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Organizational Development Program (ODP)
โครงการเรี ยนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและเพิม่ พลังองค์กรแห่งคุณภาพ

หลักสูตร การพัฒนาทัศนคติท่ ด
ี ใี นการทํางาน
(Create Good Attitude @ Work)

โดยใช้ เกมท้ าทายอัตตาสลับการบรรยาย (Ego Challenge Game & Short Lecture)
ระยะเวลาอบรมสัมมนา 1-2 วัน

หลักการและเหตุผล

การฝึ กอบรมและพัฒ นาบุค ลากรเป็ นสิ่ ง ที่ มี ค วามสํ า คัญ และจํ า เป็ นอย่ า งยิ่ ง ต่ อ ตัว พนัก งานผู้
ปฏิ บตั ิงานและองค์กร เพราะความสํ าเร็ จในการดําเนินงานขององค์กรนัน้ ขึ ้นอยู่กับ “คน” หรื อบุคลากรผู้
ผลักดันให้ แผนการทังหลายกลายเป็
้
นความจริ ง หากองค์กรใดมีทรัพยากรบุคคลซึ่งเพียบพร้ อมไปด้ วยความรู้
ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติที่เหมาะสมต่อการปฏิบตั ิงานต่าง ๆ แล้ ว การดําเนินกิจกรรมขององค์กรก็
จะเป็ นไปอย่างราบรื่ น ในทางตรงกันข้ ามการดําเนินการขององค์กรจะประสบปั ญหาและอุปสรรคต่าง ๆ หาก
บุคลากรเหล่านันขาดความพร้
้
อมในการปฏิบตั ิงาน ดังนันการอบรมเพื
้
่อพัฒนาประสิทธิ ภาพและเพิ่มพลังใน
การทํางานยุคใหม่จงึ มีบทบาทสําคัญประการหนึ่งในการเพิ่มพูน ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงวิธีการคิด ทัศนคติ
ความรู้ ความสามารถ และทัก ษะของบุค ลากรเพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ แนวทางการพัฒ นามนุ ษ ย์ ที่ ยั่ง ยื น
(Sustainable Development) คือมุ่งเน้ นการพัฒนาบุคลากรให้ “เป็ นคนเก่ง” และ “เป็ นคนดี” จนสามารถ
ตอบสนองวิสยั ทัศน์ เป้าหมาย และนโยบายการดําเนินงานขององค์กรได้
โครงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อเสริ มสร้ างวัฒนธรรมใหม่ในการทํางาน โดยใช้ เกมท้ าทายอัตตา
สลับการบรรยาย (Ego Challenge Game and Short Lecture) หลักสูตร “ การพัฒนาทัศนคติที่ดีในการ
ทํ างาน” เป็ นแนวทางการพัฒ นาบุคลากรที่ ส นุกสนาน ตื่น เต้ น ท้ าทาย เข้ า ใจง่าย ได้ ส าระประโยชน์ ที่ใ ช้
ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรและทีมงานได้ อย่างเป็ นรูปธรรม เพื่อผลักดันผลงานขององค์กรบรรลุผลสําเร็ จตาม
เป้าหมาย โดยกระบวนจะทําให้ ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรมได้ เรี ยนรู้ เกี่ยวกับการขุดรากถอนโคนทางความเชื่อ
ทัศ นคติ ค่า นิ ยม และพฤติ กรรมการทํ า งานที่ ไ ม่ถูก ต้ อ งและเหมาะสมในการ อัน ได้ แ ก่ การมี จิ ต สํ า นึก
รับผิดชอบในหน้ าที่ (Accountability) การเป็ นผู้ที่มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม และความซื่อสัตย์สจุ ริ ตในการทํางาน
(Integrity) ซึง่ มีความท้ าทายของจิตใจ (Ego Challenge) เป็ นตัวจุดชนวนที่สําคัญ
เกมท้ าทายอัตตา (Ego Challenge Game) เป็ นกระบวนการเบื ้องต้ นของการเรี ยนรู้ซึ่งผู้เข้ าร่ วม
กิ จกรรมจะเกิ ดการเรี ยนรู้ ด้ วยตนเอง ค้ นพบตนเอง โดยอาศัยตนเองและกระแสกลุ่มเป็ นผู้ช่วย เรี ยนรู้ การ
ทํางานพัฒนาและปรับปรุงตนเองสูผ่ ้ ทู ี่มีประสิทธิภาพสูงตามแนวทาง “เป็ นคนเก่ง” และ “เป็ นคนดี”
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เป้าหมายของ Ego Challenge Game เป็ นการพัฒนาศักยภาพแห่งตน (self potential) ให้ มีการ
เติบโตเข้ มแข็งทางกาย (physical growth & strength) และเข้ มแข็งภายในจิตใจ (inner growth & strength)
โดยมีการผสมผสานแนวคิด ทฤษฎี และหลักการทางตะวันตกและพุทธวิถี เพื่อบรรลุจดุ สําคัญ คือการทะลุ
ผ่านจุด (impasse) ซึ่งเราคิดว่าทําไม่ได้ (can not) เป็ นไปไม่ได้ (impossible) ทนไม่ได้ (unbearable) และ
จิตสํานึกของตนเอง (conscious) เป็ นต้ น

