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“สอนงาน Style โคช เพื่อกาวกระโดดสําหรับองคกรยุคใหม”
หลักการ/แนวความคิด
 ผูจัดการ/หัวหนางาน มีบทบาทหนาที่ในการพัฒนาบุคลากรภายในทีมใหสามารถนําความรู ความสามารถ
มาใชใหเกิดประโยชนตอตัวเอง และงานองคกร อยางมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายตามที่ตองการ
ดังนั้นจึงตองสามารถสั่ง และสอนงาน ผูใตบังคับบัญชาได
 การพัฒนาการสอนงาน (Coaching) ใหกับผูจัดการ/หัวหนางานจึงเปนสิ่งที่จําเปนอยางสูงในปจจุบนั
เพราะพบวาผูจัดการจะเกิดความเครียดทีต่ องสั่งงานใหกับลูกนองแลวไมไดรับผลลัพธตามที่ตองการ
ดังนั้นการสอนงาน (Coaching) จึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่ควรพัฒนาทักษะนี้ใหกับผูจ ัดการ เพื่อให
สามารถทําใหบุคลากรพัฒนาตัวเองไดดวยตัวเอง
 การสอนงาน (Coaching) มีความแตกตางกับการสอน (Teaching) โดยที่การสอนงาน จะมุงเนนที่
พฤติกรรม, ทัศนคติ และบุคลิกภาพของโคชชี่เปนสําคัญ โดยทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงแลวนําความรู
ความสามารถที่มีอยูแลวออกมาปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายตามที่ตอ งการ ในขณะที่การสอนมุงเนนที่
เนื้อหาของงานเพียงอยางเดียวเพื่อใหผใู ตบังคับบัญชาฟงแลวนําไปปฏิบัติเทานั้น
 การเรียนรูเคล็ดลับในการพัฒนาทักษะตางๆจะทําใหผูจดั การ/หัวหนางาน สามารถนําไปใชไดอยางมี
ประสิทธิผล และสรางวัฒนธรรมการสอนงาน (Coaching) ใหเกิดขึ้นในองคกร
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วัตถุประสงคของหลักสูตร


เพื่อสรางความเขาใจในบทบาทของการเปนโคชใหกับผูจัดการ



เพื่อพัฒนาทักษะการสอนงาน (Coaching)ในเรื่องตางๆ ใหกับผูจดั การ และกระตุนใหเกิดการนําไปใชให
เหมาะสมกับ Style ตัวเอง



เพื่อกําหนดโปรแกรมการสอนงาน (Coaching) รวมกับผูจดั การใหสามารถนําไปใชจริงในการสอนงาน
(Coaching) บุคลากรในองคกร



เพื่อสรางเสริมเคล็ดลับในการใชเครื่องมือตางๆเพื่อพัฒนาตัวเองใหเปนโคชที่ดี

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร
หลักพื้นฐานของการสอนงาน (Coaching)
 องคประกอบของการสอนงาน
 โอกาสในการสอนงาน
 เราควรสอนงานใครบาง
การสรางเสริมและพัฒนาทักษะการสอนงาน
 เทคนิคการใชคําถามใหถูกจุด (Questioning)
 การรับฟงอยางตั้งใจ (Listening)
 การใหขอมูลปอนกลับของโคช (Feed back)
 การสนับสนุนแนวความคิดของโคชชี่ (Motivation)
 การสรางเปาหมายรวมกัน (Goal)
การสรางกระบวนการสอนงานดวยตัวเอง
 การคัดเลือกโคชชี่
 การเตรียมตัวกอนการเปนโคช
 ขั้นตอนในการสอนงาน
 การติดตามผลตามโปรแกรม
เคล็ดลับและเครื่องมือสําหรับการสอนงาน
 การออกแบบโปรแกรมการสอนงานของตัวเอง
 ตัวอยางการใชคําถามประเภทตางๆ
 บอกเลาประสบการณโคชชิง่
 Role Playing การโคชแบบ 1:1
 ตัวอยางการใหคําปรึกษา อาการตางๆของโคชชี่
การบาน : โปรแกรมการโคชชิ่งในองคกร
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ขอบเขตการฝกอบรม (Course Frame Work)
ไดความรู 

ตองทํา

สัง่ งาน
(Order)

