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หลักการ/แนวความคิด
 การเจริ ญเติบโตขององค์กรและการเข้าออกของพนักงานเป็ นจานวนมาก นามาซึ่ งความไม่เชี่ยวชาญใน
งานของพนักงาน ไม่สามารถทดแทนพนักงานเก่าที่มีความเชี่ยวชาญและต้องเติบโตต่อไปได้ทนั การ
พัฒนาให้ผเู ้ ชี่ยวในงานที่มีอายุงานมากให้สอนงานพนักงานใหม่ให้สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างรวดเร็ ว
นับเป็ นเรื่ องที่สาคัญเป็ นอย่างยิง่ ในปั จจุบนั
 ผูเ้ ชี่ยวชาญในการทางานมานาน มีความรู ้ ความสามารถเป็ นอย่างดี แต่กลับไม่สามารถสอนน้องใหม่ที่
เพิ่งเข้ามาได้ดี ทาให้เกิดการลาออกเป็ นจานวนมาก เพราะไม่สามารถปฏิบตั ิได้ดีและเกิดความรู ้สึกเครี ยด
กับงานที่ตอ้ งเร่ งรี บและทาตลอดเวลา หัวหน้างานก็ไม่สามารถดูแลอย่างทัว่ ถึง ผูป้ ฏิบตั ิงานที่เชี่ยวชาญ
แล้วควรทาหน้าที่สอนงานน้องๆ ด้วย จะทาให้แบ่งเบาภาระงานของหัวหน้างานและสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีกบั น้องๆ ไปด้วย
 การสอนงานครอบคลุมหลากหลายวิธีท้ งั ในเนื้องาน, วิธีการ, ความรู ้สึก และการปฏิบตั ิตวั ในแนวอยูใ่ นที่
ทางาน ดังนั้น จึงควรให้เทคนิคต่างๆ แก่ผทู ้ ี่จะมาทาหน้าที่โค้ช, พี่เลี้ยง ครู สอนและครู ฝึกให้กบั พนักงาน
ใหม่ ให้สามารถสอนงานที่ได้ท้ งั เนื้ องานและได้ท้ งั ใจของทีมงานใหม่ๆ ด้วย จึงจะทาให้เกิดประสิ ทธิ ผล
สู งสุ ด รวมทั้งช่วยให้การลาออกลดน้อยลงด้วย
 บริ ษทั ที่มีการจัดการที่ดี จะให้ความสาคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของตัวเอง ซึ่ งมีท้ งั ที่มีความ
ชัดเจนเป็ นระบบ และวิธีการที่ไม่ชดั เจน คือ การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูจ้ ดั การกับพนักงาน อันได้แก่ การ
สอนความรู ้ (Teaching) สอนวิธีการ (Training) สอนแนะ (Coaching) ปรึ กษาและดูแล (Mentoring) เพื่อ
เพิ่มทักษะในการทางานขยายขีดความรู ้ และปลูกฝังค่านิยมที่เป็ นที่ตอ้ งการขององค์กร
 การสอนงานระหว่างการปฏิบตั ิงานเป็ นโอกาสสร้างการเรี ยนรู ้และลงมือปฏิบตั ิได้ทนั ที ดังนั้นผูส้ อนงาน
ควรมีทกั ษะการถ่ายทอด การสังเกต การถามและการฟังเพื่อช่วยเหลือ แนะแนว ส่ งเสริ มได้สอดคล้องกับ
อาการของผูท้ ี่กาลังถูกสอนงานได้จริ ง
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 การจัดเตรี ยมคู่มือสอนงานและการติดตามเป็ นอีกหนึ่งเครื่ องมือของผูส้ อนงานที่ช่วยอานวยความสะดวก
ในการสอนและการนาไปใช้ของผูเ้ รี ยนรวมทั้งสามารถติดตามความคืบหน้าเพื่อให้ความช่วยเหลือได้ใน
เวลาที่เหมาะสม

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ ผ้เู ข้ ารับการอบรม
 ทำให้ผเู ้ รี ยนเข้ำใจควำมเหมือนและควำมแตกต่ำงของกำรสอนงำนแต่ละประเภทอย่ำงแท้จริ ง
 ทำให้ผเู ้ รี ยนมีเทคนิคกำรสอนงำนในแต่ละประเภทเพื่อนำไปประยุกต์ใช้กบั ลักษณะงำนของตัวเองอย่ำง

