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อาจารย์ วีรพันธ์ เกษสังข์
Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer
หลักการ/แนวความคิด
“ น้องทางานไม่เสร็จ งานเราเองก็เยอะ....ไม่รู้จะทาอย่างไรดี”
“ ทาไมไม่สามัคคีกันเลย อยู่ทีมเดียวกันแท้ๆ น่าเบื่อจริงๆ”
“ในทีมมีแต่คนไม่ค่อยเก่ง.....แล้วทีมเราจะสาเร็จได้อย่างไร”
พฤติกรรมหรือคำพูดที่หัวหน้ำงำนแต่ละคนแสดงออกมำ...เกิดจำกกรอบควำมคิด(Mindset)ที่เขำมีต่อเรื่อง
นั้นๆ ซึ่งกรอบควำมคิดมำจำก ควำมเชื่อ ค่ำนิยม ประสบกำรณ์ ที่ส ะสมมำจำกอดีตของแต่ละบุคคล ......
ดังนั้น กำรพัฒนำผู้ป ฏิบั ติงำนในปัจจุบัน โดยให้ควำมรู้ หรือเทคนิคต่ำงๆ อำจจะไม่เพี ยงพอที่จะทำให้เขำ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้อย่ำงยั่งยืนถ้ำ หัวหน้ำงำนยังคงใช้กรอบควำมคิดแบบเดิม กำรสร้ำงกรอบควำมคิดที่
ดีต่อเป้ำหมำยและทีมงำนที่รับผิดชอบอยู่จึงมีควำมสำคัญเช่นกัน
 ในปัจจุบันองค์กรต่ำงๆ ทั้งภำครัฐและเอกชนได้ให้ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำคนอย่ำงเอำจริงเอำจัง
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกับ หัวหน้ำงำน เพรำะเป็นผู้ที่ทำงำนใกล้ชิดกับผู้ปฏิบัติงำนโดยตรง หัวหน้ำงำนที่สำมำรถ
ทำงำนได้ดีมีประสิทธิภำพ ย่อมส่งผลให้กำรทำงำนขององค์กรนั้นบรรลุเป้ำหมำยด้วย
 หัวหน้ำงำนเปรียบเสมือนผู้สวมหมวก 2 ใบ ใบแรกเป็นตัวแทนของฝ่ำยบริหำรของหน่วยงำน และอีกใบเป็น
ตัวแทนของบคุลำกรในควำมปกครอง ซึ่งหัวหน้ำงำนต้องรักษำดุลยภำพของทั้ง 2 ฝ่ำยได้ดี มีควำมยุติธรรม
และนำพำทีมงำนให้ประสบควำมสำเร็จ จึงต้องมีกำรพัฒนำทักษะควำมเป็นหัวหน้ำงำนด้ำนต่ำงๆ ให้มี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
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 หัวหน้ำงำน โดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีควำมรู้ ควำมชำนำญในเรื่องของงำนที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่ แต่ยังไม่
สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะหัวหน้ำงำนได้ดี จึงควรได้รับแนวควำมคิดในกำรพัฒนำตัวเอง ให้สำมำรถ
สื่อสำรและบริหำรจัดกำรกับผู้ใต้บังคับบัญชำได้อย่ำงมั่นใจ
 ทีม เป็นปัจจัยสำคัญอย่ำงหนึ่งที่ช่วยส่งเสริม และผลักดันมนุษย์เรำไปสู่เป้ำหมำย ฉะนั้นควำมสำเร็จของ
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง คงจะไม่สัมฤทธิผลได้เต็มร้อย หำกขำดกำรสนับสนุนและแรงผลักดันอันดีเยี่ยมเปี่ยมด้วย
ประสิทธิภำพของกลุ่มคนที่ เรียกว่ำ ทีม
 กำรทำงำนในระบบทีมเวิร์คนั้น ผลสำเร็จสูงสุดเกิดจำกกำรทำงำนร่วมกันในสองมิติ คือ มิติของงำน และมิติ
ของจิตใจ สำหรับมนุษย์แล้วต้องพิจำรณำปัญหำทำงด้ำนจิตวิทยำก่อนเสมอ เพรำะเขำจะไม่ต้องกำรวิชำกำร
ใดๆเลย ถ้ำหำกควำมรู้สึกในกำรทำงำนร่วมกัน ยังไม่ได้รับกำรพัฒนำให้เหมำะสมเดียวได้ กำรทำให้พนักงำน
เข้ำใจ ปัจจัยที่สำคัญ และองค์ประกอบสำคัญของทีมย่อมทำให้เกิดทีมเวิร์คขึ้นในองค์กร
 หำกหัวหน้ำงำนต้องกำรบรรลุเป้ำหมำยของทีม/แผนก....ทีมงำนคือปัจจัยที่สำคัญ ซึ่งหำกหัวหน้ำงำนสำมำรถ
บริหำรจัดกำรบุคลำกรในทีมให้ทำงำนร่วมกัน มีค่ำนิยมของทีมร่วมกัน มองที่เป้ำหมำยร่วมกัน....เป้ำหมำย
นั้นย่อมมีโอกำสสำเร็จ ควำมสัมพันธ์ภำยในทีมย่อมเป็นไปด้วยดี

