สุดยอดเคล็ดลับการเป็ นผู้สอนงาน (Coach) ที่ ดี (2 วัน)

Course outline
หลักสู ตรสุ ดยอดเคล็ดลับการเป็ นผู้สอนงาน (Coach) ทีด่ ี
(To be good Coach)
(หลักสู ตร 2 วัน)
โดย

นาย ปกรณ์ วงศ์ รัตนพิบูลย์
Executive Coach
Leadership and Strategic Development Consultant

“สอนงาน Style โค้ ช เพือ่ ก้ าวกระโดดสาหรับองค์ กรยุคใหม่ ”
หลักการ/แนวความคิด
 การสอนงานเป็ นกระบวนการหนึ่งที่ผจู้ ดั การ/หัวหน้างาน ใช้ในการพัฒนาผูใ้ ต้บงั คับบัญชา/ลูกน้องให้มี
ความรู้(Knowledge) , ทักษะ (skill) และคุณลักษณะเฉพาะตัว (Personal Attributes) เพื่อใช้ในการทางาน
ให้ประสบความสาเร็ จตามเป้ าหมายที่กาหนดขึ้น โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาศักยภาพ (Potential) ที่อยู่
ภายในตัวอยูแ่ ล้ว ให้สามารถทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ผลสู งขึ้น เพื่อความก้าวหน้าในหน้าทที่การงาน
ต่อไปในอนาคต
 ผูจ้ ดั การที่มีภาวะความเป็ นผูน้ าสู ง (Leadership) จะใช้การพัฒนาทีมงานด้วยการสอนงาน (Coaching)
ควบคุมการบริ หารจัดการ (Management) เพราะจะสามารถทาให้ทีมงานบรรลุเป้ าหมายได้ดีกว่าการใช้
เพียงด้านใดด้านหนึ่ง เนื่องจากการบริ หารการจัดการทีมงาน จะได้ผลที่รวดเร็ วทันกับความต้องการและ
การสอนงานจะทาทีมงานพัฒนาตัวเอง ซึ่ งจะส่ งผลต่อผลลัพธ์ในระยะยาวและเกิดความต่อเนื่อง ทาให้
องค์กรเจริ ญเติบโตแบบยัง่ ยืน
 องค์กรที่ตอ้ งการเติบโตอย่างต่อเนื่องไม่วา่ จะเผชิญภาวะวิกฤตใดๆต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถ
2 ด้านหลัก คือ การคิดเชิงกลยุทธ์(Strategic Thinking) และการมีภาวะความเป็ นผูน้ า(Leadership)
โดยเฉพาะอย่างยิง่ กับผูจ้ ดั การ/ผูบ้ ริ หารระดับกลางขององค์กร เพราะเป็ นกลุ่มบุคคลที่ตอ้ งคอยผลักดัน
องค์การเป็ นหลัก พร้อมกับการพัฒนาทีมงานไปควบคู่กนั ดังนั้นการพัฒนาให้ผจู ้ ดั การมีความสามารถใน
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การสอนงาน (Coaching) โดยสวมบทบาทของการเป็ นโค้ช (Coach) ให้กบั ทีมงานย่อมเป็ นปั จจัยที่สาคัญ
ที่องค์การควรผลักดันเป็ นอย่างยิง่
 ผูจ้ ดั การในฐานะโค้ชจะให้ความสาคัญกับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาทีมงานเป็ นสาคัญ โดยทา
หน้าที่กระตุน้ , สร้างแรงจูงใจ และเป็ นกระจกเงา เพื่อให้ทีมงานมองเห็นตัวเอง และอยากพัฒนาตัวเอง
ในเรื่ องที่เป็ นประโยชน์ต่อตัวเองเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ ทาให้การพัฒนาเป็ นไปอย่างราบรื่ น

วัตถุประสงค์ของหลักสู ตร


เพื่อพัฒนาให้หวั หน้างาน/ผูจ้ ดั การ สามารถจูงใจให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชาเปลี่ยนแปลงตัวเอง ด้วยการดึง
ศักยภาพของตัวเองออกมาใช้



เพื่อทาให้หวั หน้างาน / ผูจ้ ดั การเข้าใจกระบวนการ การสอนงาน (Coaching) เช่น การใช้คาถาม , การฟัง
อย่างตั้งใจ , การให้ขอ้ มูลป้ อนกลับและการตั้งเป้ าหมาย กับโค้ชชี่ (Coachee)



เพื่อแลกเปลี่ยนเทคนิคการสอนงาน (Coaching) และนาใปฝึ กฝนจนกลายเป็ นธรรมชาติของตัวเอง

ขอบเขตของเนือ้ หาการฝึ กอบรม
การฝึ กอบรมจะมุ่งเน้นให้เข้าใจ และเกิดแรงบันดาลใจที่จะเป็ นโค้ชที่ดี ในสไตล์ของตัวเองซึ่ งประกอบ
ไปด้วย

วันที่ 1 ส่ วนพัฒนาการสอนงาน


หัวใจสาคัญของการสอนงาน (Coaching)
 นิ ยามการสอนงาน
 ปั จจัยสาคัญ
 ภาพลักษณ์ของโค้ช



กระบวนการในการสอนงานที่เข้าใจง่ายๆ
 การเกริ่ นนา
 การสร้างบรรยากาศ
 การเข้าสู่ เนื้ อหา
 การสรุ ปผลลัพธ์
 การจบการสอนงาน
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เทคนิคและวิธีการในการดึงศักยภาพทีมงาน
 ความเชื่ อเกี่ยวกับ " คน "
 ความเชื่ อมัน
่ ในตัวเอง
 การใช้กระบวนการ Coaching ให้ครบถ้วน
 บทบาทที่สาคัญของโค้ช



