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TRAINING OUTLINE  
 

ภาวะผู้นํากับการพฒันาทกัษะการบริหาร 

อย่างมีประสิทธิภาพ 
Leadership and Development Managerial Skills for Effective Management 

 

 
***ดูรายละเอียดประวัติวิทยากรด้านล่าง                    

 

PRINCIPLES 
 

 ในปัจจุบนั ผู้ประกอบการธุรกิจต้องเผชิญกับการแข่งขนัทีXรุนแรง จําเป็นต้องปรับกระบวนการ
ทางธรุกิจทีXสามารถตั [งรับหรือดําเนินการเชิงรุกทีXสอดรับกบัปัจจยัภายนอก และยงัต้องบริหารปัจจยัภายใน
เพืXอเพิXมขีดความสามารถในการแข่งขนัอีกด้วย โดยเฉพาะการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดประโยชน์
สงูสดุได้นั [นจําเป็นต้องใช้ภาวะผู้ นําของทีมงานอย่างมาก ในการบริหารงานสมยัใหม่ ผู้บริหารระดบัต่างๆ
เป็นผู้ กําหนดทิศทางขององค์การ พัฒนาทีมงาน จัดระบบในกระบวนการทํางาน และสร้างแรงจูงใจ
พนกังานเพืXอให้ผลการดําเนินงานมีประสิทธิภาพและได้ประสิทธิผลทีXจะนําพาองค์การสู่ความสําเร็จทาง
ธรุกิจ ได้รับการยอมรับจากลกูค้าและสงัคมทัXวไป 

        **หากท่านมีพนักงานที�ทํางานดี และทํางานกับท่านมาเป็นเวลานานอยากจะเลื�อน
ตาํแหน่งให้เป็นหัวหน้างานก็ยังเกรง ๆ อยู่ว่าจะบริหารงานลูกน้องไม่ได้ รับภาระงานที�เพิ�มขึ :นไม่
ไหวหวัหน้างานใหม่ 

        ** ผู้บริหารระดับต้นยังไม่กล้าตัดสินใจต้องอาศัยท่าน หรือผู้บริหารตัดสินใจ
ตลอดเวลาเปลี�ยนลูกน้องเป็นแฟชั�น ลูกน้องอยู่ไม่ทน 

            ** หัวหน้าใช้อารมณ์ในการทาํงานแทนการใช้เหตุผลหัวหน้างานไม่กล้าว่ากล่าวตักเตือน
ลูกน้องหัวหน้าไม่สามารถถ่ายทอด นโยบายระดับสูงให้ลูกน้องได้เข้าใจได้                 

วทิยากร: อาจารย์สุกจิ ตรียุทธวัฒนา 
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 OBJECTIVES 

1. เพืXอให้ทราบถงึรูปแบบของภาวะผู้ นํายคุใหม่ทีXจะนําไปประยกุต์ใช้ในการบริหารคน 
2. เพืXอเสริมสร้างทกัษะในการเป็นผู้ นําทีXได้งานและได้ใจคน 
3. เพืXอให้ได้แนวทางในการปรับปรุงงานในภารกิจของผู้ นํา 
4. เพืXอสร้างทศันคติเชิงบวกแก่หวัหน้างาน 
5. เพืXอให้ผู้ เข้าอบรมรู้และเข้าใจเรืXองการประสานงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
6. เพืXอให้ผู้ เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจทกัษะตา่งๆทีXจําเป็นในการทํางานร่วมกนัเป็นทีมทีXดี 

       เพืXอบรรลเุป้าหมายขององค์กร 
 7.   เพืXอให้ผู้ รับการฝึกเข้าใจถงึความสําคญัของการสืXอข้อความและบทบาทของตนเองในระบบ

