การบริ หารงานเชิ งรุ กด้ วยภาวะผู้นา(1 วัน)

Course outline
หลักสู ตร การบริหารงานเชิงรุกด้ วยภาวะผู้นา
( Working Proactive & Leadership )
(หลักสูตร 1 วัน)

โดย
อาจารย์ วีรพันธ์ เกษสังข์

Performance and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer
หลักการ/แนวความคิด
“ ถ้ าบอกเขาตรงๆเขาจะหาว่ าเราตาหนิ....ปล่ อยผ่ านไปดีกว่ า ”
“ ก็เราจะเอาแบบนี้ ใครไม่ เห็นด้ วยก็ช่างเขา “
“ ให้ งานมาก เขาจะไม่ เต็มใจ...เราทาเองดีกว่ า “
“ เขาต้ องการด่ วน จะบอกให้ คนอื่นช่ วยอย่ างไรดี ??”

พฤติกรรมหรือคำพูดที่พนักงำนแต่ละคนแสดงออกมำ...เกิดจำกกรอบควำมคิด(Mindset)ที่เขำมี
ต่อเรื่องนั้นๆ ซึ่งกรอบควำมคิดมำจำก ควำมเชื่อ ค่ำนิยม ประสบกำรณ์ ที่สะสมมำจำกอดีตของ
แต่ละบุคคล ...... ดังนั้น กำรพัฒนำผู้ปฏิบัติงำนในปัจจุบันโดยให้ควำมรู้ หรือเทคนิคต่ำงๆ
อำจจะไม่เพียงพอที่จะทำให้เขำปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้อย่ำงยั่งยืนถ้ำพนักงำนยังคงใช้กรอบ
ควำมคิดแบบเดิม กำรสร้ำงกรอบควำมคิดที่ดีกับงำนที่รับผิดชอบ ทีมงำนและเพื่อนร่วมงำนที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงมุมมองต่อองค์กร จึงมีควำมสำคัญเช่นกัน
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 หัวหน้าในฐานะผู้บังคับบัญชาควรบริหารงานเชิงรุกโดยการทางานผ่านการบริหารงานทีมงานให้เกิด

ประสิทธิผลสูงสุด ดังนั้น หัวหน้างานที่ต้องการประสบความสาเร็จจึงต้องพัฒนาตัวเองใน 3 เรื่องหลัก
ดังนี้
o

การทางานเชิงรุก (Proactive Working)

o

การพัฒนาภาวะผู้นา (Leadership)

o

การสอนแนะและให้คาปรึกษา (Coaching & Feedback)

 การบริหารงานอย่างเป็นระบบ มีความเป็นมืออาชีพ ก็จะทาให้ทีมงานปฏิบัติงานอย่างมีแบบแผนและ

เป็นระบบมากยิ่งขึ้น สามารถที่จะรับมอบหมายงานที่ยุ่งยากและซับซ้อนมากยิ่งขึ้นได้ เพราะมีระบบ
การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทาให้สามารถเอาชนะการแข่งขันที่มีความรุนแรงมาก
ขึ้นได้
 คุณสมบัติหลักที่หัวหน้างานควรได้รับการพัฒนา เช่น กล้าในการตัดสินใจ,รู้จักแก้ปัญหา,รับผิดชอบใน

หน้าที,่ กล้าแสดงออก,พัฒนาลูกน้องได้ เป็นต้น ดังนั้นหัวหน้างานจึงต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเอง
เพิ่มขึ้น และนาศักยภาพที่มีอยู่ออกมาใช้ให้เต็มที่เพราะหัวหน้างานเคยเป็นผู้เชี่ยวชาญมาก่อน ย่อม
พัฒนาลูกน้องให้เป็นผู้เชี่ยวชาญได้
 ผู้บังคับบัญชาในฐานะผู้นาที่ดีคือผู้ที่เชื่อมั่นในตัวเอง พัฒนาตัวเองอยู่เสมอเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ

ผู้ใต้บังคับบัญชา พร้อมทั้งกระตุ้น จูงใจ และพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยวิธีการที่เหมาะสม ลดข้อ
ขัดแย้งและเกิดรวมพลังในการทางานร่วมกันเป็นทีม
 การพัฒนาทีมงานในปัจจุบัน จาเป็นที่ต้องใช้บทบาทที่หลากหลายมากขึ้น เพราะบุคลากรไม่สามารถ

ปฏิบัติงานได้ตามคาสั่งได้เพียงอย่างเดียวเพราะงานมีความยุ่งยากและซับซ้อน ทาให้ผู้ปฏิบัติงานต้อง
เป็นผู้เลือกวิธีการเหมาะสมในแต่ลักษณะงานด้วยตัวของเขาเอง ดังนั้น การบริหารด้วย Coaching &
Feedback

