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Operational Development Program (ODP) 

โครงการอบรม/สมัมนาเพ่ือพฒันาตนเองสูผู่้ ท่ีมีประสิทธิภาพสงูสดุในการทํางาน 

หลักสูตร  “การพัฒนาพลังแห่งการคิดบวก และสร้างอุปนิสัยถ้าเช่ือ....ก็ทาํได้“ 

(Create The Power of Positive Thinking and Think Can do) 

ใช้เกมการบริหารสลบัการบรรยาย และเกมท้าทายอตัตา ระยะเวลาอบรม/สมัมนา 2 วนั  

วิทยากร  อาจารย์ภูว์สมิง   กองเกดิ 

 

หลักการและเหตุผล 

การคิดเชิงบวก (Positive Thinking)  ให้พลงัอํานาจท่ีคาดคิดไม่ถึง 12 ข้อ  ปฏิบตัิการทดสอบด้วย

การลดความคิดเชิงลบและรับเอาทัศนคติของผู้ ชนะเข้ามาทดแทน  นั่นคือกุญแจสู่การไขว่คว้าโอกาส  

เอาชนะอปุสรรค  และการใช้อํานาจของการคิดเชิงบวกเหนือผู้คนท่ีอยู่รอบๆ ตวัเราอย่างมีประสิทธิภาพด้วย

ขัน้ตอนการปฏิบตัติามคําแนะนําง่ายๆ จากการเรียนรู้และพฒันา (Learning & Development) ดงัตอ่ไปนี ้

•  การตระหนกัถึงและการหยดุแนวความคดิในแง่ลบ 

•  การได้รับประโยชน์จากการรับเอาแนวทางการมองโลกในแง่ดีมาใช้ตีความหมายเหตกุารณ์ ตา่งๆ 

ทัง้ดีและร้ายท่ีเกิดขึน้ในชีวิตประจําวนั 

•  การใช้วิธีการประเมินผลเชิงบวกเพ่ือรับมือกบัปัญหาและความผิดหวงั 

•  การเรียนรู้วิธีการและเม่ือไรเราควรใช้แนวความคดิเชิงลบเพ่ือให้เกิดประโยชน์กบัตวัคณุ 

•  การรู้จกัและเลน่กบัจดุแข็งของตวัคณุเอง 

•  การใช้ความรู้สกึขอบคณุและการให้อภยัมาตอ่สูก่บัแนวความคดิเชิงลบ 

 

โครงการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเพ่ือเสริมสร้างวฒันธรรมใหม่ในการทํางานด้วยวิธีการคิดเชิงบวก 

(Positive Thinking)  โดยใช้เกมการบริหารสลบัการบรรยาย (Management Game and Short Lecture) 

และเกมท้าทายอตัตา (Ego Challenge Game)  เป็นแนวทางการพฒันาบุคลากรท่ีสนุก ต่ืนเต้น ท้าทาย 

เข้าใจง่าย ได้สาระประโยชน์ท่ีจะช่วยให้คณุซึมซบัความสขุจากการมองโลกแง่ดีท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ชีวิต

ของเราอยา่งคดิไมถึ่ง  เราจะพบกบัความสงบ  ความสําเร็จ  แคเ่พียงเราเปิดใจรับและมองทกุอย่างรอบๆ ตวั

ให้เป็น “บวก” โดยมุ่งเน้นให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเกิดทศันคติและจิตสํานึกท่ีดีตอ่ตนเอง เพ่ือนร่วมงาน และ

องค์กร  

เกมท้าทายอตัตา (Ego Challenge Game) คือการสร้างสถานการณ์จําลองลกัษณะท่ีกระตุ้นให้ผู้

เข้ารับฝึกอบรมเกิดประสบการณ์การเรียนรู้ตรงเก่ียวกบัการพฒันาทศันคติ ความรู้และทกัษะท่ีจําเป็นตอ่การ

ทํางานให้บรรลเุป้าหมายขององค์กรด้วยการแข่งขนักันเดินไปตามแผนท่ี และมีกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ตาม

ฐานด้วยพลงัแหง่การคดิบวก  
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เกมท้าทายอตัตา (Ego Challenge Game) ตัง้อยู่บนแนวความคิดท่ีว่าการท่ีจะพฒันาทศันคติ

