การพัฒนาทักษะการสอนงาน Style โค้ ช (Coaching Skill)

Course outline หลักสู ตรมหัศจรรย์
การพัฒนาทักษะการโค้ ช เพือ่ การเปลีย่ นแปลง
(Coaching for Change)
(หลักสู ตร 1 วัน)
โดย

นาย ปกรณ์ วงศ์ รัตนพิบูลย์
Executive Coach
Leadership and Strategic Development Consultant

หลักการ/แนวความคิด
 มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วและผันผวนมากในโลกปั จจุบนั ทาให้ผบู ้ ริ หารสมัยใหม่ตอ้ งเตรี ยมพร้อม
สาหรับการเปลี่ยนแปลง บทบาทที่เคยแค่ทาหน้าที่บริ หารจัดการและสั่งการ เพื่อให้ทีมงานดาเนิ นการตาม
เป้ าหมายนั้น ไม่เพียงพออีกต่อไปแล้ว ผูบ้ ริ หารต้องปรับตัวเองมาเป็ นผูน้ าเพื่อการปฎิรูปซึ่งสามารถสร้าง
แรงบันดาลใจให้คนในองค์กร ใช้ศกั ยภาพของตัวเองอย่างเต็มความสามารถ และทาให้คนเก่ง (Talent
People) ทางานตามความสามารถและมุ่งมัน่ สู่ เป้ าหมายขององค์กร
 การบริ หารจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิ ทธิ ผลต้องเริ่ มที่ผนู ้ าที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้น และทาให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาหรื อผูอ้ ื่นยอมความเป็ นจริ งที่เกิดขึ้น พร้อมปรับเปลี่ยนตัวเองเสี ยใหม่
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นใหม่ ผูน้ ายังต้องช่วยเหลือให้ผอู ้ ื่นสามารถจัดการกับการ
เปลี่ยนแปลงได้ดว้ ยตัวของเขาเอง
 ผูน้ าเชิงกลยุทธ์จะกล้าเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง กาหนดเป้ าหมายและแนวทางที่จะดาเนินการ
เปลี่ยนแปลง นาทีมงานให้ยอมรับและเอาชนะต่อความรู ้สึกเชิงลบต่อการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งก้าวข้าม
การเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิ ทธิ ผล
 การพัฒนาการสอนงาน (Coaching) ให้กบั ผูจ้ ดั การ/หัวหน้างานจึงเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นอย่างสู งในปั จจุบนั
เพราะพบว่าผูจ้ ดั การจะเกิดความเครี ยดที่ตอ้ งสัง่ งานให้กบั ลูกน้องแล้วไม่ได้รับผลลัพธ์ตามที่ตอ้ งการ
ดังนั้นการสอนงาน (Coaching) จึงเป็ นอีกทางเลือกหนึ่งที่ควรพัฒนาทักษะนี้ให้กบั ผูจ้ ดั การ เพื่อให้
สามารถทาให้บุคลากรพัฒนาตัวเองได้ดว้ ยตัวเอง
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 การเรี ยนรู ้เคล็ดลับในการพัฒนาทักษะต่างๆจะทาให้ผจู ้ ดั การ/หัวหน้างาน สามารถนาไปใช้ได้อย่างมี
ประสิ ทธิผล และสร้างวัฒนธรรมการสอนงาน (Coaching) ให้เกิดขึ้นในองค์กร

วัตถุประสงค์ของหลักสู ตร





เพื่อทาให้ผนู ้ าสามารถบริ หารและจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิ ทธิ ผล
เพื่อทาให้ผนู ้ าสร้างแนวคิดในการบริ หารและจัดการกับการเปลี่ยนแปลงด้วย Style ที่ เหมาะสมกับ
ตัวเอง
เพื่อพัฒนาทักษะการสอนงาน (Coaching)ในเรื่ องต่างๆ ให้กบั ผูจ้ ดั การ และกระตุน้ ให้เกิดการนาไปใช้ให้
เหมาะสมกับ Style ตัวเอง
เพื่อกาหนดโปรแกรมการสอนงาน (Coaching) ร่ วมกับผูจ้ ดั การให้สามารถนาไปใช้จริ งในการสอนงาน
(Coaching) บุคลากรในองค์กร

รายละเอียดเนือ้ หาตามหลักสู ตร
เนือ้ หาของหลักสู ตร (Course Outline)


สารวจแนวความคิดเรื่ อง “การเปลี่ยนแปลง”

ความท้าทายของการเปลี่ยนแปลงในองค์กร

สัญญาณการเปลี่ยนแปลงขององค์กร

คุณพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงหรื อไม่?

