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หลักการ/แนวความคิด








สมองของคนเราทําหน้าทีคิดอยูต่ ลอดเวลา แม้เราจะรู ้ตวั หรื อไม่รู้ตวั ก็ตามการปล่อยให้สมองคิดด้วย
เหตุการณ์ปกติ ย่อมได้ผลลัพธ์ไม่ตรงกับทีเราต้องการ ดังนั+นเราจึงควรฝึ กฝนแนวความคิดทีถูกต้อง และมี
ประโยชน์ต่อตัวเรามากทีสุด เพือให้สมองทําหน้าทีของตัวเอง อย่างทีเราต้องการ
การคิดนอกกรอบ คือ การคิดสร้างสรรค์ นั+นเป็ นการคิดประเภทหนึงทีมีความสําคัญอย่างมาก หากเรา
สามารถฝึ กฝนทักษะการคิด และพัฒนาตัวเองให้มีความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา , การทํางาน , การ
บริ หารงานและการดําเนินชีวิตของเราย่อมก่อให้เกิดประสิ ทธิผลทีสูงขึ+น
องค์กรต่างๆ อยากได้บุคลากรทีมีความคิดสร้างสรรค์ ในการทํางานการสร้างความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ืน
เพือให้เกิดการเปลียนแปลงในด้านทีมีประโยชน์ต่อองค์กร เพราะปัจจุบนั การเปลียนแปลงของโลก
ภายนอกเกิดขึ+นอย่างรวดเร็ ว ถ้าบุคคลากรไม่เปลียนแปลงแนวความคิดของตัวเองจากภายในย่อมไม่ทนั
ต่อการเปลียนแปลงของโลกภายนอก
ความคิดของเราถูกข้อจํากัดต่างๆ ควบคุมไว้โดยเราอาจไม่รู้ตวั เมือเรามองเห็นกรอบหรื อแนวทางการคิด
สร้างสรรค์ทีถูกต้อง ย่อมทําให้เราก้าวออกจากกรอบความคิดเดิมๆ ได้ดว้ ยตัวของเราเอง หลังจากการ
ฝึ กฝนบ่อยๆแล้ว ย่อมทําให้เราสามารถปลดปล่อยตัวเองจากพันธนาการแห่งความคิดได้
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วัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
♦
♦
♦
♦

เพือทําให้เข้าใจรู ปแบบการคิดแบบต่างๆ ในการทํางานของสมอง
เพือให้มีแนวทางการคิดนอกกรอบของตัวเองเพือให้ในการฝึ กฝน
เพือให้สามารถประยุกต์ใช้การคิดสร้างสรรค์ในการทํางานและดําเนินชีวิต
เพือนําความคิดนอกกรอบไปแลกเปลียนกับบุคลากรภายในองค์กรต่อไป

รายละเอียดเนือ7 หาของหลักสู ตร
 สํารวจแนวความคิดเรื อง “ การคิดในแบบต่างๆ”
 คุณชอบการคิดแบบไหน?
 หลักการคิดในแบบต่างๆ
 เทคนิคการคิดในด้านต่างๆ
 ประโยชน์ของการคิดแต่ละประเภท
 ความสําคัญของการคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
 ความหมายของการคิด
 กระบวนการสร้างแนวคิดเชิงสร้างสรรค์
 องค์ประกอบของการคิดสร้างสรรค์
 ปัญหา / อุปสรรคของความคิดสร้างสรรค์
 การคิดนอกกฎ ทํานอกกรอบ อย่างสร้างสรรค์
 สร้างทัศนคติทีสร้างสรรค์
 มองปัญหาให้รอบด้าน
 การสร้างไอเดียใหม่ๆ
 คิดสร้างสรรค์ร่วมกับคนอืน
 ทําไอเดียสร้างสรรค์ไปปฏิบตั ิ
 เทคนิคการประยุกต์ใช้ การคิดสร้างสรรค์ดว้ ยตัวเอง
 การแก้ปัญหา
 การทํางาน
 การบริ หารงาน
 การดําเนินชีวติ
 การบ้านเพือนําไปฝึ กฝน : ออกแบบการคิดสร้างสรรค์ของตัวเอง
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แนวทางในการพัฒนาตามโปรแกรม
 การฝึ กอบรมในรู ปแบบของการเรี ยนรู ้แบบผูใ้ หญ่ ( Adult Learning ) ทําให้ผเู ้ รี ยนรู ้สามารถนําสิ งทีได้
เรี ยนรู ้ไปปรับใช้ในการปฏิบตั ิงานได้ทนั ที เพราะได้ดาํ เนินการคิดร่ วมกันระหว่างการฝึ กอบรมแล้ว
 การฝึ กอบรมมีความหลากหลาย เพือให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย
- การบรรยาย : เน้นเนื+ อหาทีใกล้ตวั เพือให้ง่ายต่อการเรี ยนรู ้
- Work Shop : กระตุน้ ให้เกิดการแลกเปลียนซึงกันและกัน
- การนําเสนอ : เกิดการฝึ กฝนการแสดงออกและทํางานเป็ นทีม
- การตอบคําถาม : จูงใจให้ผฝู ้ ึ กอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น

