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Organizational Development Program (ODP) 

โครงการฝึกอบรมการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเพ่ือเสริมสร้างวฒันธรรมใหม่ในการทาํงาน 

โดยใช้เกมการบริหารสลบับรรยาย  (Ego Challenge Game – Short Lecture ) 

หลกัสตูร  “การสร้างจิตสาํนึกรกัองคก์รและความรู้สึกเป็นเจ้าของธรุกิจ   

(Sense of Belonging) 

  

หลกัการและเหตผุล 

 คนเป็นจํานวนมากมเีป้าหมายในชวีติแต่ไม่สามารถทาํใหบ้รรลุเป้าหมายทีต่ัง้ไวไ้ด ้คนเป็นจํานวนมากดําเนิน

ชวีติโดยปราศจากเป้าหมาย คนเป็นจํานวนมากไม่เคยแมแ้ต่คดิจะเปลี่ยนแปลงตนเอง คนเป็นจํานวนมากไม่เคยเป็นผู้

เริม่ตน้กอ่นตอ้งรอใหไ้ฟลนกน้จงึคอ่ยลุกหนีหรอืวิง่ตามคนอืน่ คนเป็นจาํนวนมากชอบแต่จะเป็นผูต้ามไมช่อบเป็นผูนํ้า หาก

เราเปลีย่นคาํว่า “คน” ในทุกประโยคขา้งตน้เป็นคาํว่า “องคก์ร” เชื่อว่าไม่เกนิ 6 เดอืน “องคก์ร” เป็นจํานวนมากจะตอ้ง

สาบสญู 

 องค์กรที่ต้องการจะยนือยู่ได้ในสนามการแข่งขนัที่ดุเดือดแหลมคมในสภาวะการณ์เฉกเช่นปจัจุบนัล้วนแต่

ตอ้งการคนทาํงานทีม่แีรงขบัดนัสงู มคีวามทา้ทายต่องานทีร่บัผดิชอบ มคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์ฯลฯ  แต่ในความเป็นจรงิ

องคก์รเป็นจาํนวนมากอาจตอ้งผดิหวงัซํ้าแลว้ซํ้าอกีกบัคนทาํงานทีไ่มส่ามารถพฒันาตนเองใหก้า้วไปสู่จุดทีอ่งคก์รตอ้งการ

ได ้และคนทาํงานอกีเป็นจาํนวนมากอกีเช่นกนัทีไ่ดพ้ยายามครัง้แลว้ครัง้เล่าทีจ่ะพฒันาตนเองแต่กลบัไปไดไ้ม่ถงึไหนหรอื

หาทางออกไม่เจอ ดงันัน้การสมัมนาเชงิปฏบิตักิารในหลกัสูตร “การสรา้งจติสาํนึกในความรูส้กึเป็นเจา้ของธุรกจิ” จดัขึน้

เพือ่ชีใ้หเ้หน็ถงึสิง่ทีก่ดทบัศกัยภาพของตนเอง “จุดบอด” ทีท่าํใหก้ารพฒันาศกัยภาพตนเองลม้เหลว และแนะนําอาวุธทีใ่ช้

ในการต่อสูเ้พือ่การเปลีย่นแปลงตนเองสูผู่ท้ ีม่ปีระสทิธภิาพสงูเพือ่ผลสาํเรจ็สงูสดุในงาน 

 Ego Challenge Game เป็นกระบวนการเบื้องตน้ของการเรยีนรูซ้ึ่งผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมจะเกดิการเรยีนรูด้ว้ย

ตนเอง คน้พบตนเอง โดยอาศยัตนเองและกระแสกลุ่มเป็นผูช้่วย เรยีนรูก้ารทาํงานโดยทมี  การสื่อสารแบบเปิด  การรบัรู ้ 

การเป็นผูใ้ห ้ การเป็นผูร้บั  และความไวว้างใจผูอ้ ื่นจุดสาํคญัของเกมทา้ทายอตัตา (Ego Challenge Game) คอืการผ่าน

ทะลุจุด (impasse) ซึ่งเราเคยคดิว่า ทาํไม่ได ้(can not) เป็นไปไม่ได้ (impossible) ทนไม่ได้ (unbearable) และความ

