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Supervisor Development Program (SDP) 

โครงการอบรม/สมัมนาเพ่ือพฒันาประสิทธิภาพและเพิม่พลงัผู้ นําองค์กรยคุใหม่ 

หลกัสตูร  “ทกัษะการสร้างความร่วมมือ (Collaboration Skill)” 
โดยใช้เกมท้าทายอตัตาสลบัการบรรยาย (Ego Challenge Game) 

ระยะเวลาอบรม/สมัมนา 1 วนั 

  

 

หลักการและเหตุผล 

เน่ืองจากการทํางานในปัจจบุนัมกัมีปัญหาในการประสานงานระหว่างหน่วยงาน ระหว่างบุคคล ทัง้ในระดบั

ปฏิบัติการและระดับบริหารแล้วยังมีปัญหาในการสื่อสาร การรับรู้  การถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารและการติดต่อ

ประสานงาน  อนัเน่ืองมาจากปัญหาความไมเ่ข้าใจกนั  การจดจํามีภาพในด้านลบของกนัและกนั เป็นผลให้มีทศันคติ

ในทางลบ  ตลอดจนความรู้สกึไมไ่ว้วางใจระหวา่งกนั เกิดเป็นปัญหาช่องว่าง มากไปด้วยข่าวลือ สดุท้ายก็ไม่มีใครทํา

หน้าท่ีแก้ไขทําให้การทํางานร่วมกนัเหมือนคนแปลกหน้า ยดึกฎเกณฑ์ระเบียบอย่างมากเพ่ือไมใ่ห้เกิดผลร้ายตอ่ตนเอง

และต่อหน่วยงานของตน  หากปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขก็จะลุกลามไปถึงการไม่อยากจะคิดริเร่ิมเปลี่ยนแปลง  ไม่

เสียสละทํางานนอกหน้าท่ี  ตลอดจนการมีทศันคติท่ีไมดี่ตอ่การตัง้เป้าหมายการทํางานท่ีสงูและลกัษณะงานท่ีมีความ

ท้าทาย   

ดงันัน้การจดักิจกรรมเรียนรู้เก่ียวกบัการสื่อสารและการติดต่อประสานงานท่ีมีประสิทธิภาพในรูปแบบการได้

ใช้ชีวิตร่วมกนั  ได้ศกึษาความเป็นตวัตนของกนัและกนั  โดยอาศยัความไม่เป็นทางการอนัจะนํามาซึง่ความเข้าใจใน

มมุมองท่ีตรงข้ามได้ดีขึน้   โครงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพ่ือเสริมสร้างวฒันธรรมใหม่ในการทํางาน  โดยใช้เกมท้า

ทายอตัตาสลบัการบรรยาย (Ego Challenge Game & Short Lecture) หลกัสตูร “ทกัษะการสร้างความร่วมมือ 

(Collaboration Skill)”   เป็นแนวทางการพฒันาบุคลากรท่ีสนุกสนาน ต่ืนเต้น ท้าทาย เข้าใจง่าย ได้สาระประโยชน์ท่ี

ใช้ปรับปรุงและการพฒันาทีมงานได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมุง่เน้นให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเกิดทศันคติและจิตสํานึกท่ีดี

ต่อตนเอง เพ่ือนร่วมงาน และองค์กร ด้วยวิธีการทํางานรวมพลังกันเป็นทีม ร่วมมือร่วมใจ เสียสละ สามัคคี และ

ผลกัดนัให้ผลงานของทีมบรรลผุลสําเร็จตามเป้าหมายได้ 
 

เกมการบริหารสลบัการบรรยาย ตัง้อยู่บนแนวความคิดท่ีวา่การท่ีจะพฒันาวิธีการคิด  ทศันคติ  ความรู้  และ

ทกัษะท่ีจําเป็นตอ่การสร้างความร่วมมือท่ีมีประสิทธิภาพนัน้   ลําพงัแคฟั่งการบรรยายในห้องเรียนแต่เพียงอย่างเดียว

ไม่เพียงพอต่อการสร้างความรู้ความเข้าใจ โดยเฉพาะอย่างย่ิงความเต็มใจท่ีจะนําเอาแนวคิด และหลกัการท่ีได้จาก

กิจกรรมการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการทํางานจริง แต่จะต้องสร้างสถานการณ์สมมติท่ีก่อให้เกิดความร่วมมือร่วม

ใจ การช่วยเหลือเกือ้กลูกนั การทํางานร่วมกนัให้บรรลเุป้าหมายภายใต้เวลาท่ีกําหนดเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ การ