ขาดความเชือ่ มัน่

เปาหมายของหั

วหนา

สอนแนะ
(Coaching)
Questioning
Listening
Positive
Feedback

ไดความเขาใจ

Motivate
Set Goal

อยากเปลีย่ นแปลง
ตัวเอง

ดึงศักยภาพตัวเอง

เอาชนะความกลัว
มีเปาหมายชั

ดเจน

การออกแบบโปรแกรมการสอนงาน (Coaching)
เกริ่นนํา
จุดประสงค
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
จูงใจใหเกิดแรงปรารถนา
เขาสูเนื้อหา
รายละเอียดของงาน
จบการสอนงาน
นําไปปฏิบัติ

“โคชชีพ่ ฒ
ั นาตัวเองเพื่อมุงสูเปาหมายที่กําหนดรวมกัน”
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ผูที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 หัวหนางาน

 ผูจัดการ

 ผูบริหาร

แนวทางในการพัฒนาตามหลักสูตร
o การฝกอบรมเปนรูปแบบการเรียนรูแบบผูใ หญ (Adult Learning) ซึ่งเนนใหเกิดความคิด การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ การเล็งเห็นประโยชนของเนือ้ หาเพื่อใหเกิดความเขาใจอยางแทจริง
o วิทยากร จะถายทอดจากประสบการณ ทั้งในดาน One on One Coaching , Group Coaching และ
Executive Coaching เพื่อใหเขาใจถึงแกนแทของการเปนโคชที่แทจริง
o การอบรมมีทั้งการบรรยาย เพื่อใหเห็นภาพกระบวนการสอนงาน การ Work Shop เพื่อใหผูเขาอบรมได
ฝกเขียน รูปแบบของการ Coaching ในสไตลของตัวเอง อีกทั้งการทํา Role Playing เพื่อใหเห็นจริงใน
การทํา Coaching ทําใหการอบรม เปนไปอยางสนุกสนาน

ตัวอยาง Work Shop / กรณีศึกษา

 ตัวอยางWork Shop หัวขอ “การเปลี่ยนแปลงตัวเอง…หัวใจสําคัญของความเปนผูนํา ”
จุดประสงค
 ทําความเขาใจธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงตัวเอง
 เรียนรูหลุมพรางและอุปสรรคที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ไมประสบความสําเร็จ
 การเปลี่ยนความคิดของตัวเองใหม…ทําใหชีวิตเปลีย่ น
ประเด็นสําคัญ
 อดีตปจจุบันอนาคต (การเปลี่ยนแปลง ณ ปจจุบัน ดีที่สุด)
 หลุมพรางของการเปลี่ยนแปลงคือ
- ความกลัว
- พื้นที่แหงความคุนเคย (Comfort Zone)
- เปาหมายไมชัดเจน - วงจรพฤติกรรม (ความคิด ความรูสึกการกระทําพฤติกรรม)
 คุณสมบัติของผูประสบความสําเร็จ
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แนวทางการฝกอบรม
 ทําใหผูเขาฝกอบรมไดคิด และระลึกถึงสิ่งที่ทํามาในอดีต ซึ่งสงผลกระทบมาถึงปจจุบัน และจะสงผล
ตอไปในอนาคต ถาไมมีการเปลี่ยนแปลงตัวเอง เมื่อมองเห็นตัวเองชัดขึ้น ก็จะสามารถเลือกเรื่องที่จะ
เปลี่ยนแปลงดวยตัวเอง เพื่อนําไปฝกฝนตอไป
 ทําใหผูเขาฝกอบรมไดเรียนรู เรื่องอุปสรรคที่ทําใหไมเกิดการเปลี่ยนแปลง เพื่อเอาชนะไดอยางงายๆ
เมื่อเขาใจอุปสรรคอยางแทจริง
 Work Shop : การชมตัวเอง
: สรางความมั่นใจในตัวเอง จะทําใหเกิดความกลาในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง
และเปลี่ยนความเชื่อใหมๆ เพื่อใหการฝกฝน เปนไปอยางราบรื่น
 การฝกฝน : นําเรื่องที่ตัวเองอยากเปลี่ยนแปลงไปฝกฝน ดวยแนวความเชื่อใหม และพรอมจะกาวขาม
อุปสรรค จนกลายเปนอุปนิสัยใหมของตัวเอง

แนวทางการดําเนินการเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเองอยางยั่งยืน
“การเปลี่ยนแปลงตัวเอง ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง และมีความสุขที่ไดทํา”
การสรางกิจกรรมหลังการฝกอบรมนับวาเปนเรื่องที่สําคัญเพราะจะทําใหการพัฒนาตัวเองเกิดความ
ตอเนื่อง และหากสามารถทําใหผูเขารับการฝกอบรมดําเนินการฝกฝนในเรื่องที่เขาอยากเปลี่ยนแปลงไดยาวนาน
ก็จะทําใหเขาสามารถสรางอุปนิสัยใหมของตัวเองขึ้นมาได เมื่อมีความมั่นใจในการเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่งแลว เขาก็จะสามารถสรางกระบวนการเปลีย่ นแปลงตัวเองในเรื่องอื่นๆตอไปไดดว ยตัวเอง อีกทั้งยัง
สามารถนําไปใหผูอื่นไดพัฒนาตอไปไดดวย
กิจกรรมที่ชวยใหผูเขาอบรมสามารถพัฒนาตัวเองไดอยางตอเนื่อง สามารถเอาชนะสภาพแวดลอมได
ควรเปนสิ่งที่ใกลเคียงกับสิ่งที่เกิดขึ้นในระหวางการฝกอบรม ทําใหเขานึกถึงบรรยากาศในการฝกอบรมและเขา
เลือกเรื่องที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง เพื่อพัฒนาตัวเองใหดขี ึ้น

กิจกรรมที่สามารถดําเนินการไดมีดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

การบานสําหรับการนําไปฝกฝนหลังการอบรม
เอกสารอางอิงสําหรับนําไปประกอบการฝกฝน
เว็บไซดดานการพัฒนาตัวเอง เพื่อศึกษาเรือ่ งตางๆเพิ่มเติมที่ pakornblog.com
จดหมาย Reminder จากอาจารยปกรณแวะมาทักทาย
สมัคร Mailing List รับขาวสารดานการพัฒนา
การติดตามผล (Follow up) โดยทีม HRD ขององคกร
การติดตามผล (Follow up) โดยทีม วิทยากรผูชวย (มีคาใชจาย)
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8.
9.

การสรางโครงการรวมกันในองคกรโดย HRD
การดําเนินการ Clinic โดยอาจารยปกรณ (มีคาใชจาย)

ผลลัพธจากการฝกอบรม ทุกคนจะมีประเด็นสําคัญของตัวเองที่จะนําไปพัฒนา แตจะหยุดการพัฒนา
กลางคันเพราะไมสามารถเอาชนะสภาพแวดลอมได ดังนั้นกิจกรรมเหลานี้จะชวยใหเขาสามารถพัฒนาตัวเอง
ตอไปไดดว ยตัวของเขาเอง

โดยสรุปแนวทางการพัฒนาตัวเองอยางตอเนื่องสามารถทําไดโดย
1. ตัวผูเขาอบรม พัฒนาตนเอง โดยใช







การบานที่ผูเขารับการฝกอบรมจะนําไปทํา ( ถามี )
เอกสารเพิ่มเติมสําหรับนําไปฝกฝน
แหลงความรูเตือนความทรงจําในเว็บไซด Pakornblog.com
Mailing List ความรูสงตรงถึงที่ จาก ทีม วิทยากรผูชวย ถึงผูเขาอบรม
จดหมาย Reminder (ทักทาย) จากอาจารย ปกรณ 3 ฉบับ ( 3 เดือน )
การสรางโครงการพัฒนาอยางตอเนื่องโดยผูเขาอบรมเอง หรือ รวมกับ HRD ( ถามี )

2. ติดตามผลการอบรมโดย HRD ของ บริษัทลูกคา



HRD ตามการบานที่ผูเขารับการฝกอบรมจะนําไปทํา ( ถามี )
การสรางโครงการพัฒนา / อํานวยความสะดวก ใหผูเขาอบรม พัฒนาอยางตอเนื่อง

3. ติดตามผลการอบรม โดย วิทยากรผูชวย ของ อาจารยปกรณ


ดําเนินการแทน HRD โดยมีรายงานสรุปผล ความเปลี่ยนแปลงให

4. Clinic โดย อ.ปกรณ


ดําเนินฝกอบรมเพิ่มเติม โดยใหผูเขาอบรมทําการบาน (งานที่ผูเขาอบรมบอกวาตองการไป
พัฒนา) และ อาจารย มาใหคําแนะนํา

กรณีการติดตามผลแบบมีคาใชจาย หากตองการขอมูลเพิ่มเติม กรุณาติดตอทีมงานเพือ่ ขอรายละเอียดรูปแบบ
และการดําเนินการเพื่อนําเสนอเพิ่มเติม
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