หวาดระแวงผูอ้ืน่ (untrust) ซึง่จะเกดิขึน้ตลอดในการดาํเนินชวีติประจาํวนั  

 เป้าหมายของการเล่น Ego Challenge เป็นการพฒันาศกัยภาพแหง่ตน (self potential) ใหม้กีารเตบิโตเขม้แขง็

ทางกาย (physical growth & strength) และจติใจ (inner growth & strength) โดยมกีารผสมผสานกบัความร่วมมอืเป็นทมี 

(team building) กบัผูอ้ ืน่  รูจ้กัการชว่ยเหลอืเกือ้กลูกนั (supporting) ซึง่กนัและกนั เป็นทัง้ผูใ้ห ้(giver) และผูร้บั (receiver) 

ทีด่ ี 

 

วตัถปุระสงคข์องการฝึกอบรม 

 เพือ่ใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมไดเ้รยีนรูเ้กีย่วกบัการขดุรากถอนโคนความเชื่อ ทศันคต ิและค่านิยมทีไ่ม่ถูกตอ้งใน

การมองตนเองและสิง่รอบตวั การเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมการทาํงานเพื่อการเสรมิสรา้งวฒันธรรมใหม่ในการทํางาน การ

เป็นตวัของตวัเองทีส่ามารถบงการจติใจ อารมณ์ และความรูส้กึของตนเองได ้(จติสาํนึก)   การเป็นผูท้ีค่ดิคน้ทาํก่อนโดยไม่

รอใหทุ้กสิง่ทุกอย่างเกดิขึน้เอง  การสรา้งคุณลกัษณะแห่งการเป็นผูนํ้าทีผู่ต้ามยอมรบั  การจดัระเบยีบแบบแผนในชวีติ 

งาน และเวลา  การเพิม่พลงัความคดิสร้างสรรค์ในการทํางาน ซึ่งมคีวามท้าทายเป็นตวัจุดชนวนที่สําคญั ในอนัที่จะ

กอ่ใหเ้กดิแนวคดิและความรูส้กึในการเป็นเจา้ของธุรกจิ (Sense of Belonging) 
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การออกแบบหลกัสตูรฝึกอบรม 

 วทิยากรจะถ่ายทอดแนวคดิ หลกัการ และวธิกีารทางจติวทิยาทีใ่ชไ้ดผ้ลดเีลศิเกีย่วกบัการพฒันาตนเอง (Self 

Development) จากนัน้จะใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมวเิคราะห์จุดอ่อน (Weakness) จุดแขง็ (Strength)ของตนเพื่อพฒันาขดี

ความสามารถสงูสุดทีต่ําแหน่งงานทีร่บัผดิชอบตอ้งการ โดยใชแ้บบทดสอบทางจติวทิยาและกราฟวเิคราะห์พลงัแห่งตน  

และสุดทา้ยวทิยากรจะมอบหมายงานส่วนบุคคลและทาํงานร่วมกนัเพื่อทดสอบความกา้วหน้าในการพฒันาตนเองสู่ผูท้ ีม่ ี

ประสทิธภิาพสงู 

 

รายละเอียดหลกัสตูรเน้ือหาวิชา 

 1.  แบบทดสอบการคน้หาว่าคณุเป็นคนประเภทไหน? (What kind of person you are ?) 

 2. การวเิคราะหศ์กัยภาพของตนเอง (Potential analysis and assessment) 

 3.  การปรบัเปลีย่นวธิคีดิของตนเอง (ความเชือ่ ทศันคต ิและคา่นิยม) เพือ่เปลีย่นวธิกีาร     

• การยอมรบันบัถอืตนเอง (Self - esteem) 

• ความเชือ่มัน่ในตนเอง (Self confidence) 

• ความคดิทีเ่ป็นบวก (Positive thinking) 

• คดิกอ่น ทาํกอ่น สรา้งโอกาสกอ่น (Proactive) 

• จติสาํนึกในการปรบัปรงุกระบวนการทาํงานอยา่งต่อเนื่อง (Kaizen mind) 

4.  การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมตนเองสูผู่ม้ปีระสทิธภิาพสงู (Creating efficient behavior) 

