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Situational Leadership 

สดุยอดผูน้ าตามสถานการณ ์

 

 หลกัการและเหตผุล 

การบรหิารงานในยคุปัจจบุันนัน้ หัวหนา้งานถอืเป็นหัวใจส าคัญทีจ่ะสง่ผ่านนโยบายของระดับบรหิารใหก้ับฝ่าย

ปฏบิัตกิาร เป็นผูท้ีต่อ้งรว่มรับผดิชอบตอ่ความเป็นไปขององคก์รและความเป็นไปของลกูนอ้ง เป็นผูท้ีส่ามารถสรา้ง

ขวัญก าลังใจใหก้ับพนักงานระดับลา่งไดเ้ป็นอยา่งด ี  และในขณะเดยีวกนัก็เป็นผูท้ีส่ามารถท าลายขวัญก าลัง

ลกูนอ้งไดด้เีชน่กัน  หัวหนา้งานบางคนทีเ่พิง่ไดรั้บการสนับสนุนใหข้ ึน้มาเป็นหัวหนา้งาน ไมส่ามารถรับมอืกับ

สถานภาพ บทบาทหนา้ทีใ่หมไ่ดท้ัน ท าใหเ้กดิปัญหาการบังคบับญัชา เกดิความไมส่บายใจขึน้กับลกูนอ้ง เพือ่น

รว่มงาน เพราะเขาเหลา่นัน้ใชส้ญัชาตญาณในการแกปั้ญหามากกวา่การใชอ้งคค์วามรูท้ีไ่ดรั้บการพัฒนาไดรั้บการ

พสิจูน์มาเป็นเวลานาน ท าใหห้ลายครัง้ปัญหาทีเ่ล็กๆกลับลกุลามใหญ่โต จนสรา้งความยากล าบากในการตาม

แกปั้ญหาใหอ้กีหลายเทา่ตัว และในบางกรณีทีห่ัวหนา้งานทีเ่ป็นหัวหนา้งานมานานแลว้ จนท าใหเ้ชือ่มั่นวา่ส ิง่ที่

ตนเองท าอยูท่กุวันนี้เพยีงพอ เหมาะสมแลว้ ไมต่อ้งการเปลีย่นแปลงอะไรแลว้ ซึง่เป็นความเชือ่ทีผ่ดิ   เพราะโลก

ทกุวันนี้เปลีย่นแปลงไปเร็วมาก มปัีจจัยทีซ่บัซอ้นเขา้มาเกีย่วขอ้งกับการด าเนนิงาน การด าเนนิธรุกจิ การบรหิาร

จัดการ อยูเ่สมอ  มกีฎระเบยีบเพิม่มากขึน้  เพราะฉะนัน้หัวหนา้งานไมว่า่จะใหมห่รอืเป็นมานานแลว้ หัวหนา้งานทีม่ี

คณุภาพนัน้นอกจากจะตอ้งมคีวามรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์และความรับผดิชอบในหนา้ทีแ่ลว้  การรูจั้กทีจ่ะ

บรหิารคนเป็นอกีบทบาทหนา้ที ่ ทีม่คีวามส าคัญเป็นอยา่งยิง่ เพราะหากท างานมปีระสทิธภิาพ แตไ่มเ่ป็นทีย่อมรับ

ของพนักงานก็เทา่กับวา่ไมป่ระสบความส าเร็จอยา่งเต็มทีซ่ ึง่หัวหนา้งานตอ้งมกีารพัฒนาตนเองอยูเ่สมอ เพือ่ใหท้นั

ตอ่การเปลีย่นแปลงทีก่ าลังเผชญิอยูอ่ยา่งทันทว่งทแีละเป็นหัวหนา้ทสีามารถครองใจผูร้ว่มงานไดอ้ยา่งเต็มหัวใจ 

ดังนัน้ หลักสตูร "Situational Leadership" นี้จงึถกูรังสรรคข์ ึน้ เพือ่ใหห้ัวหนา้งานเขา้ใจถงึบทบาทหนา้ที ่ การ

บรหิารทมีงาน เสรมิสรา้งจติวทิยาในการปกครองลกูนอ้ง รวมถงึการสรา้งภาวะผูน้ า เพือ่ประสทิธภิาพในการท างาน

และเป็นการเพิม่ศักยภาพในการแขง่ขนัทางธรุกจิไดด้ยี ิง่ข ึน้ 

 