ความรู้ และทกัษะท่ีจําเป็นตอ่การคิดเชิงบวกนัน้ ลําพงัแค่ฟังการบรรยายในห้องเรียนแตเ่พียงอย่างเดียวไม่

เพียงพอตอ่การสร้างความรู้ความเข้าใจ  โดยเฉพาะอยา่งย่ิงความเต็มใจท่ีจะนําเอาแนวคิด และหลกัการท่ีได้

จากกิจกรรมการฝึกอบรมไปประยกุต์ใช้ในการทํางานจริง แตจ่ะต้องสร้างสถานการณ์สมมติท่ีก่อให้เกิดความ

ร่วมมือร่วมใจ การช่วยเหลือเกือ้กูลกัน การทํางานร่วมกนัให้บรรลุเป้าหมายภายใต้เวลาและทรัพยากรการ

ทํางานท่ีกําหนดเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ การยอมรับ และเกิดการปรับเปล่ียนทศันคตด้ิวยตนเอง 

 

วัตถุประสงค์ของโครงการฝึกอบรม 

1.  เพ่ือสร้างความสนิทสนมคุ้นเคย  สมคัรสมานสามคัคี และสร้างบรรยากาศการทํางานแห่งมิตรภาพ

เพ่ือการประสานงานกนัอยา่งราบร่ืนและมีประสิทธิภาพหลงัเสร็จสิน้โครงการ 

2.  เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถและพลังแห่งการคิดเชิงบวก  ได้แก่ การเปล่ียนแปลงแนวคิดใหม ่

(Paradigm)  ทศันคติ (Attitude)  ความรู้ (Knowledge) และทกัษะ (Skill) ท่ีจําเป็นตอ่การพฒันา

และปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินชีวิตและการทํางานให้บรรลเุป้าหมายตามแนวทาง Work – 

Life Balance นัน่คือ Happy Work – Happy Life 

3.  เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์และแจกแจงพฤติกรรม หรือวฒันธรรมการทํางานท่ีมีผลกระทบต่อการ

ดําเนินการและการบรรลเุป้าหมายขององค์กรด้วยการสร้างความคดิวา่เราทําได้ (Think Can Do) 

 

การออกแบบหลักสูตร 

หลกัสตูรนีมุ้่งเน้นการพฒันาศกัยภาพในการคิดเชิงบวกและคิดว่าเราทําได้ (Think Can Do) และ

กําหนดแนวทางการประพฤติปฏิบตัิท่ีพึงประสงค์สําหรับพนกังานเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเพ่ือ

เสริมสร้างวฒันธรรมใหมใ่นการทํางานตามวิถีทางของดปูองท์ โดยวิทยากรผู้ เช่ียวชาญจะทําการปรับเปล่ียน

ทัศนคติและกรอบแนวคิดให้เห็นด้วย และตระหนักในความจําเป็นท่ีจะต้องมีการเปล่ียนแปลงอุปนิสัย 

พฤติกรรมหรือวฒันธรรมในการทํางานด้วยการฝึกอบรมในแนวพฤติกรรมศาสตร์ (Behavioral Training) 

หลงัจากนัน้จะทําให้ผู้ เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในหลกัวิธีการ   รูปแบบ   และขัน้ตอนของ The Power of 

Positive Thinking และ Think Can Do โดยใช้เกมการบริหารสลบัการบรรยาย (Management Game and 

Short Lecture) ผสมผสานด้วยการฝึกอบรมแบบกลุ่มปฏิบตัิการ (Workshop) ในลําดบัตอ่ไปก็จะให้ผู้ เรียน

ได้วิเคราะห์ตนเองและเพ่ือนร่วมงานเก่ียวกับคณุลกัษณะบางประการท่ีส่งผลกระทบต่อความสําเร็จ และ

ความล้มเหลวขององค์กรด้วยกิจกรรมภาคสนาม หรือเกมท้าทายอตัตา (Ego Challenge Game) ตามด้วย

การประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือกําหนดมาตรฐานการประพฤติปฏิบตัิท่ีพึงประสงค์ และจบลงด้วยกิจกรรมสร้าง

คํามั่นสัญญาหรือสร้างความผูกพันทางใจ (Commitment) และแผนปฏิบตัิการการนําไปประพฤติปฏิบตั ิ

