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หลักการและเหตุผล :
“บุคคลใดทีไ่ ม่ สามารถเป็ นผู้ตามทีด่ ีได้ ก็ยากทีจ่ ะเป็ นผู้นาทีด่ ีได้ เช่ นกัน”
ข้อความดังกล่าวอธิ บายถึง ความสาคัญของบุคคลที่เป็ นผูต้ ามที่ดีจะสามารถพัฒนาขึ้นมาเป็ นผูน้ าที่ดีได้
ในอนาคต ในปั จจุบนั องค์การทุกรู ปแบบนั้นจะมีสัดส่ วนจานวนของ “ผูต้ าม” มากกว่า “ผูน้ า” เนื่องจากตาแหน่ง
ของ “ผูบ้ ริ หาร” หรื อ “หัวหน้างาน” จะมีจานวนน้อยเมื่อเปรี ยบเทียบกับ “ผูป้ ฏิบตั ิงาน” เปรี ยบเสมือนคอขวดที่
ด้านบนแคบแต่ฐานล่างกว้างแต่เมื่อดูผลงานการศึกษาเชิงวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ศึกษาเกี่ยวกับ
การบริ หารองค์การหรื อการพัฒนาองค์การ กลับพบว่า นักวิชาการที่สนใจศึกษาประเด็นเกี่ยวกับผูต้ ามมีจานวน
น้อยมากเมื่อเทียบกับการศึกษาเกี่ยวกับผูน้ า เพราะส่ วนใหญ่มีฐานคติ(assumptions) ทางการบริ หารที่เห็นพ้อง
ต้องกันว่าผูน้ าที่เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อหัวหน้างานจะมีอิทธิ พลอย่างมากต่อความสาเร็ จขององค์การ
แต่ในความเป็ นจริ งทั้งผูน้ า
และผูต้ ามล้วนแล้วแต่มีความสาคัญและมีอิทธิ พลต่อความสาเร็ จของ
องค์การอย่างสู งมากเทียบเท่ากัน เพราะหากผูต้ ามซึ่งเป็ นผูป้ ฏิบตั ิงานในองค์การไร้ศกั ยภาพและแสดงบทบาท
ไม่เหมาะสม ก็เป็ นการยากที่จะนาวิสัยทัศน์นโยบายหรื อแผนการปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมายจากผูน้ าที่เป็ น
ผูบ้ ริ หารไปปฏิบตั ิให้ประสบความสาเร็ จได้ ถึงแม้วา่ ตัวผูน้ าหรื อผูบ้ ริ หารจะมีความสามารถสู งมากก็ตาม
ความสาเร็ จขององค์การต้องอาศัยความรู ้ความสามารถของบุคลากรทั้ง 2 กลุ่ม คือ ผูบ้ ริ หารและกลุ่ม
ผูป้ ฏิบตั ิงาน โดยในการปฏิบตั ิภารกิจต่างๆ ขององค์การนั้น ทั้งผูน้ า และผูต้ ามต้องปฏิบตั ิภารกิจเคียงข้างกัน
เสมอ ความก้าวหน้าในการปฏิบตั ิงานของผูน้ าจาเป็ นต้องอาศัยการสนับสนุนจากผูต้ ามร่ วมด้วย
ด้วยเหตุผลและความสาคัญดังกล่าว ในหลักสู ตรนี้จึงออกแบบเพื่อตอบวัตถุประสงค์สาคัญ ๆ อัน
ประกอบด้วย ความหมายของ “ผูต้ าม” และ “ภาวะผูต้ าม” ความสาคัญของภาวะผูต้ าม รู ปแบบคุณลักษณะของ
ภาวะผูต้ าม บทบาทของผูต้ ามในคุณลักษณะภาวะผูต้ ามแบบมีประสิ ทธิผล และแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะ
ภาวะผูต้ ามแบบมีประสิ ทธิผล
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วัตถุประสงค์ของหลักสู ตร :
1.
2.
3.
4.

เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมเข้าใจความหมายของ “ผูต้ าม” และ “ภาวะผูต้ าม”
เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมตระหนักถึงความสาคัญของ “ภาวะผูต้ าม”
เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมเข้าใจรู ปแบบคุณลักษณะของ “ภาวะผูต้ าม”
เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมเข้าใจในคุณลักษณะ “ภาวะผูต้ ามแบบมีประสิ ทธิผล”

คุณสมบัตผิ ้เู ข้ าอบรม : พนักงานกลุ่มเป้าหมาย จานวนไม่เกิน 40 คนต่อรุ่ น
เนื้อหาการฝึ กอบรม :
1. ความหมายของ “ผูต้ าม” และ “ภาวะผูต้ าม”
2. ความสาคัญของ “ภาวะผูต้ าม”
 ด้านการสนับสนุนภาวะผูน้ า
 ด้านการนานโยบายไปสู่ การปฏิบตั ิ
 ด้านสมรรถนะขององค์การ
3. รู ปแบบคุณลักษณะของ “ภาวะผูต้ าม”
 คุณลักษณะภาวะผูต้ ามแบบห่างเหิ น (Alienated followship)
 คุณลักษณะภาวะผูต้ ามแบบปรับตาม (Conformist followship)
 คุณลักษณะภาวะผูต้ ามแบบเฉื่อยชา (Passive followship)
 คุณลักษณะภาวะผูต้ ามแบบมีประสิ ทธิผล (Effective followship)
 คุณลักษณะภาวะผูต้ ามแบบเอาตัวรอด (Pragmatic survivor)
4. บทบาทของผูต้ ามในคุณลักษณะ “ภาวะผูต้ ามแบบมีประสิ ทธิผล”
 บทบาทในการจัดการตนเอง (Self-Management)
 บทบาทในการแก้ไขปั ญหา (Problem - Solving)
 บทบาทการมีความผูกพันกับองค์การ (Commitment)
 บทบาทในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง (Capacity Development)
 บทบาทในการกล้าแสดงออก (Courageous)

วิธีการฝึ กอบรม :
รู ปแบบการฝึ กอบรมในสไตล์ Training and Group Coaching (T&GC)
1. โดยการใช้คาถามเพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้สารวจตัวเอง (มองเห็น ยอมรับ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง) และ
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้เข้าใจสภาวะที่เกิดขึ้นว่าติดอยูท่ ี่หลุมพรางความคิดใด
2. โดยการใช้กระบวนการคิด (Thinking Process) เพื่อให้ผเู ้ รี ยนคิดหาทางเลือกที่เหมาะสมกับตนเอง
3. โดยการใช้ Workshop เพื่อให้เกิดการนาความรู ้ที่ได้รับไปฝึ กฝนในทางปฏิบตั ิ
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