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เครือ่งมอืเชงิกลยุทธข์องผูน้ ายุคใหม ่

Effective Coaching: A Tool for Leadership 

 
 หลกัการและเหตผุล 

ในฐานะผูน้ าองคก์ร ผูบ้รหิารหรอืหัวหนา้งาน หนา้ทีท่ีส่ าคัญคอื การน าพาองคก์รหรอืหน่วยงานไปสูเ่ป้าหมายทีต่ัง้

ไว ้ ใหท้นัการณ์กับการเปลีย่นแปลงอนัรวดเร็วในโลกธรุกจิปัจจบุัน โดยอาศัยความรว่มแรงรว่มใจและความสามารถ
ของพนักงานในองคก์รนัน้ๆ พนักงานหรอืบคุลากรทัง้หมดจงึจัดเป็นทรัพยากรส าคัญในการขับเคลือ่นความส าเร็จ

ขององคก์ร ผูน้ าองคก์ร ผูบ้รหิารหรอืหัวหนา้งานจงึมอีกีบทบาทหนึง่ทีส่ าคัญคอืการเป็นผูส้อนงาน (Coach) ใหแ้ก่
พนักงานในองคก์ร เพือ่เสรมิสรา้งหลักประกันความส าเร็จและสรา้งโอกาสความกา้วหนา้ขององคก์รในอนาคต 
 

การสอนงาน (Coaching) เป็นระบบการบรหิารเชงิพัฒนาการ จัดเป็นกระบวนการทีม่ปีระสทิธภิาพยั่งยนืในการ
พัฒนาขดีความสามารถในการท างานของบคุลากรและสรา้งทมีงาน การสอนงานไมไ่ดห้มายถงึการถา่ยทอดความรู ้
หรอืบอกถงึวธิกีารท างานเทา่นัน้ แตห่มายรวมถงึการชว่ยเหลอื การใหค้ าแนะน า การใหก้ าลังใจ และใหโ้อกาสใน

การท างานใหด้ขี ึน้  การสอนงานเป็นวธิกีารทีจ่ะชว่ยใหบ้คุลากรประสบความส าเร็จในการท างานอยา่งเป็นอสิระ มี
ความสามารถในการวเิคราะห ์ ตัดสนิใจอยา่งเหมาะสมสรา้งสรรคผ์ลงานไดอ้ยา่งโดดเดน่ และสามารถรับมอืกับ
ปัญหาไดด้ว้ยตนเอง การสอนงานชว่ยคน้หาศักยภาพภายในของบคุลากร คน้หาพลังบวกและกระตุน้จูงใจใหน้ า

ออกมาใชอ้ยา่งเหมาะสม สรา้งการเปลีย่นแปลงเชงิบวกทัง้กบัตัวบคุลากรนัน้ๆ กบัตัวผูส้อนงาน (Coach) และกับ
องคก์ร เสรมิสมัพันธภาพและความไวว้างใจระหวา่งผูส้อนงานและบคุลากร สรา้งความส าเร็จรว่มกัน สง่เสรมิการ
ท างานเป็นทมี (Teamwork) เพิม่ความพรอ้มรับการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ และยังเป็นการสรา้งบรรยากาศของ

องคก์รแหง่การเรยีนรูข้ ึน้ไดอ้กีดว้ย  
 
ผูน้ าองคก์ร ผูบ้รหิารหรอืหัวหนา้งานจงึจ าเป็นตอ้งเรยีนรูห้ลักวธิกีารในการสอนงานและหลกัจติวทิยาในการสอน

งาน การเชือ่มสมัพันธภาพและสรา้งความไวว้างใจ เพือ่สามารถสอนงานใหล้กูนอ้งเกดิการเรยีนรูไ้ดอ้ยา่งง่าย 
รวดเร็ว มปีระสทิธภิาพและชดัเจนตามวัตถปุระสงคข์องการพัฒนา  ทัง้ยังจะชว่ยพัฒนาตนเองใหเ้ป็นผูน้ าทีด่มีี

ความสามารถ สรา้งศรัทธา เป็นทีพ่ ึง่ของลกูนอ้งและเป็นทีต่อ้งการขององคก์ร 
 
หลักสตูรนี้ออกแบบมาโดยใชเ้นื้อหาและรปูแบบการอบรมทีท่ันยคุ ประกอบกรณีศกึษาเชงิธรุกจิ เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรม