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
 เพื่อสร้ำงแนวควำมคิดกำรเป็นหัวหน้ำงำนคุณภำพ โดยกำรเริ่มต้นที่กำรพัฒนำตัวเองในกำรเอำชนะอุปสรค์

ต่ำงๆ ทำงด้ำนกำรบริหำรได้ด้วยตัวเอง
 เพื่อเสริมสร้ำงทักษะที่สำคัญในกำรเป็นหัวหน้ำงำน ให้ผู้เข้ำอบรมได้นำไปปรับใช้ และเป็นที่ยอมรับของ
ทีมงำน
 เพื่อให้หัวหน้ำงำนสำมำรถนำเทคนิคกำรบริหำรทีมงำนในรูปแบบต่ำงๆ ไปใช้ให้เหมำะสมกับแต่ละ
เหตุกำรณ์ และจุดประสงค์ขององค์กร
 เพื่อให้หัวหน้ำงำนเข้ำใจแก่นสำคัญของคำว่ำ”ทีม” และมีเทคนิคในกำรบริหำรบุคลำกรให้ทำงำนร่วมกันเป็น
ทีมเวิร์คได้

เนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
 PART 1 : คุณคือ.. หัวหน้างานพันธุ์แท้ขององค์กร
 สำรวจแนวควำมคิดเกี่ยวกับกำรเป็น
 หัวหน้ำงำน
 บทบำทของหัวหน้ำงำนคุณภำพ
 หัวหน้ำงำนในอุดมคติของคุณ
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คุณคือ หัวหน้ำงำน Style ไหน ?
 หลุมพรำงทำงควำมคิดที่สกัดกั้นควำมเป็นหัวหน้ำงำน
 เทคนิคกำรเอำชนะหลุมพรำงทำงควำมคิด
Workshop : สร้างแนวทางในการพัฒนาตามสไตล์ของตัวเอง


 PART 2 : ทักษะที่สาคัญของการเป็นหัวหน้างาน
 การกาหนดเป้าหมาย (Goal)
 การวางแผนการทางาน (PDCA)
 การสื่อสารข้อความในทีมงาน (Communication)
 การสั่งงานและมอบหมายงาน (Delegation)
 การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (Problem Solving)
 การกล้าตัดสินใจ (Decision Making)
 Workshop: ประยุกต์ใช้ทักษะที่ได้เรียนรู้กับสถานการณ์จริง

 PART 3 : การพัฒนาทีมงานของคุณ.....ทีมคุณภาพ
 ปัจจัยสาคัญร่วมกันของทีมเวิร์ค
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องค์ประกอบสาคัญของทีมเวิร์ค
ภารกิจสาคัญของทีมงาน
ทีมเวิร์ค......ทีมในฝันของคุณ
กรณีศึกษา: การสร้างทีมเวิร์คในสถานการณ์ต่างๆ

 PART 4 : องค์ประกอบที่สาคัญของการทางานเป็นทีมและทักษะการสร้างทีมเวิร์ค
 กำรเป็นผู้นำ 360 องศำ
 กำรให้ควำมสำคัญกับทีม
 กำรสื่อสำรและปฏิสัมพันธ์
 กำรใส่ใจซึ่งกันและกัน
 กำรสร้ำงกำลังใจให้กับทีม
 กำรบรรลุเป้ำหมำยร่วมกัน
Workshop : สร้างกระบวนการทางานเป็นทีมตามแบบฉบับของตัวเอง
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รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดาเนินการฝึกอบรม
(รูปแบบการฝึกอบรมโดยรวม)


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



กำรเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำควำม
ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที 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



