
เปลี%ยน  Mindset 
ผูบ้รหิาร

สูค่วามทา้ทาย
ในโลกยคุดจิทิลั
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กรอบความคดิ Mindset

เกดิจาก:   การเรยีนรู ้ประสบการณ ์ความเชื>อ การเลีAยงด ู
การกลอ่มเกลาทางสงัคม

Panu	Satienpoch 4



เคยไดย้นิ เร ื%องแบบนีJหรอืไม่

• คนไทยเลน่กฬีาเป็นทมีไมเ่กง่ 
• เชื>อผูใ้หญ ่ผูอ้าวโุสกวา่ เป็นสิ>งดี
• คนไทยมคีวามสามารถในการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้
• คนไทยใจดี
• คนที>เก็บอารมณแ์ละความรูส้กึได ้เป็นคนดี
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กรอบความคดิ Mindset

เปลี>ยนไดห้รอืไม ่: เมื>อเรามคีวามรูใ้หม่ๆ  ประสบการณใ์หม่ๆ  
ความเชื>อใหม่ๆ
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เคยรูส้กึแบบนีJม ัJย

• เด็กรุน่ใหมน่ี> ไมม่มีารยาทเลย
• เด็กรุน่ใหมทํ่าไมชอบเลอืกงาน
• คนสมยันีA ไมอ่ดทนเลย
• เด็กสมยันีA ชอบเถยีง
• เด็กสมยันีA ชอบทําเฉพาะสิ>งที>ตวัเองชอบ
• คนสมยันีA ทําไมสมาธสิั Aน
• คนสมยันีAชอบมคีวามคดิแปลกๆ
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แตท่ี%เขาคดิคอื

• เด็กรุน่ใหมน่ี> ไมม่มีารยาทเลย
• เด็กรุน่ใหมทํ่าไมชอบเลอืกงาน
• คนสมยันีA ไมอ่ดทนเลย
• เด็กสมยันีA ชอบเถยีง
• เด็กสมยันีA ชอบทําเฉพาะสิ>งที>ตวัเองชอบ
• คนสมยันีA ทําไมสมาธสิั Aน
• คนสมยันีAชอบมคีวามคดิแปลกๆ

• ที>บา้นเราก็ทําแบบนีAแหละ่
• อยากทําในสิ>งที>เหมาะกบัเรา
• คนแกน่ี>น่าเบื>อจัง
• ก็เรามคีวามคดิของเราเองนี>
• เราจะทํางานไดด้ถีา้เราชอบมนั
• เราทําหลายอยา่งไดพ้รอ้มๆกนั
• เขาเรยีกวา่ความคดิสรา้งสรรค์
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• เราจะมลีกูนอ้งและเพื>อนคยุชื>อ SIRI ที>สั>งอะไรก็ได ้
• เราสามารถเก็บเอกสารหนา 600  หนา้พรอ้มรปูอกีกวา่ 10,000 รปู ไว ้

บนกอ้นเมฆ
• อยากรูอ้ะไร ก็แคถ่ามอากู ๋ไมต่อ้งไปหอ้งสมดุแลว้
• อยูท่ี>บา้น แต ่ Shopping อะไรก็ไดจ้ากทั>วโลก
• อยากกนิของอรอ่ยเจา้ไหน บอก Line Man เดีiยวก็ไดก้นิ
• อยูท่ี>ไหนก็คยุแบบเห็นหนา้พรอ้มเสยีง Real time ขา้มประเทศไดง้า่ยๆ
• การประชมุ ไมใ่ชเ่กดิในหอ้งสี>เหลี>ยมเดยีวกนัอกีตอ่ไป

ถา้มคีนบอกปู่ ของเราวา่ 
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ทา่นพรอ้ม หรอืยงั

ที%จะใชป้ระโยชนจ์ากสิ%งใหม่ๆ เหลา่นีJ
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โลกยคุดจิทิลั มอีะไรใหมบ่า้ง

อปุกรณ์
กระบวนการ 

ความคดิ  
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Smart Phone
Tablet

Notebook
Cloud
App

Social Media
 

อปุกรณ์
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On line
Real Time
Integrated

กระบวนการ 
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Out of the box
Start up

Innovation
Creative

One of a kind

ความคดิ  
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 การแบง่กลุม่คนทาํงานออกเป็น 3 Generation 

