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 โปรแกรมฝึกอบรมหลกัสูตร :  การพฒันาตนเอง เพือ่การท างานร่วมกนั (Self Development Program) 

 ระยะเวลาในการฝึกอบรม    :  1 วนั เวลา 09.00-16.00 น. 

 วิทยากร :  ดร.วสนัต ์ ฤทธ์ิมนตรี 

 

หลกัการและเหตุผล 

             Mr. Konosuke Matsushita ผู้ก่อตั้งกิจการบริษัทกลุ่ม Matsushita อิเลค็ตริด ได้กล่าวไว้ว่า “เราต้องรวบรวม

ความสามารถของคนท างานทุกคน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการท างานไม่ว่าเขาเหล่านั้นจะมีทกัษะต่างกันมากน้อยเพียงใด ซึ่ง

หากปราศจากความร่วมมือร่วมใจในการท างานเป็นทมีแล้ว องค์กรกจ็ะเหลือแต่ช่ือเท่านั้น” ค ากล่าวนี้คือข้อเทจ็จริง และเป็น

ที่ยอมรับของทุกองค์กรโดยเฉพาะอย่างย่ิงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรในการท างานเป็นทีมและท าทีม เพ่ือการก้าว

กระโดดขององค์กรธุรกจิในยุค New Economy 

 ซึ่งในสภาวการณ์ที่การแข่งขันมีความรุนแรง ปัจจัยที่ส  าคัญ ที่จะท าให้ธุรกิจอยู่รอดหรือก้าวสู่การเป็นผู้น าได้น้ัน 

หลักการที่ส  าคัญคือการท าให้ทุกคนมีส่วนร่วมมีความสขุในการด าเนินงาน ซ่ึงแต่ละคนกจ็ะมีความรู้และทกัษะที่แตกต่างกัน

ไป การรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรเหล่านั้นแล้วนะมาประยุกต์ใช้ พัฒนาองค์กรจึงเป็นหนทางที่ดี นอกจากจะได้

ประโยชน์โดยตรงแล้ว ยังเป็นการสร้างแรงจูงใจในการแสดงออกอกีทั้งเกดิความภมูิใจ ท าให้เกิดแรงผลักดันในการปรับปรุง

อย่างเตม็ความสามารถ 

 

กิจกรรมกลุ่มสมัพนัธ ์(Group dynamic) 

การสร้างความสมัพันธใ์นกลุ่มมีองค์ประกอบดังนี้  

1. ต้องเช่ือความสามารถและมีความไว้วางใจซึ่งกนัและกนั 

2. พร้อมที่จะช่วยเหลือกนัเสมอ 

3. มีการติดต่อสื่อสารที่ด ี

4. รู้จักการท างานร่วมกนัอย่างมีระบบ 

5. รู้จักใช้กระบวนกลุ่มในการท างาน 

 

กลุ่มสมัพนัธจ์ะมีความเกีย่วขอ้งกบัสาระส าคญัในเนื้ อหา 5 ประการไดแ้ก่ 

1. การพัฒนาศักยภาพของตนเอง (self – development) 

2. การเรียนรู้ความรับผิดชอบ (responsibility) 

3. การติดต่อสื่อสาร (communication) 

4. การจูงใจ (motivation) 

5. การเตม็ใจหรือเข้าใจความต้องการของผู้อื่น (Empathyzation) 

 

วตัถุประสงคแ์ละรูปแบบของกิจกรรม 

 กิจกรรมสรา้งความไวว้างใจ: หมายถึงกิจกรรมที่ท  าให้ผู้เข้าร่วมคลายความกังวลหรือหมดความกังวลใน

การเข้าร่วมกจิกรรมไม่ว่าจะเป็นความกงัวลใจในสถานะความรู้  ความคิด ความสามารถทางด้านต่างๆ ทั้งร่างกายและ

สติปัญญา ซึ่งสิ่งเหล่านี้ มักท าให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องการปรับตัวเข้าสู่กลุ่มบุคคลทั้งที่รู้ จักหรือไม่รู้ จักมาก่อนกต็าม 

โดยทั่วไปมักเข้าใจว่ากิจกรรมเบื้ องต้นน้ีเป็นกิจกรรมกลุ่มสมัพันธ์ แท้ที่จริงแล้วเป็นเพียงกิจกรรมเร่ิมต้นเท่าน้ันเอง 

ซึ่งบางทีเรียกว่า “กิจกรรมละลายพฤติกรรม” คือท าให้เกิดความกลมกลืนในกลุ่มก่อนที่จะท ากิจกรรมที่มีความ

