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Leader as a Coach

หลักการ และ แนวความคิด
 การสอนงานเป็ นกระบวนการหนึง่ ที่ผ้ จู ดั การ/หัวหน้ างาน ใช้ ในการพัฒนาผู้ใต้ บงั คับบัญชา/ลูกน้ อง
ให้ มีความรู้(Knowledge) , ทักษะ (skill) และคุณลักษณะเฉพาะตัว (Personal Attributes) เพื่อใช้ ในการ
ทํางานให้ ประสบความสําเร็ จตามเป้าหมายที่กําหนดขึ ้น โดยมุง่ เน้ นไปที่การพัฒนาศักยภาพ (Potential)
ที่อยูภ่ ายในตัวอยูแ่ ล้ ว ให้ สามารถทํางานได้ อย่างมีประสิทธิผลสูงขึ ้น เพื่อความก้ าวหน้ าในหน้ าทที่การ
งานต่อไปในอนาคต
 ผู้จดั การที่มีภาวะความเป็ นผู้นําสูง (Leadership) จะใช้ การพัฒนาทีมงานด้ วยการสอนงาน
(Coaching) ควบคุมการบริ หารจัดการ (Management) เพราะจะสามารถทําให้ ทีมงานบรรลุเป้าหมายได้
ดีกว่าการใช้ เพียงด้ านใดด้ านหนึง่ เนื่องจากการบริหารการจัดการทีมงาน จะได้ ผลที่รวดเร็ วทันกับความ
ต้ องการและการสอนงานจะทําทีมงานพัฒนาตัวเอง ซึง่ จะส่งผลต่อผลลัพธ์ในระยะยาวและเกิดความ
ต่อเนื่อง ทําให้ องค์กรเจริ ญเติบโตแบบยัง่ ยืน
 องค์กรที่ต้องการเติบโตอย่างต่อเนื่องไม่วา่ จะเผชิญภาวะวิกฤตใดๆต้ องพัฒนาบุคลากรให้ มี
ความสามารถ 2 ด้ านหลัก คือ การคิดเชิงกลยุทธ์(Strategic Thinking) และการมีภาวะความเป็ นผู้นํา
(Leadership) โดยเฉพาะอย่างยิง่ กับผู้จดั การ/ผู้บริหารระดับกลางขององค์กร เพราะเป็ นกลุม่ บุคคลที่
้
ฒนาให้ ผ้ จู ดั การมี
ต้ องคอยผลักดันองค์การเป็ นหลัก พร้ อมกับการพัฒนาทีมงานไปควบคูก่ นั ดังนันการพั
ความสามารถในการสอนงาน (Coaching) โดยสวมบทบาทของการเป็ นโค้ ช (Coach) ให้ กบั ทีมงานย่อม
เป็ นปั จจัยที่สาํ คัญที่องค์การควรผลักดันเป็ นอย่างยิง่
 ผู้จดั การในฐานะโค้ ชจะให้ ความสําคัญกับการเปลีย่ นแปลงและการพัฒนาทีมงานเป็ นสําคัญ โดยทํา
หน้ าที่กระตุ้น , สร้ างแรงจูงใจ และเป็ นกระจกเงา เพื่อให้ ทีมงานมองเห็นตัวเอง และอยากพัฒนาตัวเอง
ในเรื่ องที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ตัวเองเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ ทําให้ การพัฒนาเป็ นไปอย่างราบรื่ นเพราะ
ทีมงานมีความเต็มใจที่นะพัฒนาด้ วยตัวเอง มิได้ มีใครมาบังคับโดยมีผ้ จู ดั การในฐานะโค้ ชคอยให้
กําลังใจ , ชี ้แนะ , ส่งเสริม และช่วยเหลือตามสมควร
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ขอบเขตของเนือ้ หาการฝึ กอบรม
วันที่ 1 ส่ วนพัฒนาภาวะความเป็ นผู้นํา
 เรี ยนรู้ธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง
 หลักจิตวิทยา
 เปลี่ยนความคิด...ชีวิตเปลีย่ น
 หลุมพรางของการเปลี่ยนแปลง
 การสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ กบั ตัวเอง
 เอาชนะความกลัว
 เลิกกังวลเรื่ องจินตนาการในทางลบ
 ความสําเร็ จกับประสบการณ์
 สร้ างทัศนคติเชิงบวกเกี่ยวกับการสอนงาน
 ทัศนคติเชิงบวก vs ทัศนคติเชิงลบ
 ทางเลือกเป็ นของเรา
 เป้าหมายของการสอนงาน
 คุณสมบัตภิ าวะผู้นําของผู้จดั การในฐานะโค้ ช
 ผู้นําการเปลี่ยนแปลง
 มนุษย์สมั พันธ์
 การสร้ างความไว้ วางใจ
 มุง่ มัน่ ในเป้าหมาย
 การรับฟั งผู้อื่นอย่างตังใจ
้
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วันที่ 2 ส่ วนพัฒนาการสอนงาน
 หัวใจสําคัญของการสอนงาน (Coaching)
 นิยามการสอนงาน
 ปั จจัยสําคัญ
 ภาพลักษณ์ของโค้ ช
 กระบวนการในการสอนงานที่เข้ าใจง่ายๆ
 การเกริ่ นนํา
 การสร้ างบรรยากาศ
 การเข้ าสูเ่ นื ้อหา
 การสรุปผลลัพธ์
 การจบการสอนงาน
 เทคนิคและวิธีการในการดึงศักยภาพทีมงาน
 ความเชื่อเกี่ยวกับ " คน "
 ความเชื่อมัน่ ในตัวเอง
 การใช้ กระบวนการ Coaching ให้ ครบถ้ วน
 บทบาทที่สาํ คัญของโค้ ช
 เทคนิคการฝึ กฝนเพื่อให้ การสอนงานเกิดประสิทธิผล
 ความเชื่อ
 ความหลงใหล
 ประโยชน์ที่ได้ รับ
 เป้าหมายในอนาคต
 การพัฒนาตัวเองให้ เป็ นโค้ ชอย่างเป็ นธรรมชาติ

