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คุณเปนได…ดีกวาที่คิด
( หลักสูตร 1 วัน )
โดย

นาย ปกรณ วงศรัตนพิบูลย
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จุดประสงคของหลักสูตร


เพื่อสรางความตระหนักรูในความสําคัญของตัวเองและพัฒนาคุณคาในตัวเองตามแนวทางที่เหมาะสม
โดยดึงศักยภาพที่ซอนเรนอยูออกมาใช



เพื่อทําใหบุคลากรเลือกที่จะพัฒนาความสามารถของตัวเองโดยการสรางความความเชื่อมั่นในตัวเอง ทํา
ใหมีความปรารถนาที่จะพัฒนางานที่ทําอยูใ หดีขึ้น



เพื่อทําใหบุคลากรปรับเปลี่ยนแนวความคิดของตัวเองตองาน,เพื่อนรวมงานหัวหนางานและชีวิตของ
ตัวเองใหมในการสงเสริมทัศนคติเชิงบวกใหสูงขึ้น



เพื่อสรางแนวทางในการทํางานเปนทีมเวิรคที่ดีใหเกิดขึน้ โดยบุคลากรทุกคนเห็นความสําคัญของตัวเอง
ในการเปนสวนหนึ่งของทีม

หัวขอสําคัญของหลักสูตร
 ชีวิตเปลี่ยนแปลงดวยคําถามงายๆ
 คุณคือใคร ?
 อะไรสําคัญสําหรับคุณ ?
 คุณมีแรงบันดาลใจแบบไหน ?
 ความสําเร็จของคุณคืออะไร ?
 อะไรคืออุปสรรคของคุณ ?
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คุณมีความเชื่อแบบไหน ?

 ทุกสิ่งทุกอยางที่คุณเลือก
 ทัศนคติ
 ความใฝรู
 ความกลาหาญ
 ความรับผิดชอบ
 การสื่อสารกับผูอื่น
 การชวยเหลือผูอื่น

 คุณ คือ บุคคลสําคัญของทีมเวิรค (Team Work )
 การใหความสําคัญของทีม
 การสื่อสารและปฎิสัมพันธ
 การใสใจซึ่งกันและกัน
 การสรางกําลังใจใหกับทีม
 การบรรลุเปาหมายรวมกัน

แนวทางการพัฒนาตามโครงการ






การเรียนรูแบบผูใหญ (Adult Learning) โดยผูเรียนเปนบุคคลสําคัญที่ตองเรียนรูดว ยตัวเอง และนําสิ่งที่
เรียนรูไปปรับใชในการปฏิบัติงานไดทันที เพราะไดดําเนินการคิดรวมกันระหวางการฝกอบรมแลว
กิจกรรมตางๆ เพื่อใหเกิดการเรียนรูอยางแทจริง การฝกอบรมมีความหลากหลายเพื่อใหเกิดความ
สนุกสนานและเขาใจงาย
 การบรรยายเนือ
้ หา… เนนเนือ้ หาที่ใกลตวั เพื่อใหงายตอการเรียนรู
 Work shop สรางสถานการณ… กระตุนใหเกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
 เกมแลกเปลีย่ นความคิดเห็นซึ่งกันและกัน… เกิดการฝกฝนการแสดงออกและการทํางานเปนทีม
 การตอบคําถาม … จูงใจใหผูฝกอบรมไดคิดและแสดงความคิดเห็น
 การบานเพื่อการนําไปฝกฝนอยางตอเนื่อง
วิทยากรทําหนาที่เพียงผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรู (Facilitator) กําหนดแนวทางใหผูเขาอบรมไดนํา
ความรูที่ไดรับไปปรับเปลี่ยนตัวเอง ทําใหการพัฒนาเปนไปตามธรรมชาติของผูเรียนรูนั้นๆ โดยการเรียนรู
ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองดวยตัวเอง ทั้งดานความคิด ความรูสึกและการกระทําได และพัฒนาตัวเองดวยการ
ฝกฝนดวยตัวเองจนกลายเปนธรรมชาติ
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กรอบในการดําเนินการฝกอบรม
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ตัวอยาง Work Shop / กรณีศึกษา