ซับซ้อนมากขึ้น 
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 กิจกรรมสรา้งสมัพนัธ:์ กจิกรรมที่ท  าให้เกดิจุดเร่ิมของความสมัพันธข์องบุคคลที่แสดงออกต่อกลุ่มเป็นกิจกรรม

ข้ันที่ 2 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเมื่อมีความไว้วางใจแล้วจะกล้าแสดงออกซ่ึงตัวตนที่แท้จริงไม่ว่าจะเป็นความคิดเห็น ความรู้  

ความสามารถ และทักษะด้านต่างๆ ต่อกลุ่ม โดยเฉพาะผู้ที่ค่อนข้างเกบ็ตัว กิจกรรมในข้ันน้ีจะท าให้เห็นลักษณะของบุคคล

แต่ละบุคคลในกลุ่มว่ามีลักษณะอย่างไร  

 

 กิจกรรมสรา้งสรรค:์ เป็นกิจกรรมที่น ามาเป็นกิจกรรมหลักในการด าเนินกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ซ่ึงลักษณะ

กจิกรรมต้องเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์มีกระบวนการปฏิบัติ โดยท างานร่วมกันมีการใช้ความคิดเพ่ือก าหนดบทบาทหรือจัด

ความร่วมมือกัน ในการท ากิจกรรมให้ประสบผลส าเรจ็ของกลุ่ม หรือเรียกว่าการท างานเป็นทมี (team work) ซึ่งเป็นหัวใจ

ของกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพราะผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องท ากิจกรรมร่วมกันเกิดสัมพันธ์กันในหลายรูปแบบ ลักษณะการ

ปฏิบัติร่วมกันจะประกอบด้วย การสื่อสารระหว่างบุคคลและกลุ่ม การเกิดภาวะผู้น าและผู้ตาม การระดมความคิด การ

ก าหนดบทบาท การแบ่งภาระหน้าที่ การสั่งการ การร่วมมือประสานสัมพันธ์ ความมุ่งมั่นเพ่ือส่วนรวมค่านิยมกลุ่มนิยม 

ความเสยีสละทุ่มเท สิ่งต่างๆ เหล่าน้ีจะสะท้อนให้ลักษณะของกลุ่มที่มีปฏิสมัพันธ์กันของบุคคลในกลุ่มอันเป็นประโยชน์ต่อ

การน าไปพิจารณาเลือกใช้และแก้ไขปรับปรุงให้พัฒนาต่อไปไม่ว่าจะเป็นตัวบุคคลหรือกลุ่มองค์กรหรือหน่วยงานกต็าม  

 

ผลทีค่าดว่าจะไดร้บั 

1. เพ่ือสร้างความคุ้นเคยและสนิทสนมในกลุ่มสมาชิก  

2. เพ่ือส่งเสริมให้บุคคลกล้าที่จะแสดงความคิดเหน็และกล้าแสดงออก 

3. เพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเหน็ซ่ึงกนัและกนัตลอดจนได้รับความรู้ใหม่เพ่ิมเติม 

4. เพ่ือส่งเสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และการใช้ความสามารถวิเคราะห์การเลือกแนวทางการปัญหา 

5. เพ่ือให้รู้จักการใช้ชีวิตร่วมกบัผู้อื่นในการท างานได้ดีขึ้น 

6. เพ่ือให้รู้จักการท างานร่วมกนัในลักษณะทมีงาน 

7. เพ่ือให้รู้จักลักษณะของบุคคลทั่วไป โดยเฉพาะความแตกต่างของแต่ละบุคคล 

 

 

รูปแบบของหลกัสูตร 

การอบรมเชิงปฏบิัติการ (Workshop) / การบรรยาย (Lecture) / กจิกรรมฝึกปฏบิัติ (Practice) / วิเคราะห์บุคลิกลักษณะ

เป็นรายบุคคลพร้อมข้อแนะน าเพ่ือการพัฒนา  

 

จ านวนผูเ้ขา้สมัมนา 30 คน / รุ่น 

 

 

วิทยากร ดร. วสนัต ์ ฤทธ์ิมนตรี 

กรรมการผู้จดัการ  บริษัท มีดี สกอล่าร์ เทรนนิ่ง แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท ์จ ากดั 

การศึกษา   

 ครุศาสตร์บัณฑติ สถาบันราชภัฏจันทร์เกษม  สาขาบริหารการศึกษา 

 รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์  

สาขาการบริหารจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 
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 ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฏบีัณฑติ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทร์ิน 

