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Strategic Coaching for High Performance  

การโคช้เพือ่การขบัเคลือ่นผลงานเชงิกลยทุธ ์ 
 
ระยะเวลา 1 วัน 

 
รายละเอยีดหลกัสูตร 
 

  ในฐานะหัวหนา้ ผูจ้ัดการ และผูบ้รหิาร นอกเหนือจากการดูแลและรับผดิชอบในผลงานของตนเองแลว้ ยัง

ตอ้งแสดงภาวะผูน้ าในการดูแลและพัฒนาทมีงานใหพ้ัฒนาตนเองและสรา้งผลงานใหกั้บองคก์รไดด้ว้ย ดว้ยความ

รับผดิชอบและความห่วงใย จงึมหีลายครัง้ที่ทัง้หัวหนา้และผูจ้ัดการมองเห็นปัญหาของทีมงานไดเ้ร็ว และตอ้งรีบ

ท าหนา้ทีค่อยชว่ยเหลอืและหาทางแกไ้ขปัญหาใหลุ้ล่วงไป ซึง่ในระยะยาวสง่ผลใหท้มีงานตอ้งพึง่พงิการดูแลจาก

หัวหนา้ หรือถงึขัน้ตอ้งใหห้ัวหนา้ลงมือช่วย จนท าใหห้ัวหนา้เองเสียเวลาไปกับทีมจนไม่มีเวลาพัฒนางานและ

ศักยภาพของตนเอง  

 

  การใหค้ าแนะน าทีมงานโดยการบอกวิธีการของเราออกไปเป็นวิธีการที่เร็ว และคาดหวังผลลัพธ์ได ้

ค่อนขา้งชัดเจน แต่อาจขัดขวางต่อกระบวนการเรยีนรูข้องทมีงานได ้เพราะทมีงานไม่ไดใ้ชศั้กยภาพของตนเองใน

การคิดและหาทางสู่เป้าหมายดว้ยตนเอง อาจท าใหเ้กิดความไม่มั่นใจในการตัดสินใจ ไม่มีส่วนร่วมในการ

รับผดิชอบผลลัพธ ์หรอืแมก้ระท่ังสรา้งความขัดแยง้ได ้อันเนื่องมาจากประสบการณ์ ความเชือ่ ความคดิ ของแต่ละ

คนลว้นมีความแตกต่างกัน การน าวธิีการที่ดขีองเราไปใหค้นอืน่ๆ ใชทุ้กๆ ครัง้ เขาก็จะไม่สามารถคดิวธิีการของ

ตนเอง หรอือาจจะใชว้ธิกีารของเราไดไ้มม่ปีระสทิธภิาพเท่าเราก็เป็นได ้ 

 

 ผูน้ าในฐานะโคช้ จงึเห็นศักยภาพของตัวเองและทีมงาน และมองพฤตกิรรมที่ไม่ดีที่เกดิขึน้เป็นเพียง

หลุมพรางทีท่มีงานตดิอยู่ ผูน้ าในฐานะโคช้จงึสามารถใชก้ระบวนการโคช้ท าหนา้ที่ส่องกระจกใหท้มีงานมองเห็น

ศักยภาพในตนเองทีม่ากขึน้ เพือ่กา้วขา้มความเชือ่ทีเ่ป็นอุปสรรคต่อความส าเร็จของเขา สามารถคดิหาวธิกีารทีจ่ะ

ไปสูเ่ป้าหมายทีต่อ้งการดว้ยตัวเขาเอง และสรา้งการมสีว่นร่วมในการรับผดิชอบการตัดสนิใจของตนเอง  

 

 การใชก้ารโคช้ดว้ยการใชห้ลักการของสมองและจติวทิยาเชงิบวกในการบรหิารทมีงาน จะชว่ยใหท้มีงาน

ใชศั้กยภาพของตนเองไดม้ากขึน้ มกีารเรยีนรูแ้ละพัฒนาไดเ้ร็วเพราะสามารถคดิเพื่อสรา้งแนวทางใหม่ๆ ไดด้ว้ย

