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Operational Development Program (ODP) 

โครงการพฒันาศกัยภาพและเพ่ิมพลงัในการทํางานสมยัใหม่ 

หลกัสตูร  “พลังแห่งการคิดบวก (The Power of Positive Thinking)” 

โดยใช้เกมทางจิตวิทยาสลบัการบรรยาย (Psychology Game) 

ระยะเวลาอบรม/สมัมนา 1 วนั 

  

หลักการและเหตุผล 

 การคิดบวกให้พลงัอํานาจท่ีเราคาดไม่ถึง  ปฏิบตัิการทดสอบการลดแนวความคิดเชิงลบและรับเอา

ทศันคติของผู้ชนะ (Passion to win) เข้ามาแทน  นัน่คือกญุแจสู่การไขว่คว้าโอกาส เอาชนะอปุสรรค และใช้

อํานาจของการคิดบวกเหนือผู้คนท่ีอยู่รอบๆ ตวัเราอย่างมีประสิทธิภาพ  การฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการโดยใช้

เกมทางจิตวิทยา (Psychology Game) จะทําให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมค้นพบวิธีการง่ายๆ ดงัตอ่ไปนี ้

•  การตระหนกัถึงและการหยดุแนวคดิในแง่ลบ 

•  การได้รับประโยชน์จากการรับเอาแนวทางการคดิเชิงบวกมาใช้ตีความหมายเหตกุารณ์ตา่งๆ ทัง้ 

    ดีและร้ายท่ีเกิดขึน้ในการทํางานและชีวิตประจําวนั 

•  การใช้วิธีการประเมินผลเชิงบวกเพ่ือรับมือกบัปัญหาและความผิดหวงั 

•  การเรียนรู้วิธีการและเม่ือไรเราควรใช้แนวความคดิเชิงลบเพ่ือให้เกิดประโยชน์กบัตวัคณุ 

•  การรู้จกัและเลน่กบัจดุแข็งของตวัเราเอง 

•  การใช้ความรู้สกึขอบคณุและให้อภยัมาตอ่สู้กบัความคดิเชิงลบ 

ผลของการกระทําทกุอย่างมีจดุเร่ิมต้นมาจากความคิดในตวัเรา หรือเรียกว่า “จิตเป็นนาย กายเป็น

บา่ว” เร่ิมต้นกบัการบริหารจดัการกระบวนการคิดเพ่ือปรับปรุงผลลพัธ์โดยอาศยัการมองลึกลงไปท่ีความเป็น

จริงท่ีซอ่นอยู ่แทนท่ีจะมองเปลือกนอกเพียงผิวเผินจะทําให้มีอํานาจควบคมุวิธีคิดและจะพบกบัความท้าทาย

ตา่งๆ ในทกุมมุมองของการทํางานและชีวิตประจําวนัอยา่งท่ีเราคาดไมถึ่ง 

 

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม 

1.  เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเกิดการตระหนัก  เห็นความสําคัญและความจําเป็นท่ีจะต้อง

ปรับเปล่ียนวิธีการคดิให้เป็นบวกและไมค่ดิลบ 

2.  เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้หลกัการ  และวิธีการปรับปรุงและพฒันารูปแบบการคิดบวก 

และไมค่ดิลบ 

3.  เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมนําความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการฝึกอบรมไปประยกุต์ใช้ให้

เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่การทํางานและชีวิตประจําวนั 

http://www.trainingservice.co.th/


 

 Training Center Service 52/174  Krungthep-Kreetha Rd., Sapansung Bangkok 10250 Tel: 0 2736 0408, 0 2736 1035, 0 2038 3121 Fax: 0 2736 0050  www.trainingservice.co.th 3 

การออกแบบหลักสูตรฝึกอบรม 

หลกัสตูรนีจ้ะมุ่งเน้นการพฒันาศกัยภาพและขีดความสามารถทางการคิดเชิงบวก  โดยจะทําการ

แบง่ผู้ เรียนออกเป็นกลุม่ ๆ ละ 6 - 8 ทา่น  เพ่ือทํางานสว่นบคุคลและทํางานร่วมกนัเป็นทีมตามภารกิจท่ีได้รับ

มอบหมายให้บรรลผุลสําเร็จตามเป้าหมาย  ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 4 ขัน้ตอนตอ่ไปนี ้

ขัน้ท่ี 1 : Awareness  คือการทําให้เกิดการตระหนกัและยอมรับในวิธีการมองโลกในแง่ดี  การคดิ  

             เชิงบวก  และการไมค่ดิลบ  โดยใช้เกมทางจิตวิทยา (Psychology Games)  

ขัน้ท่ี 2 : Understanding  คือขัน้การสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถกูต้องเก่ียวกบัแนวคดิ ทฤษฎี และ 

             หลกัการคดิเชิงบวก และการไมค่ดิลบ โดยใช้เกมบริหารสลบัการบรรยาย (Management  

             Game and Short Lecture)  

ขัน้ท่ี 3 : Implementation คือขัน้ของการนําแนวคดิ หลกัการ ความรู้ ทศันคต ิและทกัษะท่ีจําเป็น   

            ต้องคดิเชิงบวก  และการไมค่ดิลบ ไปใช้ในการดําเนินงานจริงในองค์กร  โดยใช้กิจกรรม  

            กลุม่ปฏิบตักิาร (Workshop)  

ขัน้ท่ี 4 : Commitment คือขัน้ของการนําความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการทํางานจริงในองค์กร             

 

รายละเอียดหลักสูตรเนือ้หาวิชา 

1. การควบคมุพลงัแหง่ชีวิตและทศันคตขิองตวัเรา 

2. แบบทดสอบทางจิตวิทยา (Psychology Test) ประเมินระดบัการคดิแง่ดี 

3. พฒันาวิธีการอธิบายสภาพแวดล้อมของคนมองโลกแง่ดี 

4. การกําจดัแนวคดิและวิธีการตีความแบบคนมองแง่ลบ 

5. การยอมรับและถกเถียงแนวคดิการมองแง่ลบ 

6. ยทุธวิธีรับมือและแก้ไขปัญหาด้วยการมองแง่ดี 

7. สร้างอปุนิสยัด้วยการตัง้ความหวงั 

8. เรียนรู้วิธีการใช้วิธีคดิแง่ลบ 

9. หลกัการตอบแทนและการให้อภยั 

10. วิธีปฏิบตัสิูค่วามแข็งแกร่ง 

11. วิธีการมุง่หน้าสูค่วามสําเร็จ 

12. การแสดงออกอยา่งท่ีเราต้องการ 

 

กจิกรรมและเคร่ืองมือการฝึกอบรม/สัมมนา 

•  เกมทางจิตวิทยาสลบัการบรรยาย (Psychology Game and Short Lecture) 

•  แบบทดสอบทางจิตวิทยา (Psychology Test) 
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ระยะเวลา / สถานที่ฝึกอบรม/สัมมนา 

ระยะเวลาการอบรม 1 วนั   ฝึกอบรมภายในบริษัท หรือนอกสถานท่ี 

 

วิทยากรผู้นําสัมมนา    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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