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เครือ่งมอืทางกลยุทธข์องผูน้ าเพือ่ผลงานทีเ่ป็นเลศิ 

COACHING: Results a Strategic Tool for Leaders 

 
 หลกัการและเหตผุล 

การเรยีนรูใ้นองคก์ร เป็นการเรยีนรูเ้พือ่การพัฒนาบคุลากรในองคก์รใหม้คีวามรูค้วามสามารถสอดคลอ้งกับ

วัตถปุระสงคข์องต าแหน่งงานและเป้าประสงคข์ององคก์ร ผูบ้ังคบับญัชาหรอืหัวหนา้งานเป็นผูท้ีม่บีทบาทส าคัญยิง่

ในการชีแ้นะ ใหค้ าแนะน า ตลอดจนปฏบิัตตินเป็นแบบอยา่งทีด่แีกพ่นักงานซึง่เป็นผูใ้ตบ้ังคบับญัชา แตก่ารสอน

งาน (Coaching) เป็นทักษะทีจ่ าเป็นตอ้งไดรั้บการฝึกฝนอบรมเพราะการถ่ายทอดความรูแ้ละประสบการณ์ใหแ้ก่

บคุลากรทีม่พีืน้ฐานทางความรูแ้ละสงัคมทีแ่ตกตา่งกัน ไมใ่ชว่า่ผูส้อนมแีตเ่พยีงความรูแ้ลว้จะท าใหผู้เ้รยีนเกดิ

ความรูค้วามเขา้ใจไดต้ามทีผู่ส้อนตัง้เป้าหมายไว ้  

 

หลักสตูรฝึกอบรมทีส่อนเทคนคิการสอนงาน การถา่ยทอดงาน จงึเป็นหลักสตูรฝึกอบรมทีม่คีณุคา่ซึง่ผูน้ าทกุคน

จ าเป็นตอ้งผ่านการฝึกอบรมเพือ่ใหส้ามารถน าไปใชใ้หก้ารสอนงานด าเนนิไปไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและ

ประสทิธผิล สิง่ทีผู่บ้ังคบับญัชาในฐานะของผูน้ าของหน่วยงานจะตอ้งระลกึอยูเ่สมอก็คอื ความลม้เหลวในการ

ท างานของพนักงานในหน่วยงานก็คอืเครือ่งชีวั้ดความลม้เหลวในการบรหิารงานของผูบ้ังคับบัญชาผูนั้น้เอง จงึเป็น

ความจ าเป็นอยา่งยิง่ทีอ่งคก์รทกุแหง่ตอ้งจัดใหผู้บ้งัคับบญัชาทกุระดับเขา้รับการฝึกอบรมในหลกัสตูรนี้โดยเร็วทีส่ดุ 

  

 วตัถุประสงค ์

ดว้ยบทบาทของผูน้ ายคุใหม ่ทีต่อ้งมุง่เนน้การมสีมรรถนะทีห่ลายหลาย ดังเชน่ที ่Harvard Business Essentials 

ไดร้ะบไุวใ้นหนังสอื Manager’s toolkit The 13 skills managers need to succeed โดย 1 ในนัน้คอื 
COACHING ผูใ้ตบ้ังคบับญัชา 

หลักสตูรนี้จงึออกแบบ เพือ่ใหผู้น้ าไดเ้รยีนรูใ้นหลักการและเคล็ดลับ ของการเป็นผูน้ าทีด่ ีทนัสมัย ทีพ่รอ้มตอ่การ

เปลีย่นแปลง ทา่มกลางความผันผวนของการด าเนนิธรุกจิในปัจจบุัน รวมถงึการเรยีนรูใ้นหลกัการ เคลด็ลับ และฝึก
ปฏบิัตใินเรือ่งการ COACHING เพือ่ผลงานทีเ่ป็นเลศิ 

 

 ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

1. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมเขา้ใจถงึบทบาทของผูน้ ายคุใหม ่
2. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมเขา้ใจถงึหลกัการ และ เหตผุล ของการ COACHING 

3. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมเขา้ใจถงึวธิกีาร COACHING 
4. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมฝึกปฏบิัตกิาร COACHING 

 

 เนือ้หา 

1.   บทบาทของผูน้ าในศตวรรษที ่21 (The role of LEADER in 21st century) 

a.   ท าไมตอ้งผูน้ า (Why LEADER?) 

b.   รายงานการศกึษาเรือ่งผูน้ าแหง่อนาคต (The study : LEADERS of the future) 
c.   เครือ่งมอืของผูน้ า 13 ทักษะ เพือ่ความส าเร็จ (LEADER’s toolkit : The 13 skills LEADERS 

need to succeed) 

2.   COACHING เครือ่งมอืทางกลยทุธข์องผูน้ าเพือ่ผลงานทีเ่ป็นเลศิ (COACHING for Performance a 
Strategic tool for LEADERS 

a.   ปัจจุบนักับวธิกีารพัฒนาคนในองคก์ร (Nowadays, development methodologies)  

b.   COACHING คอือะไร? (What is COACHING?) 
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c.     เราอยากไดอ้ะไรจากการ COACHING? (What are the expected results from 
COACHING?) 

d.   ท าไมตอ้ง COACHING? (Why COACHING?) 

e. 3 ขัน้ตอนกับการ COACHING (3 steps of COACHING) 
ขัน้ตอนที ่1 : วเิคราะห ์COACHEE (Step 1 : Analysis) 

1. เครือ่งมอืประเมนิความพรอ้มของ COACHEE ดว้ย COACHEE readiness 

(COACHEE readiness tool) 
2. ประเมนิวธิกีารสือ่สารของ COACHEE ดว้ย DISC (COACHEE type on DISC) 
3. ประเมนิขอ้มลูรอบตัวของ COACHEE (COACHEE 360 degree) 

ขัน้ตอนที ่2 : ด าเนนิการ COACHING (Step 2 : Action) 
4. COACHING ดว้ยหลักสนุทรยีสนทนา (COACHING by dialogue) 
5. การ COACHING ดว้ยค าถาม (COACHING by question) 

6. การ COACHING ดว้ยวธิกีารตา่งๆ (COACHING by others way) 
ขัน้ตอนที ่3 : ประเมนิผลการ COACHING (Step 3 : Assessment)  

f.   กญุแจสูค่วามส าเร็จของการ COACHING (Key success factors of COACHING) 

g.   อปุสรรคของการ COACHING (COACHING obstacles)  
h.   สมรรถนะของ COACH (COACH competencies) 

 

 วธิกีารฝึกอบรม 

บรรยาย และ Workshop กรณีศกึษา ฝึกปฏบิัต ิ

  

 วทิยากร 

อาจารยจ์อมพล จบีภญิโญ 
 

  

 เหมาะส าหรบั 

พนักงานระดับผูบ้รหิาร  หัวหนา้งาน 

 


