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Human Capital Management     
และ ทศันคตเิชงิบวกเพือ่เสรมิสรา้ง

สมรรถนะในการปฏบิตังิาน  

Intellectual Capital Emotional Capital Social Capital 

Coaching Congratulation Communication Culture 



ทักษะ 

ความรู ้

พฤตกิรรม 

ทัศนคต ิ

วธิคีดิ 

คา่นยิม 

อารมณ ์

แรงปรารถนา 

8 องคป์ระกอบแหง่ 
ขดีความสามารถ 

Aware:
ตระหนัก 

Adapt:
ปรับเปลีย่น 

Apply:
ประยกุตใ์ช ้
ขยายผล 

Conceptual competency 

• การคดิเชงิกลยทุธ ์(Strategic thinking cpt)  

• การคดิสรา้งสรรค ์(Creative thinking cpt) 

• การคดิแกปั้ญหาและการตดัสนิใจ (Problem 
solving cpt) 

• การปฏบิตักิารเชงิคณุธรรม (Ethics-based cpt) 

• การคดิเชงิบวก (Positive thinking) 

Human competency 

• การชีน้ าเพือ่เปลีย่นแปลง (Influencing cpt) 

• การบรหิารความสมัพันธ ์(Relationship mx cpt) 

• การบรหิารความหลากหลาย (Diversity mx cpt) 

• การบรหิารพัฒนาตนเอง (Self mx cpt) 

• การสือ่สาร (Communication cpt) 

• การท างานเป็นทมี (Teamwork cpt) 

• การยดืหยุน่ปรับตวั (Flexibility cpt) 

Technical competency 

• การปฏบิตักิารเชงิรกุ (Proactiveness cpt) 

• การเจรจาตอ่รอง (Negotiation cpt) 

• การใหบ้รกิาร (Service mind cpt) 

กญุแจ 3 ดอกเพือ่พฒันา 
ขดีความสามารถ 

(Competency Development) 

น ัน้เป็นไฉน?: 3A 

Captain America 2 



1 มกีารตอ้นรับพนักงานนอ้งใหมอ่ยา่งรวดเร็ว และอบอุน่ ดัง่สมาชกิในครอบครัว 

2 มกีารแนะน าความเป็นมาขององคก์ร: วสิยัทัศน,์ พันธกจิ, คา่นยิมวัฒนธรรมองคก์ร, 
เป้าประสงค,์ กลยทุธ,์ โครงสรา้งการบรหิาร ตัง้แตว่ันแรกใหแ้กพ่นักงาน 

3 มกีารตดิตอ่สือ่สารเพือ่ตอบขอ้สงสยั ขอ้หว่งกงัวลกบัพนักงาน ผา่นชอ่งทางตา่งๆ อยา่ง
เป็นกนัเอง โดยเฉพาะในชว่ง 1-2 สปัดาหแ์รก 

4 จัดวางพนักงานในบทบาทหนา้ที ่ต าแหน่งงานทีต่รง เหมาะสมกบัความถนัด 

5 พนักงานไดเ้ขา้รว่มในการตัง้เป้าหมาย และเขา้ใจถงึผลด ีผลกระทบของงาน 
ทีม่ตีอ่ผูอ้ ืน่ องคก์ร และสงัคม ตัง้แตเ่ริม่เขา้ท างาน 

6 มกีารยกยอ่ง ชืน่ชม ใหเ้กยีรตจิากหวัหนา้ เพือ่นรว่มงาน ตลอดจน ใหร้างวัล 
อยา่งเหมาะสมกบัผลการปฏบิตังิานของพนักงาน อยา่งรวดเร็วทันการ 

7 มกีารปฏบิตัติอ่พนักงานอยา่งเป็นธรรม ไมถ่อืพวกถอืคณะ ตลอดจนเขา้อกเขา้ใจ 
สอดคลอ้งกบัรุน่, อาย,ุ ชว่งวัย (Gen B, Gen X, Gen Y)  

