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สรุปการบรรยายวันที่ 29 ตุลาคม 2559 เวลา 9.00 – 16.30 น. 
หัวข้อ การเป็นผู้น าองค์กรสู่ความส าเร็จอย่างเป็นเลิศ (Leadership) 
โดย อาจารย์ มโนรถ กุศลศักดิ์ 
 

- ในช่วง Ice-breaking อาจารย์มโนรถ ให้ข้อคิด 2 เรื่องส าหรับผู้บริหาร 
- ข้อคิดที่ 1 “เพื่อนใหม่คือของขวัญที่ให้กับตัวเอง ส่วนเพื่อนเก่าคืออัญมณีที่มีแต่จะเพิ่มค่า” เป็นข้อคิดในเรื่องการสร้าง

สัมพันธภาพ อีกเรื่องหนึ่งของการท าความรู้จักคนใหม่ ๆ คือ การบอกในสิ่งท่ีเขาอยากรู้ 
- ข้อคิดที่ 2 แม้หลักการบริหาร PODSCORB จะโบราณ และถูกแทนที่ด้วยหลักการใหม่ ๆ มากมาย แต่อาจารย์คิดว่า 

PODSCORB ยังคงมีประโยชน์ส าหรับผู้บริหารยุคใหม่ ในฐานะที่เป็นเครื่องมือหาจุดอ่อนของธุรกิจตนเอง ทั้งนี้ PODSCORB 
ประกอบด้วย P = Planning, O = Organizing, D = Directing, S = Staffing, C = Co-ordinating, R = Reporting, B = 
Budgeting 

- หลังจากให้แต่ละกลุ่มระดมสมองเพื่อหาปัจจัยท่ีจะท าให้ธุรกิจส าเร็จ และ Action Plan ส าหรับปัจจัยเหล่านั้น และออกมา
น าเสนอให้ทั้งช้ันเรียนฟัง อาจารย์มโนรถปิดท้ายช่วงเช้า ด้วยสูตรบริหารธุรกิ จให้ส าเร็จ 6S ได้แก่ S1 = Strategic 
Business Direction, S2 = Start up, S3 = Sustainability, S4 = Step forward, S5 = Staff management, และ S6 
= SMART Working Style โดยอาจารย์ให้ค านิยาม “SMART” ว่าตัวอักษรแต่ละตัวแทนความหมายดังนี้ S = Specific 
Goal, M = Measurable, A = Achievable, R = Realistic, T = Time Management ในบรรดา 6S อาจารย์มองว่า
ธุรกิจส่วนใหญ่จะมีปัญหากับ S3, S5 และ S6 

- ในช่วงบ่าย หัวข้อเป็นเรื่องของการ Coaching ส าหรับผู้บริหาร อาจารย์เริ่มต้นบรรยายด้วยหัวข้อจิตวิทยาการบริหาร โดยมี
ประเด็นหลักคือ มนุษย์เราอยู่ภายใต้ Unconscious Mind และหลายครั้งที่การบริหารไม่ได้ถูกขับเคลื่อนไปด้วย Brain แต่
เป็น Emotion ซึ่งเกิดจากการท างานของ Mind 

- Mind เป็นอาณาบริเวณแห่งการรับรู้และเรียนรู้ทั้งหมดของมนุษย์ ประกอบไปด้วย 5 กระบวนการ ได้แก่                      
1. Consciousness หรือ สติ 2. Perception หรือสิ่งท่ีคิดว่าตนหรือคนอ่ืนเป็น 3. Thinking process หรือกระบวนการคิด 
ซึ่งเป็นสิ่งท่ีท าให้คนเราใช้ศักยภาพได้สูงสุด 4. Judgment หรือการพิจารณาไตร่ตรอง ท้ังนี้คนส่วนใหญ่มักคิดเข้าข้างตัวเอง 
5. Memory หรือหน่วยความจ า มักถูกละเลยจากการฝึกฝน ซึ่งท าได้ด้วยการอ่าน อาจารย์ทิ้งท้ายไว้ด้วยว่า จ าได้แต่อย่า
เชื่อ 