ตนเอง และมทัีศนคตเิชงิบวกและความสขุต่อการท างาน เพราะไดใ้ชส้ิง่ทีเ่ป็นคุณค่าของตนเองในการท างาน ได ้

พัฒนาตอ่ยอดศักยภาพของตนเองใหม้ากขึน้ และยังใชส้ิง่ทีตั่วเองมเีพือ่ชว่ยเหลอืคนอืน่ๆ อกีดว้ย 

 

วตัถปุระสงค ์

 

▪ เพื่อใหห้ัวหนา้งาน ผูจ้ัดการและผูบ้รหิารพัฒนาภาวะผูน้ าในรูปแบบของตนเองดว้ยกระบวนการโคช้ 

(Coach Yourself)  

▪ เพื่อใหห้ัวหนา้งาน ผูจ้ัดการและผูบ้รหิาร เขา้ใจกระบวนการโคช้ และมีแนวทางในการฝึกฝนทักษะการ

โคช้ไดอ้ยา่งตอ่เนื่อง 

▪ เพือ่สรา้งความมั่นใจและแรงจูงใจในการน ากระบวนการโคช้ไปใชจ้รงิในการดงึศักยภาพของทมีงาน  

▪ เพื่อใหห้ัวหนา้งาน ผูจ้ัดการและผูบ้รหิาร เรียนรูธ้รรมชาตกิารท างานของสมอง (Neuroscience) เพื่อ

น าไปใชใ้นการสรา้งการปรับเปลีย่นพฤตกิรรมของทมีงานดว้ยความเขา้ใจผ่านกระบวนการโคช้  
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กรอบแนวคดิในการฝึกอบรม 

 

 

 

ขอบเขตการบรรยาย 

 

1. Principle of Coaching 

▪ หลักการและความส าคัญของการโคช้ 

▪ กรอบความคดิ บทบาท และ กระบวนการโคช้ 

▪ ทักษะทีส่ าคัญส าหรับการโคช้ 

o ฝึกการสร า้งสัมพันธ์ผ่านการวิเคราะห์คนดว้ย The Four Elements of Success & Satir 

Transformational Systemic Coaching  เพือ่การเขา้ใจจติใตส้ านึกที่ส่งผลพฤตกิรรมของคนที่

แตกตา่ง พรอ้มทัง้สรา้งกลยทุธใ์นการสรา้งสมัพันธแ์หง่ความไวว้างใจ 

o ฝึกการฟังเชงิลกึ Deep listening  

o ฝึกทักษะการใชค้ าถามเพือ่กระตุน้ศักยภาพQuestioning 

o ฝึกทักษะการตัง้เป้าหมายเพือ่การบรหิารผลงานเชงิกลยทุธ ์SMART Goal Setting 

▪ เรยีนรูก้ระบวนการและฝึกปฏบัิตกิารโคช้เพือ่กระตุน้ศักยภาพผา่น  Coaching Card 

▪ ฝึกปฏบัิตกิารโคช้เพือ่การบรรลเุป้าหมายดว้ยศักยภาพจากภายในตนเอง ดว้ย GROW Model 

▪ ฝึกปฏบัิตกิารโคช้เพือ่การบรหิารผลงานเชงิกลยุทธ ์ดว้ย Strategic Model  

 

รายละเอยีดหลกัสูตร 

 

Principle of Coaching หลกัการ ความส าคญั กรอบความคดิ องคป์ระกอบ และกระบวนการโคช้ 

 

หวัขอ้ที ่1: หลกัการและความส าคญัของผูน้ าในฐานะโคช้ และองคป์ระกอบของการโคช้ 

▪ หลักการและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกับกระบวนการโคช้ 

