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Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer
หลักการ/แนวความคิด
“ น้องทางานไม่เสร็จ งานเราเองก็เยอะ....ไม่รู้จะทาอย่างไรดี”
“ งานมีแต่ปัญหา...เราแก้คนเดียวคงไม่ไหว”
“ในทีมมีแต่คนไม่ค่อยเก่ง.....แล้วทีมเราจะสาเร็จได้อย่างไร”
พฤติกรรมหรือคาพูดที่หัวหน้างานแต่ละคนแสดงออกมา...เกิดจากกรอบความคิด(Mindset)ที่เขามีต่อเรื่อง
นั้นๆ ซึ่งกรอบความคิดมาจาก ความเชื่อ ค่านิยม ประสบการณ์ ที่ส ะสมมาจากอดีตของแต่ละบุคคล ......
ดังนั้น การพัฒนาผู้ป ฏิบั ติงานในปัจจุบัน โดยให้ความรู้ หรือเทคนิคต่างๆ อาจจะไม่เพียงพอที่จะทาให้เขา
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้อย่างยั่งยืนถ้า หัวหน้างานยังคงใช้กรอบความคิดแบบเดิม การสร้างกรอบความคิดที่
ดีต่อเป้าหมายและทีมงานที่รับผิดชอบอยู่จึงมีความสาคัญเช่นกัน
 ในปัจจุบันองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาคนอย่างเอาจริงเอาจัง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ หัวหน้างาน เพราะเป็นผู้ที่ทางานใกล้ชิดกับผู้ปฏิบัติงานโดยตรง หัวหน้างานที่สามารถ
ทางานได้ดีมีประสิทธิภาพ ย่อมส่งผลให้การทางานขององค์กรนั้นบรรลุเป้าหมายด้วย
 หัวหน้างานเปรียบเสมือนผู้สวมหมวก 2 ใบ ใบแรกเป็นตัวแทนของฝ่ายบริหารของหน่วยงาน และอีกใบเป็น
ตัวแทนของบคุลากรในความปกครอง ซึ่งหัวหน้างานต้องรักษาดุลยภาพของทั้ง 2 ฝ่ายได้ดี มีความยุติธรรม
และนาพาทีมงานให้ประสบความสาเร็จ จึงต้องมีการพัฒนาทักษะความเป็นหัวหน้างานด้านต่างๆ ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
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 หัวหน้างาน โดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีความรู้ ความชานาญในเรื่องของงานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่ แต่ยังไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้างานได้ดี จึงควรได้รับแนวความคิดในการพัฒนาตัวเอง ให้สามารถ
สื่อสารและบริหารจัดการกับผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างมั่นใจ
 เป้าหมายที่หัวหน้างานแต่ละคนรับผิดชอบอยู่ ย่อมมีโอกาสเผชิญทั้งปัญหาและอุปสรรคอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น
ทักษะการคิดเพื่อวางแผนพิชิตเป้าหมายและการจัดการปัญหา การตัดสินใจเพื่อให้งานที่รับผิดชอบอยู่บรรลุ
เป้าหมายจึงสาคัญสาหรับหัวหน้างาน
 หัวหน้างานทางานผ่านคน(ทีมงาน) ดังนั้นความสามารถของพนักงานที่หัวหน้างานดูแลอยู่จึงมีความสาคัญ
ทักษะการสอนงานที่สอดคล้องกับพนักงานแต่ละลักษณะ แต่ละสถานการณ์จึงต้องมีความสอดคล้องเช่น
- พนักงานขาดความรู้....หัวหน้างานสามารถใช้บทบาทคุณครู
- พนักงานขาดทักษะในงานที่ทา...หัวหน้างานสามารถใช้บทบาทผู้ฝึกสอน
- พนักงานเผชิญปัญหาและอยากได้คาแนะนา....หัวหน้างานสามารถใช้บทบาทที่ปรึกษา
- พนักงานมีความคิดเชิงลบ.....หัวหน้างานสามารถใช้บทบาทโค้ช
หากหัวหน้างานมีความรู้ความเข้าใจในแต่ละบทบาท จะช่วยให้การพัฒนาทีมงานมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้นและลดความขัดแย้งลงได้