- ในประเด็น Perception & Reality อาจารย์ขยายความว่า คนส่วนใหญ่ตัดสินใจบนพ้ืนฐานของ Perception ไม่ใช่ Reality 
โดยต้องแยกแยะระหว่างตัวตน 3 รูปแบบ 1. Perceived Self (ตัวตนที่ตัวเองคิดว่าเป็น) 2. Real Self (ตัวตนที่เป็นจริง)    
3. Ideal Self (ตัวตนในอุดมคติที่อยากเป็น) 

- อาจารย์ตั้งค าถามว่า Are people born smart? และย้ าว่าความ smart นั้นสร้างได้ มุมมองที่เช่ือว่า people are made, 
not born. นี้เรียกว่า Growth Mindset โดยแตกต่างจาก Fixed Mindset ซึ่งเป็นมุมมองที่เห็นว่าคุณสมบัติดี ๆ (หรือไม่ดี) 
ต่าง ๆ เป็นสิ่งที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด ไม่สามารถเปลี่ยนได้ ส่วน Growth Mindset มีสมมติฐานว่า ความเฉลียวฉลาดเป็นสิ่งที่
เติบโตได้ อาจารย์ย้ าว่าทุกคนมี hidden talent หรือมีความสามารถมากกว่าที่ตัวเองเห็น แต่มักจะไปอิงทฤษฎีมากเกินไป
ท าให้มองไม่เห็นความสามารถของตนเอง 

- สิ่งที่ปิดกั้นการเรียนรู้และการเติบโตมากที่สุดคือ การไม่เช่ือตนเอง คนเราฝังใจอย่างไรก็เป็นอย่างนั้น หากเริ่มฝัง mindset 
ลงไปว่า ทุกคนมีความสามารถเท่ากันหมด ความเช่ือต่อตนเองและผู้อื่นก็จะเปลี่ยน เมื่อเช่ือในความสามารถของตนเองแล้ว
ก็จะสามารถเติบโตได้ สิ่งที่ต้องมีเป็นล าดับต่อไปคือ self-positioning เช่น วางตนว่าเป็นนักจิตวิทยา ความเป็นนักจิตวิทยา
ในตัวก็จะฉายออกมา 

- จากนั้น อาจารย์มโนรถ ระบุ mindset 4 ประการ ท่ีผู้บริหารควรมีในศตวรรษท่ี 21 ได้แก่ 1. Reflective Mindset คือต้อง
สามารถ identify ปัญหาได้ สิ่งส าคัญคือต้องมี blank mind ไม่ตัดสินปัญหาจาก perception 2. Analytical Mindset คือ
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ต้องมีการตัดสินใจ (decision-making) 3. Collaborative Mindset คือต้องรู้จักบริหารความสัมพันธ์ (manage 
relationship) 4. Action Mindset คือต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง (dare to change) 

- อาจารย์ให้ท าแบบทดสอบทางจิตวิทยา เรื่องการเรียงล าดับความส าคัญของ 5 สิ่งในชีวิต ได้แก่ งาน เงิน ครอบครัว เพื่อน 
และชีวิตรัก เพื่อช้ีให้เห็นว่าแต่ละคนมีปมในใจแตกต่างกัน หากปมในใจคลี่คลาย จะท าให้เขาออกจาก Mindset เดิม และ
เติบโตต่อไปได้ 

- เข้าสู่หัวข้อ Coaching อาจารย์แยกแยะให้เห็นระหว่างการบริหารแบบ “เดินน าหน้า” คือการใช้วิธีการช้ีน า และการสั่ง 
และแบบ “เดินตามหลัง” คือการพยุงอยู่ข้างหลัง หรือแบบ manager as coach ซึ่งเป็นกลวิธีที่จะท าให้การพัฒนาบุคคล 
(Human Resource Development) ได้ผลดีกว่า 

- หลักการของ coaching คือ มนุษย์เราไม่ชอบท าในสิ่งที่ถูกบอกให้ท า แต่จะท าในสิ่งท่ีตัวเองคิดอยากจะท า ดังนั้นหน้าที่ของ
โค้ช คือ การท าให้คนรู้สึก “อยากจะท า” 