▪ บทบาทของโคช้ส าหรับการพัฒนาทมีงาน 

▪ กรอบความคดิและทัศนคตสิ าหรับการเป็นโคช้ และความส าคัญของการการพัฒนาทมีงาน 

▪ องประกอบของการโคช้เพือ่พัฒนาศักยภาพทมีงาน  
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▪ วเิคราะหค์วามแตกตา่งของการพัฒนาทมีงานในแต่ละบทบาท (TAPS Model) 

o Teaching เพือ่สอนใหท้มีงานเขา้ใจไดง้่ายและเกดิการจดจ าอย่างเขา้ใจในการน าไปปฏบัิต ิ

o Training เพือ่ใหท้มีงานสามารถปฏบัิตติามวธิกีารจนกลายเป็นทักษะความเชีย่วชาญ 

o Coaching เพื่อกระตุน้ใหท้ีมงานอยากเปลี่ยนแปลงตนเองและดึงศักยภาพออกมาใชใ้นการ

ท างาน 

o Counseling เพื่อเยียวยาจติใจทีมงานในสภาวะกดดัน – หมดไฟ–ใจทอ้ –ไม่กระตอืรือรน้ –ไม่

อยากท างาน 

o Consulting เพือ่แนะน าทางเลอืกในการแกปั้ญหาในการท างานใหกั้บทมีงาน 

o Mentoring เพือ่แนะน าวัฒนธรรมองคก์ร การปรับตัวเขา้กับองคก์ร หรอืต าแหน่งทีด่ ารงอยู่ 

▪ เทคนคิการผสมผสานบทบาทการพัฒนาทมีงานในแต่ละบทบาทเขา้ดว้ยกันเพือ่การท างานอยา่งมี

ประสทิธภิาพ 

หวัขอ้ที ่2: กระบวนการโคช้เพือ่การพฒันาศกัยภาพทมีงาน 

▪ การสรา้งความสมัพันธแ์ละความไวว้างใจ Rapport & Trust 

▪ การตัง้เป้าหมายร่วมกัน Goal Setting 

▪ การใชค้ าถามกระตุน้ศักยภาพ Powerful Question 

▪ การฟังเชงิลกึ Deep Listening 

▪ การสะทอ้นกลับเพือ่สรา้งความกระจ่างชัด Reflection 

▪ การสรา้งการเปลีย่นแปลงและค ามั่นสญัญาในการลงมอืปฏบัิต ิcommitment to change 

 

หวัขอ้ที ่3: ฝึกทกัษะการสรา้งความม ัน่คงภายในตนเองและการสรา้งความสมัพนัธ ์

▪ พัฒนาความเป็นผูน้ าภายในตนเอง  เขา้ใจตน เขา้ใจคน สลายอัตตา เพือ่การโคช้ชิง่และพัฒนาภายในให ้

เตบิโตอยา่งแข็งแรง ยอมรับความแตกตา่งโดยปราศจากอารมณ์เชงิลบ 

▪ ธรรมชาตขิองสมองกับการพัฒนาตนเอง (4F for Survive) 

▪ ART: ศลิปะการสือ่สารและการสรา้งความไวใ้จในทมีงานกอ่นการโคช้ 

o A: Approach การเขา้หาและการบรหิารคนตามสภาวการณ์และสไตลก์ารท างาน 

▪ การอา่นและเขา้ใจคนแตล่ะประเภท และการประยกุตใ์ชกั้บบรบิทของการเป็นผูน้ า 

▪ วเิคราะหร์ูปแบบการตัดสนิใจทีแ่ตกต่างกันและวธิโีนม้นา้วใจคนแตล่ะประเภท 

▪ ทักษะการเขา้ใจและเขา้ถงึความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิของทมีงาน 

o R: Rapport การพชิติจติใตส้ านกึและจูงใจทมีงาน  

▪ อทิธพิลของความแตกต่างทางบุคลกิภาพอันสง่ผลต่อความไวว้างใจ และความขัดแยง้

ของผูค้น 

o T: Trust การสรา้งความไวว้างใจ และสรา้งศรัทธาส าหรับผูน้ า 

▪ กลยทุธก์ารสรา้งความสมัพันธแ์ละสรา้งความไวว้างใจในการบรหิารทมีงานแต่ละสไตลด์ว้ย 3V Model   

 

