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Course Outline
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อาจารย์ วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer
หลักการ/แนวความคิด


“งานที่เกี่ยวข้องกับคนหลายฝ่าย...เราไม่เก่งประสานงาน คงลาบากแน่”
“ ไม่เห็นมีใครช่วยเลย งั้นเราอยู่เฉยๆบ้างดีกว่า”
“ ตั้งใจมากเกินไปก็เท่านั้น...ไม่เห็นเราจะได้ประโยชน์อะไรเลย”

พฤติกรรมหรือคาพูดที่พนักงานแต่ละคนแสดงออกมา...เกิดจากกรอบความคิด(Mindset)ที่เขามีต่อเรื่องนั้นๆ
ซึ่งกรอบความคิดมาจาก ความเชื่อ ค่านิยม ประสบการณ์ ที่สะสมมาจากอดีตของแต่ละบุคคล ...... ดังนั้น การ
พัฒนาพนักงานโดยให้ความรู้ หรือเทคนิคต่างๆ อาจจะไม่เพียงพอที่จะช่วยให้พนักงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ได้อย่างยั่งยืนถ้าพนักงานยังคงใช้กรอบความคิดแบบเดิม
 พนักงานที่มีจิตสานึกแห่งความรับผิดชอบในงาน สามารถสังเกตได้จากคาพูดหรือพฤติกรรมที่เขาแสดงออก
ต่อเหตุการณ์ต่างๆ โดยเฉพาะสภาวะที่เป็นเชิงลบเช่น สถานการณ์เร่งรีบ , มี ข้อจากัดต่างๆในการทางาน แต่
พนักงานคนนั้นๆยังคงปฏิบัติงานโดยยึดถือ เป้าหมายของงานเป็นสาคัญ .... ดังนั้นการพัฒนาพนักงานให้มี
จิตสานึกแห่งความรับผิดชอบในงาน ควรค้นหาว่าสถานการณ์หรือสภาวะใดที่พนักงานละเลยการแสดงออก
ถึงความรับ ผิดชอบ แล้วช่ วยให้เขามองเห็นหลุมพรางหรือความคิดเชิงลบที่มีต่อสถานการณ์ เพื่ อให้เขา
ปรับเปลี่ยนความคิดใหม่เพื่อหยิบความรู้หรือทักษะที่มีอยู่ออกมาใช้ในการปฏิบัติงานสาเร็จตามเป้าหมายที่ตั้ง
ไว้
 บุ ค ลากรซึ่ งเป็ น ส่ วนหนึ่ ง ขององค์ ก รคงต้อ งเป็ น ผู้ส ร้างจิต ส านึ ก รัก องค์ก รขึ้น ด้วยตั วเอง โดยการสร้าง
ภาพลักษณ์องค์กรในฝันให้มีความสอดคล้องกับคุณค่าและวัฒนธรรมที่องค์กรเป็นอยู่ รวมทั้งการปฏิบัติตัว
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ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อบุคคลรอบข้างในองค์กร เพื่อทาให้เกิดความสุขและความภาคภูมิใจที่เป็น
ส่วนหนึ่งขององค์กร
 วิธีง่ายๆที่สามารถสร้างความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับ และเป็นเจ้าขององค์กร คือ การคานึงถึงผลกระทบ
ทั้งด้านดีที่จะเกิดขึ้นจากบทบาทเสมือนเป็นเจ้าของในองค์กร มองทีมงานและคนรอบตัวในเชิงบวก จับถูก
ด้านดีของทีมงานและคนรอบตัวในองค์กรก็จะช่วยให้เกิดความสุขในการทางานในองค์กร
 การติดต่อสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ในการทางานร่วมกันมีความสาคัญเป็นอย่างมาก เพราะงานจะสาเร็จ
ลุล่วงได้ต้องได้รับความร่วมมือ ช่วยเหลือซึ่งกันกัน และทางานให้สอดคล้องกัน ดังนั้น การสื่อสารให้เกิด
ความเข้าใจและสร้างความรู้สึกที่ดีร่วมกัน จะทาให้งานส่วนรวมบรรลุเป้าหมายได้ โดยที่ทุกฝ่ายต่างพยายามที่
จะต่อเชื่อมแนวความคิดให้เข้าใจตรงกัน
 ปัจจุบันปัญหาต่างๆ ในการทางานที่เกิดขึ้นล้วนมาจากความบกพร่องในการติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกัน โดย
สาเหตุหลักมาจากแนวความคิด ดังนี้
ต้องการผลลัพธ์ตามที่ตัวเองต้องการเป็นหลัก
คิดว่าผู้อื่นเป็นผู้ดาเนินการผิดพลาด ทาให้มีปัญหา
มองว่าผู้อื่นไม่ให้ความร่วมมือ
ไม่อยากเสนอความคิดเห็นเพราะกลัวถูกตาหนิ
เป็นต้น
 การท างานให้ ลุ ล่ ว งส าเร็ จ ต้ อ งอาศั ย ที ม งานและบุ ค คลรอบตั ว ดั ง นั้ น ทั ก ษะการสื่ อ สารแบบ 360องศา
(ระดับบน ระดับเดียวกัน ระดับล่าง) จึงมีความสาคัญเพื่อให้เกิดการร่วมมือกัน ให้การสนับสนุนซึ่งกันและ
กันอันจะนาไปสู่ความสาเร็จในงานและความสัมพันธ์ที่ดี

