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บทสรุปสำหรับผู้บริหำร (Executive Summary)
ปัจจุบนั กำรบริ หำรจัดกำรทีมงำนให้มีประสิ ทธิ ภำพและประสิ ทธิ ผลนั้นไม่สำมำรถใช้วธิ ี เดิมๆอีกแล้ว
เพรำะคนต่ำงกัน ต่ำงมีมุมมองที่ต่ำงกันผูจ้ ดั กำร/หัวหน้ำงำน ไม่สำมำรถใช้ กำรสั่ง เพื่อให้งำนออกมำดีได้
อีกแล้ว อำจสำมำรถใช้ได้กบั บำงคน บำงสถำนกำรณ์ แต่ก็จะไม่ได้ผลกับคนส่ วนใหญ่แล้วเนื่องจำกองค์กร
มีคนต่ำงวัยกันอยู่ ดังนี้
• กลุ่มคน Baby Boomer
(อำยุ 46 ปี ขึ้นไป)
•

กลุ่มคน Gen X

(อำยุ 35-45ปี )

•

กลุ่มคน Gen Y

(อำยุนอ้ ยกว่ำ 35 ปี )

กำรสอนงำน (Coaching) จึงเป็ นอีกแนวทำงหนึ่งที่ใช้ในกำรพัฒนำทีมงำนและได้รับกำรยอมรับมำก
ขึ้น เพรำะกระบวนกำรโค้ชชิ่ ง หัวหน้ำงำนจะใช้ คำถำม และ กำรฟังอย่ำงตั้งใจ กับลูกน้องทำให้เกิดควำม
เข้ำใจและกำรยอมรับจำกลูกน้องมำกขึ้น เพรำะเขำจะรู ้สึกว่ำ หัวหน้ำงำนให้โอกำสแสดงควำมคิดเห็น และ
สำมำรถของตัวเขำเอง มำกกว่ำที่จะกำหนดวิธีให้ทำซึ่ งเขำรู ้สึกว่ำเขำอยำกทำด้วยวิธีของเขำมำกกว่ำ
กำรสร้ำงโค้ชที่ดีในองค์กรจึงเป็ นสิ่ งสำคัญและจำเป็ นอย่ำงมำกเพรำะโค้ชจะเป็ นทั้งพี่เลี้ยง, ที่ปรึ กษำ
และกำรสอนงำนให้กบั ทีมงำนได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ผลมำกกว่ำกำรสัง่ จำกหัวหน้ำ กำรทำให้ผจู ้ ดั กำร/หัวหน้ำงำน
เป็ นโค้ช ก็เป็ นกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูจ้ ดั กำร/หัวหน้ำงำน ด้วยเช่นเดียวกัน เพรำะโค้ชต้องมีจิตวิทยำ
ในกำรบริ หำรและจูงใจผูใ้ ต้บงั คับบัญชำและดึงศักยภำพของเขำออกมำโดยให้เขำเป็ นผูเ้ ปลี่ยนแปลงตัวเอง
โปรแกรมนี้ จะมุ่งเน้นให้ผจู ้ ดั กำร/หัวหน้ำงำน เกิดควำมอยำกเป็ นโค้ชและสำมำรถนำเทคนิคกำรโค้ชชิ่ง
ไปใช้ในกำรพัฒนำทีมงำน โดยที่โค้ชเป็ นผูเ้ ปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนแล้วจึงไปเปลี่ยนแปลงเรื่ องทีมงำน โดย
อำจำรย์ใช้แนวทำงกำรเรี ยนรู ้แบบผูใ้ หญ่ (Adult Learning) และกำรโค้ชชิ่ง (Coaching) ทำให้ผเู ้ รี ยนมองเห็น
รู ปแบบกำรโค้ชชิ่งได้อย่ำงแท้จริ ง ทำให้สำมำรถนำไปปรับใช้กบั ตัวเองได้เป็ นอย่ำงดี
โค้ชจะสร้ำงแบบฝึ กฝนในกำรโค้ชชิ่ง (Coaching) ของตัวเองขึ้น เพื่อนำไปพัฒนำทีมงำนอย่ำงแท้จริ ง
จึงเกิดกำรเปลี่ยนแปลงในด้ำนที่เป็ นประโยชน์ต่อองค์กรอย่ำงแน่นอน