หวัขอ้ที ่4: ฝึกทกัษะการฟงัเชงิลกึเพือ่คน้หาศกัยภาพ 

▪ ทักษะการฟังเชงิลกึดว้ยหลักการทางจติวทิยา Satir Transformational Systemic Coaching 

o การเขา้ใจสาเหตแุหง่พฤตกิรรม 

o การเขา้ใจความรูส้กึ 
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o การเขา้ใจกรอบความคดิและศักยภาพทีซ่อ่นอยูภ่ายใน 

▪ คา่นยิม / ความเชือ่ / ความรู ้/ประสบการณ์ 

o การเขา้ใจความคาดหวัง 

o การเขา้ใจความปรารถนาทีแ่ทจ้รงิทีเ่ป็นแรงผลักดันใหเ้กดิพฤตกิรรม 

▪ สิง่ทีเ่ป็นอทิธพิลและสง่ผลต่อการฟัง  

o บทบาท (หมวกทีใ่ส)่ ในขณะนี้ 

o จุดประสงค ์(เจตนา) ของการฟังในครัง้นี้ 

o กรอบความคดิ (Mindset) ทีใ่ชใ้นการฟัง 

o ความสามารถในการรับรู ้(Perception) ในขณะนัน้ 

o สภาวะอารมณ์( Emotion)ทีเ่กดิขึน้  

o การใหค้วามหมาย (Meaning)ในเรือ่งทีไ่ดย้นิ 

▪ หลมุพรางทางความคดิทีส่ง่ผลใหเ้กดิการฟังทีล่ม้เหลวและกอ่ใหเ้กดิความขัดแยง้ 

หวัขอ้ที ่5: ฝึกการใชค้ าถามและเครือ่งมอืในการโคช้เพือ่การกระตุน้ศกัยภาพในการขบัเคลือ่นผลงาน 

▪ แนวทางการสรา้งค าถามเชงิบวกเพือ่กระตุน้ศักยภาพผา่นโมเดลการขับเคลือ่นผลงาน  

o SMART Goal Setting 

o GROW Model 

o Strategic Model 

▪ แนวทางการตัง้เป้าหมายในการพัฒนาตนเอง ทมีงาน และขับเคลือ่นผลงาน  

o เป้าหมายของโคช้ชี ่

o เป้าหมายทีโ่คช้ชีอ่ยากท า 

o เป้าหมายทีท่า้ทายความสามารถ 

o เป้าหมายทีเ่ป็นไปได ้

o เป้าหมายทีม่คีวามเฉพาะเจาะจงชดัเจน 

o เป้าหมายทีม่รีะยะเวลาแน่นอน 

▪ ปลกุ Passion  ป้ัน Performance ดว้ยการตัง้เป้าหมายชวีติทีส่อดคลอ้งกับการท างาน 

▪ เทคนคิการประยกุตใ์ช ้SMART Goal Setting กับการวางแผนและการบรหิารผลงาน 

▪ เรยีนรูก้ระบวนการโคช้ชิง่ ดว้ยเครือ่งมอืการโคช้ชิง่ Coaching Card 

▪ ฝึกปฏบัิตแิละใชเ้ครือ่งมอืการโคช้ชิง่ดว้ย GROW Model 

▪ ฝึกปฏบัิตแิละใชเ้ครือ่งมอืการโคช้ชิง่ดว้ย Strategic Model 
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ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

 

สิง่ทีต่อ้งการพฒันา เป้าหมายหลงัการอบรม 

ระดบัตนเอง 

▪ สรา้งทักษะการฟัง การตัง้ค าถาม และ

การใหข้อ้มลูยอ้นกลับทีม่ปีระสทิธภิาพ 

ระดบัตนเอง  

น าทักษะการโคช้ไปประยุกตใ์ชกั้บบทบาทอืน่ ทัง้การเป็น

หัวหนา้งาน พีเ่ลีย้ง หรอืทีป่รกึษา  

ระดบัทมีงาน  

▪ สรา้งทักษะและกระบวนการโคช้กระตุน้
ศักยภาพทมีงานในการขับเคลือ่นผลงาน  

 

▪ การพัฒนาความสามารถของคนในทมี 

 

 

▪ ความสมัพันธภ์ายในทมี 

 