 วตัถุประสงค ์

 เพือ่ใหผู้น้ าเขา้ใจถงึความส าคัญและบทบาทหนา้ทีข่องหัวหนา้งาน ในฐานะผูน้ าทมีงาน 

 เพือ่ใหส้ามารถพัฒนาภาวะความเป็นผูน้ าดว้ยตัวคณุเอง 

 เพือ่ใหผู้น้ าทราบถงึวธิกีารลดปัญหา ความขัดแยง้ ดา้นการบรหิารระหวา่งผูน้ ากับลกูนอ้ง 

 สามารถน าความรูไ้ปปรับใชใ้นการพัฒนาศักยภาพของตนเองใหบ้รรลเุป้าหมายแหง่ความส าเร็จ  

 

 เนือ้หา 

1. การเปลีย่นกรอบความคดิ (Paradigm Shift) มคีวามส าคัญอยา่งไรตอ่การบรหิารงานใหม้ปีระสทิธภิาพ 

 การเปลีย่นกรอบความคดิ(Mindset) 

 ทัศนคตแิละมมุมองในการท างานเป็นทมี 

2. บทบาทและหนา้ทีข่องผูน้ ายคุใหม ่(Modern Leadership Roles) 

 ผูน้ าท าอะไร 

 ผูน้ ากับผูจั้ดการแตกตา่งกนัอยา่งไร 

 บัญญัตขิองผูน้ า 

3. คณุลักษณะตา่ง ๆ ของ Leadership ยคุใหม ่

 รูจั้ก เขา้ใจคณุลักษณะพฤตกิรรมของผูน้ าใน 4 มติ ิ (DISC Model) 

 ประเมนิคณุลกัษณะและพฤตกิรรมของตนเอง (Self-Assessment-Your Style) 
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 การวเิคราะหค์ณุลักษณะของลกูนอ้งในแตล่ะ Style จากการสงัเกต 

 เทคนคิการสือ่สาร การมอบหมายงาน การตดิตามงานกับลกูนอ้งในแตล่ะ Style   

 คณุจะรับมอืและสือ่สารกับลกูนอ้งแตล่ะ Style ไดอ้ยา่งไร? 

4. บทบาทและหนา้ที ่ความรับผดิชอบของหัวหนา้งานยคุใหม ่(Role & Responsibilities of “SUPERVISOR") 

 

5. การเป็นผูน้ าตามสถานการณ์ (Situational Leadership) 

 การวเิคราะหศ์ักยภาพการท างานเพือ่ใช ้Empowerment 

 สไตลก์ารน าแบบ S1 S2 S3 S4 และลกูนอ้งแบบ D1 D2 D3 D4 

 การประยกุตใ์ชภ้าวะผูน้ าตามสถานการณ์ตา่ง ๆ  

 การลืน่ไหลการน าตามคนทีต่า่งกนัและสถานการณ์ตา่งกัน 

 การบรหิารและสรา้งสมดลุของพนักงานทีแ่ตกตา่งกนั 

 สไตลก์ารน าลกูนอ้งแตล่ะ Style 

6. การสรา้งความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement) 

 

7. ความส าคัญและกระบวนการสรา้งความศรัทธาและเชือ่ถอื 

 สรา้งความไวว้างใจ (Build Trust) / ตอกย ้าส ิง่ทีด่ ี

 เมือ่เกดิความผดิพลาด จงเบีย่งเบนพลงั 

 วธิกีารชมเชยและการตอบสนอง 

8. การสรา้งแรงจูงใจในการท างาน 

 Play : เลน่ใหเ้ป็นงาน 

 Make Their Day : สรา้งสรรควั์นด ี

 Be There : อยูต่รงนัน้ 

 Choose Your Attitude  : เลอืกทศันคต ิ

 

 การประเมนิผล 

 การทดสอบความรูข้องผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม (Pre test - Post test) 

 มรีะบบการประเมนิผลในการฝึกอบรม และน ามาวเิคราะหเ์พือ่ชีวั้ดความส าเร็จ 

 

 รปูแบบการฝึกอบรม 

 การบรรยายแบบมสีว่นรว่ม (Participative Techniques) 

 การระดมความคดิเห็น (Brainstorming) 

 แบบวเิคราะหพ์ฤตกิรรมรายบคุคล (Personality Test)            

 เรยีนรูจ้ากสือ่มัลตมิเีดยี  

 Workshop 

 

 ระยะเวลา 

1 วัน 

 


