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OLPG5.2– การสร้างโค้ชที่ดีในองค์กร

บทสรุปสำหรับผู้บริหำร (Executive Summary)
ปัจจุบันกำรบริหำรจัดกำรทีมงำนให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลนั้นไม่สำมำรถใช้วิธีเดิมๆอีกแล้ว
เพรำะคนต่ำงกัน ต่ำงมีมุมมองที่ต่ำงกันผู้จัดกำร/หัวหน้ำงำน ไม่สำมำรถใช้ กำรสั่ง เพื่อให้งำนออกมำดีได้
อีกแล้ว อำจสำมำรถใช้ได้กับบำงคน บำงสถำนกำรณ์ แต่ก็จะไม่ได้ผลกับคนส่วนใหญ่แล้วเนื่องจำกองค์กร
มีคนต่ำงวัยกันอยู่ ดังนี้
 กลุ่มคน Baby Boomer
(อำยุ 46 ปี ขึ้นไป)


กลุ่มคน Gen X

(อำยุ 35-45ปี)



กลุ่มคน Gen Y

(อำยุน้อยกว่ำ 35 ปี)

กำรสอนงำน (Coaching) จึงเป็นอีกแนวทำงหนึ่งที่ใช้ในกำรพัฒนำทีมงำนและได้รับกำรยอมรับมำก
ขึ้น เพรำะกระบวนกำรโค้ชชิ่ง หัวหน้ำงำนจะใช้ คำถำม และ กำรฟังอย่ำงตั้งใจ กับลูกน้องทำให้เกิดควำม
เข้ำใจและกำรยอมรับจำกลูกน้องมำกขึน้ เพรำะเขำจะรู้สึกว่ำ หัวหน้ำงำนให้โอกำสแสดงควำมคิดเห็น และ
สำมำรถของตัวเขำเอง มำกกว่ำที่จะกำหนดวิธีให้ทำซึ่งเขำรู้สึกว่ำเขำอยำกทำด้วยวิธีของเขำมำกกว่ำ
กำรสร้ำงโค้ชที่ดีในองค์กรจึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่ำงมำกเพรำะโค้ชจะเป็นทั้งพี่เลี้ยง , ที่ปรึกษำ
และกำรสอนงำนให้กับทีมงำนได้อย่ำงมีประสิทธิผลมำกกว่ำกำรสั่งจำกหัวหน้ำ กำรทำให้ผู้จัดกำร/หัวหน้ำงำน
เป็นโค้ช ก็เป็นกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้จัดกำร/หัวหน้ำงำน ด้วยเช่นเดียวกัน เพรำะโค้ชต้องมีจิตวิทยำ
ในกำรบริหำรและจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชำและดึงศักยภำพของเขำออกมำโดยให้เขำเป็นผู้เปลี่ยนแปลงตัวเอง
โปรแกรมนี้จะมุ่งเน้นให้ผู้จัดกำร/หัวหน้ำงำน เกิดควำมอยำกเป็นโค้ชและสำมำรถนำเทคนิคกำรโค้ชชิ่ง
ไปใช้ในกำรพัฒนำทีมงำน โดยที่โค้ชเป็นผู้เปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนแล้วจึงไปเปลี่ยนแปลงเรื่องทีมงำน โดย
อำจำรย์ใช้แนวทำงกำรเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) และกำรโค้ชชิ่ง (Coaching) ทำให้ผู้เรียนมองเห็น
รูปแบบกำรโค้ชชิ่งได้อย่ำงแท้จริง ทำให้สำมำรถนำไปปรับใช้กับตัวเองได้เป็นอย่ำงดี
โค้ชจะสร้ำงแบบฝึกฝนในกำรโค้ชชิ่ง (Coaching) ของตัวเองขึ้น เพื่อนำไปพัฒนำทีมงำนอย่ำงแท้จริง
จึงเกิดกำรเปลี่ยนแปลงในด้ำนที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรอย่ำงแน่นอน