ไดรั้บความรู ้ ความเขา้ใจในกระบวนการสอนงาน และบทบาทของผูส้อนงาน โดยผสมผสานความรูท้างวชิาการ 
เชน่ทักษะและเทคนคิการสอนงาน กระบวนการปฏบิัต ิ วธิกีารใหค้ าปรกึษาแนะน าและการให ้ Feedback ที่
เหมาะสม และความรูเ้ชงิจติวทิยา เชน่ความเขา้ใจทางดา้นบคุลกิภาพ การสงัเกตพฤตกิรรม การสรา้งความ

ไวว้างใจ การปรับพฤตกิรรมใหเ้หมาะกับบคุลากรผูไ้ดรั้บการสอนงาน เป็นแนวทางทีผู่ส้อนงานสามารถน าไป
ประยกุตใ์ชใ้หต้รงตามสถานการณ์ ลักษณะบคุคล และลักษณะขององคก์รไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพสงูสดุ  

 

 

 วตัถุประสงค ์

• เสรมิสรา้งความรู ้ความเขา้ใจความหมายของการสอนงาน ความส าคัญของการสอนงาน และบทบาทของ
ผูส้อนงาน ในการบรหิารจัดการ 

• ประเมนิสไตลก์ารสอนงานของตนเองโดยใชแ้บบทดสอบและท าความเขา้ใจในความเหมาะสมของแตล่ะ

สไตล ์
• เขา้ใจหลกัการทีส่ าคัญของการสอนงาน และ Core Values ของผูส้อนงาน 
• เรยีนรูท้ักษะทีจ่ าเป็นและเทคนคิในการสอนงาน รวมถงึการน าไปประยกุตใ์ชโ้ดยฝึกปฏบิัตใิน workshop 

• ประเมนิคณุลกัษณะบคุคลโดยใชแ้บบทดสอบ (DISC Model) เพือ่เสรมิสรา้งความเขา้ใจทางดา้น
บคุลกิภาพบคุคล น าไปสูก่ารปรับรปูแบบการสอนงานและพฤตกิรรมใหเ้หมาะกับบคุลากรผูไ้ดรั้บการสอน
งานนัน้ๆ 

• เรยีนรูข้ัน้ตอนของการสอนงาน และตัง้เป้าหมายการพัฒนารว่มกัน 
• สามารถจัดท า Action Plan ใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายของบคุลากร (Employee Performance Goal) 

และเป้าหมายขององคก์ร (Organization Performance Goal) 
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 เนือ้หา 
:  ความหมาย ความส าคัญของ coaching? 
:  รปูแบบของ coaching 

:  องคป์ระกอบส าคัญในการ coaching ใหม้ปีระสทิธภิาพ 
         - ความเชือ่/คา่นยิมของ Coach 

        - มนุษยสมัพันธแ์ละความไวว้างใจ 
        - ทักษะและเทคนคิตา่งๆ 
        - กระบวนการ coaching 

:  ทักษะและเทคนคิทีส่ าคัญของ Coach 
       - การอา่นรปูแบบพฤตกิรรมคน : DISC Model (Reading people) 
                  - การสงัเกต (Observation) 

       - การฟัง (Listening) 
       - การใหข้อ้มลูป้อนกลับ (Feedback) 
       - การตัง้ค าถาม (Questioning) 

       - การมอบหมายงาน (Delegation) 
: กระบวนการ coaching : GROW model 

- ขัน้ตอน (Coaching steps) 

- ฝึกปฏบิัต ิcoaching workshop  

 

 รปูแบบการฝึกอบรม 

การบรรยาย / กจิกรรมกลุม่, เดีย่ว / ท าแบบ Assessment / Clip VDO / Workshop 
 

 
 เหมาะส าหรบั 

ผูน้ าองคก์ร ผูบ้รหิาร ผูจั้ดการ หรอืหัวหนา้งาน ทีต่อ้งการพัฒนาประสทิธภิาพของบคุลากรผ่านกระบวนการสอน
งาน ใหค้ าแนะน าปรกึษาและสรา้งพืน้ฐานของการเรยีนรูร้ว่มกัน 
 
 

 ระยะเวลา 

2 วัน 
 
 

 วทิยากร 

อาจารยท์ัศน์ จารศุักดิศ์ร ี

 