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
 เพื่อให้ผู้เรียนได้แนวทาง,หลักการและความรู้เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนากรอบความคิดของตัวเอง
 เพื่อให้ผู้เรียนมองเห็นประโยชน์ที่ตนเองจะได้รับจากการเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่องต่างๆ
 เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจถึงความสาคัญของการมีเป้าหมายในงานที่ชัดเจน องค์ประกอบ และผลกระทบจากการ

ทางานด้วยจิตสานึกแห่งความรับผิดชอบ
 เพื่อให้ผู้ เรียนเข้าใจหลักการของเครื่องมือ หรือเทคนิคในการสร้างจิตสานึกในความรับผิดชอบและนาไป
ประยุกต์ใช้ได้ทันที
 เพื่ อให้ ผู้เรียนมีก รอบความคิ ด แบบเจ้าของงาน(Ownership Mindset)และเกิ ดความมุ่งมั่ น ที่ จะพั ฒ นาอย่าง
ต่อเนื่อง (Continuous Improvement Process)
 เพื่อให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเองชัดเจน เกิดความเชื่อมั่นในศักยภาพและนาสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปฏิบัติได้อย่างมั่นใจ
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เนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
 PART 1: สารวจแนวความคิดเกี่ยวกับความรับผิดชอบในงาน
 คุณรู้สึกอย่างไรกับสถานการณ์เหล่านี้ ??
- ต้องทางานที่เร่งด่วนให้แล้วเสร็จตามกาหนด
- ขอความช่วยเหลือแต่ไม่มีใครว่าง
- หัวหน้าปล่อยให้จัดการปัญหาเอง
 คุณรู้สึกอย่างไรกับงานที่ได้รับผิดชอบ ??
 นิยามคาว่า ”ความรับผิดชอบ” ในความหมายของคุณคือ … ??
 คุณให้ความสาคัญกับเป้าหมายหรืออุปสรรคมากกว่ากัน ??
 คุณรู้สึกอย่างไรเมื่อต้องทางานที่ยากและไม่เคยทามาก่อน ??
 คุณรู้สึกเป็นเจ้าของงานที่ทาอยู่หรือไม่ ??
Workshop : ประเมินระดับจิตสานึกแห่งความรับผิดชอบของตัวเอง
 PART 2 : สร้างจิตสานึกแห่งความรับผิดชอบในเป้าหมายที่ได้รับ
 เป้าหมายในการทางานสาคัญอย่างไร ?
 นิยามของรับผิดชอบในงาน
 จิตสานึกและจิตใต้สานึกทางานอย่างไร ?
 คุณลักษณะของผู้ที่มีจิตสานึกแห่งความรับผิดชอบต่อเป้าหมายในงาน
 ผลกระทบของการทางานเพื่อบรรลุเป้าหมายด้วยความรับผิดชอบ
 หลุมพรางทางความคิดเชิงลบที่สกัดกั้นการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อเป้าหมาย
 สาเหตุของความคิดเชิงลบในการทางานที่ละเลยเป้าหมายของงานที่ทาอยู่
 เทคนิคปรับเปลี่ยนกรอบความคิด (Mindset) ต่อการทางานใหม่ของตัวเองเพื่อเอาชนะหลุมพราง
Workshop : การปรับเปลี่ยนแนวความคิดต่อการทางานเพื่อบรรลุเป้าหมายด้วยความรับผิดชอบ
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 PART 3 : พัฒนาภาวะผูน
้ ากับบุคลรอบทิศทาง
 ความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับผู้นา
 สร้างแนวคิดเกี่ยวกับการเป็นผู้นาบุคคลอื่นที่ดี