8 มกีารสอนงาน, ชีแ้นะ, ท าใหด้ ูตลอดจนเปิดโอกาสใหพ้นักงาน 
ไดค้ดิและปรับปรงุงานไดเ้อง 

9 มกีารเอย่ถงึ, บอกเลา่เสมอๆถงึ...ความรักในงาน คณุคา่ความส าคญัของงาน ขององคก์ร  
ตลอดจนแสดงออกเป็นการกระท า ตัง้แตผู่บ้รหิารระดบัสงู ลงมาจนถงึ ผูป้ฏบิตังิาน 

9 แนวทางเพือ่เสรมิสรา้งความรกัผกูพนัตอ่องคก์ร 

Employee engagement 
guideline 

ชว่งทีผ่า่นมา บรรยากาศทีท่ างานของทา่น เป็นอยา่งไรบา้ง? 
กรณุาใหค้ะแนน
ทา้ยขอ้ ตามจรงิ 
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รวม = 

ทา่นอยากพัฒนาขอ้ใด จะเริม่อยา่งไรด?ี  

จรงิมาก = 4 คอ่นขา้งจรงิ =3 จรงิบางคร ัง้ =2 ไมจ่รงิ = 1 

แปลผล 30-36 = ดมีาก 16-29 = ดพีอใช ้ 9-15 = ควรรบีปรบัปรงุ 



4C…กญุแจไขความรักและผกูพัน
ตอ่องคก์ร (Engagement) 

เมือ่กอ่นฉันเขา้ใจวา่ ผูน้ าหมายถงึอ านาจ             
แตว่ันนี ้ผูน้ าหมายถงึความรัก Mahatma Gandhi 

คดิบวก 
# 178 
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Source: Adapted from Mind Tools .(2013). Engaging New Recruits. Retrieved 13 Aug 2013. from 
http://www.mindtools.com/community/pages/article/engaging-new-recruits.php 

Coaching        
สอนงาน, เอือ้
อ านาจ (4,5,8) 

Congratulation 
ยกยอ่ง ใหเ้กยีรต ิ
เห็นคณุคา่กนัและ

กนั (1,6) 

Communication 
สือ่สาร สมัพันธ ์
ถามตอบแกไ้ข

(3,5,8,9) 

Culture Ok 
คา่นยิม พันธกจิ 
คณุธรรม
(2,5,7,9) 

http://www.brainyquote.com/quotes/authors/m/mahatma_gandhi.html
http://www.mindtools.com/community/pages/article/engaging-new-recruits.php
http://www.mindtools.com/community/pages/article/engaging-new-recruits.php
http://www.mindtools.com/community/pages/article/engaging-new-recruits.php
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ทีม่า: ดัดแปลงจาก ปิยนันท ์สวัสดิศ์ฤงฆาร. (2552). ทนุมนุษยก์ับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแ์นวคดิใหม่. Retrieved 12 
Sep 2014. from http://www.oknation.net/blog/print.php?id=462489 
ณัฐวฒุ ิโรจน นริตุตกิลุ. (2554). การจัดการทนุมนุษย กลยทุธ ทางการแข งขันทีย่ั่งยนื. Retrieved 13 Sep 2014. from 
http://www.inded.kmitl.ac.th/journal/images/stories/year10_2/vol10_02_a4.pdf 

การบรหิารจัดการทนุมนุษย ์
(Human capital management) 

โดยการน าทีฉ่ลาด ยอ่มท าใหแ้ขง่ขนัได ้และดว้ย
การมสีว่นรว่ม ทกุคนก็มชียัชนะ Proverbs 24:6 

คดิบวก 
# 177 
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หมายถงึกระบวนการ
ปรับปรงุผลการ