• มชีวีติเพื>อการทํางาน 
• เคารพกฎเกณฑ ์กตกิา 
• อดทน 
• ทุม่เทกบัการทํางาน
• ทํางานหนักเพื>อสรา้งเนืAอสรา้งตวั 
• ไมเ่ปลี>ยนงานบอ่ย
• จงรักภกัดกีบัองคก์รอยา่งมาก

• ใหค้วามสําคญักบัเรื>อง Work-
life Balance

• ชอบอะไรงา่ยๆ ไมเ่ป็นทางการ
• รูท้กุอยา่งทําทกุอยา่งไดเ้พยีง

ลําพัง ไมพ่ึ>งพาใคร 
• มคีวามคดิเปิดกวา้ง 
• พรอ้มรับฟังขอ้ตติงิเพื>อ

ปรับปรงุตนเอง

• เตบิโตมากบัคอมพวิเตอรแ์ละ
เทคโนโลยี

• ชอบแสดงออก 
• มคีวามเป็นตวัของตวัเองสงู 
• ไมช่อบอยูใ่นกรอบและไมช่อบเงื>อนไข 
• ตอ้งการความชดัเจนในการทํางาน
• มคีวามสามารถในการทํางานที>เกี>ยวกบั

การตดิตอ่สื>อสาร 
• ทํางานหลายๆ อยา่งไดใ้นเวลาเดยีวกนั

Baby Boomer
พ.ศ. 2489-2507 
อาย ุ51–69 ปี 

Generation X
พ.ศ. 2508-2522 
อาย ุ36-50  ปี 

Generation Y
พ.ศ. 2523-2543 
อาย ุ15-35 ปี 



จรงิๆแลว้เราเป็นคนยคุเดยีวกนันะ

NOW
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โอกาสใหม่ๆ  รอทา่นอยู่

• ใชอ้ปุกรณใ์หม่ๆ  ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ
• ทํากระบวนการให ้สั Aน กระชบั และเชื>อมโยง 
• เปิดรับความคดิที>แตกตา่ง เปิดกวา้งยอมรับสิ>งใหม่ๆ  และใช ้
ประโยชนจ์ากคนรุน่ใหม่
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Coaching สูก่ารเป็นผูนํ้าที%
เป็นเลศิ

ภาณุ เสถยีรพจน์



ทา่นเป็นนายแบบไหน
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อกี 10 ปีจากนีJ ทา่นเห็นภาพวา่

ทา่นกาํลงัทาํอะไรอยู่
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ทา่นเคยเป็นแบบนีJม ัJย

• อยากไปเที>ยว แตห่ว่งงาน
• อยากไปตา่งประเทศ แลว้ใครจะดแูลกจิการ
• ทําไมลกูนอ้ง ตอ้งมาถามเราทกุเรื>อง
• ลกูนอ้งไดแ้ตทํ่าตามสั>ง ไมรู่จั้กชว่ยคดิเลย
• ลกูนอ้งไมเ่กง่
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ทา่นอยากเป็นแบบนีJม ัJย

• อยากไปเที>ยว เมื>อไหรก็่ไปได ้ไมแ่ตห่ว่งงาน
• อยากไปตา่งประเทศ ก็วางแผน เลอืกประเทศ แลว้ก็ไป
• ลกูนอ้งเกง่ สามารถคดิและแกปั้ญหาได ้ไมต่อ้งมาถามเราทกุเรื>อง
• ลกูนอ้งรูจั้กชว่ยคดิ
• ลกูนอ้งเกง่
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ลกู
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นอ้ง
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ลกูนอ้ง
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You	can’t	manage	them	if	they	don’t	trust	you.

James	G.	Clawson
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Customer Satisfaction

TOP

MIDDLE
MANAGEMENT

STAFF

Requirementออกคาํสั(ง

กาํหนดความต้องการ

ผู้ประสานงาน

ผู้สนับสนุน

ผู้อาํนวยความสะดวก

พี(เลี=ยง

STAFF

STAFF

MIDDLE
MANAGEMENT

TOP

อดตี
ปัจจุบัน
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เร ิ%มอยา่งไรดี
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Coaching