วัตถุประสงค์ ของการฝึ กอบรม
1. เพื่ อ พัฒ นาศัก ยภาพและเตรี ย มความพร้ อมของบุค ลากรภายใต้ สภาวะการเปลี่ ยนแปลงของ

สภาพแวดล้ อมทังภายในและภายนอกองค์
้
กร เช่น การเปลี่ยนแปลงแนวคิด (Paradigm) ทัศนคติ
(Attitude)
ความรู้ (Knowledge) และทักษะ (Skill) ที่จําเป็ นในการพัฒนาและปรั บปรุ ง
ประสิทธิภาพสูก่ าร “เป็ นคนเก่ง” และ “เป็ นคนดี”
2. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรมได้ เรี ยนรู้แนวคิด ทฤษฎี และหลักการสมัยใหม่ตามแนวทางตะวันตก
และพุทธวิถีที่จะช่วยพัฒนาตนเองสูผ่ ้ ทู ี่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการทํางาน
3. เพื่อทําให้ สามารถวิเคราะห์และแจกแจงวิธีการคิด ทัศนคติ ความรู้ และพฤติกรรม หรื ออุปนิสยั การ
ทํางานที่มีผลกระทบต่อการดําเนินการและการบรรลุเป้าหมายขององค์กร

การออกแบบหลักสูตรฝึ กอบรม
หลักสูตรนีจ้ ะมุ่งเน้ นการพัฒนาประสิทธิภาพและเพิ่มพลังทางการคิดเชิงบวก มีทศั นึติที่ถูกต้ อง
เหมาะสมต่องานและองค์กร ตลอดจนมีพฤติกรรมการทํางานที่สอดคล้ องกับวิถีทางแห่งการเป็ น “เป็ นคนเก่ง”
และ “เป็ นคนดี” โดยจะทําการแบ่งผู้เรี ยนออกเป็ นกลุ่ม ๆ ละ 6 - 8 ท่าน เพื่อทํางานส่วนบุคคลและทํางาน
ร่ วมกัน เป็ นที ม ตามภารกิ จ ที่ ไ ด้ รั บมอบหมายให้ บรรลุผ ลสํ าเร็ จ ตามเป้าหมาย ด้ วยกระบวนการเรี ยนรู้ 3
ขันตอนต่
้
อไปนี ้
ขันที
้ ่ 1 : Awareness คือการทําให้ เกิดการตระหนักและยอมรับในการเปลี่ยนแปลงวิธีคิด ทัศนคติ
และพฤติกรรมเพื่อเสริ มสร้ างวัฒนธรรมใหม่ในการทํางานที่สอดคล้ องกับวิถีทางแห่งการเป็ น
“เป็ นคนเก่ง” และ “เป็ นคนดี” โดยใช้ เกมทางจิตวิทยา (Psychology Games)
ขันที
้ ่ 2 : Understanding คือขันการสร้
้
างความรู้ความเข้ าใจที่ถูกต้ องเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และ
หลักการพัฒ นาทัศนคติแ ละพฤติกรรมที่ ดีใ นการทํ างานโดยใช้ เ กมท้ าทายอัตตาสลับการ
บรรยาย (Ego Challenge Game and Short Lecture)
ขันที
้ ่ 3 : Implementation คือขันของการนํ
้
าแนวคิด หลักการ ความรู้ ทัศนคติ และทักษะที่จําเป็ น
ต่อการพัฒนาทัศนคติและพฤติกรรมที่ดีในการทํางานไปใช้ ในการปฏิ บตั ิงานจริ งในองค์กร
โดยใช้ กิจกรรมกลุม่ ปฏิบตั กิ าร (Workshop)
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กิจกรรมและเครื่ องมือการฝึ กอบรม/สัมมนา
• กิจกรรมสร้ างพลังทีม (KK Bank Team Build up)
• เกมการบริ หารสลับการบรรยาย (Management Game and Short Lecture)
• เกมท้ าทายอัตตา (Ego Challenge Game)