 การเป็นผู้นาบุคคลระดับบน
 การเป็นผู้นาบุคคลระดับเดียวกัน
 การเป็นผู้นาบุคคลระดับล่าง
 กรณีศึกษา : สร้างแนวทางในการพัฒนาภาวะผู้นาของตัวเอง
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 PART 4: เทคนิคการสื่อสารประสานงานแบบ 360 องศา
 แก่นสาคัญของการสื่อสารอย่างมีคุณภาพ
 เรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
 การเจรจาต่อรองอย่างสร้างสรรค์ (negotiation)
 การจูงใจให้คล้อยตามแนวความคิด (Persuation)
 การประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Coordination)
 การติดตามผลลัพธ์เพื่อสนับสนุนที่ดี (Follow up)
 Role Playing: การประยุกต์หลักการไปใช้กับสถานการณ์จริง

การบ้าน : เรื่องที่ท่านจะนาไปปฏิบัติเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในตัวเอง
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แนวทางการเรียนรูต้ ามหลักสูตร






การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสาคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนาความรู้ที่
ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
การฝึกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และ คิดถึงสถานการณ์ การทางานของตัวเอง
- การบรรยาย : เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตัว เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
- Work Shop : กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
- การนาเสนอ : เกิดการฝึกฝนการแสดงออกและทางานเป็นทีม
- Role Playing : ทาให้เห็นสถานการณ์จริง โดยการแสดงแบบสมมติ
- การตอบคาถาม : จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น
- การบ้านเพื่อการนาไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรทาหน้าที่เพียงผู้อานวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทาให้การพัฒนาเป็นไปตาม
ธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดาเนินการฝึกอบรม
(รูปแบบการฝึกอบรมโดยรวม)


การละลายพฤติกรรม ( Ice Breaking )
ปรับจูนแนวความคิดเบื้องต้นของผู้เข้าฝึกอบรมกับเนื้อหาตามหลักสูตร
o แนะนาตัวเอง
o คาสาคัญ ( Key Words )
o คาถามสร้างแนวความคิด



การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสาคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนาความ
ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
การสารวจตัวเอง , การมองเห็นตัวเองและการยอมรับตัวเอง
การทาให้ผู้เข้าฝึกอบรม มองเห็นตัวเอง จะนาไปสู่การอยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง
o ค้นหาหลุมพรางทางความคิดในเรื่องต่างๆ
o สารวจพฤติกรรมของตัวเองในด้านต่างๆ
o เรียนรู้ธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง





