ื่น แล้วใช้เป็ นข้ออ้ำงในกำรทำงำน
กำรไม่พฒั นำตัวเอง
 ขำดระเบียบวินยั
 ขำดควำมกระตือรื อร้น
 ควบคุมอำรมณ์ตวั เองไม่ได้ (EQ)
 ไม่มีควำมรับผิดชอบ
 มีทศั นคติเชิงลบมำกเกินไป
กำรพัฒนำกลุ่มบุคคลในกลุ่มเดียว ย่อมได้ผลลัพธ์ที่ไม่เพียงพอต่อกำรทำให้องค์กรพัฒนำไปตำม
เป้ำหมำยที่ตอ้ งกำรเพรำะสภำพแวดล้อมของกลุ่มบุคคลที่ยงั ไม่คิดจะพัฒนำย่อมส่ งผลกระทบของกำรเปลี่ยน
แปลงตัวเองของบุคคลที่กำลังฝึ กฝนกำรเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่มำกก็นอ้ ย
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โปรแกรมกำรพัฒนำบุคลำกรอย่ำงบูรณำกำรนี้ ได้ถูกออกแบบมำตำมแนวคิดที่วำ่
1. เปลี่ยนแปลงตัวเองก่อน
2. เปลี่ยนแปลงทีมงำนโดยให้เขำเปลี่ยนแปลงตัวเอง
3. คนจำนวนมำกพัฒนำตัวเองแล้ว องค์กรย่อมพัฒนำ
4. กำรเปลี่ยนแปลงของคนส่ วนใหญ่จะทำให้สภำพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป
ั บุคลำกรย่อมทำให้ปัญหำต่ำงๆ ลดลง
5. กำรสร้ำงเสริ มทัศนคติเชิ งบวกให้กบ
หลักสู ตรที่ใช้ในกำรพัฒนำบุคลำกรในแต่ละระดับอย่ำงเหมำะสม
จะทำให้เกิดกำรเกื้อหนุนและ
ส่ งเสริ มให้มีกำรเปลี่ยนแปลงไดอย่ำงยัง่ ยืนยิง่ ขึ้น อีกทั้งกำรเพิ่มกำรบ้ ำนที่ตอ้ งนำไปฝึ กฝน จะทำให้ผเู ้ รี ยนมี
เป้ำหมำยกำรเปลี่ยนแปลงของตัวเอง เพื่อใช้ในกำรพัฒนำตัวเองในเรื่ องแรกๆ และกำรเสริ ม กระบวนกำร
ติดตำมผล (Follow up) จะเป็ นกำรย้ำเตือนให้ผเู ้ รี ยนได้ไปปฏิบตั ิบ่อยๆ จนกลำยเป็ นธรรมชำติใหม่ของแต่ละ
บุคคลในอนำคต

แนวควำมคิดของโปรแกรมสำหรับกำรสร้ ำงภำวะผู้นำและทัศนคติเชิงบวกกับทีมงำน
“ภำวะผูน้ ำ ไม่เกี่ยวกับตำแหน่ง กำรพัฒนำภำวะผูน้ ำให้กบั บุคลำกรภำยในองค์กรนั้น ควรทำให้ครบใน
ทุกระดับ อย่ำงบูรณำกำร เพื่อให้เกิดควำมสอดคล้องและเกี่ยวเนื่องกันอย่ำงสมบูรณ์แบบ”
“กำรฝึ กอบรมที่มุ่งเน้นให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงและมีกำรกำหนดกำรบ้ำนเพื่อนำไปฝึ กฝน
จึงควรมี
กระบวนกำรติดตำมผล (Follow up) ผลกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของบุคลำกร อีกทั้งยังเป็ นกำรกระตุน้ ให้เกิด
กำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของบุคลำกร อีกทั้งยังเป็ นกำรกระตุน้ ให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงที่ยงั่ ยืนขึ้น”
“กำรเปลี่ยนแปลงที่แท้จริ งนั้น จะเกิดขึ้นทีละเล็กทีละน้อย ค่อยๆเป็ นค่อยๆไป ดังนั้นผูท้ ี่กำลัง
เปลี่ยนแปลงตัวเอง ต้องหมัน่ ทำซ้ ำๆบ่อยๆ อย่ำงต่ อเนื่อง จนกลำยเป็ นอุปนิสัยใหม่ของตัวเอง”
“ผูจ้ ดั กำร และ/หรื อ หัวหน้ำที่ให้ควำมสำคัญในเรื่ องกำรพัฒนำทีมงำนเพื่อทำให้เขำอยำกเปลี่ยนแปลง
ด้วยตัวเขำเอง ในฐำนะโค้ช นั้น ย่อมทำให้เกิดควำมสุ ข และอยำกพัฒนำต่อไปเรื่ อยๆ เพรำะตัวโค้ชเองก็ตอ้ งเป็ น
ผูท้ ี่สร้ำงกำรเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเองได้ก่อน จึงจะสำมำรถจูงใจให้ผอู ้ ื่นเปลี่ยนแปลงตัวเองได้”
“กำรสร้ำงทัศนคติเชิงบวกในกำรทำงำนให้แก่บุคลำกรทุกคนในองค์กรย่อมทำให้ปัญหำต่ำงๆ ที่เกิดขึ้น
ลดน้อยลง เพรำะผูม้ ีทศั นคติเชิงบวกที่แท้จริ ง ย่อมสำมำรถจัดกำรอำรมณ์เชิงลบของตนได้, มีควำมเชื่ อมัน่ ใน
ตัวเอง, กล้ำเอำชนะปั ญหำและอุปสรรคต่ำงๆ มองผูอ้ ื่นในด้ำนดี (จับถูก) และมุ่งมัน่ สู่ เป้ ำหมำยของตัวเองอย่ำง
ไม่รู้จกั เหน็ดเหนื่อย”
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หลักสู ตรต่ ำงๆของบุคลำกรในแต่ ละระดับ
หลักสูตรสำหรับผูจ้ ดั กำร:
ผูน้ ำในฐำนะโค้ช…คุณต้องเปลี่ยนแปลงตัวเอง
(Leader as a Coach …You must Change)