รายละเอียดหลักสูตรเนือ้ หาวิชา
1. การบริ หารความเปลี่ยนแปลงสูผ่ ้ ทู ี่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการทํางาน
1.1 เริ่ มต้ นที่ตวั บุคลากร
• ปรับรูปแบบความคิดใหม่ (Paradigm)
• พัฒนาและปรับปรุงพฤติกรรมส่วนตัว
• วัฒนธรรมการทํางานที่เป็ นปั ญหาต่อความสําเร็จขององค์กร
1.2 การปรับเปลี่ยนวิธีคดิ ของตนเอง (ความเชื่อ ทัศนคติ และค่านิยม)

• การยอมรับนับถือตนเอง (Self - esteem)
• การเสริ มสร้ างทัศนคติ ความเชื่อ และค่านิยมในการทํางาน
• การพัฒนาความคิดที่เป็ นบวก (Positive thinking)
1.3 ฝึ กวิเคราะห์ความล้ มเหลว 10 ประการในตัวเอง และแนวทางแก้ ไข
1.4 การพัฒนานิสยั ที่ไม่ดีไปสูก่ ารเป็ นผู้ที่มีนิสยั ดีโดยการจัดทําบัญชีนิสยั เสีย
2. หลักและวิธีการทํางานที่สอดคล้ องกับคุณธรรมของการเป็ น “คนเก่ง” และ “คนดี”
2.1 หลักคุณธรรมสําหรับคนเก่ง
• แสงเงินแสงทองของชีวิตที่ดีงาม 7 ประการ
- แสวงหาแหล่งปั ญญาและความรู้ที่ดี
- มีวินยั เป็ นพื ้นฐานของการดําเนินชีวิต
- มีจิตใจใฝ่ รู้ สร้ างสรรค์
- มุง่ มัน่ ฝึ กตนจนเต็มสุดภาวะที่ความเป็ นคนจะให้ ถึงได้
- ถือหลักเหตุปัจจัยมองอะไรๆ ตามเหตุและผล
- ตังตนอยู
้
ใ่ นความไม่ประมาท
- ฉลาดคิดแยบคายให้ ได้ ประโยชน์และความจริง
• กํากับชีวิตด้ วยธรรมสี่ (ฆราวาสธรรม ๔)
- สัจจะ (ความจริง) : ดํารงมัน่ ในสัจจะ ซื่อสัตย์ จริงใจ พูดจริง
- ทมะ (ฝึ กตน) : บังคับควบคุมตนเองได้ รู้จกั ปรับปรุงตนให้ ดียิ่งขึ ้น
- ขันติ (อดทน) : ทําหน้ าที่การงานด้ วยความขยันหมัน่ เพียร
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- จาคะ (เสียสละ) : มีนํ ้าใจ เอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่ ไม่ใจแคบ
2.2 หลักคุณธรรมสําหรับคนดี
• จริ ยธรรมที่งดงามในการทํางาน
• คุณธรรมในการสร้ างความซื่อสัตย์สจุ ริตในการทํางาน
• การพัฒนาตนเองสูผ่ ้ ทู ี่มีประสิทธิภาพสูงสุดตามหลักไตรสิกขา
ศีล คือ การแสดงออกหรื อพฤติกรรมทางกายและวาจา 10 ประการ
สมาธิ คือ จิตใจ ได้ แก่ ใจสงบ ใจสะอาด และใจสบาย
- ปั ญญา คือ การเป็ นผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่มากพอต่อตําแหน่ง
งานที่ทํา
3. พลังแห่งการทํางานเชิงรุก (The Power of Proacitive Thinking)
3.1 การควบคุมพลังแห่งชีวิตและทัศนคติของตัวเรา
3.2 แบบทดสอบทางจิตวิทยา (Psychology Test) ประเมินระดับการคิดแง่รุก
3.3 พัฒนาวิธีการอธิบายสภาพแวดล้ อมของคนมองโลกแง่ดี
3.4 การกําจัดแนวคิดและวิธีการตีความแบบคนมองแง่ลบ
3.5 ยุทธวิธีรับมือและแก้ ไขปั ญหาด้ วยการมองแง่ดี
3.6 วิธีปฏิบตั ติ นสูค่ วามแข็งแกร่งทางคุณธรรมและจริยธรรมในการทํางาน
4. กิจกรรมสร้ างข้ อกําหนดมาตรฐานการประพฤติปฏิบตั ทิ ี่พงึ ประสงค์ (Code of Conducts)
4.1 การกําหนดวิธีทางขององค์กร (Way)
4.2 สร้ างข้ อข้ อกําหนดมาตรฐานการประพฤติปฏิบตั ทิ ี่พงึ ประสงค์ (DNA)
ระยะเวลา / สถานที่ ฝึกอบรม/สัมมนา
ระยะเวลาการอบรม 1-2 วัน เวลา 09.00-16.00 น. ฝึกอบรมภายในบริ ษัท หรื อนอกสถานที่
วิ ทยากรผู้นําสัมมนา อาจารย์ภวู ส์ มิง กองเกิด และทีมงาน
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการสร้างวัฒนธรรมและคุณค่าองค์กร การบริหารการเปลีย่ นแปลง
การพัฒนาผูน้ ําองค์กรยุคใหม่ การผ่าตัดองค์กรด้วย DNA และการทํางานเป็ นทีม
• ประธานกรรมการบริหารอุทยานการเรียนรูเ้ กษตรศาสตร์ (KU Learning Resort)
• ประธานกรรมการบริหารบริษทั โรงแรมเดอะกรีนแลนด์ รีสอร์ท จํากัด
• ประธานกรรมการบริหารกลุม่ บริษทั ในเครือวิชนกรุ
ั ่ ๊ป (VisionGroup)
• กรรมการและผูอ้ าํ นวยการ HRD Designer (Thailand) Institute
• ประธานทีป่ รึกษาโรงแรมวังสวนสุนนั ทา แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนนั ทา
• อาจารย์พเิ ศษสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
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อาจารย์ ภูวส์ มิ ง กองเกิ ด
การศึกษา