ทมีงานชัดเจนและเห็นความส าคัญของเป้าหมาย พรอ้มทัง้
เกดิแรงจูงใจในการอยากใชศั้กยภาพทีต่นเองมไีป

ขับเคลือ่นผลงานสูก่ารบรรลเุป้าหมายดว้ยตนเอง  

มองเห็นผลลัพธก์ารพัฒนาความสามารถบุคลากรในทีมที่
แตกต่าง ดว้ยการน ากระบวนการโคช้ไปใชจ้รงิ อย่างเป็น

ขัน้ตอน 

การยอมรับจากลกูนอ้งในทมี ดว้ยภาพลักษณ์ของการเป็น
ผูช้ว่ยเหลอืและพัฒนาผูอ้ืน่ดว้ยศักยภาพของเขาเองอยา่ง

แทจ้รงิ 

 

แนวทางในการฝึกอบรม 

 

Training and Group Coaching ใชก้ระบวนการผสมผสานระหว่างการ Teaching, Training และ Coaching 

ในระหวา่งการอบรม เพือ่ใหผู้เ้รยีนไดร้ับทัง้ความรู ้ความเขา้ใจ ฝึกฝนทักษะ และทัศนคตทิีด่ ี 

▪ Teaching for Knowledge เพือ่ใหข้อ้มลูหรอืท าความเขา้ใจเนื้อหาตามหัวขอ้บรรยาย 

▪ Training for Skill เพื่อฝึกทักษะผ่านการทดลองคดิ วางแผนและปฏบัิต ิผ่านแบบทดสอบ กจิกรรม 

และกรณีศกึษา 

▪ Coaching for Explore เพือ่ส ารวจสิง่ทีเ่ป็นหลุมพราง ความเชือ่อันจ ากัด ซึง่เป็นตัวฉุดรัง้ความส าเร็จ 

และหันมาคน้หาศักยภาพ จุดแข็ง หรอืคณุคา่ทีด่ทีีส่ามารถน ามาใชส้รา้งแนวทางสูค่วามส าเร็จของตนเอง  

▪ Coaching for Change ใชก้ระบวนการ Coaching เพือ่สรา้งเป้าหมาย ทางเลอืกใหม่ๆ และแรงจูงใจที่

จะน าไปสูก่ารลงมอืปฏบัิตใิหเ้กดิการเปลีย่นแปลง 

Brain & Mind Based Training ท าความเขา้ใจธรรมชาตกิารท างานของสมองและจติใจ ในการเรียนรู ้สรา้ง

สภาวะที่สนับสนุนการเรียนรูข้องผูเ้รียน ท าใหส้มองของผูเ้รยีนมคีวามสุข ไม่ท าใหเ้กดิความกลัวหรือความกังวล 

เนน้การพัฒนาจากจุดแข็ง และใชส้มองส่วนคดิใหม้ากขึน้เพือ่สรา้งสรรคแ์นวคดิใหม่ๆ แทนการตกอยู่ใตอ้ทิธพิล

ของสมองสว่นอารมณ์ทีเ่ป็นลบ แลว้ใชว้งจรพฤตกิรรมเดมิในการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ 

Experiential Based Learning คือ เนน้การเรียนรูแ้บบผูใ้หญ่ (Adult learning) โดยการเชือ่มโยงหลักการ

หรือแนวทางปฏบัิตกัิบประสบการณ์ตรงของผูเ้รียน ซึง่จะส่งผลใหผู้เ้รียนเกดิการมองเห็น ยอมรับ และตัดสนิใจ

อยากเปลี่ยนแปลงตนเองดว้ยตนเอง พรอ้มทัง้สามารถประยุกต์ใชห้ลักการที่เรียนกับบทบาทหนา้ที่ งานที่

รับผดิชอบ ปัญหาหรอืเป้าหมายทีท่า้ทาย ไดทั้นทใีนระหวา่งเรยีน 

 

ผูท้ ีเ่หมาะจะเขา้รบัการอบรม 

 

หัวหนา้งาน / ผูจ้ัดการ / ผูบ้รหิาร / ผูท้ีส่นใจหรอืท างานดา้นการโคช้เพือ่พัฒนาบคุลากร 