ผูน้ าบริ หารจัดการการเปลี่ยนแปลงอย่างไร?



ทักษะในการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์

กาหนดประเภทของการเปลี่ยนแปลง

สร้างแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลง

การสอนให้พนักงานจัดการกับการเปลี่ยนแปลง

การทาให้องค์กรมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง



การเป็ นผูน้ าในการเปลี่ยนแปลงด้านกลยุทธ์

การทาให้ทีมงานมองเห็นปั ญหา/อุปสรรค

การกระตุน้ ให้ทีมงานลงมือทา

การช่วยเหลือในการปฏิบตั ิงานสาเร็ จ

การสร้างแนวคิดด้านการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่ อง



การสร้างเสริ มและพัฒนาทักษะการสอนงาน

เทคนิคการใช้คาถามให้ถูกจุด (Questioning)

การรับฟังอย่างตั้งใจ (Listening)

การให้ขอ้ มูลป้ อนกลับของโค้ช (Feed back)
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การสนับสนุนแนวความคิดของโค้ชชี่ (Motivation)
การสร้างเป้ าหมายร่ วมกัน (Goal)



เคล็ดลับและเครื่ องมือสาหรับการสอนงาน

การออกแบบโปรแกรมการสอนงานของตัวเอง

ตัวอย่างการใช้คาถามประเภทต่างๆ

บอกเล่าประสบการณ์โค้ชชิ่ง

Role Playing การโค้ชแบบ 1:1

ตัวอย่างการให้คาปรึ กษา อาการต่างๆของโค้ชชี่



การบ้าน : โปรแกรมการโค้ชชิ่งในองค์กร

ขอบเขตการฝึ กอบรม (Course Frame Work)

(Order)

(Coaching)
Questioning
Listening
Positive
Feedback

Motivate
Set Goal

การออกแบบโปรแกรมการสอนงาน (Coaching)
จุดประสงค์
จูงใจให้เกิดแรงปรารถนา
เข้าสู่ เนื้ อหา รายละเอียดของงาน
นาไปปฏิบตั ิ
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ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสู ตรนี้
 หัวหน้างาน

 ผูจ้ ดั การ

 ผูบ้ ริ หาร

แนวทางในการพัฒนาตามหลักสู ตร
o การฝึ กอบรมเป็ นรู ปแบบการเรี ยนรู ้แบบผูใ้ หญ่ (Adult Learning) ซึ่ งเน้นให้เกิดความคิด การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ การเล็งเห็นประโยชน์ของเนื้อหาเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริ ง
o วิทยากร จะถ่ายทอดจากประสบการณ์ ทั้งในด้าน One on One Coaching , Group Coaching และ
Executive Coaching เพื่อให้เข้าใจถึงแก่นแท้ของการเป็ นโค้ชที่แท้จริ ง
o การอบรมมีท้ งั การบรรยาย เพื่อให้เห็นภาพกระบวนการสอนงาน การ Work Shop เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมได้
ฝึ กเขียน รู ปแบบของการ Coaching ในสไตล์ของตัวเอง อีกทั้งการทา Role Playing เพื่อให้เห็นจริ งใน
การทา Coaching ทาให้การอบรม เป็ นไปอย่างสนุกสนาน

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
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แนวทางการฝึ กอบรม








