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ทักษะของผู้น ำ 

Leadership Skills 

 
 หลักกำรและเหตุผล 

ทักษะของผู้น ำ เป็นส่ิงท่ีส ำคัญท่ีสำมำรถท ำให้องค์กรมั่นใจได้ว่ำเป้ำหมำย หรือวัตถุปะสงค์ ท่ีองค์กร   ต้องกำรจะ

มีแนวโน้มเป็นไปตำมท่ีคำดหวัง ท ำให้หลำย ๆ องค์กรมุ่งเน้นกำรฝึกอบรมผู้บริหำรหรือผู้จัดกำรให้ มีทักษะของ 
ผู้น ำ (Leadership) และด้วยภำวะควำมเป็นผู้น ำต้องลงมำท ำงำน สอนงำน ติดตำม ให้ก ำลังใจ  และผลักดัน

ลูกน้องมำกขึ้น ต้องเป็นต้นแบบหรือเป็นตัวหลัก (Change Agent) ในกำรเปลี่ยนแปลง เป็นคุณสมบัติท่ี   เกิดขึ้น

จำกภำยในตัวตนของบุคคลนั้นๆ ซึ่งสำมำรถพัฒนำได้ด้วยตนเอง โดยควำมเต็มใจท่ีจะเปลี่ยนแปลงตัวเอง จำก
ควำมเชื่อเดิมๆ ท่ีไม่มีประโยชน์ให้เป็นควำมเชื่อใหม่ๆ ของตัวเอง แล้วน ำไปฝึกฝนจนกลำยเป็นธรรมธำติ ของ

ตัวเอง เมื่อนั้นผู้อ่ืนก็จะจะตำมคุณด้วยควำมเต็มใจ  

ผู้จัดกำรมีควำมรับผิดชอบ ท่ีต้องพัฒนำทีมงำนให้ท ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ แต่หำกคุณขำดภำวะกำรณ์ เป็นผู้น ำ 

คุณคงล้มเหลวแน่นอน ผู้จัดกำรมีควำมแตกต่ำงจำกผู้น ำ คือ ผู้จัดกำรบริหำรงำนโดยกำรส่ัง แต่ผู้น ำบริหำร งำน
โดยกำรสอนงำน (Coaching) กำรจะพัฒนำผู้อ่ืนให้ได้ดี คุณต้องมีภำวะควำมเป็นผู้น ำในเรื่องกำรพัฒนำตัวเอง     

ให้ดีก่อน 
 

จำกผลกำรวิจัยขององค์กรต่ำงๆ ด้ำนกำรบริหำรพบว่ำ ผู้บริหำรในองค์กรจ ำนวนมำกขำด “ภำวะผู้น ำ”  
จำกปัญหำดังกล่ำว วันนี้องค์กรชั้นน ำต่ำงๆ จึงให้ควำมส ำคัญในกำรพัฒนำผู้น ำในองค์กรของตนให้เก่ง “เก่งคิด  

เก่งคน เก่งงำน” มำกยิ่งขึ้น คือ เรื่องท้ำทำยกำรเปลี่ยนแปลงของผู้น ำ ดังนั้น ผู้น ำท่ีดีคือผู้ท่ีพร้อมกับกำรเปลี่ยน-     

แปลงตลอดเวลำ และกระตุ้นให้ผู้อ่ืนเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยควำมเต็มใจ กำรพัฒนำผู้อ่ืน เพิ่มกำรเป็น “โค้ช” เพื่อ   
สร้ำงให้ลูกน้องเกิดควำมศรัทธำ เชื่อถือและไว้วำงใจ เพรำะมั่นใจแล้วว่ำ ควำมศรัทธำ เชื่อถือและไว้วำงใจเป็น   

รำกฐำนที่ส ำคัญ ท่ีจะท ำให้เกิดกำรยอมรับฟังค ำชี้แจง และพร้อมท่ีจะพัฒนำหรือปรับปรุงตนเอง ตำมท่ีผู้น ำทีม          
ให้ค ำแนะน ำปรึกษำอย่ำงเต็มใจ 

 

 วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ผู้บริหำรได้เรียนรู้ว่ำบทบำทของผู้จัดกำรหรือผู้น ำ มีบทบำทหน้ำท่ีแตกต่ำงกันอย่ำงไรบ้ำง  

2. เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจในธรรมชำติของกำรเปลี่ยนแปลง เสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรท ำงำน และมีควำมรู้         
และมีควำมสุขกับกำรพัฒนำทีมงำนในฐำนะโค้ช และเสริมทักษะในกำรสร้ำงให้ลูกน้องเกิดควำมไว้วำงใจ        

และศรัทธำในตัวผู้น ำทีม 
3. เพื่อสร้ำงทักษะในกำร Coaching & Feedback ของกำรพัฒนำผู้อ่ืนด้วยควำมเป็นผู้น ำ และเป็นแนวทำงสู่