สร้ำงควำมคำดหวังก่อนกำรฝึกอบรม
เทคนิคกำรทให้ผู้เข้ำฝึกอบรมเขียนควำมคำดหวังและดูผลลัพธ์เมื่อสิ้นสุดกำรอบรม
o ทำให้ผู้เรียนจดจ่อต่อกำรเรียนรู้ เพรำะอยำกเรียนของตัวเอง
o นำเรื่องที่ให้เรียนรู้ไปใช้ได้จริง
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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 และหำกสำมำรถทำให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมดำเนินกำรฝึกฝนในเรื่องที่เขำอยำกเปลี่ยนแปลงได้ยำวนำนก็
จะทำให้เขำสำมำรถสร้ำงอุปนิสัยใหม่ของตัวเองขึ้นมำได้ เมื่อมีควำมมั่นใจในกำรเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งแล้ว เขำก็จะสำมำรถสร้ำงกระบวนกำรเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่องอื่นๆต่อไปได้ด้วยตัวเอง อีกทั้งยัง
สำมำรถนำไปให้ผู้อื่นได้พัฒนำต่อไปได้ด้วย
กิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เข้ำอบรมสำมำรถพัฒนำตัวเองได้อย่ำงต่อเนื่อง สำมำรถเอำชนะสภำพแวดล้อมได้ควร
เป็นสิ่งที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่เกิดขึ้นในระหว่ำงกำรฝึกอบรม ทำให้เขำนึกถึงบรรยำกำศในกำรฝึกอบรมและเขำเลือก
เรื่องที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง เพื่อพัฒนำตัวเองให้ดีขึ้น
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รูปแบบและกระบวนการ (Process)ทีใ่ ช้ ในการฝึกอบรม
1. รูปแบบ Training & Group Coaching
กำรใช้กระบวนกำร Training & Group Coaching เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดและประมวลผลเรื่องที่เรียนผ่ำน
ประสบกำรณ์ของตนเอง แล้วเพิ่มเติมต่อยอดกับสิ่งที่ตัวเองจะนำไปปฏิบัติ ด้วยกำรคิดวิธีที่เหมำะสมของตัวเอง
ไม่ใช่กำรเข้ำใจเนื้อหำอย่ำงเดียว แต่มีวิธีกำรประยุกต์เนื้อหำกับชีวิตจริงของตนเองได้ทันที
กระบวนกำรฝึกอบรมประยุกต์ใช้หลักกำรโค้ชผสมผสำนกับกำรให้ควำมรู้และวิธีกำรในแนวของกำรเท
รน โดยกำรใช้คำถำม ซึ่งเป็นกำรสำรวจควำมคิดเห็นของตนเองของผู้เรียนในเรื่องที่กำลังจะอบรม ทำให้ผู้เรียน
มองเห็นตัวเองและแนวคิดของตัวเองในหัวข้อนั้นๆ กำรยอมรับในตัวเองจะเกิดขึ้น นำไปสู่กำรเคำรพตนเองที่จะ
ก่อให้เกิดควำมอยำกเปลี่ยนแปลงตนเองในเรืองนั้นๆ วิทยำกรที่ทำหน้ำที่เป็น เหมือนกระจกบำนหนึ่งเท่ำนั้นเอง
กำรเปลี่ยนแปลงทั้งหลำยมำจำกควำมคิดผู้เรียนทั้ง หมด เนื่องจำกเห็นว่ำไม่มีประโยชน์ที่จะอยู่ในสภำวะเช่นนั้น
หรือ เห็นประโยชน์ที่จะเปลี่ยนแปลง ผู้เรียนเป็นผู้เลือกแนวทำงกำรเปลี่ยนแปลงเองจึงไม่เกิดกำรต่อต้ำน เกิด
ควำมภำคภูมิใจในแนวทำงที่ตัวเองออกแบบ และอยำกลงมือปฏิบัติด้วยตัวเขำเอง กำรเปลี่ยนแปลงจึงสำมำรถ
เกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องมีใครมำบังคับ



แก่นสาคัญของการฝึกอบรมในรูปแบบ Group Coaching

•
• Workshop
• Role Playing
•
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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
สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วยตัวเองและพร้อมไปประยุกต์ใช้ทันที
 สนุกสนานกับกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
สร้างแนวความคิดใหม่ๆ ของตัวเองผ่านการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน

 การบ้านเพื่อการนาไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง
 ผู้เรียนควรมีความตั้งใจในการนาสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ด้วยตัวเอง
 การพัฒนาตัวเองควรปฏิบัติบ่อยๆ จนกลายเป็นธรรมชาติของตัวเอง
 การเรียนรู้ผ่านกระบวนการ Coaching จะทาให้ผู้เรียนอยากนาสิ่งที่รู้
ไปใช้จริง
 การบ้านเป็นสิ่งที่ผู้เรียนยินดีที่จะกาหนดด้วยตัวเอง
 ผลลั พ ธ์ ข องการฝึ ก อบรมสามารถวัด ได้ ที่ ก ารบ้ านที่ ผู้ เรีย นน าไป
ปฏิบัติจริง
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ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 ผู้จัดกำร

 หัวหน้ำงำน
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 ผู้ควบคุมงำน
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