ปฏบิตังิานของบคุลากร
ทีม่บีทบาทส าคญั 

ผา่นทนุมนุษยซ์ ึง่
ประกอบดว้ย 3 
สว่นดงัภาพฯ 

เพือ่บรรลเุป้าหมายของ
องคก์รและแขง่ขนัไดอ้ยา่ง
ยั่งยนื ซึง่ท าไดโ้ดยยดึหลกั  

2 C ควบคูก่นั ดงัภาพฯ 

1 ทนุทางปัญญา (Intellectual Capital): 
ทกัษะ, ความรูค้วามสามารถ, ประสบการณ์ 

2 ทนุทางอารมณ์ (Emotional Capital): 
การรับรูต้นเอง,  การยดืหยุน่ปรับตวั, 
คณุคา่ศกัดิศ์รแีหง่ตน, คณุธรรมจรยิธรรม 

3 ทนุทางสงัคม (Social Capital): 
เครอืขา่ยความสมัพันธ,์ ครอบครัว, ชมุชน  

Competency 

Commitment 
(Engagement) 

http://www.oknation.net/blog/print.php?id=462489
http://www.oknation.net/blog/print.php?id=462489
http://www.oknation.net/blog/print.php?id=462489


1 ทนุทางปัญญา (Intellectual Capital): 
ทกัษะ, ความรูค้วามสามารถ, ประสบการณ์ 

2 ทนุทางอารมณ์ (Emotional Capital): 
การรับรูต้นเอง,  การยดืหยุน่ปรับตวั, 
คณุคา่ศกัดิศ์รแีหง่ตน, คณุธรรมจรยิธรรม 

3 ทนุทางสงัคม (Social Capital): 
เครอืขา่ยความสมัพันธ,์ ครอบครัว, ชมุชน  

Competency 

Commitment 

เพือ่ส ารวจและเสรมิสรา้งทศันคตเิชงิบวกเพือ่บรหิารจดัการทนุมนุษย ์ ซึง่ชว่ยเพิม่ผลการ
ปฏบิตังิาน (Performance Improvement) ในปจัจบุนัและอนาคต โดยมุง่ตอบโจทย ์ 2  
ประการ ดว้ย 2 Workshops ดงัภาพฯ 

สือ่สารอยา่งไรทีจ่ะปรับเปลีย่นทัศนคต ิวธิคีดิ 
พฤตกิรรมอยา่งไดผ้ลเพือ่เพิม่ผลการปฏบิตังิาน? 

จะสรา้งความผกูพันรว่มใจ และท างานรว่มกนั
อยา่งมคีวามสขุ ไดอ้ยา่งไร? 

หลกัสตูรนี ้ตอบโจทยอ์ะไร? อยา่งไร? 

1 

1 

2 

2 

2 Workshops 

1 ทกัษะโคช้ปัญหา 

2 ทกัษะสรา้งงานสรา้งคณุคา่ 

2 

1 



Association 
สือ่สารสมัพันธ ์

Target & Thinking style, 
Value: เป้าหมาย, วธิคีดิ, 
คา่นยิม 

Effective 
Leadership ภาวะ
ผูน้ า:มุง่งาน & 
มุง่คน 

Aligning Role  บทบาทที่
สอดคลอ้งสง่เสรมิกนั:Right 
man-Right job, ชดัเจน, ไม่
ซ ้าซอ้น 

Management Process 
กระบวนการท างาน PDCA 

กา้วสูท่มีขดีสมรรถนะสงู...ตอ้ง A TEAM 

เมือ่กอ่นฉันเขา้ใจวา่ ผูน้ าหมายถงึอ านาจ             
แตว่นันี ้ผูน้ าหมายถงึความรัก Mahatma Gandhi 

คดิบวก 
# 105 

Source: Adapted from C. David Taugher. (2009).Building High Performance Executive Teams.  
Retrieved Jan 22,2011 from http://taugher.com/executive-teams.htm 

กลุม่คนทีม่เีป้าหมาย
รว่มกนั และปฏบิตังิาน
ดว้ยทักษะทีส่ง่เสรมิ

กนั 

มปีฏสิมัพันธท์ีด่ตีอ่กนั 
ตลอดจนแนวทางด าเนนิงาน
ทีส่อดคลอ้งไปในทศิเดยีวกนั 

ผกูพันทุม่เทเพือ่
ความส าเร็จ
รว่มกนั ยอ่วา่    

A TEAM 

©2014 ยทุธนา ภาระนนัท ์คดิบวก 
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http://www.brainyquote.com/quotes/authors/m/mahatma_gandhi.html