• การวางแผน การจดัตารางการทาํงาน และการจดัลาํดบัความสาํคญัของภารกจิ   

 (Planning Schedule and Priority) 

• การเสรมิสรา้งวนิยัและจรรยาบรรณในการทาํงาน 

• สรา้งลกัษณะนิสยัใหเ้ป็นคนความมุง่มัน่ทีจ่ะไดช้ยัชนะ (Passion to win) 

5.   การพฒันาอุปนิสยั 8 ประการ (8 Habits)เพื่อพฒันาศกัยภาพตนเองสู่ผูท้ ีม่จีติสาํนึกและคุณลกัษณะในความเป็น

เจา้ของธุรกจิ (Sense of Belonging) 

• ความมุง่หมาย (Aim)  

• ความเป็นผูท้ีไ่มรู่จ้กัหมดหวงั (Hopefulness) 

• ความเป็นผูท้ีไ่มห่วาดหวัน่ต่อความยากลาํบาก (Energy) 

• ความเป็นผูท้ีม่หีวัใจเขม้แขง็ (Strong-mindedness) 

• ความเป็นผูท้ีม่คีวามขยนัขนัแขง็ (Activeness) 

• ความเป็นผูท้ีม่สีมาธ ิ(Concentration) 

• ความเป็นผูท้ีม่คีวามฝึกฝนตนเอง (Self Culture) 

• การชนะตนเอง (Self Control) 

6.  ฝึกวเิคราะหค์วามลม้เหลว 10 ประการในตวัเอง และแนวทางแกไ้ข 

7.  การพฒันานิสยัทีไ่มด่ไีปสูก่ารเป็นผูท้ีม่นีิสยัดโีดยการจดัทาํบญัชนีิสยัเสยี 
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กาํหนดการฝึกอบรม 

 08.30 – 08.45 น. ลงทะเบยีน  รบัเอกสาร 

 08.45 – 09.00 น. พธิเีปิดโครงการ  โดยผูบ้รหิารระดบัสงู 

 09.00 – 09.30 น. เกมการละลายพฤตกิรรม / แบ่งกลุ่มทาํงาน / กจิกรรมสรา้งพลงัทมี 

 09.30 – 10.30 น. เกมทา้ทายอตัตาสลบัการบรรยาย (Ego Challenge Game) 

    เรือ่ง  “ แนวคดิในจติสาํนึกแหง่ความรูส้กึเป็นเจา้ของ : ทศันคตขิอง 

    ลกูจา้งกบัเจา้ของ เหมอืนกนัหรอืต่างกนั ?” 

 10.30 – 10.45 น. พกัรบัประทานอาหารว่าง น้ําชา กาแฟ 

 10.45 – 12.00 น. เกมทา้ทายอตัตาสลบัการบรรยาย (Ego Challenge Game) 

    เรือ่ง  “ การพฒันาทศันคต ิ ความรู ้และทกัษะแหง่ความเป็นเจา้ของธุรกจิ “ 

 12.00 – 13.00 น. พกัรบัประทานอาหารกลางวนั 

 13.00 – 13.15 น. กจิกรรมอุน่เครือ่งกอ่นการฝึกอบรม / กจิกรรมสรา้งพลงัทมี 

 13.15 – 15.00 น. เกมทา้ทายอตัตาสลบัการบรรยาย (Ego Challenge Game) 

    เรือ่ง  “ การพฒันาอปุนิสยั 8 ประการ (8 Habits) เพือ่พฒันา   

    จติสาํนึกในความเป็นเจา้ของธุรกจิ “ 

 15.00 – 15.15 น. พกัรบัประทานอาหารว่าง น้ําชา กาแฟ 

 15.15 – 16.30 น. เกมทา้ทายอตัตาสลบัการบรรยาย (Ego Challenge Game) 

    เรือ่ง  “ วเิคราะหค์วามลม้เหลว 10 ประการในตวัเอง และแนวทางแกไ้ข 

    เพือ่พฒันาอปุนิสยัทีไ่มด่ไีปสูก่ารเป็นผูท้ีม่นีิสยัดโีดยการจดัทาํบญัชนีิสยัเสยี “ 