 กําหนดแนวทางให้ผเู้ ข้าฝึ กอบรม ได้นาํ ความรู้ทีได้รับไปปรับเปลียนตัวเองทั+งด้านความคิด ความรู้สึกและการ
กระทํา โดยการพัฒนาตัวเอง ด้วยการฝึ กฝนจนกลายเป็ นธรรมชาติ

 การบ้านทีเป็ นเป้ าหมาย สามารถนําไปจัดทําเป็ นโครงการในแง่ส่วนบุคคล และ/หรื อ ทีม ทีเหมาะสม
ตามทีตวั เองเลือก

ตัวอย่ าง Work Shop / กรณีศึกษา
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 ตัวอย่างWork Shop หัวข้อ “ การชืBนชมผู้อนืB (จับถูก) ”
วิธีปฏิบัติ
 ลองนึกถึงใครก็ได้ เช่น หัวหน้า , เพือน , ลูกค้า , ลูกน้อง เป็ นต้น คิดถึงจุดเด่นของเขาทีเรา
ประทับใจและอยากปฏิบตั ิตาม เล่าให้เพือนๆใน Class เช่น - จุดเด่น - ความสามารถพิเศษ - อุปนิสัยทีดี
ผลทีจB ะได้ รับ
 การชืนชมอย่างจริ งใจ จะทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับผูน้ + นั แน่นแฟ้ นยิง ขึ+น เพราะคนทุกคน
ชอบคําชม และเมือเราชมผูอ้ ืนมากเท่าไร ผูอ้ ืนก็จะชมเรามากขึ+นเท่านั+น เท่ากับต่างคนต่างให้กาํ ลังใจซึงกันและ
กัน ทําให้ทศั นคติของเราเกียวกับคนเป็ นในเชิงบวกมากขึ+น (อยากขอยํ+าว่าเรื องทีเราชมนั+นมาจากความรู ้สึกที
แท้จริ งของเรา ไม่ใช่เสแสร้งน่ะครับ)
การนําไปฝึ กต่ อไป
 ต่อไปนี+ให้บอกกับตัวเองว่า เราจะเริ มจากการหาข้อดีของผูท้ ีเราเกียวข้องก่อนโดยการจับถูก ถึงแม้
คนๆนั+นเราจะรู ้สึกไม่ถูกใจก็ตาม เราก็จะพยายามหาข้อดีของเขาให้เจอ (เชือแน่วา่ ทุกคนมีขอ้ ดีครับ แต่เราไม่
พยายามหาเท่านั+นเอง) ลองฝึ กตัวเองในระหว่างการประชุม ให้หาจุดเด่นหรื อข้อดีและความสามารถของแต่ละ
คนทีเราประชุมด้วย จะทําให้เรามีความสุ ขกับการประชุมมากขึ+นเลยครับ เมือเราเห็นข้อดีของใครแล้ว เราก็จะ
รับฟังมากขึ+นก็จะทําให้เราได้รับความรู ้ใหม่ๆเพิม ขึ+น เห็นไหมครับมีแต่ขอ้ ดีๆทั+งนั+น
สาเหตุททีB าํ ให้ เราเปลียB นแปลงตัวเองได้
 การสร้างความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ืนทีดี คือ การให้ความสําคัญกับเขา ซึงก็ควรเริ มจากการจับถูกในตัว
เขาก่อน เมือฝึ กฝนบ่อยๆเราจะมีทศั นคติทีดีข+ ึนเลยครับ

รายละเอียดและเทคนิคทีBอาจารย์ ใช้ ในการดําเนินการฝึ กอบรม
(รูปแบบการฝึ กอบรมโดยรวม)


สร้างประเด็นสําคัญเรื องการรัก ( 3 รัก )
1. รักงาน  มีความสุ ขกับงานหรื อไม่ ?
่ รื อไม่ ?
2. รักผูอ้ ืน  เกลียดใครอยูห
3. รักตัวเอง  ภูมิใจในตัวเองเรื องอะไร ?
Note: คนส่ วนใหญ่ติดอยูก่ บั หลุมพรางของตัวเอง ทําให้ไม่ได้รักทั+ง 3 อย่าง ได้เต็มที การปรับเปลียน
ทัศนคติของตัวเองเสี ยใหม่ ก็จะทําให้เกิดความรักมากขึ+น



ผลลัพธ์ทีคาดว่าจะเกิดขึ+นหลังการอบรม
o ทุกคนมีความสุ ขกับการทํางานมากขึ+น
o ทุกคนมองเห็นคุณค่าและเชื อมัน
 ในตัวเองเพิม ขึ+น
o มีแนวความคิดในการสร้างทัศนคติเชิงบวกของตัวเอง
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Note: ตั+งเป็ นเป้ าหมาย เพือให้ผเู ้ ข้าอบรมเห็นว่า สิ งทีตอ้ งการให้เกิดขึ+น และสอบถามอีกครั+งในตอน
เย็นว่าได้รับหรื อไม่ ถ้าไม่! ก็แสดงว่า อาจารย์สอบผ่าน