    

อยา่งไหนทีเ่ราจะอยากฟงั 
มากกวา่กนั 

คนตกัเตอืนทีฉ่ลาดกบัหทูีค่อยฟัง    
  ก็เหมอืนแหวนหรอือาภรณ์ทองค า Proverbs 25:12 

©2014 Youthana Paranan. 
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Korea teeth 2  



คณุนีม่าไมเ่คยตรงเวลาเลยนะ  
คณุออกจะขีเ้กยีจ ไมม่วีนัิย 

สปัดาหท์ีแ่ลว้ผมทราบวา่คณุมา
สาย 2 ครัง้ เรือ่งนีผ้มรูส้กึไม่
สบายใจ 

คณุไมเ่คยท าไดต้ามทีบ่อกไว ้
เลย คณุไมเ่หมาะทีจ่ะท างานนี้
ตอ่ไปแลว้ละ 

ผมพบวา่ผลงานคณุต า่กวา่เป้า
ทีต่ัง้ไวใ้นไตรมาสนี ้25 % ท า
ใหผ้มกงัวลวา่ทีค่ณุสญัญาไว ้จะ
ท าไดห้รอืไม ่

คณุชอบท าตามใจตวัเอง ไม่
เห็นหรอืวา่ คณุท าแบบนี ้
ลกูคา้โทรมาดา่เสยีๆ หายๆ 
คณุตอ้งโดนหนักแน่ 

ผมทราบวา่คณุขาดงาน 2 วนั
และไมไ่ดฝ้ากงานใหใ้ครดแูล 
ลกูคา้คนส าคญัตอ่เลย สง่ผล
กระทบไมน่อ้ยเลย 

2 ข ัว้แหง่การสือ่สารเพือ่เปลีย่นพฤตกิรรม 

คนใจฉลาดเรยีกวา่เป็นคนมคีวามพนิจิ และวาจา
แชม่ชืน่ เพิม่อ านาจการสัง่สอน Proverbs 16:21  

คดิบวก 
# 175 

ทกัษะโคช้ปญัหา 
(Coach problem) 
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ทีม่า: ดัดแปลงจาก กาวนิ องิแฮม. (2552:88).  
จงูใจใครก็คกึและฮกึเหมิ. กรงุเทพฯ: เนชัน่บุค๊ส.์ 

Condemnation ต าหนกิลา่วโทษ Coaching เตอืนสต ิ



โคช้อยา่งเหนอืชัน้สไตล ์ABCD 

ผูท้ ีต่กัเตอืนอยา่งกลา้หาญ จะสรา้งสนัตภิาพ 
และเมือ่ตกัเตอืนปราชญ ์เขาจะรกัเจา้  

Proverbs 10:10  

คดิบวก 
# 112 

1 Appreciate  พดูสว่น
ด ีเพือ่สือ่ถงึใจปรารถนาด ี

2 Behavior ระบุ
พฤตกิรรมทีไ่ม่
เหมาะสม: เจาะจง, ไม่
กลา่วโทษ, I statement 

3 Consequences & 
Care บอกผลกระทบและ
แสดงความหว่งใย เพือ่
สรา้งความตระหนัก 

4) Discuss ถาม
ความเห็นเพือ่หาทาง
ออก: แสดงถงึการให ้
เกยีรต,ิ ใหม้สีว่นรว่ม 

ทีม่า: ลคูัส, บลิ. (2552:145). 52 ทักษะพัฒนาสมอง. 
กรงุเทพฯ: บสิคติ. 