จะช่วยให้งานนั้นประสบความสาเร็จได้

 การสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทางานจะทาให้สามารถก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรค์ต่างๆ ไปได้ โดย

ไม่คิดว่าเป็นปัญหา แต่เป็นเรื่องที่ท้าทายความสามารถและการมีทัศนคติเชิงบวก ก็จะสามารถเอาชนะ
อารมณ์เชิงลบและจูงใจให้ทีมงานเกิดความกระตือรือร้นได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร


เพื่อทาให้ผบู้ ังคับบัญชามองเห็นแนวความคิดการบริหารจัดการเชิงรุกและพัฒนาภาวะผู้นาได้ด้วย
ตัวเอง



เพือ่ กระตุ้นให้ผู้บังคับบัญชาปรับเปลี่ยนวิธีคิดและแนวทางการปฏิบัติงานของตัวเองเสียใหม่ ทาให้
บรรลุเป้าหมายได้



เพื่อให้เทคนิคและแนวทางในการโค้ชชิ่ง & การป้อนกลับเชิงบวก (Coaching & Feedback) ทีมงานให้
สามารถดึงศักยภาพของตัวเองออกมาใช้ให้มากที่สุด



เพื่อสร้างแนวความคิดในการทางานและบริหารงานด้วยทัศนคติเชิงบวกมากยิ่งขึ้น

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
คุณคือผู้นาที่ดีขององค์กร
•
•
•
•
•
•
•

สารวจแนวความคิดเกี่ยวกับการเป็นผู้นา
ความเหมือนและความต่างของหัวหน้าทั่วไป กับ หัวหน้าในฐานะผู้นา
ความเชื่อเกี่ยวกับผู้นา
บันไดของผู้นา 5 ระดับ
หลุมพรางทางความคิดของการเป็นผู้นาที่ดีขององค์กร
เทคนิคเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
Workshop: สร้างกระบวนการเอาชนะหลุมพรางของตัวเอง

จิตวิทยาการบริหารและจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา
•
•

เรียนรู้ธรรมชาติของมนุษย์
การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
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•
•
•

เทคนิคการจูงใจให้ผู้อื่นยอมรับ
การบริหารทีมงาน ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน
Workshop: กาหนดสิ่งที่จะนาไปพัฒนาทีมงาน

การบริหารงานเชิงรุกอย่างเป็นระบบ
•
•
•
•
•
•

การบริหารจัดการอารมณ์เชิงลบของตัวเอง (EQ)
การกาหนดเป้าหมาย
การจัดทาแผนงานเชิงกลยุทธ์
การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
Workshop: กาหนดแนวทางการบริหารงานของตัวเอง

พัฒนาผู้นาในฐานะโค้ชทีมงาน
•
•
•

หลักสาคัญของการเป็นโค้ช
เทคนิคการโค้ชชิ่งทีมงาน
แนวทางการดึงศักยภาพทีมงาน
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•
•
•
•

การใช้คาถามอย่างสร้างสรรค์ ( Questioning Skill)
การรับฟังอย่างตั้งใจ ( Listening Skill)
การป้อนกลับเชิงบวก ( Positive Feedback )
Role Playing: การโค้ชชิ่ง แบบ 1:1 Coaching

การบ้ านเพือ่ การนาไปฝึ กฝนและปฏิบัติจริง
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กรอบแนวความคิดของการฝีกอบรม (Course Framework)

Vision
Mission
Vision

Goal

Mission
Goal

·
·
·
·

/

- Question
- Listening
- Positive Feedback
- Motivation
- Goal Setting

“

”

(Coaching Process)
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รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดาเนินการฝึกอบรม
(รูปแบบการฝึกอบรมโดยรวม)
❖

กำรละลำยพฤติกรรม ( Ice Breaking )
ปรับจูนแนวควำมคิดเบื้องต้นของผู้เข้ำฝึกอบรมกับเนื้อหำตำมหลักสูตร
o แนะนำตัวเอง
o คำสำคัญ ( Key Words )
o คำถำมสร้ำงแนวควำมคิด

❖

กำรเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำ
ควำมที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทำงของตัวเอง
กำรสำรวจตัวเอง , กำรมองเห็นตัวเองและกำรยอมรับตัวเอง
กำรทำให้ผู้เข้ำฝึกอบรม มองเห็นตัวเอง จะนำไปสู่การอยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง
o ค้นหำหลุมพรำงทำงควำมคิดในเรื่องต่ำงๆ
o สำรวจพฤติกรรมของตัวเองในด้ำนต่ำงๆ
o เรียนรู้ธรรมชำติของกำรเปลี่ยนแปลง