แนวทางการพัฒนาตามโครงการ
 การเรี ยนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรี ยนเป็ นบุคคลสําคัญที่ต้องเรี ยนรู้ด้วยตัวเอง และ
นําความรู้ที่ได้ เรี ยนรู้ไปใช้ ได้ ในทันที ด้ วยแนวทางของตัวเอง
 กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ เกิดการเรี ยนรู้อย่างแท้ จริง
 การบรรยายเนื ้อหา
 Work shop สร้ างสถานการณ์
 เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึง่ กันและกัน
 Role Playing ให้ เห็นสถานการณ์จําลอง
 การบ้ านเพื่อการนําไปฝึ กฝนอย่างต่อเนื่อง
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 วิทยากรทําหน้าที่เพียงผูอ้ าํ นวยความสะดวกในการเรี ยนรู ้ (Facilitator) ทําให้การพัฒนาเป็ นไปตาม
ธรรมชาติของผูเ้ รี ยนรู ้น้ นั ๆ โดยการเรี ยนรู ้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง
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ตัวอย่ างหัวขัอการอบรม : การเปลี่ยนแปลงตัวเอง…หัวใจสําคัญของความเป็ นผู้นํา
จุดประสงค์
 ทําความเข้ าใจธรรมชาติของการเปลีย่ นแปลงตัวเอง
 เรี ยนรู้หลุมพรางและอุปสรรคที่ทําให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ประสบความสําเร็จ
 การเปลี่ยนความคิดของตัวเองใหม่…ทําให้ ชีวิตเปลีย่ น
ประเด็นสําคัญ
 อดีตปั จจุบนั อนาคต (การเปลี่ยนแปลง ณ ปั จจุบนั ดีที่สดุ )
 หลุมพรางของการเปลี่ยนแปลงคือ
- ความกลัว
- พื ้นที่แห่งความคุ้นเคย (Comfort Zone)
- เป้าหมายไม่ชดั เจน
- วงจรพฤติกรรม (ความคิด ความรู้สกึ การกระทําพฤติกรรม)
 คุณสมบัตขิ องผู้ประสบความสําเร็จ