ถูกต้อง
 ทำให้ผเู ้ รี ยนเกิดควำมภูมิใจที่สำมำรถสอนงำนให้กบั พนักงำนใหม่ได้และเกิดควำมรู ้สึกที่ดีร่วมกัน อันส่ งผล
ต่อองค์กรที่ดีมำกขึ้น
 เพือ่ ให้ผเู ้ รี ยนมีเทคนิคในกำรแปลควำมเชี่ยวชำญออกมำเป็ นทฤษฎีและเทคนิคต่ำงๆเพื่อใช้ถ่ำยทอดให้กบั
ผูอ้ ื่นได้
 เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีแนวทำงในกำรสร้ำงคู่มือสอนงำนและเครื่ องมือสำหรับติดตำมผลลัพธ์หลังกำรสอนงำนได้

เนื้อหาของหลักสู ตร (Course Outline)
 สร้ างแนวความคิดเกี่ยวกับการสอนงาน






คุณสอนงานอย่างไรในปั จจุบนั ?
ความเหมือนและความต่างของการสอนงาน
นิยามของ Training, Teaching , Coaching , Mentoring
ลักษณะงานใดควรใช้การสอนงานแบบไหน?
Workshop: กาหนดแนวทางการสอนงานของตัวเอง

 เทคนิคการสอนงานประเภทต่ างๆ ให้ ได้ งาน








เทคนิค Teaching ให้เข้าใจง่าย
เทคนิคการ Training ให้ปฏิบตั ิตาม
เทคนิคการ Coaching ให้มองเป็ นประโยชน์
เทคนิคการ Mentoring ให้ปรับตัว
เทคนิคการผสมการสอนงานเข้าด้วย
Workshop: ออกแบบเทคนิคการสอนงานกับงานปั จจุบนั
กรณีศึกษา: คุณเลือกใช้ เทคนิคการสอนงานแบบใด?
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 เทคนิคการสอนงานในรู ปแบบ On the Job Training









สิ่ งที่ตอ้ งเตรี ยมตัวสาหรับการสอนOJT
การถอดความเชี่ยวชาญในงานออกมาเป็ นเชิงทฤษฎีเพื่อเตรี ยมสอน
การผสมผสานการสอนงานแต่ละรู ปแบบเพื่อให้สอดคล้องกับผูเ้ รี ยน
เทคนิคการใช้คาถามและการฟังเพื่อกระตุน้ การเรี ยนรู ้
เรี ยนรู ้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
หลักจิตวิทยาการบริ หารและจูงใจผูอ้ ื่น
เทคนิคการกระตุน้ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
Workshop: การพัฒนาการสอนOJT ในสไตล์ของตัวเอง

 การสร้ างคู่มือการสอนงานและเครื่ องมือสาหรับการนาไปใช้ และการติดตาม



องค์ประกอบที่สาคัญของคู่มือสอนงานOJT
การใช้รูปภาพและข้อความแบบต่างๆเพื่อสร้างการเรี ยนรู ้ในสไตล์ตนเอง
เทคนิคการจัดทาแบบฟอร์ มต่างๆ(Workbook)เพื่อการนาไปปฏิบตั ิ
หลักการติดตามหลังการสอนงานที่มีประสิ ทธิภาพ
Workshop: แนวทางการสร้ างคู่มือและWorkbookของคุณ



RolePlay : ดาเนินการสอนงานOJTด้ วยคู่มือของคุณ






ตัวอย่ างสไลด์ – Workshop และกรณีศึกษา
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แนวทางการอบรมตามหลักสู ตร




การเรี ยนรู ้แบบผูใ้ หญ่ (Adult Learning) โดยผูเ้ รี ยนเป็ นบุคคลสาคัญที่ตอ้ งเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเอง และนาความรู ้ที่
ได้เรี ยนรู ้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
การฝึ กอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และ คิดถึงสถานการณ์ การทางานของตัวเอง
- การบรรยาย : เน้นเนื้ อหาที่ใกล้ตวั เพื่อให้ง่ายต่อการเรี ยนรู ้
- Work Shop : กระตุน้ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่ งกันและกัน
- การนาเสนอ : เกิดการฝึ กฝนการแสดงออกและทางานเป็ นทีม
- Role Playing : ทาให้เห็นสถานการณ์จริ ง โดยการแสดงแบบสมมติ
- การตอบคาถาม : จูงใจให้ผฝู ้ ึ กอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น
- การบ้านเพื่อการนาไปฝึ กฝนอย่างต่อเนื่ อง
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วิทยากรทาหน้าที่เพียงผูอ้ านวยความสะดวกในการเรี ยนรู ้ (Facilitator) ทาให้การพัฒนาเป็ นไปตาม
ธรรมชาติของผูเ้ รี ยนรู ้น้ นั ๆ โดยการเรี ยนรู ้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ ใช้ ในการดาเนินการฝึ กอบรม
(รูปแบบการฝึ กอบรมโดยรวม)