หลักสูตรสำหรับหัวหน้ำงำน:
ทักษะควำมเป็ นผูน้ ำของหัวหน้ำงำน
(Supervisory Skill)

หลักสูตรสำหรับพนักงำนระดับปฏิบตั ิกำร:
สร้ำงเสริ มทัศนคติเชิงบวกในกำรทำงำน
(Positive Attitude)

ผูจ้ ดั กำร

 ผูจ้ ด
ั กำรเปลี่ยนตัวเองเป็ นโค้ช

ั กำรสั่งย่อมดีกว่ำ
 กำรสอน (โค้ชชิ่ ง) ควบคู่กบ
 ถ้ำต้องกำรทำให้ผอ
ู ้ ื่นเปลี่ยนแปลง ควรเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อน

หัวหน้ำงำน

 ผูเ้ ชี่ ยวชำญเรื่ องงำนพัฒนำเรื่ องคนเพิ่มเติม
 สร้ำงควำมเชื่ อมัน
่ ในตัวเองด้วยกำรพัฒนำภำวะผูน้ ำของตัวเอง
 กำรเป็ นผูน
้ ำที่ดีจะทำให้ทีมงำนยอมรับมำกขึ้น

พนักงำน

 สร้ำงทัศนคติเชิ งบวกต่อเหตุกำรณ์ ต่ำงๆ
 กำรจัดกำรอำรมณ์เชิ งลบของตัวเอง
 กำรเปลี่ยนควำมคิด…พลิกชี วต
ิ ของตัวเอง

วัตถุประสงค์ของโปรแกรม
ของโปรแกรม
• เพื่อสร้ำงแนวควำมคิดให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงที่ครอบคลุมกลุ่มบุคคลอย่ำงทัว่ ถึงทั้งองค์กร ทำ
ให้สำมำรถเกิดผลกระทบที่มีประสิ ทธิ ผล เนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นพร้อมๆกัน
ไม่ใช่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงเท่ำนั้น
• เพื่อพัฒนำให้ผจู ้ ดั กำรให้ควำมสำคัญ เรื่ องกำรพัฒนำทีมงำนในฐำนะโค้ชและหัวหน้ำงำน
พัฒนำตัวเองเพื่อเป็ นผูน้ ำที่มีคุณภำพ รวมทั้งจูงใจให้พนักงำนระดับปฏิบตั ิกำรมีทศั นคติเชิง
บวกในกำรทำงำน
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• เพื่อสร้ำงกระบวนกำรพัฒนำองค์กรให้เกิดควำมสอดคล้องกันตั้งแต่ระดับผูจ้ ดั กำร หัวหน้ำงำน
และพนักงำนได้มองเห็นกำรเปลี่ยนแปลง ซึ่ งกันและกัน เกิดควำมเข้ำใจในซึ่ งกันและกัน และ
คอยช่วยเหลือให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงเป็ นไปอย่ำงรำบรื่ นมำกยิง่ ขึ้น