เทคนิคการฝึ กฝนเพื่อให้การสอนงานเกิดประสิ ทธิ ผล
 ความเชื่ อ
 ความหลงใหล
 ประโยชน์ที่ได้รับ
 เป้ าหมายในอนาคต



การพัฒนาตัวเองให้เป็ นโค้ชอย่างเป็ นธรรมชาติ
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วันที่ 2 ส่ วนพัฒนาการสอนงานเพิม่ เติม (Clinique)




ทบทวนบทบาทของการเป็ นโค้ช
 แนวทางการ Coaching
 เรื่ องเล่าระหว่างการ Coaching
 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
 หลุมพรางที่พบเจอ
เรี ยนรู้ธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง
 หลักจิตวิทยา
 เปลี่ยนความคิด...ชี วต
ิ เปลี่ยน
 หลุมพรางของการเปลี่ยนแปลง



การสร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั ตัวเอง
 เอาชนะความกลัว
 เลิกกังวลเรื่ องจินตนาการในทางลบ
 ความสาเร็ จกับประสบการณ์



ผูน้ าในฐานะโค้ช... คุณต้องเปลี่ยนแปลง
 สร้างทัศนคติเชิ งบวกในการสอนงาน
 ผูน
้ าการเปลี่ยนแปลง
 ทางเลือกเป็ นของเรา
 โค้ช... คุณทาได้

แนวทางในการพัฒนาตามหลักสู ตร




การฝึ กอบรมในรู ปแบบของการเรี ยนรู ้แบบผูใ้ หญ่ ( Adult Learning ) ทาให้ผเู ้ รี ยนรู ้สามารถนาสิ่ งที่ได้
เรี ยนรู ้ไปปรับใช้ในการปฏิบตั ิงานได้ทนั ที เพราะได้ดาเนินการคิดร่ วมกันระหว่างการฝึ กอบรมแล้ว
การฝึ กอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย
- การบรรยาย : เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตวั เพื่อให้ง่ายต่อการเรี ยนรู ้
- Work Shop : กระตุน้ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่ งกันและกัน
- การนาเสนอ : เกิดการฝึ กฝนการแสดงออกและทางานเป็ นทีม
- การตอบคาถาม : จูงใจให้ผฝู้ ึ กอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น
- Role Playing : ทาให้เห็นสถานการณ์จริ ง โดยการแสดงแบบสมมติ



กาหนดแนวทางให้ผเู ้ ข้าฝึ กอบรม ได้นาความรู ้ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยนตัวเองทั้งด้านความคิด ความรู ้สึก
และการกระทา โดยการพัฒนาตัวเอง ด้วยการฝึ กฝนจนกลายเป็ นธรรมชาติ



การบ้านที่เป็ นเป้ าหมาย สามารถนาไปจัดทาเป็ นโครงการในแง่ส่วนบุคคล และ/หรื อ ทีม ที่เหมาะสม
ตามที่ตวั เองเลือก



วิทยากรทาหน้าที่เพียงผูอ้ านวยความสะดวกในการเรี ยนรู้ (Facilitator) ทาให้การพัฒนาเป็ นไปตาม
ธรรมชาติของผูเ้ รี ยนรู ้น้ นั ๆ โดยการเรี ยนรู ้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสู ตรนี้
 หัวหน้างาน

 ผูจ้ ดั การ
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 ผูบ้ ริ หาร
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กรอบในการดาเนินการฝึ กอบรมและพัฒนา

...
(To Be Good Coach)

...

(Coaching)

Questioning
To Be
Good
Coach

Feed back

Skill
Motivation
Listening

1:1
Coaching

Group
Coaching
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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
แนวทางการฝึ กอบรม
 ทาให้ผเู ้ ข้าฝึ กอบรมได้คิด และระลึกถึงสิ่ งที่ทามาในอดีต ซึ่ งส่ งผลกระทบมาถึงปั จจุบน
ั 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
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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 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. การบ้านสาหรับการนาไปฝึ กฝนหลังการอบรม
2. เอกสารอ้างอิงสาหรับนาไปประกอบการฝึ กฝน
3. เว็บไซด์ดา้ นการพัฒนาตัวเอง เพื่อศึกษาเรื่ องต่างๆเพิ่มเติมที่ pakornblog.com
4. จดหมาย Reminder จากอาจารย์ปกรณ์แวะมาทักทาย
5. สมัคร Mailing List รับข่าวสารด้านการพัฒนา
6. การติดตามผล (Follow up) โดยทีม HRD ขององค์กร
7. การติดตามผล (Follow up) โดยทีม วิทยากรผูช้ ่วย (มีค่าใช้จ่าย)
8. การสร้างโครงการร่ วมกันในองค์กรโดย HRD
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
แหล่งความรู ้เตือนความทรงจาในเว็บไซด์ Pakornblog.com
www.en tra in in g. net
www.pa ko rnb log . com

0-2732-2345 , 0-2374-8638
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สุดยอดเคล็ดลับการเป็ นผู้สอนงาน (Coach) ที่ ดี (2 วัน)




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

กรณี การติดตามผลแบบมีค่าใช้จ่าย หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุ ณาติดต่อทีมงานเพื่อขอรายละเอียด
รู ปแบบและการดาเนินการเพื่อนาเสนอเพิ่มเติม

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

0-2732-2345 , 0-2374-8638
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