แนวควำมคิดของโปรแกรมสำหรับกำรสร้ำงโค้ชที่ดีในองค์กร
 กำรสร้ำงโค้ชที่ดีภำยในองค์กรเพื่อให้คนสำมำรถพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถของตัวเองที่ถูกเก็บเอำไว้
(ศักยภำพภำยใน) ได้ถูกนำมำใช้อย่ำงเต็มที่มำกขึน้ โค้ชจะเป็นผู้ถึงศักยภำพของโค้ชชี่ออกมำ ทำให้
องค์กรสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยที่วำงไว้
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 กำรพัฒนำผู้จัดกำร / หัวหน้ำงำนให้มีเทคนิคกำรสอนงำน (Coaching) และเข้ำใจบทบำทเป็นสิ่งสำคัญ
และจำเป็นอย่ำงยิ่ง เพรำะหัวหน้ำจะเป็นที่ยอมรับของลูกน้องมำกขึ้นถ้ำเขำใช้บทบำทกำรเป็นโค้ช
มำกกว่ำกำรส่งงำนเพียงอย่ำงเดียวเหมือนแต่ก่อน เพรำะทุกคนอยำกได้กำรยอมรับและแสดงควำม
คิดเห็นของตัวเองบ้ำง
 โปรแกรมได้ออกแบบให้ครอบคลุมกลุม่ บุคคล 2 ระดับ ในกำรทำหน้ำที่เป็นโค้ชในองค์กรคือ ผู้จัดกำร
และหัวหน้ำงำน เพื่อให้เกิดกำรโค้ชชิ่ง (Coaching) กันทั้งองค์กรจึงจะเกิดรูปแบบกำรบริหำรงำนอีก
ลักษณะหนึ่งขึ้นในองค์กร ถึงแม้ว่ำจะไม่ได้ปฏิบตั ิต่อทุกคน ทุกสภำพกำรณ์ก็ตำม

วัตถุประสงค์ของโปรแกรม
ของโปรแกรม


เพื่อสร้ำงโค้ชที่มีคุณภำพในองค์กรให้มีอำนำจเพียงพอต่อกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรบริหำรงำน Style
โค้ช



เพื่อสร้ำงบรรยำกำศกำรสอนงำน (Coaching) ให้เป็นที่ยอมรับมำกขึ้น หลีกเลี่ยงกำรสั่งเพียงอย่ำงเดียว



เพื่อสร้ำงโค้ชที่มีภำวะผู้นำ และมีเทคนิคกำรโค้ชชิ่ง จะได้ดึงศักยภำพทีมงำนออกมำ ให้บรรลุเป้ำหมำย
ขององค์กรได้



เพื่อให้เกิดควำมต่อเนื่องในกำรโค้ชชิ่งบุคลำกรภำยในองค์กร โดยผู้จัดกำรโค้ชชิ่งหัวหน้ำงำน และ
หัวหน้ำงำนโค้ชชิ่งพนักงำนระดับปฏิบัติกำร เป็นกำรสอนวัฒนธรรมกำรโค้ชชิ่งให้เกิดขึ้นภำยใน
องค์กร

สิ่งที่คำดหวังว่ำจะเกิดกำรเปลี่ยนแปลง







ผู้จัดกำร/หัวหน้ำงำน เลือกสถำนกำรณ์ที่จะใช้ในกำรโค้ชชิ่งเพิ่มขึ้น ทำให้ลูกน้องเกิดกำรยอมรับและ
ยินดีปฏิบัติมำกขึ้น
ผู้จัดกำรสำมำรถพัฒนำหัวหน้ำงำน และหัวหน้ำงำนสำมำรถพัฒนำลูกน้องเพรำเข้ำใจและเห็น
ประโยชน์ของกำรโค้ชชิ่ง โดยกำรใช้คำถำมมำกกว่ำกำรบอกให้ไปทำ ทำให้เกิดบรรยำกำศกำรทำงำน
เชิงบวกซึ่งกันและกันมำกขึน้
เทคนิคกำรใช้คำถำม และกำรรับฟังอย่ำงตั้งใจเกิดขึ้นภำยในองค์กรทำให้กำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำง
ทีมงำน ภำยในองค์กรเกิดควำมเข้ำใจซึ่งกันและกันมำกขึ้น ไม่คิดเชิงลบต่ออีกฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งโดยกำร
คิดไปเอง
เกิดโครงกำรกำรสอนงำน (Coaching) ขึ้นภำยในองค์กรให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงแท้จริงและมีควำม
ต่อเนื่องกันมำกขึ้น
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กำรสอนงำน (Coaching) เป็นวิธีหลักที่ผู้จัดกำร/หัวหน้ำงำน นำมำใช้ในกำรบริหำรทีมงำนจึงทำให้
ผลลัพธ์ของงำนเกิดประสิทธิผลมำกขึ้น

รำยชื่อหลักสูตรสำหรับโปรแกรมกำรสร้ำงโค้ชที่ดีในองค์กร
1.