ผู้เชี่ยวชาญการฝึ กอบรมแนวพฤติ กรรมศาสตร์ และเกมการบริ หารสลับการบรรยาย
ปริ ญญาโท สาขาจิตวิทยาชุมชน มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
ปริ ญญาโท สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
กําลังศึกษาปริ ญญาเอก สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ประวัติการทํางาน
• หัวหน้าฝา่ ยฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากร บริษท
ั โซโก้ (ประเทศไทย) จํากัด
• ผูจ
้ ดั การศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บริษทั อิตลั ไทยอุตสาหกรรม จํากัด
• ผูจ
้ ดั การฝา่ ยบุคคลและบริหาร บริษทั สยามเพรสแมเนจเม้นท์ จํากัด
• บริษท
ั ในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
• สร้างหลักสูตรและบรรยายในโครงการแปรสภาพรัฐวิสาหกิจการบริหารการเปลีย
่ นแปลง และการออกจาก
ระบบราชการให้กบั องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย องค์การเภสัชกรรม ธนาคารแห่งประเทศไทย การ
เคหะแห่งชาติ กรมทีด่ นิ และจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
ปัจจุบนั
• วิทยากร และทีป
่ รึกษา บริษทั เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ เซอร์วสิ จํากัด
• กรรมการผูจ
้ ดั การ Hi Print and Modern Graphics Co., Ltd.
• ผูอ
้ าํ นวยการศูนย์สง่ เสริมภาพพจน์องค์การ Pro image Promotion Center
• กรรมการบริหาร Digital Zone Production Co., Ltd.
• อาจารย์พเิ ศษสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และเอกชนหลายแห่ง เช่น มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็ นต้น
• ทีป
่ รึกษาด้านการออกแบบและวางแผนทรัพยากรมนุษย์ และการออกแบบระบบการบริการให้กบั หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนมากกว่า 21 หน่วยงาน
• วิทยากรผูม
้ ชี อ่ื เสียงบรรยายให้กบั หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมากมายหลายแห่ง
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ลูกค้าที่ เคยใช้บริ การบางส่วน
หน่ วยงานราชการ / รัฐวิ สาหกิ จ
การไฟฟ้าฝา่ ยผลิตแห่งประเทศไทย
องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
โรงพยาบาลศิรริ าช
โรงพยาบาลอนันทมหิดล
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรมทีด่ นิ กระทรวงมหาดไทย
สํานักงานเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
การเคหะแห่งชาติ
บริษทั อสมท. จํากัด (มหาชน)
สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
กรมสรรพากร
ธนาคาร / สถาบันการเงิ น
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารเอเชีย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารออมสิน
ธนาคารธนชาติ จํากัด (มหาชน)
บริษทั เงินทุนธนชาติ จํากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จํากัด
บริษทั จีอี แคปปิ ตอล (ประเทศไทย) จํากัด
สมาคมประกันวินาศภัย
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)
โรงพยาบาล
โรงพยาบาลกรุงเทพ
โรงพยาบาลสมิตเวช
โรงพยาบาลปิ ยะเวท
โรงพยาบาลเปาโล (ทุกเครือ)
โรงพยาบาลไทยนครินทร์
ภาคเอกชน
บริษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด
บริษทั สยามโตโยต้า อุตสาหกรรม จํากัด
บริษทั ปูนซีเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
บริษทั ยูนิลเี วอร์ ไทย โฮลดิง้ ส์ จํากัด

