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Course outline
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หลักการ/แนวความคิด
 การสอนแนะ (Coaching) เป็ นกระบวนการที่โค้ชใช้ในการดึงศักยภาพของโค้ชชี่เพื่อทาให้โค้ชชี่สร้าง
การ เปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง โดยการใช้คาถามกระตุน้ ให้คิดแล้วสร้างทางเลือกด้วยโค้ชชี่เอง ซึ่ งเหมาะกับ
การใช้เทคนิค NLP (Neuro-Linguistic Programming) เพราะโค้ชชี่จะสามารถสร้างการเปลี่ยนด้วย
ตัวเองอย่างแท้จริ ง
 หลักการของการใช้เทคนิคNLPกับการเปลี่ยนแปลงนั้น สามารถแบ่งเป็ นประเด็นสาคัญได้ดงั นี้
 การพูดสิ่ งที่ตอ
้ งการซ้ าๆ (Repeat)
 การจินตนาการภาพความสาเร็ จ (Imagine)
 การค้นหาสาเหตุของปั ญหาแล้วแก้ไขใหม่ (Completed)
 การหยุดชะงักอารมณ์ที่ไม่พึงประสงค์ (Stop)
 โค้ชสามารถสร้างแนวความคิดใหม่ ให้โค้ชชี่เลือกเทคนิคที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของตัวเองในการ
พัฒนาตัวเอง เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงโดยที่โค้ชไม่ตอ้ งให้คาแนะนาแต่กระตุน้ ให้โค้ชชี่คิดแล้วเลือกพิสูจน์
เทคนิคต่างๆด้วยตัวเอง จนเกิดความมัน่ ใจในการที่จะนาไปใช้ปฏิบตั ิจริ งและฝึ กฝนอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็ น
อุปนิสัยใหม่ที่เป็ นธรรมชาติ

วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร




เพื่อทาให้ผเู้ รี ยนเข้าใจหลักการและเทคนิคของ NLPพร้อมแนวทางที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้กบั
การสอนแนะ(Coaching) ได้ดว้ ยตัวเอง
เพื่อกระตุน้ ให้ผเู้ รี ยนสร้างแนวทางการสอนแนะ (Coaching) ของตัวเองโดยการใช้เทคนิค NLP
เป็ นเครื่ องมือในการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้โค้ชชี่
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เพื่อจูงใจให้ผอู ้ ื่นอยากเป็ นโค้ชมากขึ้น พร้อมกับมีความมัน่ ใจในกระบวนการโค้ชชิ่งของตัวเอง
เพื่อทาให้ผเู ้ รี ยนประยุกต์ใช้การโค้ชชิ่งกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างมากมาย

รายละเอียดเนือ้ หาของหลักสู ตร
 แนวความคิดเกี่ยวกับหลักการของ NLP


NLP (Neuro-Linguistic Programming) คืออะไร?

หลักการที่สาคัญของ NLP
 การประยุกต์ใช้ NLP กับเหตุการณ์ต่างๆ
 ประโยชน์ของ NLP กับการพัฒนาตัวเอง
ั ตัวเอง
 Workshop : การนาหลักการ NLP ใช้กบ
 การสอนแนะ (Coaching) กับหลักการ NLP
 ความหมายของการสอนแนะ (Coaching)
 หลักการสาคัญของการเป็ นโค้ช (Coach)
 Role playing : การสอนแนะ(Coaching)เบื้องต้น
 การสอนแนะ(Coaching) โดยใช้แนวคิดของNLP
 Role playing : การประยุกต์ใช้ NLP กับการสอนแนะ