2.

หลักสูตรสุดยอดเคล็ดลับกำรเป็นผู้สอนงำน (Coach) ที่ดี (To be good Coach)
สำหรับผู้จัดกำรและ Supervisor หลักสูตร 4 วัน (หลักสูตรเดียวกัน แต่สอน 2 กลุ่ม)
หลักสูตรกำรพัฒนำทักษะกำรสอนงำน Style โค้ช (Coaching Skill)
สำหรับ Supervisor หลักสูตร 1 วัน

รายละเอียด และเนื้อหาหลักสูตร

1. หลักสูตรสุดยอดเคล็ดลับกำรเป็นผู้สอนงำน (Coach) ที่ดี (To be good Coach)
สำหรับผู้จัดกำรและ Supervisor หลักสูตร 4 วัน (หลักสูตรเดียวกันแต่สอน 2 กลุ่ม)
“สอนงำน Style โค้ช เพื่อก้ำวกระโดดสำหรับองค์กรยุคใหม่”

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
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กำรสอนงำน (Coaching) โดยสวมบทบำทของกำรเป็นโค้ช (Coach) ให้กับทีมงำนย่อมเป็นปัจจัยที่สำคัญ
ที่องค์กำรควรผลักดันเป็นอย่ำงยิ่ง


ผู้จัดกำรในฐำนะโค้ชจะให้ควำมสำคัญกับกำรเปลี่ยนแปลงและกำรพัฒนำทีมงำนเป็นสำคัญ โดยทำ
หน้ำที่กระตุ้น , สร้ำงแรงจูงใจ และเป็นกระจกเงำ เพื่อให้ทีมงำนมองเห็นตัวเอง และอยำกพัฒนำตัวเอง
ในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ ทำให้กำรพัฒนำเป็นไปอย่ำงรำบรื่น

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร




เพื่อพัฒนำให้หัวหน้ำงำน/ผู้จัดกำร สำมำรถจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชำเปลี่ยนแปลงตัวเอง ด้วยกำรดึง
ศักยภำพของตัวเองออกมำใช้
เพื่อทำให้หัวหน้ำงำน / ผู้จัดกำรเข้ำใจกระบวนกำร กำรสอนงำน (Coaching) เช่น กำรใช้คำถำม , กำรฟัง
อย่ำงตั้งใจ , กำรให้ข้อมูลป้อนกลับและกำรตั้งเป้ำหมำย กับโค้ชชี่ ( Coachee)
เพื่อแลกเปลี่ยนเทคนิคกำรสอนงำน (Coaching) และนำไปฝึกฝนจนกลำยเป็นธรรมชำติของตัวเอง

ขอบเขตของเนื้อหำกำรฝึกอบรม
กำรฝึกอบรมจะมุ่งเน้นให้เข้ำใจ และเกิดแรงบันดำลใจที่จะเป็นโค้ชที่ดี ในสไตล์ของตัวเองซึ่งประกอบ
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

www.e nt rai ni ng. net



กำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับตัวเอง
 เอำชนะควำมกลัว

www. pak ornbl og. com 02-7322345 , 02-3748638

Page 5 of 15

OLPG5.2– การสร้างโค้ชที่ดีในองค์กร
 เรื่องเล่ำระหว่ำงกำร Coaching

 เลิกกังวลเรื่องจินตนำกำรในทำงลบ

 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

 ควำมสำเร็จกับประสบกำรณ์

 หลุมพรำงที่พบเจอ




เรียนรู้ธรรมชำติของกำรเปลี่ยนแปลง
 หลักจิตวิทยำ
 เปลี่ยนควำมคิด...ชีวิตเปลี่ยน
 หลุมพรำงของกำรเปลี่ยนแปลง

ผู้นำในฐำนะโค้ช... คุณต้องเปลี่ยนแปลง
 สร้ำงทัศนคติเชิงบวกในกำรสอนงำน
 ผู้นำกำรเปลี่ยนแปลง
 ทำงเลือกเป็นของเรำ
 โค้ช... คุณทำได้

ผู้ที่เหมำะสมกับหลักสูตรนี้
 หัวหน้ำงำน

www.e nt rai ni ng. net

 ผู้จัดกำร

 ผู้บริหำร

www. pak ornbl og. com 02-7322345 , 02-3748638
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กรอบในกำรดำเนินกำรฝึกอบรมและพัฒนำ
น

...
(To Be Good Coach)

...