สิ่งที่คำดหวังว่ำจะเกิดกำรเปลีย่ นแปลง










ผูจ้ ดั กำรพร้อมที่จะพัฒนำตัวเองให้มีภำวะผูน้ ำและให้ควำมสำคัญกับกำรสอนงำน (Coaching) ใน
ฐำนะโค้ช
ผูจ้ ดั กำรพร้อมพัฒนำหัวหน้ำงำนได้มำกขึ้น และหัวหน้ำงำนก็ยอมรับผูจ้ ดั กำรในเรื่ องกำรสอนงำน
(Coaching) โดยที่หวั หน้ำงำนเข้ำใจจุดประสงค์ของผูจ้ ดั กำรในกำรพัฒนำมำกขึ้น
หัวหน้ำงำนมีควำมพร้อมในกำรเป็ นผูน้ ำ และสำมำรถจูงใจพนักงำนให้ปฏิบตั ิงำนอย่ำงมี
ประสิ ทธิ ผลมำกขึ้น
พนักงำนปฏิบตั ิงำนมีทศั นคติเชิงบวก เข้ำใจ และยอมรับหัวหน้ำงำนและผูจ้ ดั กำรในกำรมอบหมำย
งำนให้ดว้ ยควำมเต็มใจ
องค์กรเกิดกำรเปลี่ยนแปลงในกำรปฏิบตั ิงำนและเกิดทีมเวิร์คภำยในองค์กร

รำยชื่ อหลักสู ตรสำหรับโปรแกรมกำรพัฒนำทัศนคติเชิงบวกกับตัวเอง
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

หลักสู ตร คุณเป็ นได้…ดีกว่ำที่คิด (You are better) ( หลักสู ตร 1 วัน )
หลักสู ตร กำรเพิ่มประสิ ทธิ ภำพในกำรทำงำนด้วย 5Q (Effective Working by 5Q) (หลักสู ตร 1 วัน)
หลักสู ตรกำรเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยเทคนิค NLP (Change Yourself by NLP) ( หลักสู ตร 1 วัน )
หลักสู ตร สื่ อสำร...สร้ำงสัมพันธ์...เพิ่มพลัง...งำนสำเร็ จ (Effective Communication & Connection)
(หลักสู ตร 1 วัน )
หลักสู ตร กำรทำงำนเป็ นทีมสู่ ควำมสำเร็ จ ( Working As A Team) ( หลักสู ตร 1 วัน )
หลักสู ตร สร้ำงเสริ มทักษะกำรเจรจำต่อรองอย่ำงสร้ำงสรรค์ (Win : Win Negotiation)( หลักสู ตร 1 วัน )
หลักสู ตร สร้ำงจิตสำนึกรักองค์กรกันเถอะ (หลักสู ตร 1 วัน)
หลักสู ตร ผูน้ ำแห่งกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีประสิ ทธิ ผล (Effective Leadership for Change) (หลักสู ตร 1
วัน)
หลักสู ตร ผูน้ ำ 360 องศำขององค์กร ( หลักสู ตร 1วัน)
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OLPG4.2 – การสร้ างภาวะผู้นาและทัศนคติเชิงบวกกับทีมงาน

แนวทำงกำรดำเนินกำรเพื่อให้ เกิดกำรเปลีย่ นแปลงตัวเองอย่ ำงยัง่ ยืน
“กำรเปลีย่ นแปลงตัวเอง ต้ องดำเนินกำรอย่ ำงต่ อเนื่อง และมีควำมสุ 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
กิจกรรมที่สำมำรถดำเนินกำรได้มีดงั นี้
1. กำรบ้ำนสำหรับกำรนำไปฝึ กฝนหลังกำรอบรม
2. เอกสำรอ้ำงอิงสำหรับนำไปประกอบกำรฝึ กฝน
3. เว็บไซด์ดำ้ นกำรพัฒนำตัวเอง เพื่อศึกษำเรื่ องต่ำงๆเพิ่มเติมที่ http://entraining.net
4. กำรติดตำมผล (Follow up) โดยทีม HRD ขององค์กร
5. กำรติดตำมผล (Follow up) โดยทีม วิทยำกรผูช
้ ่วย (มีค่ำใช้จ่ำย)
6. กำรสร้ำงโครงกำรร่ วมกันในองค์กรโดย HRD
7. กำรดำเนิ นกำร Clinic โดยอำจำรย์ผส
ู ้ อน (มีค่ำใช้จ่ำย)
ผลลัพธ์จำกกำรฝึ กอบรม ทุกคนจะมีประเด็นสำคัญของตัวเองที่จะนำไปพัฒนำ แต่จะหยุดกำรพัฒนำ
กลำงคันเพรำะไม่สำมำรถเอำชนะสภำพแวดล้อมได้ ดังนั้นกิจกรรมเหล่ำนี้จะช่วยให้เขำสำมำรถพัฒนำตัวเอง
ต่อไปได้ดว้ ยตัวของเขำเอง
กรณี กำรติดตำมผลแบบมีค่ำใช้จ่ำย หำกต้องกำรข้อมูลเพิ่มเติม กรุ ณำติดต่อทีมงำนเพื่อขอรำยละเอียด
รู ปแบบและกำรดำเนินกำรเพื่อนำเสนอเพิ่มเติม
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