กาหนดเป้าหมายที่จะเปลี่ยนแปลงของตัวเอง
กระตุ้นให้ผู้เข้าฝึกอบรม ทดสอบกระบวนการเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบง่ายๆ
o เลือกเรื่องที่จะลองเปลี่ยนแปลง
o เปลี่ยนความคิดในเรื่องต่างๆ ด้วยตัวเอง
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o

กาหนดแนวทางของตัวเองใหม่



กาหนดคุณสมบัติที่จะนาไปพัฒนาตัวเองเพิ่มเติม
เลือกวิธี ( How to ) ที่เหมาะสมกับ Style ของตัวเอง เพื่อการพัฒนาตัวเอง
o การเตรียมความพร้อมของตัวเอง
o วางแผนการพัฒนาตัวเองอย่างมีขั้นตอน
o เลือกกระบวนการเปลี่ยนแปลงของตัวเอง
o ปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมใหม่



สร้างความคาดหวังก่อนการฝึกอบรม
เทคนิคการทให้ผู้เข้าฝึกอบรมเขียนความคาดหวังและดูผลลัพธ์เมื่อสิ้นสุดการอบรม
o ทาให้ผู้เรียนจดจ่อต่อการเรียนรู้ เพราะอยากเรียนของตัวเอง
o นาเรื่องที่ให้เรียนรู้ไปใช้ได้จริง



Workshop ประเด็นสาคัญที่สามารถไปฝึกฝนได้
ดาเนินการ Workshop ในเรื่องที่สาคัญเพื่อให้เข้าใจและนาไปฝึกฝนได้จริง
o กระตุ้นให้ คิด  เขียน  พูด
o การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันใน Class
o การนาเสนอกลุ่มจากการระดมความคิดเห็น
o การนาไปใช้ฝึกฝนกับตัวอง



การบ้านเพื่อนาไปฝึกฝนเพิ่มเติม
เรื่องที่ผู้เข้าฝึกอบรมยืนยันกับตัวเองว่าจะนาไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
o เรื่องที่ได้รับจากการอบรม
o เรื่องที่ชอบ
o เรื่องที่จะนาไปปฏิบัติเป็นเรื่องแรก
o การบ้านของตังเอง



กิจกรรมเสริมการเรียนรู้ให้เกิดความสนุกสนาน
จัดกิจกรรมให้เหมาะสมในแต่ละกลุ่มที่เข้าฝึกอบรมและสอดคล้องกับเนื้อหา
o Role Playing
o นิทานให้แนวความคิด
o กรณีศึกษา
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แนวทางการดาเนินการเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างยั่งยืน
“ การเปลี่ยนแปลงตัวเอง ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง และมีความสุขที่ได้ทา ”
การสร้างกิจกรรมหลังการฝึกอบรมนับว่าเป็นเรื่องที่สาคัญเพราะจะทาให้การพัฒนาตัวเองเกิดความ
ต่อเนื่อง และหากสามารถทาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมดาเนินการฝึกฝนในเรื่องที่เขาอยากเปลี่ยนแปลงได้ยาวนานก็
จะทาให้เขาสามารถสร้างอุปนิสัยใหม่ของตัวเองขึ้นมาได้ เมื่อมีความมั่นใจในการเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งแล้ว เขาก็จะสามารถสร้างกระบวนการเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่องอื่นๆต่อไปได้ด้วยตัวเอง อีกทั้งยัง
สามารถนาไปให้ผู้อื่นได้พัฒนาต่อไปได้ด้วย
กิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาตัวเองได้อย่างต่อเนื่อง สามารถเอาชนะสภาพแวดล้อมได้ควร
เป็นสิ่งที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่เกิดขึ้นในระหว่างการฝึกอบรม ทาให้เขานึกถึงบรรยากาศในการฝึกอบรมและเขาเลือก
เรื่องที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง เพื่อพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้น

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 หัวหน้างานทุกระดับ
 ผู้จัดการ
 Staff / พนักงานระดับปฏิบัติการ
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