ยอมรับ และเกิดการปรับเปลี่ยนทศันคติด้วยตนเอง  
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 เกมท้าทายอตัตา (Ego Challenge Game) เป็นกระบวนการเบือ้งต้นของการเรียนรู้ซึง่ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมจะ

เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ค้นพบตนเอง โดยอาศัยตนเองและกระแสกลุ่มเป็นผู้ ช่วย เรียนรู้การทํางานโดยทีม การ

สื่อสารสองทาง  การรับรู้  การเป็นผู้ ให้  การเป็นผู้ รับ  และความไว้วางใจผู้ อ่ืน 

 เป้าหมายของการเล่น Ego Challenge Game เป็นการพฒันาศกัยภาพแห่งตน (self potential) ให้มีการ

เติบโตเข้มแข็งทางกาย (physical growth & strength) และเข้มแข็งภายในจิตใจ (inner growth & strength) โดยมี

การผสมผสานกบัความร่วมมือเป็นทีม (team building) กบัผู้ อ่ืน  รู้จกัการช่วยเหลือเกือ้กูลกนั (supporting) ซึง่กนั

และกนั เป็นทัง้ผู้ ให้ (giver) และผู้ รับ (receiver) ท่ีดี  

จดุสําคญั คือการผ่านทะลจุดุ (impasse) ซึง่เราคิดวา่ทําไมไ่ด้ (can not) เป็นไปไม่ได้ (impossible) ทนไม่ได้ 

(unbearable) และความหวาดระแวงผู้ อ่ืน (untrust) เป็นต้น 
 

วัตถุประสงค์ของโครงการฝึกอบรม/สัมมนา 

• เพ่ือสร้างความสนิทสนมคุ้นเคย  สมคัรสมานสามคัคี และสร้างบรรยากาศการทํางานร่วมกนัแห่งมิตรภาพ

และการติดตอ่ประสานงานกนัอย่างราบร่ืนและมีประสิทธิภาพหลงัเสร็จสิน้โครงการ 

• เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถและเตรียมความพร้อมท่ีจําเป็นต่อการทํางานสมัยใหม่ ภายใต้สภาวะการ

แข่งขนัและเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอกองค์กร  ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงแนวคิด 

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

ปรับปรุงประสิทธิภาพในการสร้างความร่วมมือ 

• เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์และแจกแจงพฤติกรรม หรือวฒันธรรมการทํางานท่ีมีผลกระทบต่อการดําเนินการ

และการบรรลเุป้าหมายขององค์กรอนัจะนํามาซึง่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพ่ือเสริมสร้างวฒันธรรมใหม่

ในการสร้างความร่วมมือ 

 

การออกแบบหลักสูตร 
หลกัสตูรนีจ้ะมุ่งเน้นการพัฒนาศกัยภาพและเพ่ิมพลงัทางการสร้างความร่วมมือ โดยจะทําการแบ่งผู้ เรียน

ออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 4 - 6 ท่าน  เพ่ือทํางานส่วนบุคคลและทํางานร่วมกนัเป็นทีมตามภารกิจท่ีได้รับมอบหมายให้

บรรลผุลสําเร็จตามเป้าหมาย  

 

กิจกรรมและเคร่ืองมือการฝึกอบรม/สัมมนา 
1.  เกมการละลายพฤติกรรม / กิจกรรมกลุม่สมัพนัธ์ / กิจกรรมสร้างพลงัทีม 

2.  เกมการบริหารสลบัการบรรยาย (Management Game and Short Lecture) 

3.  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) 

4.  กิจกรรมหรือเกมท้าทายอตัตา (Ego Challenge Game) 

 

รายละเอียดหลักสูตรเนือ้หาวชิา 
1. การเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันด้วยพลังความร่วมมือ 

1.1 เร่ิมต้นท่ีตวับคุลากร 
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•  ปรับรูปแบบความคิดใหม ่(Paradigm) 

•  พฒันาและปรับปรุงพฤติกรรมสว่นตวั 

•  วฒันธรรมการทํางานท่ีเป็นปัญหาตอ่ความสําเร็จขององค์กร 

1.2 การพฒันาและปรับปรุงรูปแบบการทํางานร่วมกนัเป็นทีม 

•  ความสําคญัของการทํางานร่วมกนัเป็นทีม 

•  ลกัษณะและรูปแบบของการการทํางานร่วมกนัเป็นทีมแนวใหม ่

1.3 การพฒันาทศันคติและทกัษะท่ีจําเป็นตอ่การทํางานร่วมกนัแนวใหม ่

2. จติวิทยาพืน้ฐานของการตดิต่อส่ือสารระหว่างบุคคล 

2.1 แนวคิดและทฤษีการติดตอ่สื่อสารในองค์กร 

•  เทคนิคการสื่อสารแบบ Transactional Analysis 

•  เทคนิคการสื่อสารแบบเปิด (Opened Communication) 