กำรพัฒนำตัวเองให้เป็นโค้ชท่ีดี 

 

 เนื้อหำ 
Module 1: Self-Awareness and Motivation 

1. กำรปรับเปลี่ยนกรอบควำมคิด (Paradigm Shift) ในกำรบริหำรทีมงำน 

 กำรเปลี่ยนกรอบควำมคิด (Mindset) 

2. กำรปรับทัศนคติกำรท ำงำนเชิงบวก (Work with Positive Attitude) ของทีมงำน 

3. ธรรมชำติของมนุษย์และกำรยอมรับควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล 
4. รู้จัก เข้ำใจคุณลักษณะพฤติกรรมของลูกน้องของมนุษย์ใน 4 มิติ  

 มำรู้จักตนเองและลูกน้องแต่ละ Style กันดีกว่ำ  

 กำรวิเครำะห์คุณลักษณะพฤติกรรมของลูกน้อง จำกกำรสังเกต กำรพูด/น้ ำเสียง/ 

 ภำษำท่ำทำง 
 Work Shop : คุณจะรับมือและส่ือสำรกับลูกน้องแต่ละ Style ได้อย่ำงไร ? 

 Work Shop : กำรสร้ำงแรงจูงใจกับลูกน้องแต่ละ Style 

Module 2 : Leadership Skill  

1.   บทบำทและหน้ำท่ีของผู้น ำกับผู้จัดกำรแตกต่ำงกันอย่ำงไร 
 ผู้น ำกับผู้จัดกำรแตกต่ำงกันอย่ำงไร 

 คุณสมบัติแห่งกำรเป็นผู้น ำ 

 ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จของผู้น ำหรือผู้จัดกำร 
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2. กำรบริหำรและสร้ำงสมดุลของพนักงำนที่แตกต่ำงกัน  

 กำรบริหำรลูกน้องแต่ละ Style  

 กำรลื่นไหลกำรน ำหรือบริหำรคนและสถำนกำรณ์ที่ต่ำงกัน  

 กำรประยุกต์ใช้ภำวะผู้น ำตำมสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ  

 ควำมผูกพันของพนักงำน (Employee Engagement) 

 ล ำดับขั้นควำมผูกพันของพนักงำน 

 ลักษณะของบรรยำกำศแห่งควำมส ำเร็จ  

 Work Shop : กำรบริหำรลูกน้องแต่ละ Style  

3.  ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดบรรยำกำศแห่งควำมส ำเร็จ 
 ควำมเข้ำใจในตัวพนักงำน 

 สร้ำงควำมไว้วำงใจ (Build Trust) 

 กำรส่ือสำรท่ีมีประสิทธิภำพ 

 กำรท ำงำนเป็นทีม 

Module 3 : Coaching Skill  

1.   Coaching Skill 
 กำรโค้ช คืออะไร 

 โค้ชเพื่ออะไร 

 โค้ชอย่ำงไร 

2. กระบวนกำรโค้ช 

 ตั้งหลักท่ีงำน 

 อ่ำนลูกทีมให้ขำด  

 จัดแนวทำงกำรโค้ช 

 จ ำลองสถำนกำรณ์ในกำรโค้ช ลูกน้องแต่ละ Style ได้อย่ำงไร 

 3. สร้ำงควำมศรัทธำและเชื่อถือ 
 ตอกย้ ำส่ิงท่ีดี (Accentuate the Positive) 

 เมื่อเกิดควำมผิดพลำด จงเบ่ียงเบนพลัง(When Mistakes Occur, Redirect the Energy) 

 วิธีกำรชมเชยและกำรตอบสนอง (Providing constructive Feedback) 

4.  กำรสร้ำงแรงจูงใจเชิงบวกต่อกำรท ำงำนของพนักงำน 

 Play : เล่นให้เป็นงำน                          

 Make Their Day : สร้ำงสรรค์วันดี 

 Be There : อยู่ตรงนั้น    

 Choose Your Attitude  : เลือกทัศนคติ 

 

 รูปแบบกำรฝึกอบรม 

 กำรบรรยำยแบบมีส่วนร่วม (Participative Technique)  

 กรณีศึกษำจำกองค์กรอ่ืน ๆ (Case Study)  

 กิจกรรมกำรสร้ำงทัศนคติเชิงบวก (Positive Attitude) 

 แบบวิเครำะห์พฤติกรรมรำยบุคคล  

 Work Shop  

 ส่ือมัลติมีเดีย (Audio & Visual) 

 

 วิทยำกร 

อำจำรย์อิทธินันท์ สันทัศ 

 

 ระยะเวลำ 

2 วัน 

 
 เหมำะส ำหรับ 

พนักงำนระดับผู้จัดกำร หรือเทียบเท่ำ 