(Action Plan)  ซึง่จะมีการแบง่ผู้ เรียนออกเป็นกลุม่ๆ ละ 8 - 9 ท่าน  เพ่ือทํางานส่วนบคุคลและทํางานร่วมกนั

เป็นทีมตามภารกิจท่ีได้รับมอบหมายภายใต้แรงกดดนัให้สําเร็จตามเป้าหมาย ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 4 

ขัน้ตอนตอ่ไปนี ้
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ขัน้ท่ี 1 : Awareness  คือการทําให้เกิดการตระหนกัและยอมรับในวิธีการมองโลกในแง่ดี  การคดิ  

             เชิงบวก  และการไมค่ดิลบ  โดยใช้เกมทางจิตวิทยา (Psychology Games)  

ขัน้ท่ี 2 : Understanding  คือขัน้การสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถกูต้องเก่ียวกบัแนวคดิ ทฤษฎี และ 

             หลกัการคดิเชิงบวก และการไมค่ดิลบ โดยใช้เกมบริหารสลบัการบรรยาย (Management  

             Game and Short Lecture)  

ขัน้ท่ี 3 : Implementation คือขัน้ของการนําแนวคดิ หลกัการ ความรู้ ทศันคต ิและทกัษะท่ีจําเป็น   

            ต้องคดิเชิงบวก  และการไมค่ดิลบ ไปใช้ในการดําเนินงานจริงในองค์กร  โดยใช้กิจกรรม  

            กลุม่ปฏิบตักิาร (Workshop)  

ขัน้ท่ี 4 : Commitment คือขัน้ของการนําความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการทํางานจริงในองค์กร 

 

กระบวนการและขัน้ตอนการฝึกอบรม/สัมมนา 

•  พิธีเปิดโครงการ  โดยผู้บริหารระดบัสงู 

• เกมการละลายพฤตกิรรม / กิจกรรมกลุม่สมัพนัธ์ 

•  แบง่กลุม่การทํางาน / กิจกรรมสร้างพลงัทีม 

•  เกมการบริหารสลบัการบรรยาย เร่ือง  “ความจําเป็นท่ีจะต้องเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมเพ่ือ 

          เสริมสร้างวฒันธรรมใหมใ่นการทํางานภายใต้สภาวะการแขง่ขนัและการเปล่ียนแปลง” 

• ตวัแทนกลุม่นําเสนอผลงาน / วิทยากรบรรยายสรุปในแตล่ะกิจกรรม 

•  เกมท้าทาย (Ego Challenge Game) เพ่ือพฒันาและปรับปรุงวิธีคดิ  ทศันคต ิ  

 และความรู้ท่ีจําเป็นตอ่การพฒันาทศันคตท่ีิดีในการทํางาน 

• ประชมุกลุม่ยอ่ยระดมสมองแนวคิดท่ีได้จากกิจกรรมท้าทายอตัตา 

•  วิทยากรบรรยายสรุปแนวคิดท่ีได้จากกิจกรรมท้าทายอตัตา (Ego Challenge Game) 

•  วิทยากรกําหนดโจทย์ / สร้างสถานการณ์ / มอบหมายภารกิจให้แตล่ะกลุม่ได้ใช้แนวคดิ 

    และหลกัการท่ีได้ไปประยกุต์ใช้ในการทํางานจริงด้วยการสร้างข้อกําหนดมาตรฐานการ 

    ประพฤติปฏิบตัิท่ีพงึประสงค์ (Code of Conducts) 

•  กิจกรรมกลุม่ปฏิบตัิการ (Workshop)   
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รายละเอียดหลักสูตรเนือ้หาวิชา 

1. การบริหารพฒันาตนเองสูผู่้ ท่ีมีประสิทธิภาพสงูสดุในการทํางาน 

1.1 เร่ิมต้นท่ีตวับคุลากร 

•  ปรับรูปแบบความคดิใหม ่(Paradigm) 

•  พฒันาและปรับปรุงพฤตกิรรมสว่นตวั 

•  วฒันธรรมการทํางานท่ีเป็นปัญหาตอ่ความสําเร็จขององค์กร 

1.2 การพฒันาและปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานร่วมกนัเป็นทีม 

•  ลกัษณะและรูปแบบของการการทํางานร่วมกนัเป็นทีมแนวใหม ่

•  ปัจจยัท่ีจะชว่ยให้การทํางานร่วมกนัเป็นทีมประสบความสําเร็จ 

2 การพฒันาพลงัแหง่การคดิบวก (The Power of Positive Thinking) 