ทกัษะโคช้ปญัหา 
(Coach problem) 

เป็นการสอนงาน 
ชีแ้นะแนวทาง 
เตอืนสต ิ

เพือ่ชว่ยบคุคล
เปลีย่นแปลงพฤตกิรรม 
ใหถ้กูตอ้งเหมาะสม 

ท าใหเ้พิม่ผลการปฏบิตังิาน
ไดอ้ยา่งตรงจดุและมี

ประสทิธภิาพ 

©2014 ยทุธนา ภาระนนัท ์คดิบวก 
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Love:  
รกั & 
เขา้ใจ 

Good doctor Coaching 2 



สมศกัดิเ์สนอไอเดยีน่าสนใจมากในทีป่ระชมุ 
ผมทราบมาวา่ชว่งนีส้มศกัดิ ์ เขา้งานหลงั 9 
โมงมา 3 - 4 วนัแลว้ ท าใหม้ผีลตอ่การคดิ
โบนัสและพจิารณาเลือ่นต าแหน่งงานอกีดว้ย 
ผมรูส้กึเป็นหว่งในเรือ่งนี ้ผมอยากใหส้มศกัดิ์
เขา้งานทนั 08.30 น. สมศกัดิค์ดิอยา่งไร 

ปฏบิัตกิาร...ชีแ้นะ 4 ขัน้ตอน
เพือ่เพิม่ผลการปฏบิัตงิาน 

ทางของคนเขลานัน้ ถกูตอ้งในสายตาของเขาเอง 
แตป่ราชญย์อ่มฟังค าแนะน า Proverbs 12:15 

คดิบวก 
# 177 
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1 Appreciate พดูสว่นด ี 2 Behavior ระบุ
พฤตกิรรมทีไ่มเ่หมาะสม 

3 Consequences & 
Care บอกผลกระทบ 
และ แสดงความหว่งใย 

4) Discuss          
ถามความเห็น             
เพือ่หาทางออก 

ทกัษะโคช้ปญัหา 
(Coach problem) 



ปฏบิตักิาร...ชีแ้นะ 4 ขัน้ตอน       
เพือ่เพิม่ผลการปฏบิตังิาน 
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1 Appreciate พดูสว่นด ี 2 Behavior ระบุ
พฤตกิรรมทีไ่มเ่หมาะสม 

3 Consequences & 
Care บอกผลกระทบ 
และ แสดงความหว่งใย 

4) Discuss          
ถามความเห็น             
เพือ่หาทางออก 

ทกัษะโคช้ปญัหา 
(Coach problem) 

• ก) คนทีฉั่นอยากใหเ้ขาปรับปรงุตนเอง คนนัน้ก็คอื... 
• ข) สิง่ทีฉั่นอยากใหเ้ขาปรับเปลีย่น ไดแ้ก.่..(ตามทีเ่จอจรงิหรอืจากตวัอยา่งขา้งลา่ง) 
• ค) ฝึกเขยีน ABCD ง) จับคูเ่พือ่ฝึกพดู แลว้สลบักนั 

1. งานหลดุบอ่ย ไมเ่สร็จตามก าหนด 
2. ไมค่อ่ยใหค้วามรว่มมอืกบังานแกนกลาง เพราะไมใ่ชง่านของตน 
3. ขดัแยง้กบัเพือ่นรว่มงาน, ผูน้ าอยูบ่อ่ยๆ 
4. งานไมไ่ดค้ณุภาพ เพราะไมม่คีวามรูเ้พยีงพอ, ขาดประสบการณ์ 
5. การสือ่สาร สไตลก์ารท างาน ยังขาดมนุษยสมัพันธท์ีด่ ี
6. มักเลีย่งความรับผดิชอบ ไมย่อมรับผดิ อา้งเหตผุลตา่งๆนานา 
7. การวางตวั การพดูจาหรอืแตง่กายไมส่ภุาพเหมาะสมเทา่ทีค่วร 
8. สาย ขาด ลาป่วยบอ่ยๆ (แมไ้มไ่ดเ้ป็นอะไรมาก) 
9. เวลาท างานเลน่เฟส (Facebook), เลน่ Line ท าใหข้าด