 

วิทยากรผู้นําสมัมนา    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 ์ 

 

สถานที่อบรมสัมมนา 
อบรมสมัมนาภายในบริษัท หรือนอกสถานท่ี 

 

ระยะเวลา / สถานท่ีฝึกอบรม/สมัมนา  1 วนั   
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อาจารย ์ภวูส์มิง  กองเกิด 
 

ผู้เช่ียวชาญการฝึกอบรมแนวพฤติกรรมศาสตร ์และเกมการบริหารสลบัการบรรยาย 

การศึกษา    

 ปริญญาโท สาขาจิตวิทยาชมุชน มหาวิทยาลยัศิลปากร 

  ปริญญาโท  สาขาบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

  ปริญญาโท  สาขาพฒันาทรัพยากรมนษุย์ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

  กําลงัศกึษาปริญญาเอก  สาขาการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ประวติัการทาํงาน 

• หวัหน้าฝา่ยฝึกอบรมและพฒันาบุคลากร บรษิทั โซโก ้(ประเทศไทย) จาํกดั 

• ผูจ้ดัการศนูยฝึ์กอบรมและพฒันาทรพัยากรมนุษย ์บรษิทั อติลัไทยอตุสาหกรรม จาํกดั 

• ผูจ้ดัการฝา่ยบุคคลและบรหิาร บรษิทั สยามเพรสแมเนจเมน้ท ์จาํกดั 

• บรษิทัในเครอืธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

• สรา้งหลกัสตูรและบรรยายในโครงการแปรสภาพรฐัวสิาหกจิการบรหิารการเปลีย่นแปลง และการออกจาก

ระบบราชการใหก้บัองคก์ารโทรศพัทแ์หง่ประเทศไทย องคก์ารเภสชักรรม ธนาคารแหง่ประเทศไทย การ

เคหะแหง่ชาต ิกรมทีด่นิ และจุฬาลงกรณ์ มหาวทิยาลยั 

ปัจจบุนั 

• วทิยากร และทีป่รกึษา บรษิทั เทรนนิ่ง เซน็เตอร ์เซอรว์สิ จาํกดั 

• กรรมการผูจ้ดัการ Hi Print and Modern Graphics Co., Ltd. 

• ผูอ้าํนวยการศนูยส์ง่เสรมิภาพพจน์องคก์าร Pro image Promotion Center 

• กรรมการบรหิาร Digital Zone Production Co., Ltd. 

• อาจารยพ์เิศษสถาบนัอดุมศกึษาของรฐั และเอกชนหลายแหง่ เชน่ มหาวทิยาลยักรงุเทพ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล และจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เป็นตน้ 

• ทีป่รกึษาดา้นการออกแบบและวางแผนทรพัยากรมนุษย ์และการออกแบบระบบการบรกิารใหก้บัหน่วยงาน

ภาครฐัและเอกชนมากกว่า 21 หน่วยงาน 

• วทิยากรผูม้ชี ือ่เสยีงบรรยายใหก้บัหน่วยงานภาครฐัและเอกชนมากมายหลายแหง่ 
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ลูกค้าท่ีเคยใช้บริการบางส่วน 
 