การละลายพฤติกรรม ( Ice Breaking )
ปรับจูนแนวความคิดเบื้องต้นของผูเ้ ข้าฝึ กอบรมกับเนื้ อหาตามหลักสู ตร
o แนะนาตัวเอง
o คาสาคัญ ( Key Words )
o คาถามสร้างแนวความคิด



การเรี ยนรู ้แบบผูใ้ หญ่ (Adult Learning) โดยผูเ้ รี ยนเป็ นบุคคลสาคัญที่ตอ้ งเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเอง และนาความ
ที่ได้เรี ยนรู ้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
การสารวจตัวเอง , การมองเห็นตัวเองและการยอมรับตัวเอง
การทาให้ผเู ้ ข้าฝึ กอบรม มองเห็นตัวเอง จะนาไปสู่ การอยากเปลีย่ นแปลงตัวเอง
o ค้นหาหลุมพรางทางความคิดในเรื่ องต่างๆ
o สารวจพฤติกรรมของตัวเองในด้านต่างๆ
o เรี ยนรู ้ธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง





กาหนดเป้ าหมายที่จะเปลี่ยนแปลงของตัวเอง
กระตุน้ ให้ผเู ้ ข้าฝึ กอบรม ทดสอบกระบวนการเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบง่ายๆ
o เลือกเรื่ องที่จะลองเปลี่ยนแปลง
o เปลี่ยนความคิดในเรื่ องต่างๆ ด้วยตัวเอง
o กาหนดแนวทางของตัวเองใหม่



กาหนดคุณสมบัติที่จะนาไปพัฒนาตัวเองเพิ่มเติม
เลือกวิธี ( How to ) ที่เหมาะสมกับ Style ของตัวเอง เพื่อการพัฒนาตัวเอง
o การเตรี ยมความพร้อมของตัวเอง
o วางแผนการพัฒนาตัวเองอย่างมีข้ น
ั ตอน
o เลือกกระบวนการเปลี่ยนแปลงของตัวเอง
o ปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมใหม่
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สร้างความคาดหวังก่อนการฝึ กอบรม
เทคนิคการทให้ผเู ้ ข้าฝึ กอบรมเขียนความคาดหวังและดูผลลัพธ์เมื่อสิ้ นสุ ดการอบรม
o ทาให้ผเู ้ รี ยนจดจ่อต่อการเรี ยนรู ้ เพราะอยากเรี ยนของตัวเอง
o นาเรื่ องที่ให้เรี ยนรู ้ไปใช้ได้จริ ง



Workshop ประเด็นสาคัญที่สามารถไปฝึ กฝนได้
ดาเนินการ Workshop ในเรื่ องที่สาคัญเพื่อให้เข้าใจและนาไปฝึ กฝนได้จริ ง
o กระตุน
้ ให้ คิด  เขียน  พูด
o การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันใน Class
o การนาเสนอกลุ่มจากการระดมความคิดเห็ น
o การนาไปใช้ฝึกฝนกับตัวอง



การบ้านเพื่อนาไปฝึ กฝนเพิ่มเติม
เรื่ องที่ผเู ้ ข้าฝึ กอบรมยืนยันกับตัวเองว่าจะนาไปปฏิบตั ิเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
o เรื่ องที่ได้รับจากการอบรม
o เรื่ องที่ชอบ
o เรื่ องที่จะนาไปปฏิบตั ิเป็ นเรื่ องแรก
o การบ้านของตังเอง



กิจกรรมเสริ มการเรี ยนรู ้ให้เกิดความสนุกสนาน
จัดกิจกรรมให้เหมาะสมในแต่ละกลุ่มที่เข้าฝึ กอบรมและสอดคล้องกับเนื้อหา
o Role Playing
o นิทานให้แนวความคิด
o กรณี ศึกษา