คําถามแลกเปลียนความคิดเห็น / รู ปภาพแสดงความคิดเห็น / การทดสอบ
o ทุกคนได้คิด และแสดงความคิดเห็น
o จูงใจให้คิดในด้านทีเป็ นเชิงบวกได้ดีกว่าบอกโดยตรง
o ทุกคนได้เรี ยนรู ้จากการคิดของตัวเอง (Learning by Thinking)
- Unlearn , - Relearn , - Learn
o การแลกเปลียนแนวความคิดซึ งกันและกัน ทําให้เปิ ดกว้างทางความคิดมากขึ+น
o กระตุน
้ ให้อยากเรี ยนรู ้ในสิ งทีตวั เองคิดไม่เหมือนคนอืน



เปลียนความคิดใหม่... สร้างเทคนิคการเปลียนแปลงด้วยตัวเอง
o เลือกหลุมพราง => กําหนดวิธีแก้ไขของตัวเอง
o สํารวจแนวคิดกับบุคคลรอบข้าง => ปรับความคิดของตัวเองใหม่
o วงจรพฤติกรรม เริ มต้นที ความคิด / ความเชื อ
o เรี ยนรู ้วา่ “หลุมพราง” เป็ นจินตนาการเชิงลบของตัวเอง
o การเอาชนะจินตนาการเชิงลบ ด้วยการใช้ความคิดเชิงบวกทดแทน



การจัดการอารมณ์เชิงลบของตัวเอง ด้วย EQ / EI
o เราต้องพัฒนา EQ ของเราเอง => เพือตัวเรา => รักตัวเอง
o เราต้องอยากออกจากอารมณ์เชิงลบก่อน เราจึงจะมีวธิ ี ของเราเอง
o ความเข้าใจในวิธีการไม่เพียงพอ ต้องลงมือทํา! ด้วย
o สร้างนิสัยแบบใหม่ข+ ึนมา
Note: การจัดการอารมณ์เชิงลบง่ายๆ คือ
1. เลือกอารมณ์เชิงลบทีอยากกําจัดออกมา
2. ค้นหาสาเหตุวา่ เกิดอารมณ์น+ ีเพราะเหตุใด
3. ตั+งเป้ าหมายว่าอยากจะอารมณ์ดีข+ ึนเมือไร
4. สามารถเปลียนเป็ นอารมณ์เชิงบวกได้หรื อไม่
5. กําหนดข้อความ/แนวคิดเชิงบวกของตัวเองใหม่
6. ปฏิบตั ิตามข้อความ/แนวคิดใหม่
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คัดเลือกคุณสมบัติทีตวั เองชอบ เพือนําไปปฏิบตั ิ
o แลกเปลียนคุณสมบัติของนักคิดเชิงบวก
o คัดเลือกคุณสมบัติบางส่ วนทีตวั เองชอบ
o ค้นหาสาเหตุทีชอบคุณสมบัติน+ น
ั ๆ
o ประกาศให้ผอ
ู ้ ืนรับรู ้เรื องของเรา (Commitment)
Note: การตั+งเป้ าหมาย จะทําให้เรามีใจจดจ่อกับเรื องทีเราเลือก และนําไปสู่ การกระทําทีตอ่ เนือง ถ้า
เป้ าหมายนั+นยังสําคัญสําหรับเราอยู่ เราก็จะนําทางไปเรื อยๆ มิเช่นนั+น เราจะไม่มีทิศทางทีเราจะ
เดิน
เทคนิคใน Class ทีใช้ได้ผล
o กระตุน
้ ให้เกิดความคิดเห็นทีขดั แย้งในช่วงเริ มต้น (ยังไม่รีบทีจะจูงใจ)
o สร้างบรรยากาศ เขียนไปพูดไป เรื อยๆ คนจะชินไปเอง
o กําหนดให้คนในClassคัดเลือกคนมา Present เอง (อาจารย์ไม่ตอ้ งเลือก)
o ทําให้คนในClass แลกเปลียนความคิดเห็นกันเองก่อน ในคําถามทีมีคนตอบไม่เหมือนกัน
(แย้งกันเอง) ก่อนจะเฉลยเพือให้เห็นว่าการเถียงกัน เป็ นเรื องปกติ
o การให้กาํ ลังใจในสิ งทีผอ
ู ้ ืนตั+งใจจะทํา (Hi 5) ทําให้เกิดความฮึกเหิม

ผู้ทีBเหมาะสมกับหลักสู ตรนี7
 พนักงานระดับปฏิบตั ิการ

 หัวหน้างาน

www. en tra in in g. net
www.pa ko rnb log . com
0-2732-2345 , 0-2374-8638
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