แนวทางการฝึ กอบรม
 ทําให้ ผ้ เู ข้ าฝึ กอบรมได้ คดิ และระลึกถึงสิง่ ที่ทํามาในอดีต ซึง่ ส่งผลกระทบมาถึงปั จจุบนั และจะ
ส่งผลต่อไปในอนาคต ถ้ าไม่มีการเปลี่ยนแปลงตัวเอง เมื่อมองเห็นตัวเองชัดขึ ้น ก็จะสามารถ
เลือกเรื่ องที่จะเปลี่ยนแปลงด้ วยตัวเอง เพื่อนําไปฝึ กฝนต่อไป
 ทําให้ ผ้ เู ข้ าฝึ กอบรมได้ เรี ยนรู้ เรื่ องอุปสรรคที่ทําให้ ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง เพื่อเอาชนะได้ อย่าง
ง่ายๆ เมื่อเข้ าใจอุปสรรคอย่างแท้ จริง
 Work Shop : การชมตัวเอง
: สร้ างความมัน่ ใจในตัวเอง จะทําให้ เกิดความกล้ าในการเปลีย่ นแปลงตัวเอง
และเปลีย่ นความเชื่อใหม่ๆ เพื่อให้ การฝึ กฝน เป็ นไปอย่างราบรื่ น
 การฝึ กฝน : นําเรื่ องที่ตวั เองอยากเปลีย่ นแปลงไปฝึ กฝน ด้ วยแนวความเชื่อใหม่ และพร้ อมจะ
ก้ าวข้ ามอุปสรรค จนกลายเป็ นอุปนิสยั ใหม่ของตัวเอง
วิทยากร

อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์ รัตนพิบูลย์
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วิธีปฏิบัติ
ลองชมตัวเองให้ เพื่อนๆ ฟั งในด้ านต่างเหล่านี ้
- จุดเด่น
- ความสามารถพิเศษ
- สิง่ ที่ภมู ิใจ
ผลที่ได้ รับ
: การชมตัวเอง จะทําให้ เกิด ความมัน่ ใจในตัวเอง เพิ่มขึ ้น คนส่วในใหญ่ให้ นิยาม การรักตัวเอง
การชมตัวเองแบบผิดๆ เช่นเดี๋ยวจะหลงตัวเอง, ทําให้ เห็นแก่ตวั เป็ นต้ น ซึง่ การชมตัวเองแบบ
สร้ างสรรค์นนั ้ จะทําให้ เรามีเป้าหมายในตัวเองเพิ่มขึ ้น เพราะเราเห็นคุณค่าของตัวเราเองแล้ ว
การนําไปฝึ กฝนต่ อไป
: ลองฝึ กชมตัวเองต่อหน้ ากระจกบ่อยๆ เพื่อให้ กําลังใจตัวเอง ในการเอาชนะอุปสรรคต่างๆ ที่
กําลัง เจอ หรื อ แก้ อาการท้ อถอยได้ ยิ่งชมตัวเองมาก หรื อบ่อยแค่ไหน จะทําให้ เรามีพลังในการ
ทํางานมากขึ ้นเท่านัน้
สาเหตุท่ ที าํ ให้ เราเปลี่ยนตัวเองได้
: คนทุกคนต้ องการ คําชม แต่สว่ นใหญ่จะรอจากผู้อื่น เมื่อไม่คอ่ ยได้ ก็จะรู้สกึ ท้ อถอย หรื อหมด
แรงในการทํางาน แต่ถ้าเราชมตัวเองได้ เราก็จะรู้สกึ ดี เพราะความรู้สกึ ของเราไม่ร้ ูหรอกว่าใคร
ชม ขอให้ เป็ นคําชมก็พอ
ระยะเวลา
 หลักสูตรการอบรม 2 วัน เวลา 9.00 น. – 16.00 น. (In-House Group Coaching)
จํานวนผู้เข้ าอบรม
 ผู้เข้ าอบรมไม่ควรเกิน 30 คน
ติดต่อสอบถามการจัดอบรมภายในองค์กร
ั เดชสุรย
คุณอรัญญา ชย
ิ ะ 086-8929330 , 086-6183752
Tel 02-1753330 email : aranya.chaidejsuriya@gmail.com
www.ptstraining.in.th www.facebook/aranya chaidejsuriya

หน้ า 7 / 7