อดีต 

 ฝ่ายประชาสมัพันธ ์ห้างสรรพสนิค้าแฟร่ี พลาซ่า จ.ขอนแก่น 

 ฝ่ายโฆษณา ห้างสรรพสนิค้าแฟร่ี พลาซ่า จ  .ขอนแก่น  

 MAKE-UP ARSTIST ให้กบัเคร่ืองส าอาง REVLON 

 เจ้าหน้าที่อบรมการแต่งหน้าให้กบัผู้เข้าประกวดนางสาวไทย ปี พ  .ศ.2532-2538 และให้แนวคิด, สสีนัการ

แต่งหน้าส าหรับผู้เข้าประกวดนางสาวไทย ปี 2537 

 MAKE-UP ARTIST   ให้กบัฝ่ายการตลาด เคร่ืองส าอาง 4 Brand ได้แก่ เฟสก้า , ปิแอร์ การ์แดงส ์, โมเมนต้า 

และ เดอ มาเบรนด์ ของ บ .แพนคอสเมติกส์  

 MAKE-UP ARTIST ให้กบัเคร่ืองส าอางเอสเต้ ลอเดอร์ 

 ฝ่ายแฟช่ัน สไตลิสต์  นิตยสารเปรียว  

 วิทยากรพิเศษเกี่ยวกบัเร่ืองการดูแลและรักษาผิวพรรณ เติมสสีนัให้กบับุคลิกของสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ 

 จอห์นโรเบิร์ต เพาเวอร์ส และ บริษัท การบินไทย จ ากดั (มหาชน (  

 TRAINING OPERATIONS (ฝึกอบรมพิเศษ (ผลิตภัณฑ์  NICOLE COSMETICS สนิค้าบริษัทในกลุ่ม เซน็ทรัล

มาร์เกต็ติ้ งกรุ๊ป 

 ผู้ช านาญการฝึกอบรม (TRAINNIN SPECIALIST)สงักดัแผนกพัฒนาบุคลากร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  

 บริษัทเซน็ทรัลเทรดดิ้ ง จ ากดั บริษัทในกลุ่มเซน็ทรัลมาร์เกต็ติ้ งกรุ๊ป 

 ผู้ช านาญการอาวุโส SENIOR  SPECIALIST  สงักดัแผนกพัฒนาบุคลากร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  บริษัทเซน็ทรัล 

เทรดดิ้ ง จ ากดั บริษัทในกลุ่มเซน็ทรัลมาร์เกต็ติ้ งกรุ๊ป 

 

ประสบการณก์ารท างาน/การบรรยาย 

ปัจจุบนั 

 วิทยากรบรรยายเกี่ยวกบั Men’s Grooming  สถาบันพัฒนาบุคลิกภาพจอห์นโรเบิร์ต เพาเวอร์ส 

 วิทยากรบรรยายให้กบั สถาบันฝึกอบรม เทรนนิ่ง เซน็เตอร์ เซอร์วิส  

 วิทยากรบรรยายเกี่ยวกบัหัวข้อเทคนิคการขาย ,การบริการด้วยใจ,การพัฒนาคน,บุคลิกภาพที่ดีส าหรับ  

 นักขายให้กบัพนักงานบริการในกลุ่ม CENTRAL Restaurants Group. Pizza Hut, Auntie anne’s   , Mister Donut ,

KFC   , Baskin Robbins และ Steak Hunter 

 วิทยากรบรรยายเกี่ยวกบัหัวข้อ “บุคลิกคลิกใจคน”ให้กบันักศึกษาสาขาธุรกจิและอาชีวศึกษา ภาควิชานโยบาย   

 การจัดการและความเป็นผู้น าทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

 วิทยากรบรรยายเกี่ยวกบัหัวข้อ “การบริการด้วยใจ, การพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีส าหรับนักขาย”ให้กบัพนักงานแนะน า 

 ความงามและแนะน าผลิตภัณฑเ์สริมอาหารบริษัทในกลุ่ม NEO Group จ ากดั 

 วิทยากรให้ค าแนะน าเร่ืองบุคลิกภาพและการแต่งกายในรายการของบริษัทยูนิ ลีเวอร์ไทยโฮล์ดิ้ ง จ ากดั  

 หัวข้อ“พลิกหมองเป็นขาวพลิกหาสาวโอโม่” 

 วิทยากรบรรยายเกี่ยวกบัหัวข้อ “งานบริการและการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีส าหรับนักขาย”ให้กบั 

 พนักงานแนะน าความงามบริษัทในกลุ่ม สหเอเชีย Group จ ากดัเคร่ืองส าอาง ZA 

 วิทยากรบรรยายเกี่ยวกบัหัวข้อ “การโน้มน้าวและการจูงใจ” ให้กบัพนักงานภาคพ้ืนดิน สายการบิน นกแอร์ 
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  วิทยากรบรรยายเกี่ยวกบัหัวข้อ “ก้าวสู่ผู้บริหาร” ให้กบัเจ้าหน้าที่การท่าเรืองแห่งประเทศไทย 