21 การควบคมุพลงัแหง่ชีวิตและทศันคตขิองตวัเรา 

22 แบบทดสอบทางจิตวิทยาเพ่ือประเมินการมองเชิงบวก 

23 พฒันาวิธีการอธิบายสภาพแวดล้อมของคนมองโลกแง่ดี 

24 การกําจดัแนวคดิและวิธีตีความแบบคนแง่ลบ 

2.5 ยอมรับและถกเถียงแนวคดิการมองแง่ลบ 

2.6 การรับมือและแก้ไขปัญหาด้วยการมองแง่ดี 

2.7 สร้างนิสยัด้วยการตัง้ความหวงั 

2.8 เรียนรู้การใช้วิธีคดิแง่ลบ 

2.9 การตอบแทนและการให้อภยั 

2.10 วิธีปฏิบตัสิูค่วามแข็งแกร่ง 

2.11 มุง่มัน่สูค่วามสําเร็จ 

2.12 แนวทางการเปล่ียนวิธีคดิ ชีวิตก็จะเปล่ียน 

3. เทคนิคและวิธีการพฒันาความคดิว่าต้องทําได้ (Think Can Do) 

3.1 เปล่ียนจากผู้ ท่ีมีวิธีการคิดแบบ “Reactive Thinking” มาเป็น “Proactive Thinking” 

3.2 เปล่ียนปัญหาและอปุสรรคในการทํางานให้เป็นประโยชน์และประสบการณ์ 

3.3 พฒันาวิธีการทํางานให้ Advance แต ่Simple 

3.4 การมุง่เป้าหมาย (Result) แตย่งัคงรักษาระเบียบวินยัท่ีสงู (Discipline) 

3.5 การมีจิตสํานกึรับผิดชอบตอ่หน้าท่ี (Accountability) 

3.6 การพฒันาตนเองอยูต่ลอดเวลา 

3.7 มีจิตสํานกึในความเป็นหุ้นส่วน (Sense of Ownership) 

3.8 มีความมุง่มัน่ท่ีจะได้ชยัชนะ (Passion to win) 

3.9 ต้องไมก่ลา่วคําปฏิเสธด้วยคําวา่ “ไม”่ จนกวา่จะได้พยายามอยา่งเตม็ท่ีแล้ว 

http://www.trainingservice.co.th/
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ระยะเวลา / สถานที่ฝึกอบรม/สัมมนา 

ระยะเวลาการอบรม 2 วนั   ฝึกอบรมภายในบริษัท หรือนอกสถานท่ี 

 

วิทยากรผู้นําสัมมนา    อาจารยภ์วูส์มงิ   กองเกดิ และทมีงาน 

 ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการสรา้งวฒันธรรมและคณุคา่องคก์ร  การบรหิารการเปลีย่นแปลง   

การพฒันาผูนํ้าองคก์รยคุใหม่   การผา่ตดัองคก์รดว้ย DNA  และการทาํงานเป็นทมี 

•  ประธานกรรมการบรหิารอทุยานการเรยีนรูเ้กษตรศาสตร ์(KU Learning Resort)  

•  ประธานกรรมการบรหิารบรษิทั โรงแรมเดอะกรนีแลนด ์รสีอรท์ จาํกดั 

•  ประธานกรรมการบรหิารกลุม่บรษิทัในเครอืวชิ ัน่กรุ๊ป (VisionGroup) 

•  กรรมการและผูอ้าํนวยการ HRD Designer (Thailand) Institute 

•  ประธานทีป่รกึษาโรงแรมวงัสวนสนุนัทา แหง่มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสนุนัทา 

•  อาจารยพ์เิศษสถาบนัอดุมศกึษาของรฐัและเอกชน ไดแ้ก ่จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   

          มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ มหาวทิยาลยักรงุเทพ  และมหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์ 

 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี 

 สถาบนัฝึกอบรม เทรนน่ิง เซน็เตอร ์เซอรวิ์ส (TCS) (บริษทั อาภาฉาย จาํกดั) 
Tel No. 0-2736-0408           Fax No.02-736-0050           e-mail: admin@trainingservice.co.th 

 

id-line: pisit131918 
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