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
 เพื่อสร้างแนวความคิดการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ โดยการเริ่มต้นที่การพัฒนาตัวเองในการเอาชนะอุปสรรค

ต่างๆ ทางด้านการบริหารได้ด้วยตัวเอง
 เพื่อเสริมสร้างทักษะที่สาคัญในการเป็นหัวหน้างาน ให้ผู้เข้าอบรมได้นาไปปรับใช้ และเป็นที่ยอมรับของ
ทีมงาน
 เพื่อให้หัวหน้างานสามารถนาเทคนิคการบริหารทีมงานในรูปแบบต่างๆ ไปใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละ
เหตุการณ์ และจุดประสงค์ขององค์กร
 เพื่อให้หัวหน้างานเข้าใจแก่นสาคัญของคาว่า”คน” และมีเทคนิคในการพัฒนาคนให้เขาใช้ความรู้
ความสามารถในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
 PART 1 : คุณคือ.. หัวหน้างานพันธุ์แท้ขององค์กร
 สารวจแนวความคิดเกี่ยวกับการเป็นหัวหน้างาน
 บทบาทของหัวหน้างานคุณภาพ
 หัวหน้างานในอุดมคติของคุณ
 คุณคือ หัวหน้างาน Style ไหน ?
 หลุมพรางทางความคิดที่สกัดกั้นความเป็นหัวหน้างาน
 เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
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Workshop : สร้างแนวทางในการพัฒนาตามสไตล์ของตัวเอง

 PART 2 : หัวหน้างานในฐานะผู้นาเพื่อพิชิตเป้าหมายในงาน
 ความเหมือนและความต่างของหัวหน้ากับผู้นา
 สร้างแนวคิดของการเป็นผู้นาที่ดี
 เทคนิคการตั้งเป้าหมายและการวางแผนสาหรับผู้นา
 เทคนิคการกระตุ้นจูงใจทีมงานให้อยากพิชิตเป้าหมาย
 Workshop: ประยุกต์ใช้เทคนิคที่ได้เรียนรู้กับสถานการณ์จริง

 PART 3 : การพัฒนาตนเองให้เป็นนักแก้ปัญหาและตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ
 หลุมพรางทางความคิดเกี่ยวกับปัญหาและตัดสินใจ
 เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
 Workshop : การเอาชนะหลุมพรางด้วยตัวเอง
 ขั้นตอนในการคิดวิเคราะห์และสร้างSolutionเพื่อแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
 กระบวนการในการตัดสินใจอย่างมีระบบ
 กรณีศึกษา : การแก้ปัญหาด้วยเครื่องมือและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
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 PART 4 : เทคนิคการสอนงานด้วยรูปแบบต่างๆ









เทคนิค Teaching ให้เข้าใจง่าย
เทคนิคการ Training ให้ปฏิบัติตาม
เทคนิคการ Coaching ให้มองเป็นประโยชน์
เทคนิคการ Mentoring ให้ปรับตัว
เทคนิคการ Consulting ให้ทีมงานได้แนวทางแก้ปัญหา
เทคนิคการผสมการสอนงานเข้าด้วยกัน
Workshop: ออกแบบเทคนิคการสอนงานกับงานปัจจุบัน
กรณีศึกษา: คุณเลือกใช้เทคนิคการสอนงานแบบใด?
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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
o กาหนดแนวทางของตัวเองใหม่



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

วางแผนการพัฒนาตัวเองอย่างมีขั้นตอน
เลือกกระบวนการเปลี่ยนแปลงของตัวเอง
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