(Coaching)

Questioning
To Be
Good
Coach

Feed back

Skill
Motivation
Listening

1:1
Coaching

www.e nt rai ni ng. net

Group
Coaching

www. pak ornbl og. com 02-7322345 , 02-3748638

On the Job
Coaching

Page 7 of 15

OLPG5.2– การสร้างโค้ชที่ดีในองค์กร

ตัวอย่ำง Work Shop / กรณีศึกษำ

 ตัวอย่ำงWork Shop หัวข้อ “กำรเปลี่ยนแปลงตัวเอง…หัวใจสำคัญของควำมเป็นผู้นำ ”
จุดประสงค์
 ทำควำมเข้ำใจธรรมชำติของกำรเปลี่ยนแปลงตัวเอง
 เรียนรู้หลุมพรำงและอุปสรรคที่ทำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงที่ไม่ประสบควำมสำเร็จ
 กำรเปลี่ยนควำมคิดของตัวเองใหม่…ทำให้ชีวิตเปลี่ยน
ประเด็นสำคัญ
 อดีต  ปัจจุบัน  อนำคต (กำรเปลี่ยนแปลง ณ ปัจจุบัน ดีที่สุด)
 หลุมพรำงของกำรเปลี่ยนแปลงคือ
o ควำมกลัว
o พื้นที่แห่งควำมคุ้นเคย (Comfort Zone)
o เป้ำหมำยไม่ชัดเจน
o วงจรพฤติกรรม (ควำมคิด  ควำมรู้สึก  กำรกระทำ  พฤติกรรม)
 คุณสมบัติของผู้ประสบควำมสำเร็จ
แนวทำงกำรฝึกอบรม
 ทำให้ผู้เข้ำฝึกอบรมได้คิด และระลึกถึงสิ่งที่ทำมำในอดีต ซึ่งส่งผลกระทบมำถึงปัจจุบัน และจะส่งผล
ต่อไปในอนำคต ถ้ำไม่มกี ำรเปลี่ยนแปลงตัวเอง เมื่อมองเห็นตัวเองชัดขึ้น ก็จะสำมำรถเลือกเรื่องที่จะ
เปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง เพื่อนำไปฝึกฝนต่อไป
 ทำให้ผู้เข้ำฝึกอบรมได้เรียนรู้ เรื่องอุปสรรคที่ทำให้ไม่เกิดกำรเปลี่ยนแปลง เพื่อเอำชนะได้อย่ำงง่ำยๆ
เมื่อเข้ำใจอุปสรรคอย่ำงแท้จริง
www.e nt rai ni ng. net
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การชมตัวเอง
: สร้ำงควำมมั่นใจในตัวเอง จะทำให้เกิดควำมกล้ำในกำรเปลี่ยนแปลงตัวเอง
และเปลี่ยนควำมเชื่อใหม่ๆ เพื่อให้กำรฝึกฝน เป็นไปอย่ำงรำบรื่น
 กำรฝึกฝน : นำเรื่องที่ตัวเองอยำกเปลี่ยนแปลงไปฝึกฝน ด้วยแนวควำมเชื่อใหม่ และพร้อมจะก้ำวข้ำม
อุปสรรค จนกลำยเป็นอุปนิสัยใหม่ของตัวเอง


Work Shop :

2.หลักสูตรกำรพัฒนำทักษะกำรสอนงำน Style โค้ช (Coaching Skill) สำหรับ
Supervisor หลักสูตร 1 วัน
“สอนงำน Style โค้ช เพื่อก้ำวกระโดดสำหรับองค์กรยุคใหม่”
หลักกำร/แนวควำมคิด


ผู้จัดกำร/หัวหน้ำงำน มีบทบำทหน้ำที่ในกำรพัฒนำบุคลำกรภำยในทีมให้สำมำรถนำควำมรู้ ควำมสำมำรถ
มำใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเอง และงำนองค์กร อย่ำงมีประสิทธิภำพและบรรลุเป้ำหมำยตำมที่ต้องกำร
ดังนั้นจึงต้องสำมำรถสั่ง และสอนงำน ผู้ใต้บังคับบัญชำได้