❖

❖

กำหนดเป้ำหมำยที่จะเปลี่ยนแปลงของตัวเอง
กระตุ้นให้ผู้เข้ำฝึกอบรม ทดสอบกระบวนกำรเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบง่ำยๆ
o เลือกเรื่องที่จะลองเปลี่ยนแปลง
o เปลี่ยนควำมคิดในเรื่องต่ำงๆ ด้วยตัวเอง
o กำหนดแนวทำงของตัวเองใหม่

❖

กำหนดคุณสมบัติที่จะนำไปพัฒนำตัวเองเพิ่มเติม
เลือกวิธี ( How to ) ที่เหมำะสมกับ Style ของตัวเอง เพื่อกำรพัฒนำตัวเอง
o กำรเตรียมควำมพร้อมของตัวเอง
o วำงแผนกำรพัฒนำตัวเองอย่ำงมีขั้นตอน
o เลือกกระบวนกำรเปลี่ยนแปลงของตัวเอง
o ปรับเปลี่ยนสภำพแวดล้อมใหม่
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❖

สร้ำงควำมคำดหวังก่อนกำรฝึกอบรม
เทคนิคกำรทให้ผู้เข้ำฝึกอบรมเขียนควำมคำดหวังและดูผลลัพธ์เมื่อสิ้นสุดกำรอบรม
o ทำให้ผู้เรียนจดจ่อต่อกำรเรียนรู้ เพรำะอยำกเรียนของตัวเอง
o นำเรื่องที่ให้เรียนรู้ไปใช้ได้จริง

❖

Workshop ประเด็นสำคัญที่สำมำรถไปฝึกฝนได้
ดำเนินกำร Workshop ในเรื่องที่สำคัญเพื่อให้เข้ำใจและนำไปฝึกฝนได้จริง
o กระตุ้นให้ คิด  เขียน  พูด
o กำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกันใน Class
o กำรนำเสนอกลุ่มจำกกำรระดมควำมคิดเห็น
o กำรนำไปใช้ฝึกฝนกับตัวอง

❖

กำรบ้ำนเพื่อนำไปฝึกฝนเพิ่มเติม
เรื่องที่ผู้เข้ำฝึกอบรมยืนยันกับตัวเองว่ำจะนำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง
o เรื่องที่ได้รับจำกกำรอบรม
o เรื่องที่ชอบ
o เรื่องที่จะนำไปปฏิบัติเป็นเรื่องแรก
o กำรบ้ำนของตังเอง

❖

กิจกรรมเสริมกำรเรียนรู้ให้เกิดควำมสนุกสนำน
จัดกิจกรรมให้เหมำะสมในแต่ละกลุ่มที่เข้ำฝึกอบรมและสอดคล้องกับเนื้อหำ
o Role Playing
o นิทำนให้แนวควำมคิด
o กรณีศึกษำ

แนวทางการดาเนินการเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างยั่งยืน
“ การเปลี่ยนแปลงตัวเอง ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง และมีความสุขที่ได้ทา ”
กำรสร้ำงกิจกรรมหลังกำรฝึกอบรมนับว่ำเป็นเรื่องที่สำคัญเพรำะจะทำให้กำรพัฒนำตัวเองเกิดควำม
ต่อเนื่อง และหำกสำมำรถทำให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมดำเนินกำรฝึกฝนในเรื่องที่เขำอยำกเปลี่ยนแปลงได้ยำวนำน
ก็จะทำให้เขำสำมำรถสร้ำงอุปนิสัยใหม่ของตัวเองขึ้นมำได้ เมื่อมีควำมมั่นใจในกำรเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่อง
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ใดเรื่องหนึ่งแล้ว เขำก็จะสำมำรถสร้ำงกระบวนกำรเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่องอื่นๆต่อไปได้ด้วยตัวเอง อีกทั้งยัง
สำมำรถนำไปให้ผู้อื่นได้พัฒนำต่อไปได้ด้วย
กิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เข้ำอบรมสำมำรถพัฒนำตัวเองได้อย่ำงต่อเนื่อง สำมำรถเอำชนะสภำพแวดล้อมได้
ควรเป็นสิ่งที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่เกิดขึ้นในระหว่ำงกำรฝึกอบรม ทำให้เขำนึกถึงบรรยำกำศในกำรฝึกอบรมและเขำ
เลือกเรื่องที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง เพื่อพัฒนำตัวเองให้ดีขึ้น

