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หลักการ/แนวความคิด








ปัจจุบนั หลายๆองค์กร มีคนทํางานทีมีฝีมือดี ทังเก่งและฉลาด (ทางความคิด) แต่มกั ติดกับดักทางอารมณ์
ของตัวเองจนถอนตัวไม่ข ึน เช่นหงุดหงิด โมโหง่าย โวยวายไปทัว ๆ คุยเขืองเรื องตัวเอง ทําให้โอกาสดีๆ
ให้ชีวติ หลุดลอยไป เพราะภาพลักษณ์ดา้ นอารมณ์ทีติดลบ
องค์กรต้องการให้พนักงานใช้เหตุผลในการคุยกันเปิ ดรับฟังความคิดเห็นซึงกันและกัน ดําเนินการประชุม
ทีไม่ใช่อารมณ์ กล้าเสนอความคิดเห็นมากกว่าการโต้แย้ง โดยการบริ หารอารมณ์ของตัเองและผูอ้ ืนให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ทีเกิดขึนได้เป็ นอย่างดี
การเรี ยนรู ้และเข้าใจอารมณ์ของคนเรา จะช่วยให้เรามองเห็นวิธีการบริ หารจัดการอารมณ์ของตัวเองได้
จะทําให้เรา ลด ละ เลิก การปรุ งแต่งอารมณ์ และเลือกแสดงออกโดยใช้พฤติกรรมทีไม่ดีนอ้ ยลง หรื อใช้
พฤติกรรมทีเป็ นบวกมากขึน ก็จะทําให้การทํางานของเรามีประสิ ทธิผล ทีสูงขึน การปฏิสัมพันธ์กบั ผูอ้ ืนก็
จะดีข ึนขึนด้วยเช่นกัน
ความฉลาดทางอารมณ์(EI) เป็ นสิ งทีสามารถปรับปรุ งและฝึ กฝนได้แต่ตอ้ งใช้เวลา เพราะอารมณ์บางอย่าง
ได้ฝังรากลึกเข้าไปในตัวเรา จากประสบการณ์ทีเราได้รับในอดีต ดังนันจําเป็ นทีจะต้องเปลียนแปลง
แนวความคิดของเราเสี ยใหม่ เพือให้การกระทําเปลียนไป
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วัตถุประสงค์
o

o

o

เพือทําให้ผเู ้ ข้าฝึ กอบรมได้เรี ยนรู ้และเข้าใจอารมณ์ของตัวเองได้อย่างชัดเจนมากยิง ขึน และเตรี ยมวิธี
บริ หารจัดการอารมณ์ของตัวเองให้ดีข ึน
เพือทําให้สามารถสร้างความฉลาดทางอารมณ์(EI) ของตัวเองโดยการเปลียนแปลงความคิดของ
ตัวเองเกียวกับเหตุการณ์ตา่ งๆเสี ยใหม่
เพือฝึ กฝนให้เป็ นคนกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ตา่ งๆ มากกว่าการใช้อารมณ์ในการ
กําหนดพฤติกรรมของตัวเอง

รายละเอียดของเนือ1 หา (Course Outline)
 ภาพรวมของความฉลาดทางอารมณ์(EI)
• EQ คืออะไร?
• การให้ความหมายของ EQ,IQ,AQ และ MQ
• สร้างEQให้เป็ น EI ด้วยตัวเอง
 เรี ยนรู ้ธรรมชาติ EQ ของตัวเอง
• สาเหตุทีทาํ ให้EQไม่ดี
• การตระหนักรู ้อารมณ์ของตัวเอง
• การยอมรับจากภายใน
• การจัดการกับความเครี ยด
• การพัฒนา EQ ใหม่ให้ตวั เอง

 สร้างกระบวนการฝึ กฝนความฉลาดทาง
อารมณ์ (EI)
• เทคนิคการรับการถูกปฏิเสธ
• วิธีชนะมิตรและจูงใจผูอ้ ืน
• การทําให้ผอู ้ ืนคล้อยตามแนวความคิด
• เทคนิคเอาชนะข้อโต้แย้ง
 สร้างวัฒนธรรมแห่งความฉลาดทางอารมณ์
ในองค์กร

แนวทางในการฝึ กอบรม
 การเรี ยนรู้แบบผูใ้ หญ่ (Adult Learning) โดยผูเ้ รี ยนเป็ นบุคคลสําคัญทีตอ้ งเรี ยนรู้ดว้ ยตัวเอง และนํา
ความรู ้ทีได้เรี ยนรู ้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
 กิจกรรมต่างๆ เพือให้เกิดการเรี ยนรู้อย่างแท้จริ ง
 การบรรยายเนือหา
 Work shop สร้างสถานการณ์
 เกมแลกเปลียนความคิดเห็นซึงกันและกัน
 Role Playing ให้เห็นสถานการณ์จาํ ลอง
 การบ้านเพือการนําไปฝึ กฝนอย่างต่อเนือง
 วิทยากรทําหน้าทีเพียงผูอ้ าํ นวยความสะดวกในการเรี ยนรู้ (Facilitator) ทําให้การพัฒนาเป็ นไปตาม
ธรรมชาติของผูเ้ รี ยนรู ้น นั ๆ โดยการเรี ยนรู ้ทีจะเปลียนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง
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กรอบในการดําเนินการฝึ กอบรม
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ตัวอย่ าง Work Shop / กรณีศึกษา

 ตัวอย่างWork Shop หัวข้อ “ การชืAนชมตัวเอง ”
 วิธีปฏิบัติ
 ลองชมตัวเองให้เพือนๆฟังในด้านต่างๆเหล่านี
- จุดเด่น , - ความสามารถพิเศษ , - สิ งทีภูมิใจ
 ผลทีไA ด้ รับจาก Work Shop หัวข้อ “ การชืAนชมตัวเอง ”
: การชมตัวเองจะทําให้เกิดความมัน ใจในตัวเองเพิม ขึน คนส่ วนใหญ่ให้นิยาม การรัก ตัวเองการชม
ตัวเองแบบผิดๆ เช่น เดี`ยวจะหลงตัวเอง , ทําให้เห็นแก่ตวั เป็ นต้น ซีงการชมตัวเองแบบสร้างสรรค์น นั จะทํา
ให้เรามีเป้ าหมายในตัวเองเพิม ขึนเพราะเราเห็นคุณค่าของตัวเองแล้ว
 การนําไปฝึ กฝนต่ อไป
: ลองฝึ กชมตัวเองต่อหน้ากระจกบ่อยๆ เพือให้กาํ ลังใจตัวเองในการเอาชนะอุปสรรคต่างๆ ทีกาํ ลังเจอ
หรื อแก้อาการท้อถอยได้ ยิง ชมตัวเองมากหรื อบ่อยแค่ไหนจะทําให้เรามีพลัง ในการทํางานมากขึนเท่านัน
 สาเหตุทีAทาํ ให้ เราเปลียA นตัวเองได้
หมด
: คนทุกคนต้องการ คําชม แต่ส่วนใหญ่จะรอจากผูอ้ ืน เมือไม่คอ่ ยได้กจ็ ะรู ้สึกท้อถอยหรื อ
แรงในการทํางาน แต่ถา้ เราชมตัวเองได้ เราก็จะรู ้สึกดี เพราะความรู ้สึกของเราไม่รู้ หรอกว่าใครชมขอให้
เป็ น คําชม ก็พอ

ผู้ทีAเหมาะสมกับหลักสู ตรนี1
 พนักงานระดับปฏิบตั ิการ
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