รูปแบบและกระบวนการ (Process)ทีใ่ ช้ ในการฝึกอบรม
1. รูปแบบ Training & Group Coaching
การใช้กระบวนการ Training & Group Coaching เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดและประมวลผลเรื่องที่เรียนผ่าน
ประสบการณ์ของตนเอง แล้วเพิ่มเติมต่อยอดกับสิ่งที่ตัวเองจะนาไปปฏิบัติ ด้วยการคิดวิธีที่ เหมาะสมของตัวเอง
ไม่ใช่การเข้าใจเนื้อหาอย่างเดียว แต่มีวิธีการประยุกต์เนื้อหากับชีวิตจริงของตนเองได้ทันที
กระบวนการฝึกอบรมประยุกต์ใช้หลักการโค้ชผสมผสานกับการให้ความรู้และวิธีการในแนวของการเท
รน โดยการใช้คาถาม ซึ่งเป็นการสารวจความคิดเห็นของตนเองของผู้เรียนในเรื่องที่กาลังจะอบรม ทาให้ผู้เรียน
มองเห็นตัวเองและแนวคิดของตัวเองในหัวข้อนั้นๆ การยอมรับในตัวเองจะเกิดขึ้น นาไปสู่การเคารพตนเองที่จะ
ก่อให้เกิดความอยากเปลี่ยนแปลงตนเองในเรืองนั้นๆ วิทยากรที่ทาหน้าที่เป็น เหมือนกระจกบานหนึ่งเท่านั้นเอง
การเปลี่ยนแปลงทั้งหลายมาจากความคิดผู้เรียนทั้งหมด เนื่องจากเห็นว่าไม่มีประโยชน์ที่จะอยู่ในสภาวะเช่นนั้น
หรือ เห็นประโยชน์ที่จะเปลี่ยนแปลง ผู้เรียนเป็นผู้เลือกแนวทางการเปลี่ยนแปลงเองจึงไม่เกิดการต่อต้าน เกิด
ความภาคภูมิใจในแนวทางที่ตัวเองออกแบบ และอยากลงมือปฏิบัติด้วยตัวเขาเอง การเปลี่ยนแปลงจึงสามารถ
เกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องมีใครมาบังคับ
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แก่นสาคัญของการฝึกอบรมในรูปแบบ Group Coaching

•
• Workshop
• Role Playing
•

หมายเหตุ: การทาให้ผู้เรียน
มองเห็นตัวเองและยอมรับในสิ่ง
ที่เป็นอยู่ด้วยตัวเองผ่าน
การใช้คาถาม (Questioning) ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้เรียน แล้วผู้เรียนก็จะ
เลือกทาสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับ Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

“การบอกให้ ฟัง กับ กระตุ้นให้ คดิ อย่ างไหนดีกว่ ากัน?”
“ชี้แนะวิธีการให้ กับ ถามว่ ามีวธิ ีการของตัวเองอย่ างไร?” แบบไหนจาได้ มากกว่ ากัน
 แนวทางการบรรยายสไลด์ (Slide)
 อธิบายกระตุ้นให้คิด ถามให้ประยุกต์ใช้จูงใจให้มี Commitment
 สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วย Keywords และประโยคสาคัญ
 เปิดโอกาสให้สารวจตัวเองและสร้างแนวทางแก้ไขด้วยตัวเอง
 ฝึกให้จับประเด็นสาคัญที่อยู่ในสไลด์ (Slide) ได้ด้วยตัวเอง
 ทาให้ผู้เรียนรู้สึกว่ามีอิสระในการเลือกใช้ความรู้ ไม่ได้บังคับ
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 กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
 สร้าง Commitment ในสิ่งที่จะนาไปปฏิบัติ
 พิสูจน์หลักการและเทคนิคที่ได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง
 สร้ า งความเข้ า ใจในเนื้ อ หาด้ ว ยตั ว เองและพร้ อ มไป
ประยุกต์ใช้ทันที
 สนุกสนานกับกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
 สร้างแนวความคิดใหม่ๆ ของตัวเองผ่านการแลกเปลี่ยน
ซึ่งกันและกัน

 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
 ผลลัพธ์ของการฝึกอบรมสามารถวัดได้ที่การบ้านที่ผู้เรียน
นาไปปฏิบัติจริง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 ผู้จัดการ  หัวหน้างาน  ผู้ควบคุมงาน
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