 ตัวอยางWork Shop หัวขอ “การเอาชนะความกลัวอยางไมมีเหตุผล ”
วิธีปฏิบตั ิ
 เลือกเรื่องที่ตัวเองกลัวอยางไมมีเหตุผลมา 1 เรื่อง
 ถามตัวเองวาเรากลัวเรื่องนั้นอยางไร?
 จัดเรียงลําดับความกลัวเรือ่ งนั้น (จากมากก็ไปนอย หรือนอยไปมากก็ได)
 ลงมือปฏิบัติในเรื่องนั้น ทีก่ ลัวนอยที่สดุ กอน
 สังเกตความรูสึกที่เกิดขึ้นที่ไดลงมือทําแลว
ผลที่ไดรับ
: การเรียงลําดับความรูสึกกลัว จะทําใหเราเขาใจตัวเราเองมากขึ้น วาเรื่องอะไรบาง ที่เรากลัวจริงๆ
หรือเราจินตนาการไปเอง เมื่อเรามีสติรูในสิ่งที่เรารูสึกกลัวแลว หลังจากนั้นไดลองลงมือทําในสิ่ง
ที่งายที่สุดกอน ก็จะทําใหเราไดกาํ ลังใจเพิ่มขึ้นวา “เราสามารถพิชิตไดแลว” เมื่อฝกฝนบอยๆ เราก็
จะหายจากความกลัวเรื่องนั้นไปเอง
การนําไปฝกฝนตอไป
: พยายามเขียนรายการที่เรามีความรูสึกกลัวใหได แลวจัดเรียงลําดับ เพื่อนําไปฝกฝนทีละขั้น เชน
ความรูสึกกลัวตอหนาชุมชน ก็จะเรียงลําดับอาจใช จํานวนคนเปนตัวตั้งก็ได แลวเริ่มพูดเรื่องที่เรา
เตรียมไว กับคนจํานวนนอยๆ กอน อาจจะเปน 1 คน, 5 คน, 20 คน, 30 คน จนเพิม่ จํานวนเทาที่
เราจะพูด ก็จะทําใหเราคลายความรูสึกกลัวไปเองครับ
สาเหตุที่ทําใหเราเปลี่ยนตัวเองได
: การเอาชนะความกลัวทีไ่ มมีเหตุผลนั้น คือ การ “เผชิญ” กับสิ่งที่ทํากลัวที่นอยกอน เพราะความ
กลัวนั้นเปนเงื่อนไขที่ติดอยูในความรูสึกนึกคิดของเราเองเมือ่ เราคอยๆ เผชิญกับมัน ความรูสึกนึก
คิดของเรา ก็จะเปลี่ยนไปใหม ทําใหเราจินตนาถึงความกลัวนัน้ นอยลงไปเรือ่ ยๆ กลายเปนความ
จริงมากขึ้น เราก็เปลี่ยนแปลงตัวเองไปไดเอง
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ผูที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 ปฏิบัติการ

 หัวหนางาน

 ผูจัดการ

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารยใชในการดําเนินการฝกอบรม
(รูปแบบการฝกอบรมโดยรวม)


การละลายพฤติกรรม ( Ice Breaking )
ปรับจูนแนวความคิดเบื้องตนของผูเขาฝกอบรมกับเนื้อหาตามหลักสูตร
 แนะนําตัวเอง
 คําสําคัญ ( Key Words )
 คําถามสรางแนวความคิด



การสํารวจตัวเอง , การมองเห็นตัวเองและการยอมรับตัวเอง
การทําใหผูเขาฝกอบรม มองเห็นตัวเอง จะนําไปสูการอยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง
 คนหาหลุมพรางทางความคิดในเรื่องตางๆ
 สํารวจพฤติกรรมของตัวเองในดานตางๆ
 เรียนรูธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง



กําหนดเปาหมายที่จะเปลี่ยนแปลงของตัวเอง
กระตุนใหผูเขาฝกอบรม ทดสอบกระบวนการเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบงายๆ
 เลือกเรื่องที่จะลองเปลี่ยนแปลง
 เปลี่ยนความคิดในเรื่องตางๆ ดวยตัวเอง
 กําหนดแนวทางของตัวเองใหม



กําหนดคุณสมบัติที่จะนําไปพัฒนาตัวเองเพิ่มเติม
เลือกวิธี ( How to ) ที่เหมาะสมกับ Style ของตัวเอง เพือ่ การพัฒนาตัวเอง
 การเตรียมความพรอมของตัวเอง
 วางแผนการพัฒนาตัวเองอยางมีขั้นตอน
 เลือกกระบวนการเปลี่ยนแปลงของตัวเอง
 ปรับเปลี่ยนสภาพแวดลอมใหม
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สรางความคาดหวังกอนการฝกอบรม
เทคนิคการทใหผูเขาฝกอบรมเขียนความคาดหวังและดูผลลัพธเมื่อสิ้นสุดการอบรม
 ทําใหผูเรียนจดจอตอการเรียนรู เพราะอยากเรียนของตัวเอง
 นําเรื่องที่ใหเรียนรูไปใชไดจริง



Workshop ประเด็นสําคัญทีส่ ามารถไปฝกฝนได
ดําเนินการ Workshop ในเรือ่ งที่สําคัญเพื่อใหเขาใจและนําไปฝกฝนไดจริง
 กระตุนให คิด  เขียน  พูด
 การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันใน Class
 การนําเสนอกลุมจากการระดมความคิดเห็น
 การนําไปใชฝก
 ฝนกับตัวอง



การบานเพื่อนําไปฝกฝนเพิ่มเติม
เรื่องที่ผูเขาฝกอบรมยืนยันกับตัวเองวาจะนําไปปฏิบัติเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
 เรื่องที่ไดรับจากการอบรม
 เรื่องที่ชอบ
 เรื่องที่จะนําไปปฏิบัติเปนเรื่องแรก
 การบานของตังเอง