การสืXอสารข้อความวิธีตา่งๆทีXสามารถใช้ได้ในการสืXอข้อความกบับคุคลในระดบัตา่งๆขององค์กรเลือกวิธีทีX
เหมาะสมในแตล่ะสถานการณ์ทีXจะสง่ผลให้องค์กรมีประสิทธิภาพมากยิXงขึ [นในการดําเนินงาน 
 
AREAS OF STUDY 
 

1. บทบาทภาระหน้าที�ความรับผิดชอบและคุณสมบัตขิองหวัหน้างาน 

• ผู้ นําและภาวะผู้ นําทีXทําให้เกิดการเปลีXยนแปลง 

• การพฒันาภาวะผู้ นําในเชิงแนวคิดและการปรับเปลีXยนพฤติกรรมให้เป็นทีXยอมรับจาก
ผู้ใต้บงัคบับญัชา 

• วเิคราะห์ความแตกต่างระหว่างหวัหน้างานกบัผู้ นําว่าทําไมถึงต้องเป็นผู้ นํามากกว่าความ          
            เป็นแค่หวัหน้างาน 

• ประเภทและบทบาทหน้าทีXความรับผิดชอบของหวัหน้างาน 

• คณุสมบตัิของผู้บริหารและหวัหน้างานยคุใหม่ 

• สดุยอดผู้บริหารและหวัหน้างานยคุใหม่ (การเปลีXยนแปลง และวิสยัทศัน์ใหม่ ) 

• ผู้ นําทีXพงึปรารถนาและไม่พงึปรารถนา 
• แนวทางการบริหารงานสมยัใหม่ทีXได้ผลและมีประสิทธิภาพ 
• เทคนิคการบริหารคนในการคดัเลือกพนกังานให้ปฏิบตัิงานตามความสามารถ 

• การวางแผนงานในเชิงกลยทุธ์ และปฏิบตัิเพืXอตอบสนองเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
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• กระบวนการตดัสินใจ และการจดัลําดบัความสําคญัของงานก่อนและหลงั 

• แบบฝึกหดั กรณีทีXศกึษา 
2.   เทคนิคการมอบหมายงาน การสั�งงาน และการตดิตามงาน 

• เทคนิคการมอบหมายงานทีXลกูน้องเต็มใจทํางานและได้ผลงานทีXดี 

• เทคนิคและขั [นตอนการสัXงงานแบบมีส่วนร่วม 

• หลกัการในการกําหนดมาตรฐานการปฏิบตัิงานเพืXอการควบคมุงาน 

• หลกัการควบคมุงานในเชิงป้องกนั 

• มาตรการต่างๆในการติดตามงานและการควบคมุงาน 

• กรณีศกึษา แบบฝึกหดั อภิปรายปัญหาและแนวทางการแก้ไข 
1. การเสริมสร้างภาวะผู้นําสาํหรับการจงูใจผู้ใต้บังคับบัญชา 

• ความหมาย  ความเหมือน และความแตกต่างของการจงูใจ 

• ระดบั และประเภทของการจงูใจทีXส่งผลต่อความสําเร็จในการจงูใจ 

• พฤติกรรมและความต้องการของมนษุย์ทีXเป็นแรงจงูใจพื [นฐาน 

• เทคนิคการจงูใจทีXไม่ต้องใช้เงินแต่เป็นการจงูใจด้วยรายได้ทางจิตซึXงสําคญักว่า 

• สตูรสําเร็จการจงูใจทีXเป็นกระบวนการ และสามารถใช้ได้ในทกุโอกาส 

• ผู้ นํากบัการจงูใจ ด้วยการแข่งขนัทีXมีประสิทธิภาพ 

•  เทคนิคการสร้างแรงจงูใจให้ผู้ใต้บงัคบับญัชาทํางานให้ 

•  กรณีศกึษา  
2. การพัฒนาผู้ใต้บงัคับบัญชาการสอนงาน (OJT ) 

• เหตผุลและความจําเป็น(ทั [งต่อองค์กร และหวัหน้า)ทีXต้องมีการพฒันาผู้ใต้บงัคบับญัชา 