 การสร้างกระบวนการการสอนแนะ(Coaching)ที่มีประสิ ทธิผล
 หัวใจสาคัญของการสอนแนะ (Coaching)
 ขั้นตอนการจูงใจผูอ้ ื่นในฐานะโค้ช
 เทคนิคการสอนแนะ(Coaching)ที่ประสิ ทธิผล
 Workshop: ออกแบบโปรแกรมการสอนแนะของตัวเอง
 Roe playing: ดาเนินการสอนแนะ(Coaching)กันเอง
 การประยุกต์ใช้การสอนแนะ(Coaching) กับเหตุการณ์ต่างๆ
 การดาเนินการกับผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
 การสร้างแนวความคิดให้ผอู้ ื่นเปลี่ยนแปลงตัวเอง
 การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีบุคคลทัว่ ไป
 การใช้กบั ครอบครัวของตัวเอง
 Workshop: กาหนดแนวทางการประยุกต์ใช้ของตัวเอง
 การบ้านเพื่อการนาไปฝึ กฝนและพัฒนาตัวเอง
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ตัวอย่ าง Work Shop / กรณีศึกษา

 ตัวอย่างWork Shop หัวข้อ “การเปลีย่ นแปลงตัวเอง…หัวใจสาคัญของความเป็ นผู้นา ”
จุดประสงค์
 ทาความเข้าใจธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงตัวเอง
 เรี ยนรู ้หลุมพรางและอุปสรรคที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ประสบความสาเร็ จ
 การเปลี่ยนความคิดของตัวเองใหม่ …ทาให้ชีวต
ิ เปลี่ยน
ประเด็นสาคัญ
 อดีตปั จจุบน
ั อนาคต (การเปลี่ยนแปลง ณ ปัจจุบนั ดีที่สุด)
 หลุมพรางของการเปลี่ยนแปลงคือ
- ความกลัว
- พื้นที่แห่งความคุน้ เคย (Comfort Zone)
- เป้ าหมายไม่ชดั เจน - วงจรพฤติกรรม (ความคิด ความรู้สึกการกระทาพฤติกรรม)
 คุณสมบัติของผูป
้ ระสบความสาเร็ จ

แนวทางในการพัฒนาตามโปรแกรม









การเรี ยนรู ้แบบผูใ้ หญ่ (Adult Learning) โดยผูเ้ รี ยนเป็ นบุคคลสาคัญที่ตอ้ งเรี ยนรู้ดว้ ยตัวเอง และนา
ความรู้ที่ได้เรี ยนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้อย่างแท้จริ ง
การบรรยายเนื้อหา
Work shop สร้างสถานการณ์
เกมส์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่ งกันและกัน
การบ้านเพื่อการนาไปฝึ กฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรทาหน้าที่เพียงผูอ้ านวยความสะดวกในการเรี ยนรู้ (Facilitator) ทาให้การพัฒนาเป็ นไปตาม
ธรรมชาติของผูเ้ รี ยนรู ้น้ นั ๆ โดยการเรี ยนรู ้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง
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ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสู ตรนี้


หัวหน้างาน

 ผูจ้ ดั การ

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ ใช้ ในการดาเนินการฝึ กอบรม
(รูปแบบการฝึ กอบรมโดยรวม)
 การละลายพฤติกรรม ( Ice Breaking )
ปรับจูนแนวความคิดเบื้องต้นของผูเ้ ข้าฝึ กอบรมกับเนื้อหาตามหลักสู ตร
 แนะนาตัวเอง
 คาสาคัญ ( Key Words )
 คาถามสร้างแนวความคิด
 การสารวจตัวเอง , การมองเห็นตัวเองและการยอมรับตัวเอง
การทาให้ผเู ้ ข้าฝึ กอบรม มองเห็นตัวเอง จะนาไปสู่
การอยากเปลีย่ นแปลงตัวเอง
 ค้นหาหลุมพรางทางความคิดในเรื่ องต่างๆ
 สารวจพฤติกรรมของตัวเองในด้านต่างๆ
 เรี ยนรู ้ธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง
 กาหนดเป้ าหมายที่จะเปลี่ยนแปลงของตัวเอง
กระตุน้ ให้ผเู ้ ข้าฝึ กอบรม ทดสอบกระบวนการเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบง่ายๆ
 เลือกเรื่ องที่จะลองเปลี่ยนแปลง
 เปลี่ยนความคิดในเรื่ องต่างๆ ด้วยตัวเอง
 กาหนดแนวทางของตัวเองใหม่
 กาหนดคุณสมบัติที่จะนาไปพัฒนาตัวเองเพิม่ เติม
เลือกวิธี (
How to ) ที่เหมาะสมกับ Style ของตัวเอง เพื่อการพัฒนาตัวเอง
 การเตรี ยมความพร้อมของตัวเอง
 วางแผนการพัฒนาตัวเองอย่างมีข้ น
ั ตอน
 เลือกกระบวนการเปลี่ยนแปลงของตัวเอง
 ปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมใหม่
 สร้างความคาดหวังก่อนการฝึ กอบรม
เทคนิคการทให้ผเู ้ ข้าฝึ กอบรมเขียนความคาดหวังและดูผลลัพธ์เมื่อสิ้ นสุ ดการอบรม
 ทาให้ผเู ้ รี ยนจดจ่อต่อการเรี ยนรู ้ เพราะอยากเรี ยนของตัวเอง
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นาเรื่ องที่ให้เรี ยนรู้ไปใช้ได้จริ ง

