การคิดและลงมือปฏิ บัติเพื่อความสาเร็ จที่รวดเร็ ว ( หลักสูตร 1 วัน )

Course outline หลักสู ตรการคิดและลงมือปฏิบัติเพือ่ ความสาเร็จที่รวดเร็ว
(Quick Solution, Quick Action, Quick Win)

(หลักสู ตร 1 วัน)

โดย นาย ปกรณ์ วงศ์ รัตนพิบูลย์

Executive Coach :

Leadership and Strategic Development Consultant

หลักการ/แนวความคิด
การเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจที่รวดเร็ วทัว่ โลก เกิดการแข่งขันที่รุนแรงในระดับสากล, ภูมิภาค
และประเทศ การปรับเปลี่ยนตัวเองให้พร้อมรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงจึงมีความสาคัญเป็ นอย่าง
มาก การบริ หารด้วยรู ปแบบเต็มๆ ไม่เพียงพอต่อการทาให้องค์กรอยูร่ อดปลอดภัยอีกต่อไปแล้ว ความ
รวดเร็ ว (Speed) เท่านั้นจึงจะทาให้บรรลุเป้ าหมายได้
การมุ่งสู่ เป้ าหมายสู งสุ ดทางธุ รกิจในระบบยาวเป็ นเรื่ องสาคัญ ในขณะเดียวก็เก็บเป้ าหมายย่อยที่มีผลกับ
เป้ าหมายใหญ่ที่ง่ายและรวดเร็ วกว่าก็มีความสาคัญเช่นเดียวกัน ดังคากล่าวที่วา่ ...

“จงเก็บผลไม้ ทหี่ ้ อยอยู่ต่ำกว่ ำและเอื้อมถึงได้ ง่ำย (Low Hanging Fruit) ก่อน”
ปั จจัยสาคัญที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มของงานและธุ รกิจต้องใช้ทกั ษะสาคัญ 4 ด้าน คือ
o ทักษะการพัฒนาความรู้เฉพาะด้านให้เชี่ยวชาญ
o ทักษะการนาความรู้เชิงประสบการณ์ไปปรับใช้ได้
o ทักษะการคิดอย่างมีตรรกะ
o ทักษะการสร้างจินตนาการ & แนวความคิด
การประยุกต์ใช้หลักการของการบรรลุความสาเร็ จอย่างรวดเร็ ว (Quick Win) จะทาให้องค์กรประสบ
ความสาเร็ จมากกว่าการรอให้เป้ าหมายสู งสุ ดบรรลุความสาเร็ จ เพราะอาจต้องใช้เวลานานมากเกินไป
เมื่อต้องเผชิ ญกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ วในปั จจุบนั นี้

วัตถุประสงค์ของหลักสู ตร


เพื่อทาให้ผเู้ รี ยนได้เข้าใจความหมายของทักษะในการบรรลุความสาเร็ จที่รวดเร็ วได้อย่างชัดเจนและ
สามารถประยุกต์ใช้กบั การทางานได้ทนั ที



เพื่อให้ผเู้ รี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิจากการประยุกต์ใช้สถานการณ์จริ งกับหลักการและทฤษฎีที่ได้เรี ยนรู ้
เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริ ง
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เพื่อจูงใจให้ผเู ้ รี ยนนาสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ไปฝึ กฝนและปฏิบตั ิจริ งจนเป็ นธรรมชาติใหม่ของผูเ้ รี ยนต่อไป

รายละเอียดเนือ้ หาตามหลักสู ตร (Course Outline)
หลักการสร้างเป้ าหมายระยะสั้นและระยะยาว
 สารวจแนวความคิดการบรรลุเป้ าหมาย
 หัวใจสาคัญของการบรรลุความสาเร็ จ (4 ด้าน)
 เป้ าหมายที่ทา้ ทายความสามารถ (SMART Goal)
 เป้ าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร (Strategic Goal)
 Workshop : กาหนดเป้ าหมายที่คุณต้องการบรรลุความสาเร็ จ
ปั จจัยสาคัญของการสร้างมูลค่าเพิม่ ของธุ รกิจ
 การพัฒนาความรู้เฉพาะด้านให้เชี่ยวชาญ
 การแปลงความรู้เชิงประสบการณ์เป็ นรู ปแบบ
 ทักษะการคิดอย่างมีตรรกะ (Logical Thinking Skill)
 ทักษะการสร้างจินตนาการ (Imaginative Skill)
 Workshop : การแสดงความสัมพันธ์ของผลลัพธ์
การพัฒนาทักษะในการมอง “ผลลัพธ์” ให้ออก
 ทักษะการมองแบบมูลค่าเพิ่ม (Added Value)
 องค์ประกอบสาคัญของ 3Q
 การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก
 การใช้คาถามเชิงวิเคราะห์ (5 Why Analysis)
 เทคนิคการตั้งสมมติฐาน
 Workshop : การลงมือปฏิบตั ิกบั สถานการณ์
การประยุกต์ใช้กบั การบริ หารงานสู่ ความสาเร็ จ
 การบรรลุเป้ าหมายเชิงกลยุทธ์
 การแก้ปัญหาและการตัดสิ นใจ
 การเสริ มประสิ ทธิภาพในการทางาน
 การพัฒนาแนวความคิดเชิงนวัตกรรม
การบ้ าน : เพื่อการนาไปฝึ กฝนและปฏิบตั ิจริ ง
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แนวทางการฝึ กอบรม
 การเรียนรู้ ของผู้ใหญ่ (Adult Learning)