• เทคนิคและวิธีการพฒันาผู้ใต้บงัคบับญัชา 

• หลกัการสอนงานในห้อง และหน้างาน 

• การเตรียมความพร้อมเพืXอการสอนงาน 

• ประโยชน์การสอนงาน 

• การทําแผนการสอนปฏิบตั ิ
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3. การพัฒนาการสื�อสารเพื�อการประสานงาน 

• ความสําคญัและการพฒันาทกัษะในการสืXอสาร 

• อปุสรรคการสืXอสารต่างๆ และแนวทางการแก้ไข 
4. การกาํหนดทางเลือก และการตัดสินใจในการแก้ปัญหา และความขัดแย้ง 

• เทคนิคในการแก้ปัญหา และกระบวนการตดัสินใจ  

• การบริหารความขดัแย้งให้เกิดประโยชน์ในการบริหารงาน 

• ทําอย่างไรให้ผู้ใต้บงัคบับญัชารู้สกึอยากทํางานกบัสภาพแวดล้อมทีXเป็นอยู่ 

• ทําอย่างไรไม่ให้ลกูน้องลาออกบ่อย ๆ และการแก้ไขสถานการณ์ของพนกังานทีXขาด 

• ความรับผิดชอบ 

• การตําหนิและการแก้ไขข้อผิดพลาดอย่างสร้างสรรค์ 

• ศิลปะการบริหารจดัการลกูน้องประเภทต่างๆทีXมีปัญหาเกีXยวกบัพฤติกรรมการทํางาน 
 
หมายเหต ุ  หวัข้อทีXเสนอสามารถปรับเปลีXยนได้ตามความต้องการของลกูค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร 
 

TRAINING TOOLS 
 

มีการบรรยายและกิจกรรมระดมสมอง พร้อมทั [งการทํากิจกรรมประชมุเชิงปฏิบตักิาร เพืXอเป็นการฝึกคิดและวางแนว
ทางการปฏิบตังิานร่วมกนั 

1. เนื [อหาใน PowerPoint  
2. เอกสารประกอบการบรรยาย  (ซึXงจะเหมือนกบัเนื [อหาใน ใน PowerPoint) 
3. ตวัอยา่งประกอบการบรรยาย 
4. กิจกรรมระดมสมอง Workshop 
5. อืXน ๆ  
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SUMMARY DETAILS 

• จํานวน 1 วนั รวม 6 ชัXวโมง (เวลา 09.00 - 16.00 น.) 

• กรุณาจดัเตรียมห้องจดัอบรมและอปุกรณ์ทีXใช้ในการอบรม เชน่ LCD, Flip Chart , ปากกาเมจิ 

• กรุณาจดัเตรียมอาหารวา่งสําหรับวิทยากร และผู้ เข้ารับการอบรม 

• วิทยากรผู้ทรงคณุวฒุิ อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา กรุณาดปูระวตัิวิทยากรในหน้าถดัไป 
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PROFESSIONAL INSTRUCTOR                          อาจารย์สุกจิ  ตรียุทธวัฒนา   
ประวัติการศึกษา                                                                                                                                      

ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (ความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ) (Political Science, International Relation) มหาวิทยาลยัรามคําแหง  
ปริญญาโท การจดัการ (ภาครัฐและเอกชน) (Master of  Management, Public Administration มหาวิทยาลยัคริสเตียน  
Certificated to Securities Marketing (Securities Training Association)         
 

การฝึกอบรม – สัมมนา Certificated to Train the Trainer, Certificated to Excellent to Customer Service (สถาบนัเพิXมผลผลติ
แหง่ชาติ), Certificated to Impressive Personality   Development Program (สถาบนัพฒันาบคุลกิภาพ จอห์น โรเบิร์ต เพาเวอร์ส) 
 