แนวควำมคิดของโปรแกรมสำหรับกำรสร้ ำงโค้ ชที่ดใี นองค์ กร
 กำรสร้ำงโค้ชที่ดีภำยในองค์กรเพื่อให้คนสำมำรถพัฒนำควำมรู ้ควำมสำมำรถของตัวเองที่ถูกเก็บเอำไว้
(ศักยภำพภำยใน) ได้ถูกนำมำใช้อย่ำงเต็มที่มำกขึ้น โค้ชจะเป็ นผูถ้ ึงศักยภำพของโค้ชชี่ ออกมำ ทำให้
องค์กรสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยที่วำงไว้
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 กำรพัฒนำผูจ้ ดั กำร / หัวหน้ำงำนให้มีเทคนิคกำรสอนงำน (Coaching) และเข้ำใจบทบำทเป็ นสิ่ งสำคัญ
และจำเป็ นอย่ำงยิง่ เพรำะหัวหน้ำจะเป็ นที่ยอมรับของลูกน้องมำกขึ้นถ้ำเขำใช้บทบำทกำรเป็ นโค้ช
มำกกว่ำกำรส่ งงำนเพียงอย่ำงเดียวเหมือนแต่ก่อน เพรำะทุกคนอยำกได้กำรยอมรับและแสดงควำม
คิดเห็นของตัวเองบ้ำง
 โปรแกรมได้ออกแบบให้ครอบคลุมกลุ่มบุคคล 2 ระดับ ในกำรทำหน้ำที่เป็ นโค้ชในองค์กรคือ ผูจ้ ดั กำร
และหัวหน้ำงำน เพื่อให้เกิดกำรโค้ชชิ่ง (Coaching) กันทั้งองค์กรจึงจะเกิดรู ปแบบกำรบริ หำรงำนอีก
ลักษณะหนึ่งขึ้นในองค์กร ถึงแม้วำ่ จะไม่ได้ปฏิบตั ิต่อทุกคน ทุกสภำพกำรณ์ก็ตำม

วัตถุประสงค์ ของโปรแกรม
ของโปรแกรม


เพื่อสร้ำงโค้ชที่มีคุณภำพในองค์กรให้มีอำนำจเพียงพอต่อกำรเปลี่ยนแปลงรู ปแบบกำรบริ หำรงำน Style
โค้ช



เพื่อสร้ำงบรรยำกำศกำรสอนงำน (Coaching) ให้เป็ นที่ยอมรับมำกขึ้น หลีกเลี่ยงกำรสั่งเพียงอย่ำงเดียว



เพื่อสร้ำงโค้ชที่มีภำวะผูน้ ำ และมีเทคนิคกำรโค้ชชิ่ง จะได้ดึงศักยภำพทีมงำนออกมำ ให้บรรลุเป้ ำหมำย
ขององค์กรได้



เพื่อให้เกิดควำมต่อเนื่ องในกำรโค้ชชิ่งบุคลำกรภำยในองค์กร โดยผูจ้ ดั กำรโค้ชชิ่งหัวหน้ำงำน และ
หัวหน้ำงำนโค้ชชิ่งพนักงำนระดับปฏิบตั ิกำร เป็ นกำรสอนวัฒนธรรมกำรโค้ชชิ่งให้เกิดขึ้นภำยใน
องค์กร