ทาให้ผเู ้ ข้าฝึ กอบรมได้คิด และระลึกถึงสิ่ งที่ทามาในอดีต ซึ่ งส่ งผลกระทบมาถึงปั จจุบนั และจะส่ งผล
ต่อไปในอนาคต ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงตัวเอง เมื่อมองเห็นตัวเองชัดขึ้น ก็จะสามารถเลือกเรื่ องที่จะ
เปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง เพื่อนาไปฝึ กฝนต่อไป
ทาให้ผเู ้ ข้าฝึ กอบรมได้เรี ยนรู ้ เรื่ องอุปสรรคที่ทาให้ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง เพื่อเอาชนะได้อย่างง่ายๆ
เมื่อเข้าใจอุปสรรคอย่างแท้จริ ง
Work Shop : การชมตัวเอง
: สร้างความมัน่ ใจในตัวเอง จะทาให้เกิดความกล้าในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง
และเปลี่ยนความเชื่อใหม่ๆ เพื่อให้การฝึ กฝน เป็ นไปอย่างราบรื่ น
การฝึ กฝน : นาเรื่ องที่ตวั เองอยากเปลี่ยนแปลงไปฝึ กฝน ด้วยแนวความเชื่ อใหม่ และพร้อมจะก้าวข้าม
อุปสรรค จนกลายเป็ นอุปนิสัยใหม่ของตัวเอง

แนวทางการดาเนินการเพือ่ ให้ เกิดการเปลีย่ นแปลงตัวเองอย่ างยัง่ ยืน
“การเปลีย่ นแปลงตัวเอง ต้ องดาเนินการอย่ างต่ อเนื่อง และมีความสุ ขทีไ่ ด้ ทา”
การสร้างกิจกรรมหลังการฝึ กอบรมนับว่าเป็ นเรื่ องที่สาคัญเพราะจะทาให้การพัฒนาตัวเองเกิดความ
ต่อเนื่อง และหากสามารถทาให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมดาเนิ นการฝึ กฝนในเรื่ องที่เขาอยากเปลี่ยนแปลงได้ยาวนาน
ก็จะทาให้เขาสามารถสร้างอุปนิสัยใหม่ของตัวเองขึ้นมาได้ เมื่อมีความมัน่ ใจในการเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่ อง
ใดเรื่ องหนึ่งแล้ว เขาก็จะสามารถสร้างกระบวนการเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่ องอื่นๆต่อไปได้ดว้ ยตัวเอง อีกทั้งยัง
สามารถนาไปให้ผอู ้ ื่นได้พฒั นาต่อไปได้ดว้ ย
กิจกรรมที่ช่วยให้ผเู ้ ข้าอบรมสามารถพัฒนาตัวเองได้อย่างต่อเนื่อง สามารถเอาชนะสภาพแวดล้อมได้
ควรเป็ นสิ่ งที่ใกล้เคียงกับสิ่ งที่เกิดขึ้นในระหว่างการฝึ กอบรม ทาให้เขานึกถึงบรรยากาศในการฝึ กอบรมและเขา
เลือกเรื่ องที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง เพื่อพัฒนาตัวเองให้ดีข้ ึน

กิจกรรมทีส่ ามารถดาเนินการได้ มดี ังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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
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9.

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
แหล่งความรู้เตือนความทรงจาในเว็บไซด์ 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 พัฒนาอย่างต่อเนื่ อง

3. ติดตามผลการอบรม โดย วิทยากรผู้ช่วย ของ อาจารย์ ปกรณ์


ดาเนินการแทน HRD โดยมีรายงานสรุ ปผล ความเปลี่ยนแปลงให้

4. Clinic โดย อ.ปกรณ์


ดาเนินฝึ กอบรมเพิม่ เติม โดยให้ผเู ้ ข้าอบรมทาการบ้าน (งานที่ผเู ้ ข้าอบรมบอกว่าต้องการไป
พัฒนา) และ อาจารย์ มาให้คาแนะนา

กรณี การติดตามผลแบบมีค่าใช้จ่าย หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุ ณาติดต่อทีมงานเพื่อขอรายละเอียดรู ปแบบ
และการดาเนินการเพื่อนาเสนอเพิ่มเติม

www.en tra in in g. net
www.pa ko rnb log . com

0-2732-2345 , 0-2374-8638
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