Mentoring

Training

รปูแบบการพฒันาลกูนอ้ง

เปลี>ยนพฤตกิรรมและ
กรอบความคดิ

Behavioral & Mindset 
Shift

ถา่ยโอนทักษะและ
ความรู ้

Skill & knowledge 
transfer

จดุประกายและให ้
แนวทาง

Inspiration & 
guidance
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Situational	Leadership

Ken Blanchard

32
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GROUP	DISCUSSION

การโคช้ คืออะไร
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GROUP	DISCUSSION

Panu	Satienpoch

การโคช้ คืออะไร
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Coaching คอือะไร

การโคช้คอื การเป็นหุน้สว่นกบัผูรั้บการโคช้ 
ในกระบวนการกระตุน้ความคดิอยา่งสรา้งสรรค ์

เพื>อสรา้งแรงบนัดาลใจใหพ้วกเขานําเอาศกัยภาพ
ทั Aงสว่นตวัและวชิาชพีมาใชอ้ยา่งสงูสดุ

ตามมาตรฐาน สหพันธโ์คช้นานาชาต ิ  
ICF - International Coach Federation
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 เป็นกระบวนการตอ่เนื>อง
ที>จะชว่ยใหค้นสามารถบรรลผุลที>ตอ้งการได ้ 
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- คน้พบ ทําใหก้ระจา่ง และสอดคลอ้งกบัสิ>งที>ผูรั้บการโคช้คาดหวงั
ที>จะบรรลผุล 
- กระตุน้ใหผู้รั้บการโคช้ คน้พบดว้ยตนเอง 
- ชว่ยใหผู้รั้บการโคช้หาทางออก และกําหนดกลยทุธเอง  
- ผูรั้บการโคช้รับผดิชอบและเป็นเจา้ของความคดิ  
- กระบวนการนีA จะชว่ยใหผู้รั้บการโคช้พัฒนาการทํางานและชวีติ 
ในขณะเดยีวกนัก็สามารถพัฒนาความเป็นผูนํ้าและปลดปลอ่ย
ประสทิธภิาพของเขาออกมาไดอ้ยา่งเต็มที>  
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Coaching 

ตา่งกบั 

Teaching, Training, Advising, Mentoring, 
Counseling, Management Consulting 

อยา่งไร
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Teaching, Training, Advising, Mentoring, Counseling, 
Management Consulting จะไดผ้ลด ีถา้ทา่นเป็นผูเ้ชี>ยวชาญใน
เรื>องนัAนๆ ทา่นสามารถบอกใหเ้ขาทําตามความรูแ้ละ
ประสบการณข์องทา่นได ้แต ่เขาจะไมเ่กดิการเรยีนรูท้ี>จะคดิดว้ย
ตวัของเขาเอง  

Coaching จะชว่ยใหค้นสามารถ พฒันาทางเลอืก 
(Solutions) บนพืJนฐานความรูแ้ละประสบการณข์องเขา 
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TAPS Model
Ask

Solution

Tell

Problem

Counseling Coaching

Teaching
Training
Advising
Mentoring

Management
Consulting
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วธิกีารที%ผูนํ้าสามารถนําการโคช้มาใช ้Approach 
for Leader using Coaching technique

• ฟังมากขึAน  
• ชว่ยเขาเขา้ใจปัญหาที>ชดัเจนขึAน โดยการใชคํ้าถาม  
• ยนืยนัปัญหาที>เขาตอ้งการแกไ้ข  
• ชว่ยใหเ้ขา สามารถหาทางออกไดด้ว้ยตวัเอง ดว้ยความรูแ้ละ
ประสบการณข์องเขา โดยกระบวนการใชคํ้าถาม  
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PQC Model
Placement

Questioning
Clarifying
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PQC	+	GROW
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Speak	like	a	Coach

Clear

Caring Concise

Meaningful
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Behavior	Cycle
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สิ%งที%จะเกดิขึJน

1. เป็นการสรา้งความไวว้างใจและศรัทธา  
2. เขาจะมคีวามรูส้กึรับผดิชอบและเป็นเจา้ของมากขึAน  
3. เพิ>งศกัยภาพและประสทิธภิาพของเขา  
4. สรา้งผูนํ้าที>ดสํีาหรับอนาคต  
5. เพิ>มประสทิธภิาพโดยรวม  
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Source: ICF Global Coaching Client Study was commissioned by the ICF but conducted independently 
by PricewaterhouseCoopers.
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Source: ICF Global Coaching Client Study was commissioned by the ICF but conducted independently 
by PricewaterhouseCoopers. Panu	Satienpoch 49