ภาคเอกชน
บริษทั จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน จํากัด
บริษทั ไพร้ซว์ อเตอร์เฮ้าส์ คูเปอร์ส จํากัด
บริษทั แคดเบอร์ร่ี อดัมส์ (ประเทศไทย) จํากัด
บริษทั กรุงเทพวิทยุและโทรทัศน์ จํากัด (ช่อง7)
บริษทั นํ้าตาลมิตรผล จํากัด
บริษทั ดีทแฮล์ม จํากัด (DKSH Thailand)
บริษทั โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษทั โฟร์โมสท์ ประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
บริษทั โอลิมเปี ยไทย จํากัด
บริษทั รอแยลเฮ้าส์ จํากัด
บริษทั ควอลิตเ้ี ฮ้าส์ จํากัด
บริษทั เอ็นซี เฮ้าส์ซงิ่ จํากัด
บริษทั ดาต้าไอที จํากัด
บริษทั ริชมอนเด้ (บางกอก) จํากัด
บริษทั เพอร์นอต ริคาร์ด ประเทศไทย จํากัด
บริษทั บุญรอด บริวเวอร์ร่ี จํากัด
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ จํากัด (มหาชน)
บริษทั เอ็มเค เรสทัวรองต์ จํากัด
บริษทั เจริญโภคภัณฑ์ จํากัด และบริษทั ในเครือ
บริษทั สหพัฒนาพิบลู ย์ จํากัด และบริษทั ในเครือ
บริษทั พรูเด็นเชีย่ น ทีเอส ไลฟ์ จํากัด
บริษทั โมโตโรล่า ประเทศไทย จํากัด
บริษทั ชไนเดอร์อเิ ล็คทริก จํากัด
บริษทั ทรู คอร์เปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
บริษทั อีส๊ เอเซียติก ประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
บริษทั บางกอกฮิตาชิเอลิเวเตอร์ จํากัด
บริษทั กรุงเทพประกันภัย จํากัด (หาชน)
บริษทั เชลล์แห่งประเทศไทย จํากัด
บริษทั ฟริโต-เลย์ ประเทศไทย จํากัด
บริษทั สยามไวน์เนอร์ร่ี จํากัด
บริษทั แมคโคออฟฟิต จํากัด
บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
บริษทั จอห์นสัน แวกซ์ โปรเฟสชันแนล
่
จํากัด
้
บริษทั ไทยเพรสซิเดนท์ฟูด จํากัด
บริษทั บางจากการปิ โตรเลียม จํากัด (มหาชน)
บริษทั บุญรอดเทรดดิง้ จํากัด
บริษทั ปตท. จํากัด(มหาชน)
บริษทั ล็อกซเล่ย์ เทรดิง้ ส์ จํากัด
บริษทั อาดัมส์ (ประเทศไทย) จํากัด
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