กำรพัฒนำกำรสอนงำน (Coaching) ให้กับผู้จัดกำร/หัวหน้ำงำนจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่ำงสูงในปัจจุบัน
เพรำะพบว่ำผู้จัดกำรจะเกิดควำมเครียดที่ต้องสั่งงำนให้กับลูกน้องแล้วไม่ได้รับผลลัพธ์ตำมที่ต้องกำร
ดังนั้นกำรสอนงำน (Coaching) จึงเป็นอีกทำงเลือกหนึ่งที่ควรพัฒนำทักษะนี้ให้กับผู้จัดกำร เพื่อให้
สำมำรถทำให้บุคลำกรพัฒนำตัวเองได้ด้วยตัวเอง



กำรสอนงำน (Coaching) มีควำมแตกต่ำงกับกำรสอน (Teaching) โดยที่กำรสอนงำน จะมุ่งเน้นที่
พฤติกรรม, ทัศนคติ และบุคลิกภำพของโค้ชชี่เป็นสำคัญ โดยทำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงแล้วนำควำมรู้
ควำมสำมำรถทีม่ ีอยู่แล้วออกมำปฏิบัติงำนให้บรรลุเป้ำหมำยตำมที่ต้องกำร ในขณะที่กำรสอนมุ่งเน้นที่
เนื้อหำของงำนเพียงอย่ำงเดียวเพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชำฟังแล้วนำไปปฏิบัติเท่ำนั้น



กำรเรียนรู้เคล็ดลับในกำรพัฒนำทักษะต่ำงๆจะทำให้ผู้จัดกำร/หัวหน้ำงำน สำมำรถนำไปใช้ได้อย่ำงมี
ประสิทธิผล และสร้ำงวัฒนธรรมกำรสอนงำน (Coaching) ให้เกิดขึ้นในองค์กร

www.e nt rai ni ng. net
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร


เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจในบทบำทของกำรเป็นโค้ชให้กับผู้จัดกำร



เพื่อพัฒนำทักษะกำรสอนงำน (Coaching)ในเรื่องต่ำงๆ ให้กับผู้จัดกำร และกระตุ้นให้เกิดกำรนำไปใช้ให้
เหมำะสมกับ Style ตัวเอง



เพื่อกำหนดโปรแกรมกำรสอนงำน (Coaching) ร่วมกับผู้จัดกำรให้สำมำรถนำไปใช้จริงในกำรสอนงำน
(Coaching) บุคลำกรในองค์กร



เพื่อสร้ำงเสริมเคล็ดลับในกำรใช้เครื่องมือต่ำงๆเพื่อพัฒนำตัวเองให้เป็นโค้ชที่ดี

รำยละเอียดเนื้อหำตำมหลักสูตร
หลักพื้นฐำนของกำรสอนงำน (Coaching)
 องค์ประกอบของกำรสอนงำน
 โอกำสในกำรสอนงำน
 เรำควรสอนงำนใครบ้ำง
กำรสร้ำงเสริมและพัฒนำทักษะกำรสอนงำน
 เทคนิคกำรใช้คำถำมให้ถูกจุด (Questioning)
 กำรรับฟังอย่ำงตั้งใจ (Listening)
 กำรให้ข้อมูลป้อนกลับของโค้ช (Feed back)
 กำรสนับสนุนแนวควำมคิดของโค้ชชี่ (Motivation)
 กำรสร้ำงเป้ำหมำยร่วมกัน (Goal)
กำรสร้ำงกระบวนกำรสอนงำนด้วยตัวเอง
 กำรคัดเลือกโค้ชชี่
 กำรเตรียมตัวก่อนกำรเป็นโค้ช
 ขั้นตอนในกำรสอนงำน
 กำรติดตำมผลตำมโปรแกรม
เคล็ดลับและเครื่องมือสำหรับกำรสอนงำน
 กำรออกแบบโปรแกรมกำรสอนงำนของตัวเอง
 ตัวอย่ำงกำรใช้คำถำมประเภทต่ำงๆ
 บอกเล่ำประสบกำรณ์โค้ชชิ่ง
 Role Playing กำรโค้ชแบบ 1:1
 ตัวอย่ำงกำรให้คำปรึกษำ อำกำรต่ำงๆของโค้ชชี่
www.e nt rai ni ng. net
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กำรบ้ำน : โปรแกรมกำรโค้ชชิ่งในองค์กร