สิ่ งที่คำดหวังว่ ำจะเกิดกำรเปลีย่ นแปลง
❖
❖

❖

❖

ผูจ้ ดั กำร/หัวหน้ำงำน เลือกสถำนกำรณ์ที่จะใช้ในกำรโค้ชชิ่งเพิ่มขึ้น ทำให้ลูกน้องเกิดกำรยอมรับและ
ยินดีปฏิบตั ิมำกขึ้น
ผูจ้ ดั กำรสำมำรถพัฒนำหัวหน้ำงำน และหัวหน้ำงำนสำมำรถพัฒนำลูกน้องเพรำเข้ำใจและเห็น
ประโยชน์ของกำรโค้ชชิ่ง โดยกำรใช้คำถำมมำกกว่ำกำรบอกให้ไปทำ ทำให้เกิดบรรยำกำศกำรทำงำน
เชิงบวกซึ่ งกันและกันมำกขึ้น
เทคนิคกำรใช้คำถำม และกำรรับฟังอย่ำงตั้งใจเกิดขึ้นภำยในองค์กรทำให้กำรติดต่อสื่ อสำรระหว่ำง
ทีมงำน ภำยในองค์กรเกิดควำมเข้ำใจซึ่ งกันและกันมำกขึ้น ไม่คิดเชิงลบต่ออีกฝ่ ำยใดฝ่ ำยหนึ่งโดยกำร
คิดไปเอง
เกิดโครงกำรกำรสอนงำน (Coaching) ขึ้นภำยในองค์กรให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงแท้จริ งและมีควำม
ต่อเนื่องกันมำกขึ้น
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❖

กำรสอนงำน (Coaching) เป็ นวิธีหลักที่ผจู ้ ดั กำร/หัวหน้ำงำน นำมำใช้ในกำรบริ หำรทีมงำนจึงทำให้
ผลลัพธ์ของงำนเกิดประสิ ทธิ ผลมำกขึ้น

รำยชื่ อหลักสู ตรสำหรับโปรแกรมกำรสร้ ำงโค้ ชที่ดใี นองค์ กร
1.

2.

หลักสู ตรสุ ดยอดเคล็ดลับกำรเป็ นผูส้ อนงำน (Coach) ที่ดี (To be good Coach)
สำหรับผูจ้ ดั กำรและ Supervisor หลักสู ตร 4 วัน (หลักสู ตรเดียวกัน แต่สอน 2 กลุ่ม)
หลักสู ตรกำรพัฒนำทักษะกำรสอนงำน Style โค้ช (Coaching Skill)
สำหรับ Supervisor 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 กอบรมดำเนินกำรฝึ 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

กำรบ้ำนสำหรับกำรนำไปฝึ กฝนหลังกำรอบรม
เอกสำรอ้ำงอิงสำหรับนำไปประกอบกำรฝึ กฝน
เว็บไซด์ดำ้ นกำรพัฒนำตัวเอง เพื่อศึกษำเรื่ องต่ำงๆเพิ่มเติมที่ pakornblog.com
จดหมำย Reminder จำกอำจำรย์ปกรณ์แวะมำทักทำย
สมัคร Mailing List รับข่ำวสำรด้ำนกำรพัฒนำ
กำรติดตำมผล (Follow up) โดยทีม HRD ขององค์กร
กำรติดตำมผล (Follow up) โดยทีม วิทยำกรผูช้ ่วย (มีค่ำใช้จ่ำย)
กำรสร้ำงโครงกำรร่ วมกันในองค์กรโดย HRD
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)
เอกสำรเพิม่ เติมสำหรับนำไปฝึ กฝน
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OLPG5.2– การสร้ างโค้ ชทีด่ ใี นองค์ กร
•
•
•
•

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)

ติดตำมผลกำรอบรมโดย HRD ของ บริษทั ลูกค้ ำ

2.
•
•

ตำมกำรบ้ำนที่ผเู ้ ข้ำรับกำรฝึ กอบรมจะนำไปทำ (ถ้ำมี)
กำรสร้ำงโครงกำรพัฒนำ / อำนวยควำมสะดวก ให้ผเู ้ ข้ำอบรม พัฒนำอย่ำงต่อเนื่ อง
HRD

ติดตำมผลกำรอบรม โดย วิทยำกรผู้ช่วย ของ อำจำรย์ ปกรณ์

3.
•

ดำเนินกำรแทน HRD โดยมีรำยงำนสรุ ปผล ควำมเปลี่ยนแปลงให้

4. Clinic

โดย อ.ปกรณ์

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