•  ระบบเครือข่ายการสื่อสารภายในองค์กร 

•  เทคนิคการสื่อสารแบบ One way – Two way Communication 

2.2 กระบวนการสื่อสารภายในองค์กร 

•  ลกัษณะและรูปแบบการติดตอ่สื่อสารท่ีดีและมีประสิทธิภาพ 

•  ระบบการสื่อสารภายในองค์กร 

•  บญัญติั 10 ประการในการสื่อข้อความท่ีดี 

•  ศิลปะการฟัง 

2.3 เทคนิคและวิธีการปรับปรุงการสื่อสารในองค์กร 

•  อปุสรรคท่ีทําให้การสื่อสารไมบ่รรลผุล 

•  ลกัษณะของผู้ ท่ีมีปัญหาในการสื่อข้อความ 

•  การพฒันาและปรับปรุงรูปแบบ และวิธีการสื่อสาร 

 

 

3. การประสานงานแบบข้ามสายงาน (Cross Functional ) อันจะก่อให้เกดิความร่วมมือ 

3.1 การพฒันาและปรับปรุงรูปแบบ และวิธีการติดตอ่ประสานงาน 

3.2 เทคนิคและวิธีการสร้างความร่วมมือ 

3.3 ยทุธวิธีการประสานงานระหวา่งคน – คน  และคน - หน่วยงาน 

3.4 หลกัการติดตอ่ประสานงานข้ามสายงาน (Cross Functional) 

3.5 อปุสรรคในการติดตอ่ประสานงาน 

4. การบริหารความขัดแย้งระหว่างหน่วยงาน (Conflict Management) 

 4.1 แนวคิด  และทฤษฎีการบริหารจดัการปัญหาข้อขดัแย้ง 

4.2 หลกัการบริหารความขดัแย้งอย่างสร้างสรรค์เพ่ือก่อให้เกิดความร่วมมือ 
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4.3 การกําหนดมาตรฐานการประพฤติปฏิบัติท่ีพึงประสงค์ (Paradise Park DNA) เพ่ือใช้เป็น

แนวทางในการดําเนินงานของบริษัทให้เป็นมาตรฐานเดียวกนัทัว่ทัง้องค์กร 

 5. หลักการสร้าง Networking ที่ดี 

  5.1 เป็นคนท่ีชอบคบหาสมาคมกบัคนหลายๆ กลุม่ ต้อง "ชอบคน"  

  5.2 มีโลกทศัน์ท่ีกว้าง คือ มีความรู้ในหลายๆ ด้าน 

  5.3 พร้อมท่ีจะเรียนรู้  

  5.4 มีบคุลิกท่ีเข้ากบัคนง่าย 

  5.5 รู้จกัศกึษาบคุคลท่ีอยากจะรู้จกั  

  5.6 มีการติดตามการสร้างเครือข่ายให้ได้ผลสงูสดุ  

  5.7 เรียนรู้เร่ืองของการความแตกตา่งระหวา่งวฒันธรรม (Cross Cultural Management) 

 6. การจะเป็นพันธมิตรที่ดี 

  6.1 ต้องมีความไว้เนือ้เช่ือใจกนั 

  6.2 ต้องยอมรับ นบัถือซึง่กนัและกนั 

  6.3 อย่าคบกนัเพราะมีความรู้คล้ายๆกนั แตต้่องคบกนัให้มีความหลากหลายทางความรู้  

                              และศกัยภาพ เพ่ือสร้าง Synergy ให้ได้ ต้องคิดแบบชนะ/ชนะร่วมกนั Win Win  

        Situation  

 7. ลักษณะที่สําคัญของ Networking 

  7.1 ไมต้่องใช้วยัวฒิุ คณุวฒิุ หรือวฒิุการศกึษา  

  7.2 ไมต้่องใช้ทนุสงู  

  7.3 ไมต้่องใช้เวลาสงู  

  7.4 ไมต้่องใช้เคร่ืองมือเคร่ืองจกัรสงู  

 

ระยะเวลา / สถานท่ีฝึกอบรม/สมัมนา 

ระยะเวลาการอบรม 1 วนั  เวลา 09.00-16.00 น. ฝึกอบรมภายในบริษัท หรือนอกสถานท่ี 

 

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 ์ 
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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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