Source: ICF Global Coaching Client Study was commissioned by the ICF but conducted independently 
by PricewaterhouseCoopers.
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Source: ICF Global Coaching Client Study was commissioned by the ICF but conducted independently 
by PricewaterhouseCoopers.
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 Coaching Manager 

• มทีศันคตทิี>อยากชว่ยเหลอืลกูนอ้ง
• เชื>อวา่การชว่ยใหพ้นักงานไดรั้บการพัฒนา 

จะทําใหพ้นักงานมคีวามกา้วหนา้
• มคีวามตอ้งการที>จะควบคมุนอ้ย
• มคีวามเชื>อวา่คนสว่นใหญต่อ้งการการเรยีนรู ้
• มคีวามใสใ่จความรูส้กึผูอ้ื>น
• จะไมพ่ยายามที>จะ Fix คนอื>น
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ในฐานะหัวหน้า เรามีวิธีพูดคุยกับลูกน้องอย่างไร
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จากการพดู 80%
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เป็นการฟงั 80%
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What is Active listening?
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4 Levels of listening

1	
Surface

2
Conversational

3
Active	

4
Deep
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Active listening

  รวมทั Aงการจับประเด็น
เป็นระยะๆ เพื>อให ้
แน่ใจวา่เราเขา้ใจ

ถกูตอ้งและทําให ้  ผู ้
พดูรูส้กึวา่เราตั Aงใจฟัง

 การฟังอยา่งตั Aงใจ  
และสนใจ ทั Aงคําพดู 
นํAาเสยีงและกริยิา
ทา่ทางของผูพ้ดู

เพื>อใหเ้ขา้ใจสาสน์    
ที>ผูพ้ดูตอ้งการที>จะ
สื>อกบัเราครบถว้น

ทั Aงหมด
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กา้วที>หนึ>งของการโคช้

คอื

การฟัง
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การประชุมหนึ, งต่อหนึ, ง
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ทําบ่อยแค่ไหน

และ
มีประโยชน์อย่างไร
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รปูแบบการโคช้

Mini C :  เป็นการโคช้อยา่งไมเ่ป็นทางการ ไมม่กีารตั Aงเป้าหมาย 
แตเ่ป็นการนําทกัษะการโคช้ เชน่ การฟัง การถาม การสะทอ้นกลบั 
การจับประเด็น การทําความกระจา่ง มาใชร้ว่มกบัทกัษะการสื>อสาร
อื>นๆ สามารถใชไ้ดใ้นทนัทใีนทกุๆสถานการณ์

Small C : เป็นการโคช้ที>ใชก้ระบวนการ GROW สามารถเวลาเพยีง 
10 นาท ีกส็ามารถใหค้วามชดัเจนกบัผูรั้บการโคช้

Big C : เป็นการโคช้ดว้ยกระบวนการ และตดิตามความกา้วหนา้ของ
การโคช้ โดยใช ้ FOLLOE Model
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หวัหนา้มหีนา้ที>รับผดิชอบในการใหโ้อกาสการพัฒนา

Development
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วธิกีารพดูคยุหนึ%งตอ่หนึ%ง :

OFF
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appreciation

• ใน 1 เดือนที่ผ-านมา คุณได4
ชมลูกน4องบ4างหรือไม- 

• ชมว-าอย-างไร

• ใน 1 เดือนที่ผ-านมา 
หัวหน4าได4ชมคุณบ4าง
หรือไม- 

• ชมว-าอย-างไร 
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appreciation
ตวัอยา่ง คาํพดูที%เป็นการชื%นชมลกูทมี

“นั>นเป็นผลงาน
ที>เยี>ยมยอดมาก”

“นี>เป็นจดุแข็ง
ของคณุเลยละ่”

“คณุเป็นตวัหลกัสําคญั
ของทมีเลยนะ”

“หวัหนา้สงัเกต
วา่ฉันทําอะไร”

“ฉันรูส้กึภาคภมูใิจ
ในสิ>งที>ฉันทํา

และจะรักษามาตรฐานนัAนไว”้

“ฉันรูส้กึวา่ตวัเอง
มคีวามสามารถ
และมคีณุคา่”
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ขอบคุณ

Thank	you