 วิทยากรบรรยายเกี่ยวกบัหัวข้อ   เทคนิคการบริการให้โดนใจลูกค้าและบุคลิกภาพที่ดีส าหรับนักขาย  และ หัวข้อ   

CALL CENTER มืออาชีพ” ให้กบัพนักงานบริการในกลุ่มเซน็ทรัลพัฒนา 

 วิทยากรบรรยายเกี่ยวกบัหัวข้อ “การพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีส าหรับนักขาย”ให้กบัพนักงานแนะน าสนิค้าบริษัทใน

กลุ่ม PRIMA GOLD INTERNATIONALCO.,LTD 

 วิทยากรบรรยายเกี่ยวกบัหัวข้อ “บุคลิกภาพที่ดีเพ่ือเยาวชน”ให้กบั ศูนย์เยาวชนวัดโสมนัส 

 วิทยากรบรรยายเกี่ยวกบัหัวข้อ “การแต่งหน้าและการพัฒนาบุคลิกภาพที่ด”ี ให้กบัเจ้าหน้าที่ของเยาวชนที่ศูนย์

เยาวชนเวรุฬาชิน 

 วิทยากรบรรยายเกี่ยวกบัหัวข้อ “บุคลิกภาพดูดี ไม่ต้องเดี๋ยว” ให้กบัลูกค้าของบริษัทในกลุ่ม PRIMA GOLD 

INTERNATIONALCO.,LTD 

 วิทยากรบรรยายเกี่ยวกบัหัวข้อ “การแต่งหน้าและการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีส าหรับนักขาย” ให้กบัพนักงานบริษัท 

มหพันธไ์ฟเบอร์ซีเมนต์ จ ากดั (มหาชน(  

 วิทยากรบรรยายเกี่ยวกบัหัวข้อ “เทคนิคการแต่งหน้าและการดูแลผิวพรรณ” ให้กบักลุ่มผู้บริหารกรมส่งเสริมการ

ส่งออก กระทรวงพาณชิย์ 

 วิทยากรบรรยายเกี่ยวกบัหัวข้อ “การสร้างภาพลักษณท์ี่ดีของบุคลากรเพ่ืองานบริการ” ให้กบัผู้จัดการสาขาและ

เจ้าหน้าที่บัวหลวงเอก็ซ์คลูซีฟ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน(  

 วิทยากรบรรยายเกี่ยวกบัหัวข้อ “สร้างภาพลักษณท์ี่ดีส าหรับบุคลากรเพ่ืองานบริการ” ให้กบัเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

ระหว่างประเทศและเจ้าหน้าที่ call center ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน(  

 วิทยากรบรรยายหัวข้อ “ เทคนิคการพูดในที่สาธารณะและการพูดในที่ประชุม” ให้กบัลูกค้าและผู้สนใจของสมาคม

หอการค้าไทย (TCC) 

 วิทยากรบรรยายหัวข้อ “การเสริมบุคลิกภาพสร้างภาพลักษณส์ าหรับนักบริการมืออาชีพ”ให้กบั ทมีบริหารพนักงาน

บริษัทไทยพาณชิย์นิวยอร์คไลฟ์ประกนัชีวิต  SIAM COMMERCIAL NEW YORK LIFE INSURANCE 

 วิทยากรบรรยายเกี่ยวกบัหัวข้อ “ภาพลักษณท์ี่ดีของบุคลากรเพ่ืองานบริการ” ให้กบัเจ้าหน้าที่และพนักงานของ 

โรงแรมแพนแปซิฟิค กรุงเทพฯ 

 วิทยากรบรรยายเกี่ยวกบัหัวข้อเทคนิคการขาย , การบริการด้วยใจ , การพัฒนาคน , การท างานเป็นทมี 

 บุคลิกภาพที่ดีส าหรับนักขายมอือาชีพผู้บรรยายพิเศษเกี่ยวกับบุคลิกภาพ,ศิลปะการแต่งหน้า ,การดูแลและรักษา  

ผิวพรรณ 

 MAKE-UP ARTIST  อสิระ ท างานให้กบัรายการโทรทศัน์ และบริษัทโฆษณาต่างๆ 

 วิทยากรบรรยายเร่ืองงานบริการ บุคลิกภาพให้กบัองคก์รภาครัฐและภาคเอกชน 

 Image Maker 

 

สอบถามรายละเอียดเพิม่ท่ี  

นายพิสษิฐ์  จิณฤต 

Tel No. 02 736 0408  Mobile: 089 898 0400 

Fax No.02 736 0050 

E-mail: admin@trainingservice.co.th 
http://www.trainingservice.co.th 
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