การทาํงานในปัจจุบนั ประสบการณ์ด้านการขายและการตลาด ด้านบริการลกูค้า ด้านการบริหาร และพฒันาทรัพยากรมนษุย์รวม
แล้วเกือบ 25 ปี จากบริษัทและองค์กร ชั [นนําหลายแหง่, ประสบการณ์ด้านการตลาดขายตรงและด้านการเป็นวิทยากรมามากกวา่ 20 
ปี, ผู้จดัการฝ่ายขายและฝึกอบรม บริษัท สปอร์ตทรอน อินเตอร์เนชัXนแนล (ประเทศไทย)จํากดั, ผู้ อํานวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ และ
การตลาด บริษัท ลาชเูล ่คอสเมติคส์ (ประเทศไทย) จํากดั, ผู้บริหาร และทีXปรึกษา  ฝ่ายทรัพยากรบคุคล ฝ่ายพฒันาองค์กร และธุรกิจ 
บริษัท แอกเซส อินดสัเตรียล เทคโนโลยี จํากดั 

 
ปัจจุบัน ทีXปรึกษาด้านพฒันาศกัยภาพบคุคลและระบบให้กบัหนว่ยงานองค์กร บริษัทเอกชนทัXวไป และองค์กรระบบขายตรงหลาย
องค์กร, อาจารย์พิเศษประจํา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร, มหาวิทยาลยัศรีปทมุ, มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย, มหาวิทยาลยัเกริก, 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ธญับรีุ  
 

ผลงานทางวิชาการ เขยีนบทความลงคอลมัน์ “เปิด..อก..คยุ” ในหนงัสอืพิมพ์ เส้นทางนกัขาย ลงประจํารายปักษ์, เขียนบทความลง

คอลมัน์ “Here We Go” ในนิตยสาร ทางการตลาดและเศรษฐกิจ CEO THAILAND ลงประจํารายเดือน 

 

ผลงานทางสื�อรายการโทรทัศน์ ออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์ผา่นดาวเทียมช่อง Smart SME ในรายการ Innovative Variety ทาง 
True Vision และช่องสถานีอืXนๆทีXอยูใ่นเครือขา่ย  
 

บริษัทและหน่วยงานราชการที�เชิญไปบรรยาย (บางสว่น) SCG CHEMICALS CO.,LTD., SCG LOGISTIC CO.,LTD., THAI 
SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD., BOON RAWD BREWERY CO.,LTD (SINGHA CORPORATION), MK SERVICE 
TRAINING CENTER CO.,LTD. (RESTAURANT), EASY BUY CO.,LTD., GLICO (THAILAND) CO.,LTD., BEIERSDORF 
(THAILAND) CO.,LTD. (NIVEA), TWINLOTUS CO.,LTD (ดอกบวัคู)่, การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) บางกรวย 
นนทบรีุ, กรมการพฒันาชมุชน ข้าราชการระดบัชํานาญการพิเศษสงักดักระทรวงมหาดไทย, มลูนิธิเด็กโสสะแหง่ประเทศไทย ในพระ
บรมราชินปูถมัภ์, สาํนกังานตรวจสอบภายในทหาร (สตน.), สาํนกังานสาธารณสขุ อ.เมือง จ.ลาํพนู, สาํนกังานสรรพากร เขตพื [นทีX 3, 
สาํนกังานประกนัสงัคม (สปส), โรงเรียนภาษานสุรณ์ บางแค, องค์กรอิสระนกัธุรกิจแอมเวย์ ระดบั ตรีเพชร 1 องค์กร, องค์กรอิสระนกั
ธุรกิจแอมเวย์ ระดบัเพชรบริหาร 2 องค์กร, องค์กรอิสระนกัธุรกิจแอมเวย์ ระดบัเพชร และมรกต  15 องค์กร และอีกหลายร้อยบริษัทชั [น
นํามากมาย ฯลฯ 
 

การติดต่อ 02-615-4499, 02-615-4477-8     hipotraining@hotmail.com, www.hipotraining.co.th 