รูปแบบและกระบวนการ (Process)ที่ใช้ ในการฝึกอบรม
1. รูปแบบ Training & Group Coaching
กำรใช้กระบวนกำร Training & Group Coaching เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดและประมวลผลเรื่องที่เรียนผ่ำน
ประสบกำรณ์ของตนเอง แล้วเพิ่มเติมต่อยอดกับสิ่งที่ตัวเองจะนำไปปฏิบัติ ด้วยกำรคิดวิธีที่เหมำะสมของตัวเอง
ไม่ใช่กำรเข้ำใจเนื้อหำอย่ำงเดียว แต่มีวิธีกำรประยุกต์เนื้อหำกับชีวิตจริงของตนเองได้ทันที
กระบวนกำรฝึกอบรมประยุกต์ใช้หลักกำรโค้ชผสมผสำนกับกำรให้ควำมรู้และวิธีกำรในแนวของกำรเท
รน โดยกำรใช้คำถำม ซึ่งเป็นกำรสำรวจควำมคิดเห็นของตนเองของผู้เรียนในเรื่องที่กำลังจะอบรม ทำให้ผู้เรียน
มองเห็นตัวเองและแนวคิดของตัวเองในหัวข้อนั้นๆ กำรยอมรับในตัวเองจะเกิดขึ้น นำไปสู่ก ำรเคำรพตนเองที่จะ
ก่อให้เกิดควำมอยำกเปลี่ยนแปลงตนเองในเรืองนั้นๆ วิทยำกรที่ทำหน้ำที่เป็น เหมือนกระจกบำนหนึ่งเท่ำนั้นเอง
กำรเปลี่ยนแปลงทั้งหลำยมำจำกควำมคิดผู้เรียนทั้งหมด เนื่องจำกเห็นว่ำไม่มีประโยชน์ที่จะอยู่ในสภำวะเช่นนั้น
หรือ เห็นประโยชน์ที่จะเปลี่ยนแปลง ผู้เรียนเป็นผู้เลือกแนวทำงกำรเปลี่ยนแปลงเองจึงไม่เกิดกำรต่อต้ำน เกิด
ควำมภำคภูมิใจในแนวทำงที่ตัวเองออกแบบ และอยำกลงมือปฏิบัติด้วยตัวเขำเอง กำรเปลี่ยนแปลงจึงสำมำรถ
เกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องมีใครมำบังคับ
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แก่นสาคัญของการฝึกอบรมในรูปแบบ Group Coaching
•
• Workshop
• Role Playing
•

หมายเหตุ: กำรทำให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเองและยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเองผ่ำนกำรใช้คำถำม (Questioning)
ของโค้ช (วิทยำกร) จะสร้ำงควำมอยำกเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้เรียน แล้วผู้เรียนก็จะเลือกทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไป
ประยุกต์ใช้กับ Style และสภำพแวดล้อมของตัวเองได้อย่ำงเหมำะสมมำกที่สุด

“การบอกให้ ฟัง กับ กระตุ้นให้ คดิ อย่ างไหนดีกว่ ากัน?”
“ชี้แนะวิธีการให้ กับ ถามว่ ามีวธิ ีการของตัวเองอย่ างไร?” แบบไหนจาได้ มากกว่ ากัน
❖ แนวทางการบรรยายสไลด์ (Slide)
 อธิบายกระตุ้นให้คิดถามให้ประยุกต์ใช้จูงใจให้มี Commitment
 สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วย Keywords และประโยคสาคัญ
 เปิดโอกาสให้สารวจตัวเองและสร้างแนวทางแก้ไขด้วยตัวเอง
 ฝึกให้จับประเด็นสาคัญที่อยู่ในสไลด์ (Slide) ได้ด้วยตัวเอง
 ทาให้ผู้เรียนรู้สึกว่ามีอิสระในการเลือกใช้ความรู้ ไม่ได้บังคับ

❖ กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
 สร้าง Commitment ในสิ่งที่จะนาไปปฏิบัติ
 พิสูจน์หลักการและเทคนิคที่ได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง
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 สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วยตัวเองและพร้อมไปประยุกต์ใช้ทันที
 สนุกสนานกับกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
 สร้างแนวความคิดใหม่ๆ ของตัวเองผ่านการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน

2. รูปแบบ Strategic Group Coaching & Consulting
กำรพัฒนำกลุ่มบุคคลที่ทำงำนกันเป็นทีม โดยมีเป้ำหมำยร่วมกันให้เกิดประสิทธิผลนั้น ต้องทำให้กลุ่ม
บุ ค คลนั้ น ๆ ยึ ด ถื อ เป้ ำ หมำยเดี ย วกั น พั น ธะกิ จเดี ย วกั น ค่ ำนิ ย มเดี ย วกั น แต่ รับ ผิ ด ชอบงำนของตั ว เองแล้ ว
ดำเนินกำรให้สอดคล้องกัน เสมือนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทีมเดียวกัน โดยกำรทำให้ตัวเองบรรลุเป้ำหมำยของ
แต่ละบุคคลแล้วรวมกันเป็นเป้ำหมำยทีม
แนวทำงกำรดำเนินกำรเพื่อให้กลุ่มบุคคลบรรลุเป้ำหมำยหลักของทีม แต่ใช้ศักยภำพของตัวเอง ทำหน้ำที่
ของตัวเองให้สมบูรณ์ที่สุดตำมที่ได้รับมอบหมำย สำมำรถแก้ปัญหำของตัวเองและช่วยเหลือทีมงำนแก้ไขปัญหำ
หรือร่วมกันแก้ไขปัญหำเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ เรียกว่ำ “Strategic Group Coaching & Consulting”
กระบวนกำรพอสังเขปของกำรดำเนินกำร มีดังนี้....
 กำหนดเป้ำหมำยของกลุ่ม (Strategic Goal Setting )
 กำหนดเป้ำหมำยย่อยของบุคคล (Key Success Factor)
 วิเครำะห์สถำนกำรณ์ปัจจุบัน (Situation Analysis)
 ประเมินและตรวจสอบเรื่องสำคัญ (Do & Don’t)
 กำหนดกรอบกำรดำเนินกำรที่เหมำะสม (Frame Work)
 ค้นหำทำงเลือกของแต่ละบุคคล (Option)
 วำงแผนปฏิบัติงำนมุ่งสู่เป้ำหมำย (Planning)
 ตัดสินใจเลือกสิ่งที่จะลงมือทำ (Action)
กำรดำเนินกำรในลักษณะนี้ เหมำะสำหรับกลุ่มบุคคลไม่มำก (6-12 คน) เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในกำร
เรียนรู้ ท ำควำมเข้ ำใจ ค้ นหำทำงเลือก และกำรขอคำปรึก ษำ ทำให้ ส ำมำรถน ำไปปฏิบั ติได้จริงหลังจำกจบ
โปรแกรมในแต่ละครั้ง ซึ่งในระหว่ำงดำเนินกำรโค้ชชิ่งและให้คำปรึกษำนั้น โค้ชจะมุ่งเน้นกำรช่วยเหลือที่
เหมำะสมของแต่ละบุคคลเพื่อให้เขำสำมำรถ สร้ำงแนวทำงที่เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ของตัวเองและ Style ของ
ตัวเองได้ ทำให้เกิดเป็นคู่มือของตัวเอง (Work book) ส่วนตัว พร้อมที่จะนำไปปฏิบัติทันที
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ผู้บริหำรระดับสูงสำมำรถกำหนดวัตถุประสงค์ที่ต้องกำรให้เกิดอะไรขึ้นหลังจำกผ่ำนโปรแกรมนี้แล้ว
ได้ เพรำผู้เรียนจะเป็นผู้นำที่ผู้บริหำรต้องกำร กำหนดเป็นเป้ำหมำยของทีมได้แล้วผ่ำนกระบวนกำร Coaching &
Consulting ทำให้ได้ผลลัพธ์ตรงตำม ที่ผู้บริหำรต้องกำร

❖ การบ้านเพื่อการนาไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง
 ผู้ เรี ย นควรมี ค วามตั้ ง ใจในการน าสิ่ ง ที่ เรี ย นรู้ ไ ปใช้ ด้ ว ย
ตัวเอง
 การพัฒนาตัวเองควรปฏิบัติบ่อยๆ จนกลายเป็นธรรมชาติ
ของตัวเอง
 การเรียนรู้ผ่านกระบวนการ Coaching จะทาให้ผู้เรียนอยาก
นาสิ่งที่รู้ไปใช้จริง
 การบ้านเป็นสิ่งที่ผู้เรียนยินดีที่จะกาหนดด้วยตัวเอง
 ผลลัพธ์ของการฝึก อบรมสามารถวัดได้ที่การบ้านที่ผู้เรียน
นาไปปฏิบัติจริง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 ผู้จัดกำร  หัวหน้ำงำน  ผู้ควบคุมงำน Line Leader / Group Leader
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