ความเชื่อ

พฤติกรรม

ความคิด

การกระทา
•
•
•
•

ความรู้สึก

ความเชื่อ
ความเคยชิน
ค่ านิยม
อุปนิสัย
หมำยเหตุ: ผูใ้ หญ่เรี ยนรู ้ผ่านประสบการณ์ในอดีตของตัวเอง ซึ่ ง
เป็ นข้อมูลที่ จะอยู่ภายในจิ ตใต้สานึ ก ผ่านการแสดงด้วยวงจรพฤติ กรรม
หากต้องการให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเปลี่ ยนแปลงจึ งต้องทาให้ผูเ้ รี ยนยินดี ที่จะ
ปรั บ เปลี่ ย นความคิ ด ของตัว เองใหม่ เพื่ อ สร้ า งความรู ้ สึ ก ที่ ดี ใ นการ
เปลี่ยนแปลงตัวเอง (การกระทาแบบใหม่)

 การใช้ กระบวนการโค้ ชชิ่ง (Coaching) กับการฝึ กอบรม
หมำยเหตุ: การทาให้ผูเ้ รี ยนมองเห็ นตัวเองและยอมรับในสิ่ งที่
เป็ นอยู่ด้ว ยตัว เองผ่ า นการใช้ค าถาม ( Questioning) ของโค้ช
(วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผูเ้ รี ยน แล้ว
ผูเ้ รี ยนก็จะเลือกทาสิ่ งที่ ได้เรี ยนรู ้ไปประยุกต์ใช้กบั Style และ
สภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด
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 แก่นสาคัญของการฝึ กอบรมในรู ปแบบ Group Coaching

โค้ชให้หลักการ

ผู้เรียนพิสูจน์ ด้วยตนเอง
 ผ่านการแลกเปลี่ยน
 Workshop
 Role Playing
 กรณี ศึกษา

สร้างแนวทางและวิธีการ
ของตัวเอง สามารถ
ประยุกต์ใช้ได้ทนั ที

หมำยเหตุ: การทาให้ผูเ้ รี ยนมองเห็ นตัวเองและยอมรับในสิ่ งที่ เป็ นอยูด่ ว้ ยตัวเองผ่านการใช้คาถาม (Questioning) ของโค้ช
(วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผูเ้ รี ยน แล้วผูเ้ รี ยนก็จะเลือกทาสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ไปประยุกต์ใช้กบั Style และ
สภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

“กำรบอกให้ ฟัง กับ กระตุ้นให้ คดิ อย่ ำงไหนดีกว่ ำกัน?”
“ชี้แนะวิธีกำรให้ กับ ถำมว่ ำมีวธิ ีกำรของตัวเองอย่ ำงไร?” แบบไหนจำได้ มำกกว่ ำกัน
 แนวทางการบรรยายสไลด์ (Slide)
 อธิบาย กระตุน้ ให้คิด ถามให้ประยุกต์ใช้ จูงใจให้มี
Commitment

 สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วย Keywords และประโยคสาคัญ
 เปิ ดโอกาสให้สารวจตัวเองและสร้างแนวทางแก้ไขด้วยตัวเอง
 ฝึ กให้จบั ประเด็นสาคัญที่อยูใ่ นสไลด์ (Slide) ได้ดว้ ยตัวเอง
 ทาให้ผเู ้ รี ยนรู ้สึกว่ามีอิสระในการเลือกใช้ความรู ้ ไม่ได้บงั คับ

 กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
 สร้าง Commitment ในสิ่ งที่จะนาไปปฏิบตั ิ
 พิสูจน์หลักการและเทคนิคที่ได้เรี ยนรู้ดว้ ยตัวเอง
 สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วยตัวเองและพร้อมไปประยุกต์ใช้
ทันที

 สนุกสนานกับกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเอง
 สร้างแนวความคิดใหม่ๆ ของตัวเองผ่านการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและ
กัน
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 การแสดงบทบาทสมมติ (Workshop) ผ่ านกรณีศึกษา
 กรณี ศึกษา ก็เหมือนกับเหตุการณ์จริ งที่ผเู ้ รี ยนต้องเผชิญ หากมีการนาสิ่ งที่
ได้เรี ยนรู ้ประยุกต์กบั กรณี ศึกษา ก็เสมือนหนึ่งให้พิสูจน์หลักการและวิธีการใหม่ๆ ที่
ได้เรี ยนรู ้กบั กรณีศึกษา จะทาให้เข้าใจเนื้อหาและวิธีการใช้ได้อย่างแม่นยา
 การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) สร้างความสนุกสนานได้แง่คิด
ผ่านเหตุการณ์คล้ายสถานการณ์จริ ง ทาให้เมื่อเจอสถานการณ์จริ งหลังการฝึ กอบรม
แล้ว ผูเ้ รี ยนก็จะสามารถประยุกต์ใช้ได้ทนั ที

 การบ้ านเพือ่ การนาไปฝึ กฝนและปฏิบัติจริง
 ผูเ้ รี ยนควรมีความตั้งใจในการนาสิ่ งที่เรี ยนรู ้ไปใช้ดว้ ยตัวเอง
 การพัฒนาตัวเองควรปฏิบตั ิบ่อยๆ จนกลายเป็ นธรรมชาติของตัวเอง
 การเรี ยนรู ้ผา่ นกระบวนการ Coaching จะทาให้ผเู ้ รี ยนอยากนาสิ่ ง
ที่รู้ไปใช้จริ ง
 การบ้านเป็ นสิ่ งที่ผเู ้ รี ยนยินดีที่จะกาหนดด้วยตัวเอง
 ผลลัพธ์ของการฝึ กอบรมสามารถวัดได้ที่การบ้านที่ผเู้ รี ยนนาไป
ปฏิบตั ิจริ ง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสู ตรนี้
พนักงานระดับปฏิบตั ิการ
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