หน่วยงานราชการ / รฐัวิสาหกิจ 
การไฟฟ้าฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทย 
องคก์ารโทรศพัทแ์หง่ประเทศไทย 
โรงพยาบาลศริริาช 
โรงพยาบาลอนนัทมหดิล 
กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
กรมทีด่นิ กระทรวงมหาดไทย 
สาํนกังานเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ
การเคหะแหง่ชาต ิ
บรษิทั อสมท. จาํกดั (มหาชน) 
สาํนกังานสลากกนิแบ่งรฐับาล 
กรมสรรพากร 
ธนาคาร / สถาบนัการเงิน 
ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) 
ธนาคารเอเชยี จาํกดั (มหาชน) 
ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 
ธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) 
ธนาคารกรงุเทพ จาํกดั (มหาชน) 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 
ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จาํกดั (มหาชน) 
ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
ธนาคารออมสนิ 
ธนาคารธนชาต ิจาํกดั (มหาชน) 
บรษิทั เงนิทนุธนชาต ิจาํกดั (มหาชน) 
บรษิทั หลกัทรพัยไ์ทยพาณิชย ์จาํกดั 
บรษิทั จอี ีแคปปิตอล (ประเทศไทย) จาํกดั 
สมาคมประกนัวนิาศภยั 
ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จาํกดั (มหาชน) 
โรงพยาบาล 
โรงพยาบาลกรงุเทพ 
โรงพยาบาลสมติเวช 
โรงพยาบาลปิยะเวท 
โรงพยาบาลเปาโล (ทกุเครอื) 
โรงพยาบาลไทยนครนิทร ์
ภาคเอกชน 
บรษิทั โตโยตา้ มอเตอร ์ประเทศไทย จาํกดั 
บรษิทั สยามโตโยตา้ อตุสาหกรรม จาํกดั 
บรษิทั ปนูซเีมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 
บรษิทั ยนูิลเีวอร ์ไทย โฮลดิง้ส ์จาํกดั 

ภาคเอกชน 
บรษิทั จอหน์สนั แอนด ์จอหน์สนั จาํกดั 
บรษิทั ไพรซ้ว์อเตอรเ์ฮา้ส ์คเูปอรส์ จาํกดั 
บรษิทั แคดเบอรร์ี ่อดมัส ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
บรษิทั กรงุเทพวทิยแุละโทรทศัน์ จาํกดั (ชอ่ง7) 
บรษิทั น้ําตาลมติรผล จาํกดั 
บรษิทั ดทีแฮลม์ จาํกดั (DKSH Thailand) 
บรษิทั โคหเ์ลอร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
บรษิทั โฟรโ์มสท ์ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) 
บรษิทั โอลมิเปียไทย จาํกดั 
บรษิทั รอแยลเฮา้ส ์จาํกดั 
บรษิทั ควอลติีเ้ฮา้ส ์จาํกดั 
บรษิทั เอน็ซ ีเฮา้สซ์ิง่ จาํกดั 
บรษิทั ดาตา้ไอท ีจาํกดั 
บรษิทั รชิมอนเด ้(บางกอก) จาํกดั 
บรษิทั เพอรน์อต รคิารด์ ประเทศไทย จาํกดั 
บรษิทั บุญรอด บรวิเวอรร์ี ่จาํกดั 
บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์จาํกดั (มหาชน) 
บรษิทั เอม็เค เรสทวัรองต ์จาํกดั 
บรษิทั เจรญิโภคภณัฑ ์จาํกดั และบรษิทัในเครอื 
บรษิทั สหพฒันาพบิลูย ์จาํกดั และบรษิทัในเครอื 
บรษิทั พรเูดน็เชีย่น ทเีอส ไลฟ์ จาํกดั 
บรษิทั โมโตโรล่า ประเทศไทย จาํกดั 
บรษิทั ชไนเดอรอ์เิลค็ทรกิ จาํกดั 
บรษิทั ทร ูคอรเ์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
บรษิทั อีส๊เอเซยีตกิ ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) 
บรษิทั บางกอกฮติาชเิอลเิวเตอร ์จาํกดั 
บรษิทั กรงุเทพประกนัภยั จาํกดั (หาชน) 
บรษิทั เชลลแ์หง่ประเทศไทย จาํกดั 
บรษิทั ฟรโิต-เลย ์ประเทศไทย จาํกดั 
บรษิทั สยามไวน์เนอรร์ี ่จาํกดั 
บรษิทั แมคโคออฟฟิต จาํกดั 
บรษิทั การบนิไทย จาํกดั (มหาชน) 
บรษิทั จอหน์สนั แวกซ ์โปรเฟสชัน่แนล จาํกดั 
บรษิทั ไทยเพรสซเิดนทฟู้์ด จาํกดั 
บรษิทั บางจากการปิโตรเลยีม จาํกดั (มหาชน) 
บรษิทั บุญรอดเทรดดิง้ จาํกดั 
บรษิทั ปตท. จาํกดั(มหาชน) 
บรษิทั ลอ็กซเล่ย ์เทรดิง้ส ์จาํกดั 
บรษิทั อาดมัส ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
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