- โดยนิยาม โค้ชคือคนท่ีอ านวยความสะดวกให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกด้วยการปรับความคิดผู้ที่ถูกโค้ชให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น เป็นการอ านวยความสะดวกให้ผู้ถูกโค้ชได้มีโอกาสส ารวจความต้องการของตนเอง รวมถึงแรงผลักดันในใจ และ
กระบวนการคิดของตนเอง โดยทั้งหมดเพื่อให้ผู้ถูกโค้ชสามารถระบุ area of development ได้ด้วยตัวเอง ทั้งนี้ คนที่จะ
เป็นโค้ชได้จะต้องเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีความสามารถเท่ากัน 

- วัตถุประสงค์ของการโค้ช คือ การเกื้อหนุนให้บุคคลที่มีค่าขององค์กรมองเห็นทางเดินจากจุดที่เขายืนอยู่ไปยังจุดที่เขา
อยากจะไป/อยากจะเป็น 

- ดังนั้น แง่มุมหนึ่งของการโค้ช คือการเปลี่ยนจาก ผลักดัน (driving) เป็นพัฒนา (developing) สอดรับกับ New Human 
Management Approach ซึ่งเป็นการออกจากวิธีการแบบ command & control (สั่งและควบคุม) ไปสู่วิธีการแบบ 
develop & empower (พัฒนาและเพิ่มพลัง) ผ่านกระบวนการ coaching 

- “Training without coaching produces only 20% result.” การอบรมที่ปราศจากการโค้ชก่อให้เกิดผลลัพธ์เพียง 20% 
เท่านั้น 

- การโค้ชสามารถน ามาใช้ได้ในหลายสถานการณ์ เป็นต้นว่า การจูงใจบุคลากร การสร้างทีม การเพิ่มผลการปฏิบัติงาน การ
สร้างสัมพันธ์กับพนักงาน การแก้ปัญหาส่วนตัวของบุคคล และการพัฒนาบุคคล 

- ทักษะส าคัญของการโค้ช มีหลัก ๆ 3 ทักษะ 1. ทักษะการฟังอย่างตั้งใจ (Attentive Listening Skill) 2. ทักษะการตั้ง
ค าถามที่มีประสิทธิภาพ (Use Questioning Techniques) ซึ่งเป็นค าถามที่มีลักษณะปลายเปิด (open-ended) ไม่ใช่
ค าถาม Yes/No และเป็นค าถามเพื่อการระบุปัญหาและวิธีการออกจากปัญหา และ 3. ทักษะการอ่านภาษากาย 

- เทคนิคการฟังอย่างตั้งใจ ต้องประกอบไปด้วย การใช้ภาษากายที่ถูกต้อง ต้องสบตา ไม่จับหรือหมุนสิ่งของ ไม่จด หรือพิมพ์
ไปพร้อม ๆ กับฟัง ท่ีส าคัญจะต้องฟังด้วยใจเป็นกลาง ไม่ตัดสินผู้พูด (non-judgmental) รายละเอียดเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะท า
ให้เกิด empathy (ความเข้าใจผู้อีกฝ่ายหนึ่ง) 

- โดยสรุป หลักการของการโค้ช 5 ประการ ได้แก่ 1. Self-directed learning หรือการให้อีกฝ่ายหนึ่งเรียนรู้ด้วยตนเอง 2. 
Solution-focused หรือการอยู่กับการหาทางออกให้ปัญหา ไม่ใช่ที่ตัวปัญหา 3. Stretching หรือการ challenge ผู้ถูกโค้ช
ให้เขาเห็นศักยภาพภายในตนเอง 4. Positive feedback หรือการตอบสนองเชิงบวกต่อสิ่งที่ผู้ถูกโค้ชคิด 5. 
Structuring/Embedding หรือการสร้างนิสัยใหม่ให้แก่ผู้ถูกโค้ชในระยะยาว 

- อาจารย์มโนรถ ปิดท้ายด้วยการช้ีให้เห็นความแตกต่างระหว่างกระบวนการที่คล้ายกัน 3 กระบวนการ คือ Consulting, 
Counseling และ Coaching กล่าวคือ consulting เป็นการ “บอกคุณว่าจะต้องขับรถยังไง” counseling เป็นการ 
“อ านวยความสะดวกให้เห็นว่าคุณขับรถได้” ส่วน coaching เป็นการ “อ านวยความสะดวกให้คุณเรียนรู้ที่จะขับรถด้วยการ
ปฏิบัติจริง” 