 Workshop ประเด็นสาคัญที่สามารถไปฝึ กฝนได้
ดาเนินการ
Workshop ในเรื่ องที่สาคัญเพื่อให้เข้าใจและนาไปฝึ กฝนได้จริ ง
 กระตุน
้ ให้ คิด  เขียน  พูด
 การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันใน Class
 การนาเสนอกลุ่มจากการระดมความคิดเห็น
 การนาไปใช้ฝึกฝนกับตัวอง
 การบ้านเพื่อนาไปฝึ กฝนเพิ่มเติม
เรื่ องที่ผเู ้ ข้าฝึ กอบรมยืนยันกับตัวเองว่าจะนาไปปฏิบตั ิเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
 เรื่ องที่ได้รับจากการอบรม
 เรื่ องที่ชอบ
 เรื่ องที่จะนาไปปฏิบตั ิเป็ นเรื่ องแรก
 การบ้านของตังเอง
 กิจกรรมเสริ มการเรี ยนรู ้ให้เกิดความสนุกสนาน
จัดกิจกรรมให้เหมาะสมในแต่ละกลุ่มที่เข้าฝึ กอบรมและสอดคล้องกับเนื้อหา
 เกม / การละเล่น
 Role Playing
 นิทานให้แนวความคิด
 กรณี ศึกษา

แนวทางการดาเนินการเพือ่ ให้ เกิดการเปลีย่ นแปลงตัวเองอย่ างยัง่ ยืน
“ การเปลีย่ นแปลงตัวเอง ต้ องดาเนินการอย่ างต่ อเนื่อง และมีความสุ ขทีไ่ ด้ ทา ”
การสร้างกิจกรรมหลังการฝึ กอบรมนับว่าเป็ นเรื่ องที่สาคัญเพราะจะทาให้การพัฒนาตัวเองเกิดความ
ต่อเนื่อง และหากสามารถทาให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมดาเนินการฝึ กฝนในเรื่ องที่เขาอยากเปลี่ยนแปลงได้
ยาวนานก็จะทาให้เขาสามารถสร้างอุปนิสัยใหม่ของตัวเองขึ้นมาได้ เมื่อมีความมัน่ ใจในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง
ในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งแล้ว เขาก็จะสามารถสร้างกระบวนการเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่ องอื่นๆต่อไปได้ดว้ ยตัวเอง
อีกทั้งยังสามารถนาไปให้ผอู ้ ื่นได้พฒั นาต่อไปได้ดว้ ย
กิจกรรมที่ช่วยให้ผเู ้ ข้าอบรมสามารถพัฒนาตัวเองได้อย่างต่อเนื่อง สามารถเอาชนะสภาพแวดล้อมได้
ควรเป็ นสิ่ งที่ใกล้เคียงกับสิ่ งที่เกิดขึ้นในระหว่างการฝึ กอบรม ทาให้เขานึกถึงบรรยากาศในการฝึ กอบรมและเขา
เลือกเรื่ องที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง เพื่อพัฒนาตัวเองให้ดีข้ ึน
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กิจกรรมทีส่ ามารถดาเนินการได้ มดี ังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