แนวทางการดาเนินการเพื่อให้ เกิดการเปลีย่ นแปลงตัวเองอย่ างยัง่ ยืน
“ การเปลีย่ นแปลงตัวเอง ต้ องดาเนินการอย่ างต่ อเนื่อง และมีความสุ ขทีไ่ ด้ ทา ”
การสร้างกิจกรรมหลังการฝึ กอบรมนับว่าเป็ นเรื่ องที่สาคัญเพราะจะทาให้การพัฒนาตัวเองเกิดความ
ต่อเนื่อง และหากสามารถทาให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมดาเนิ นการฝึ กฝนในเรื่ องที่เขาอยากเปลี่ยนแปลงได้ยาวนานก็
จะทาให้เขาสามารถสร้างอุปนิสัยใหม่ของตัวเองขึ้นมาได้ เมื่อมีความมัน่ ใจในการเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่ องใด
เรื่ องหนึ่งแล้ว เขาก็จะสามารถสร้างกระบวนการเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่ องอื่นๆต่อไปได้ดว้ ยตัวเอง อีกทั้งยัง
สามารถนาไปให้ผอู ้ ื่นได้พฒั นาต่อไปได้ดว้ ย
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กิจกรรมที่ช่วยให้ผเู ้ ข้าอบรมสามารถพัฒนาตัวเองได้อย่างต่อเนื่อง สามารถเอาชนะสภาพแวดล้อมได้ควร
เป็ นสิ่ งที่ใกล้เคียงกับสิ่ งที่เกิดขึ้นในระหว่างการฝึ กอบรม ทาให้เขานึกถึงบรรยากาศในการฝึ กอบรมและเขาเลือก
เรื่ องที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง เพื่อพัฒนาตัวเองให้ดีข้ ึน

รูปแบบและกระบวนการ (Process) ที่ใช้ ในการฝึ กอบรม
1. รูปแบบ Training & Group Coaching
การใช้กระบวนการ Training & Group Coaching เพื่อกระตุน้ ให้ผูเ้ รี ยนคิดและประมวลผลเรื่ องที่ เรี ยนผ่าน
ประสบการณ์ ของตนเอง แล้วเพิ่มเติมต่อยอดกับสิ่ งที่ตวั เองจะนาไปปฏิ บตั ิ ด้วยการคิดวิธีที่เหมาะสมของตัวเอง
ไม่ใช่การเข้าใจเนื้อหาอย่างเดียว แต่มีวธิ ี การประยุกต์เนื้อหากับชีวติ จริ งของตนเองได้ทนั ที
กระบวนการฝึ กอบรมประยุกต์ใช้หลักการโค้ชผสมผสานกับการให้ความรู ้และวิธีการในแนวของการเท
รน โดยการใช้คาถาม ซึ่ งเป็ นการสารวจความคิดเห็นของตนเองของผูเ้ รี ยนในเรื่ องที่กาลังจะอบรม ทาให้ผูเ้ รี ยน
มองเห็นตัวเองและแนวคิดของตัวเองในหัวข้อนั้นๆ การยอมรับในตัวเองจะเกิดขึ้น นาไปสู่ การเคารพตนเองที่จะ
ก่อให้เกิดความอยากเปลี่ยนแปลงตนเองในเรื องนั้นๆ วิทยากรที่ทาหน้าที่เป็ นเหมือนกระจกบานหนึ่ งเท่านั้นเอง
การเปลี่ยนแปลงทั้งหลายมาจากความคิดผูเ้ รี ยนทั้งหมด เนื่ องจากเห็นว่าไม่มีประโยชน์ที่จะอยู่ในสภาวะเช่นนั้น
หรื อ เห็ นประโยชน์ที่จะเปลี่ ยนแปลง ผูเ้ รี ยนเป็ นผูเ้ ลื อกแนวทางการเปลี่ ยนแปลงเองจึงไม่เกิ ดการต่อต้าน เกิ ด
ความภาคภูมิใจในแนวทางที่ตวั เองออกแบบ และอยากลงมือปฏิ บตั ิดว้ ยตัวเขาเอง การเปลี่ยนแปลงจึงสามารถ
เกิดขึ้นได้โดยไม่ตอ้ งมีใครมาบังคับ
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แก่นสาคัญของการฝึ กอบรมในรู ปแบบ Group Coaching