กิจกรรมเสริมการเรียนรูใหเกิดความสนุกสนาน
จัดกิจกรรมใหเหมาะสมในแตละกลุมที่เขาฝกอบรมและสอดคลองกับเนื้อหา
 เกม / การละเลน
 Role Playing
 นิทานใหแนวความคิด
 กรณีศึกษา

แนวทางการดําเนินการเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเองอยางยั่งยืน
“ การเปลี่ยนแปลงตัวเอง ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง และมีความสุขที่ไดทํา ”
การสรางกิจกรรมหลังการฝกอบรมนับวาเปนเรื่องที่สําคัญเพราะจะทําใหการพัฒนาตัวเองเกิดความ
ตอเนื่อง และหากสามารถทําใหผูเขารับการฝกอบรมดําเนินการฝกฝนในเรื่องที่เขาอยากเปลี่ยนแปลงไดยาวนาน
ก็จะทําใหเขาสามารถสรางอุปนิสัยใหมของตัวเองขึ้นมาได เมื่อมีความมั่นใจในการเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่อง
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ใดเรื่องหนึ่งแลว เขาก็จะสามารถสรางกระบวนการเปลีย่ นแปลงตัวเองในเรื่องอื่นๆตอไปไดดว ยตัวเอง อีกทั้งยัง
สามารถนําไปใหผูอื่นไดพัฒนาตอไปไดดวย
กิจกรรมที่ชวยใหผูเขาอบรมสามารถพัฒนาตัวเองไดอยางตอเนื่อง สามารถเอาชนะสภาพแวดลอมได
ควรเปนสิ่งที่ใกลเคียงกับสิ่งที่เกิดขึ้นในระหวางการฝกอบรม ทําใหเขานึกถึงบรรยากาศในการฝกอบรมและเขา
เลือกเรื่องที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง เพื่อพัฒนาตัวเองใหดขี ึ้น

กิจกรรมที่สามารถดําเนินการไดมีดังนี้
1. การบานสําหรับการนําไปฝกฝนหลังการอบรม
2. เอกสารอางอิงสําหรับนําไปประกอบการฝกฝน
3. เว็บไซดดานการพัฒนาตัวเอง เพื่อศึกษาเรือ่ งตางๆเพิ่มเติมที่ pakornblog.com
4. จดหมาย Reminder จากอาจารยปกรณแวะมาทักทาย
5. สมัคร Mailing List รับขาวสารดานการพัฒนา
6. การติดตามผล (Follow up) โดยทีม HRD ขององคกร
7. การติดตามผล (Follow up) โดยทีม วิทยากรผูชวย (มีคาใชจาย)
8. การสรางโครงการรวมกันในองคกรโดย HRD
9. การดําเนินการ Clinic โดยอาจารยปกรณ (มีคาใชจาย)

ผลลัพธจากการฝกอบรม ทุกคนจะมีประเด็นสําคัญของตัวเองที่จะนําไปพัฒนา แตจะหยุดการพัฒนา
กลางคันเพราะไมสามารถเอาชนะสภาพแวดลอมได ดังนั้นกิจกรรมเหลานี้จะชวยใหเขาสามารถพัฒนาตัวเอง
ตอไปไดดว ยตัวของเขาเอง

โดยสรุปแนวทางการพัฒนาตัวเองอยางตอเนื่องสามารถทําไดโดย
1. ตัวผูเขาอบรม พัฒนาตนเอง โดยใช







การบานที่ผูเขารับการฝกอบรมจะนําไปทํา ( ถามี )
เอกสารเพิ่มเติมสําหรับนําไปฝกฝน
แหลงความรูเตือนความทรงจําในเว็บไซด Pakornblog.com
Mailing List ความรูสงตรงถึงที่ จาก ทีม วิทยากรผูชวย ถึงผูเขาอบรม
จดหมาย Reminder (ทักทาย) จากอาจารย ปกรณ 3 ฉบับ ( 3 เดือน )
การสรางโครงการพัฒนาอยางตอเนื่องโดยผูเขาอบรมเอง หรือ รวมกับ HRD ( ถามี )

2. ติดตามผลการอบรมโดย HRD ของ บริษัทลูกคา



HRD ตามการบานที่ผูเขารับการฝกอบรมจะนําไปทํา ( ถามี )
การสรางโครงการพัฒนา / อํานวยความสะดวก ใหผูเขาอบรม พัฒนาอยางตอเนื่อง
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3. ติดตามผลการอบรม โดย วิทยากรผูชวย ของ อาจารยปกรณ


ดําเนินการแทน HRD โดยมีรายงานสรุปผล ความเปลี่ยนแปลงให

4. Clinic โดย อ.ปกรณ


ดําเนินฝกอบรมเพิ่มเติม โดยใหผูเขาอบรมทําการบาน (งานที่ผูเขาอบรมบอกวาตองการไป
พัฒนา) และ อาจารย มาใหคําแนะนํา

กรณีการติดตามผลแบบมีคาใชจาย หากตองการขอมูลเพิ่มเติม กรุณาติดตอทีมงานเพือ่ ขอรายละเอียดรูปแบบ
และการดําเนินการเพื่อนําเสนอเพิ่มเติม
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