การบ้านสาหรับการนาไปฝึ กฝนหลังการอบรม
เอกสารอ้างอิงสาหรับนาไปประกอบการฝึ กฝน
เว็บไซด์ดา้ นการพัฒนาตัวเอง เพื่อศึกษาเรื่ องต่างๆเพิ่มเติมที่ pakornblog.com
จดหมาย Reminder จากอาจารย์ปกรณ์แวะมาทักทาย
สมัคร Mailing List รับข่าวสารด้านการพัฒนา
การติดตามผล (Follow up) โดยทีม HRD ขององค์กร
การติดตามผล (Follow up) โดยทีม วิทยากรผูช้ ่วย (มีค่าใช้จ่าย)
การสร้างโครงการร่ วมกันในองค์กรโดย HRD
การดาเนินการ Clinic โดยอาจารย์ปกรณ์ (มีค่าใช้จ่าย)

ผลลัพธ์จากการฝึ กอบรม ทุกคนจะมีประเด็นสาคัญของตัวเองที่จะนาไปพัฒนา แต่จะหยุดการพัฒนา
กลางคันเพราะไม่สามารถเอาชนะสภาพแวดล้อมได้ ดังนั้นกิจกรรมเหล่านี้จะช่วยให้เขาสามารถพัฒนาตัวเอง
ต่อไปได้ดว้ ยตัวของเขาเอง

โดยสรุปแนวทางการพัฒนาตัวเองอย่ างต่ อเนื่องสามารถทาได้ โดย
1. ตัวผู้เข้ าอบรม พัฒนาตนเอง โดยใช้







การบ้านที่ผเู้ ข้ารับการฝึ กอบรมจะนาไปทา ( ถ้ามี )
เอกสารเพิ่มเติมสาหรับนาไปฝึ กฝน
แหล่งความรู ้เตือนความทรงจาในเว็บไซด์ Pakornblog.com
Mailing List ความรู ้ส่งตรงถึงที่ จาก ทีม วิทยากรผูช้ ่วย ถึงผูเ้ ข้าอบรม
จดหมาย Reminder (ทักทาย) จากอาจารย์ ปกรณ์ 3 ฉบับ ( 3 เดือน )
การสร้างโครงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยผูเ้ ข้าอบรมเอง หรื อ ร่ วมกับ HRD ( ถ้ามี )

2. ติดตามผลการอบรมโดย HRD ของ บริษทั ลูกค้ า



HRD ตามการบ้านที่ผเู้ ข้ารับการฝึ กอบรมจะนาไปทา ( ถ้ามี )
การสร้างโครงการพัฒนา / อานวยความสะดวก ให้ผเู ้ ข้าอบรม พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

3. ติดตามผลการอบรม โดย วิทยากรผู้ช่วย ของ อาจารย์ ปกรณ์


ดาเนินการแทน HRD โดยมีรายงานสรุ ปผล ความเปลี่ยนแปลงให้

4. Clinic โดย อ.ปกรณ์


ดาเนินฝึ กอบรมเพิ่มเติม โดยให้ผเู ้ ข้าอบรมทาการบ้าน (งานที่ผเู ้ ข้าอบรมบอกว่าต้องการไป
พัฒนา) และ อาจารย์ มาให้คาแนะนา
www.en tra in in g. net
www.pa ko rnb log . com
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เทคนิคการสอนแนะ (Coaching) ด้ วย NLP
กรณี การติดตามผลแบบมีค่าใช้จ่าย หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุ ณาติดต่อทีมงานเพื่อขอรายละเอียดรู ปแบบ
และการดาเนินการเพื่อนาเสนอเพิ่มเติม
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