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ผู้น ำสร้ำงแรงบันดำลใจ 
จำกผู้น ำในต ำแหน่ง...สู่ผู้น ำในต ำนำน  
 

ธรรมชำติสร้ำงมนุษย์ใหใ้ช้ชีวิตร่วมกันเป็นสังคม ท ำใหม้นษุย์เริ่มรู้จักค ำว่ำ "ผู้น ำ"  

เพื่อด ำรงเผ่ำพันธุ์และควำมอยู่รอด ในอดีตทฤษฎีภำวะผูน้ ำเป็นเรื่องของ

คุณลักษณะของผูน้ ำและผลลัพธ์ที่ต้องกำรเพียงเท่ำนั้น 
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จนถึงวันนี้ทฤษฎีภำวะผู้น ำเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงมำก เพรำะควำมคิด

และพฤติกรรมของมนุษย์เปลีย่นแปลงจำกเดิม ทฤษฎีภำวะผู้น ำกลับถูก

ใช้อธิบำยควำมต้องกำรของผู้ตำมซึ่งถือเป็นแนวควำมคิดทีแ่พร่หลำย

มำกในปัจจุบัน 

 
มนุษย์ถูกขับเคลื่อนด้วยแรงจำกภำยใน แรงบันดำลใจคือส่ิงที่ทุกคน

ต้องกำร Inspirational  Leadership จึงมีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งส ำหรับ

องค์กรที่มุ่งหวังควำมส ำเร็จอย่ำงยั่งยนืรวมทั้งผูน้ ำรุ่นใหม่ทีต่้องเจอ

ควำมทำ้ทำยในรูปแบบต่ำงๆ เนื่องจำกเป็นรูปแบบที่ใช้งำนได้ผลจริง 

ไม่ซับซ้อนและส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วมกับควำมส ำเร็จนั้น 

วัตถุประสงค์ 
• เข้ำใจวิวัฒนำกำรและควำมหมำยของภำวะผู้น ำ  

• สำมำรถปรับใช้ภำวะผูน้ ำตำมหลักกำรและบทบำทที่รับผิดชอบ 

• เพิ่มควำมเข้ำใจควำมต้องกำรพื้นฐำนของงำน และปัจจัยกำรบริหำร

ทรัพยำกรมนุษย ์

• ทรำบรูปแบบภำวะผู้น ำของตัวเอง และเข้ำใจหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบ 

• เข้ำใจถึงควำมส ำคัญในกำรปรับเปลี่ยนภำวะผู้น ำให้สอดคล้องกับ

ควำมสำมำรถและพฤติกรรมของผู้อืน่ 

• สำมำรถใช้ภำวะผู้น ำเพือ่สร้ำงแรงบันดำลใจให้ผู้อื่น 

• เห็นควำมส ำคัญในกำรพัฒนำตัวเองและผู้อืน่ 

หัวข้อกำรเรียนรู้และเนื้อหำวิชำ 
วิวัฒนำกำรของภำวะผู้น ำ ศึกษำแนวควำมคิดผู้น ำสร้ำงแรงบันดำลใจ 

จำกหลักกำร บทบำทและหน้ำที่ประกอบกรณีศึกษำและลงมอืท ำ 

เพื่อควำมเขำ้ใจที่ง่ำยขึ้น และสำมำรถใช้ได้จริงกับสังคมไทย 

หัวข้อกำรเรียนรู้ 
‣ 5 ขั้นบันไดส ำหรับผู้น ำ 

‣ 4 เครื่องมือสร้ำงแรงบันดำลใจ 

‣ 3 หน้ำที่สร้ำงผลงำนสร้ำงผูน้ ำรุ่นต่อไป 

‣ 2 บทบำทผู้น ำสร้ำงแรงบันดำลใจ 

‣ 1 ตัวตนที่แท้จริงของผู้น ำ 

เนื้อหำวิชำ :  

ภำคเช้ำ 0900-1200 (Coffee Break 15 นำที) 

Inspiration and Motivation 
• ควำมหมำยที่ชัดเจนของผู้น ำสร้ำงแรงบันดำลใจ 

• มนุษย์กับแรงขับเคลื่อนจำกภำยใน 

• ปัจจัยที่ท ำให้เกิดแรงบันดำลใจ 

" มนุษย์ถูกขับเคลื่อน 

ด้วยแรงจำกภำยใน  

แรงบันดำลใจ 

คือสิ่งที่ทุกคนต้องกำร " 

หลักสูตรน้ีเหมำะส ำหรับ 

ผู้บริหำร หวัหน้ำงำนรุ่นใหม่ รวมท้ัง

พนักงำนท่ัวไปเพื่อพร้อมจะก้ำวข้ึนสู่

บทบำทผู้น ำ และสำมำรถใช้ภำวะผู้น ำ

ได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม 
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The Permission Leader  
• บันไดขั้นแรกของผูน้ ำสร้ำงแรงบันดำลใจ(Positioning to Permission) 

• 4 เครื่องมือ สร้ำงแรงบันดำลใจ(4C) 

• วิสัยทัศน์คือรำกแก้วของผู้น ำ(Clear Vision) 

• กำรส่ือสำรสร้ำงแรงบันดำลใจ(Communication for Inspiration) 

• กำรท ำงำนแบบทุกคนมีส่วนร่วม(Collaboration) 

• กำรควบคุมอำรมณ์ของผู้น ำ หัวใจส ำคัญผู้น ำสร้ำงแรงบันดำลใจ(Control Emotion) 

 

ภำคบ่ำย 1300-1700 (Coffee Break 15 นำที) 
 

The Production and People Leader 

• เรียนรู้จำกหลักกำรทรงงำนของพ่อ องค์พระผูน้ ำในใจไทยทั้งชำต ิ

• กำรปรับเปลี่ยนรูปแบบผู้น ำตำมควำมเหมำะสม 

• กำรมอบหมำยและให้อ ำนำจกับพนักงำน(Delegating and Empowering) 

• ผู้น ำกับกำรพัฒนำผู้อื่น(Safe Area ,The Area of Development) 

Role Model and Authentic Leader 
• บทบำทของผู้น ำสร้ำงแรงบันดำลใจ 

• กำรน ำโดยแสดงเป็นตัวอย่ำง(Lead by Example) 

• ตัวตนที่แท้จริงสู่กำรเป็นผู้น ำที่ยั่งยนื 

Conclusion : Q&A 

ลักษณะกำรฝึกอบรม 
หลักสูตร 1วัน เน้นเรื่องกำรฝึกปฏิบัติในรปูแบบกิจกรรมและกรณีศึกษำ รวมทั้งแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น 

จำกกำรบรรยำยประกอบส่ือกำรสอนที่หลำกหลำย 

 

สัดส่วนกำรฝึกอบรม 
 

  

บรรยายประกอบส่ือการสอน  20% 

เร่ืองเล่าและกรณีศึกษา 20% 

กจิกรรมและแลกเปล่ียนความคิดเห็นประกอบการเรียนรู้ 60% 

 

ระยะเวลำฝึกอบรมและจ ำนวนผู้รับกำรฝึกอบรม 
1วัน ,ไม่เกิน 30 คน 

วิทยำกรผู้ให้กำรอบรม  
กัปตันจีรพัฒน์ เอี่ยมสรรพำงค ์
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