•
• Workshop
• Role Playing
•

หมายเหตุ: การทาให้ผเู ้ รี ยนมองเห็นตัวเองและยอมรับในสิ่ งที่เป็ นอยูด่ ว้ ยตัวเองผ่านการใช้คาถาม (Questioning)
ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผูเ้ รี ยน แล้วผูเ้ รี ยนก็จะเลือกทาสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ไป
ประยุกต์ใช้กบั Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

“การบอกให้ ฟัง กับ กระตุ้นให้ คดิ อย่ างไหนดีกว่ ากัน?”
“ชี้แนะวิธีการให้ กับ ถามว่ ามีวธิ ีการของตัวเองอย่ างไร?” แบบไหนจาได้ มากกว่ ากัน
 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 ยนรู ้ดว้ ยตัวเอง
 สร้ า งความเข้ า ใจในเนื้ อหาด้ ว ยตัว เองและพร้ อ มไป
ประยุกต์ใช้ทนั ที
 สนุกสนานกับกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเอง
 สร้ างแนวความคิ ดใหม่ๆ ของตัวเองผ่านการแลกเปลี่ยน
ซึ่ งกันและกัน
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2. รูปแบบ Strategic Group Coaching & Consulting
การพัฒนากลุ่มบุ คคลที่ทางานกันเป็ นที ม โดยมี เป้ าหมายร่ วมกันให้เกิ ดประสิ ทธิ ผลนั้น ต้องทาให้กลุ่ ม
บุคคลนั้นๆ ยึดถือเป้ าหมายเดียวกัน พันธะกิจเดียวกัน ค่านิยมเดียวกัน แต่รับผิดชอบงานของตัวเองแล้วดาเนินการ
ให้สอดคล้องกัน เสมือนหนึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของทีมเดียวกัน โดยการทาให้ตวั เองบรรลุเป้ าหมายของแต่ละบุคคล
แล้วรวมกันเป็ นเป้ าหมายทีม
แนวทางการดาเนิ นการเพื่อให้กลุ่มบุคคลบรรลุเป้ าหมายหลักของทีม แต่ใช้ศกั ยภาพของตัวเอง ทาหน้าที่
ของตัวเองให้สมบูรณ์ที่สุดตามที่ได้รับมอบหมาย สามารถแก้ปัญหาของตัวเองและช่วยเหลือทีมงานแก้ไขปั ญหา
หรื อร่ วมกันแก้ไขปั ญหาเพื่อให้บรรลุผลสาเร็ จ เรี ยกว่า “Strategic Group Coaching & Consulting”
กระบวนการพอสังเขปของการดาเนินการ มีดงั นี้....
 กาหนดเป้ าหมายของกลุ่ม (Strategic Goal Setting )
 กาหนดเป้ าหมายย่อยของบุคคล (Key Success Factor)
 วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบนั (Situation Analysis)
 ประเมินและตรวจสอบเรื่ องสาคัญ (Do & Don’t)
 กาหนดกรอบการดาเนินการที่เหมาะสม (Frame Work)
 ค้นหาทางเลือกของแต่ละบุคคล (Option)
 วางแผนปฏิบตั ิงานมุ่งสู่ เป้ าหมาย (Planning)
 ตัดสิ นใจเลือกสิ่ งที่จะลงมือทา (Action)

 การบ้ านเพือ่ การนาไปฝึ กฝนและปฏิบัติจริง
 ผูเ้ รี ยนควรมีควำมตั้งใจในกำรนำสิ่ งที่เรี ยนรู ้ไปใช้ดว้ ยตัวเอง
 กำรพัฒนำตัวเองควรปฏิบตั ิบ่อยๆ จนกลำยเป็ นธรรมชำติของตัวเอง
 กำรเรี ยนรู ้ผำ่ นกระบวนกำร Coaching จะทำให้ผเู ้ รี ยนอยำกนำสิ่ งที่รู้ไปใช้จริ ง
 กำรบ้ำนเป็ นสิ่ งที่ผเู ้ รี ยนยินดีที่จะกำหนดด้วยตัวเอง
 ผลลัพธ์ของกำรฝึ กอบรมสำมำรถวัดได้ที่กำรบ้ำนที่ผเู ้ รี ยนนำไปปฏิบตั ิจริ ง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสู ตรนี้
 ผูจ้ ดั การ / หัวหน้างานทุกระดับ
 พนักงานที่ตอ้ งสอนงาน
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