ขอบเขตกำรฝึกอบรม (Course Frame Work)

(Order)

(Coaching)
Questioning
Listening
Positive
Feedback

Motivate
Set Goal

กำรออกแบบโปรแกรมกำรสอนงำน (Coaching)
เกริ่นนำ
จุดประสงค์
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น
จูงใจให้เกิดแรง
ปรำรถนำ
เข้ำสู่เนือ้ หำ
รำยละเอียดของงำน
จบกำรสอนงำน
นำไปปฏิบัติ
“โค้ชชี่พัฒนำตัวเองเพื่อมุ่งสู่เป้ำหมำยที่กำหนด
ร่วมกัน”
www.e nt rai ni ng. net www. pak ornbl og. com 02-7322345 , 02-3748638
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ผู้ที่เหมำะสมกับหลักสูตรนี้
 หัวหน้ำงำน

 ผู้จัดกำร

 ผู้บริหำร

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 ควำมรู้สึกกำรกระทำพฤติกรรม)
 คุณสมบัติของผู้ประสบควำมสำเร็จ

แนวทำงกำรฝึกอบรม
 ทำให้ผู้เข้ำฝึกอบรมได้คิด และระลึกถึงสิ่งที่ทำมำในอดีต ซึ่งส่งผลกระทบมำถึงปัจจุบัน และจะส่งผล

ต่อไปในอนำคต ถ้ำไม่มกี ำรเปลี่ยนแปลงตัวเอง เมื่อมองเห็นตัวเองชัดขึ้น ก็จะสำมำรถเลือกเรื่องที่จะ
เปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง เพื่อนำไปฝึกฝนต่อไป
 ทำให้ผู้เข้ำฝึกอบรมได้เรียนรู้ เรื่องอุปสรรคที่ทำให้ไม่เกิดกำรเปลี่ยนแปลง เพื่อเอำชนะได้อย่ำงง่ำยๆ
เมื่อเข้ำใจอุปสรรคอย่ำงแท้จริง
www.e nt rai ni ng. net

www. pak ornbl og. com 02-7322345 , 02-3748638

Page 12 of 15

OLPG5.2– การสร้างโค้ชที่ดีในองค์กร



การชมตัวเอง
: สร้ำงควำมมั่นใจในตัวเอง จะทำให้เกิดควำมกล้ำในกำรเปลี่ยนแปลงตัวเอง
และเปลี่ยนควำมเชื่อใหม่ๆ เพื่อให้กำรฝึกฝน เป็นไปอย่ำงรำบรื่น

Work Shop :

กำรฝึกฝน : นำเรื่องที่ตัวเองอยำกเปลี่ยนแปลงไปฝึกฝน ด้วยแนวควำมเชื่อใหม่ และพร้อมจะก้ำวข้ำมอุปสรรค
จนกลำยเป็นอุปนิสัยใหม่ของตัวเอง
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แนวทำงกำรดำเนินกำรเพื่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่ำงยั่งยืน
“กำรเปลี่ยนแปลงตัวเอง ต้องดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องและมีควำมสุขที่ได้ทำ”
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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ควำมรู้ส่งตรงถึงที่ จำก ทีม วิทยำกรผู้ช่วย ถึงผู้เข้ำอบรม
จดหมำย Reminder (ทักทำย) จำกอำจำรย์ ปกรณ์ 3 ฉบับ (3 เดือน)
กำรสร้ำงโครงกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องโดยผู้เข้ำอบรมเอง หรือ ร่วมกับ HRD (ถ้ำมี)
Mailing List

ติดตำมผลกำรอบรมโดย HRD ของ บริษัทลูกค้ำ

2.



ตำมกำรบ้ำนที่ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมจะนำไปทำ (ถ้ำมี)
กำรสร้ำงโครงกำรพัฒนำ / อำนวยควำมสะดวก ให้ผู้เข้ำอบรม พัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง
HRD

ติดตำมผลกำรอบรม โดย วิทยำกรผู้ช่วย ของ อำจำรย์ปกรณ์

3.


ดำเนินกำรแทน HRD โดยมีรำยงำนสรุปผล ควำมเปลี่ยนแปลงให้

4. Clinic

โดย อ.ปกรณ์

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