ประสทิธภิาพในการท างาน 
10. ท างานแบบเขา้เกยีรว์า่ง อูง้าน  

หรอือืน่ๆ 
ตามทเีจอจรงิ 



แปล
ผล 

5-6 =  
ดมีาก 

3-4 =    
ดพีอใช ้

1-2 =  
ควรรบีปรบัปรงุ 

1. ฉันเตอืนเขาเป็นแบบสว่นตวั ไมใ่ชใ่นทีป่ระชมุ 

2. ฉันเตอืนในโอกาสแรกทีเ่ขาพรอ้ม ไมใ่ชป่ลอ่ยไวน้านจนนกึออกยาก 

3. ฉันน าเสนอพฤตกิรรมใหมท่ีเ่หมาะสมแกเ่ขาอยา่งกระจา่งชดั เขา้ใจ
ตรงกนั 

4. ฉันเริม่และจบการแนะน าเตอืนสต ิสอนงาน ดว้ยค าพดูแงบ่วก การชืน่
ชม เชือ่สว่นดแีละใหก้ าลงัใจเขา 

 5. ขณะสอนงาน เตอืนสตนัิน้ ฉันสือ่ถงึความปรารถนาดเีป็นระยะๆ ดว้ย
น ้าเสยีง ค าพดู และรอยยิม้ 

6. ฉันใช ้“I” statement  (ฉันอยากใหค้ณุเปลีย่น...)                                       
ไมใ่ช ่“You” statement (คณุตอ้งเปลีย่น...) 

6 แนวทางแหง่ Positive feedback 

Positive Feedback 
Check 

รวม = 

คดิบวก # 
174 

ทีม่า: ดดัแปลงจาก ไอบาร่าม เฮอรม์เีนยี. (2550:164). การสอนงาน ปรกึษาและดแูล. กรุงเทพฯ: เอ็กซเปอรเ์น็ท. 
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ชว่งทีผ่า่นมา ทา่นแนะน าเตอืนสต ิสอนงานผูอ้ ืน่ เป็นอยา่งไรบา้ง?: กรณุา √  ทา้ยขอ้ตามจรงิ 



1 ทนุทางปัญญา (Intellectual Capital): 
ทกัษะ, ความรูค้วามสามารถ, ประสบการณ์ 

2 ทนุทางอารมณ์ (Emotional Capital): 
การรับรูต้นเอง,  การยดืหยุน่ปรับตวั, 
คณุคา่ศกัดิศ์รแีหง่ตน, คณุธรรมจรยิธรรม 

3 ทนุทางสงัคม (Social Capital): 
เครอืขา่ยความสมัพันธ,์ ครอบครัว, ชมุชน  

Competency 

Commitment 

เพือ่ส ารวจและเสรมิสรา้งทศันคตเิชงิบวกเพือ่บรหิารจดัการทนุมนุษย ์ ซึง่ชว่ยเพิม่ผลการ
ปฏบิตังิาน (Performance Improvement) ในปจัจบุนัและอนาคต โดยมุง่ตอบโจทย ์ 2  
ประการ ดว้ย 2 Workshops ดงัภาพฯ 

สือ่สารอยา่งไรทีจ่ะปรับเปลีย่นทัศนคต ิวธิคีดิ 
พฤตกิรรมอยา่งไดผ้ลเพือ่เพิม่ผลการปฏบิตังิาน? 

จะสรา้งความผกูพันรว่มใจ และท างานรว่มกนั
อยา่งมคีวามสขุ ไดอ้ยา่งไร? 

หลกัสตูรนี ้ตอบโจทยอ์ะไร? อยา่งไร? 

2 

2 

2 Workshops 

1 ทกัษะโคช้ปัญหา 

2 ทกัษะสรา้งงานสรา้งคณุคา่ 

2 



    

ทา่นอยากมเีพือ่นแบบไหน? 

จงรักกนัฉันพีน่อ้ง สว่นการทีใ่หเ้กยีรตแิกก่นัและกนั
นัน้  จงถอืวา่ผูอ้ืน่ดกีวา่ตวั Romans 12:10 

©2014 Youthana Paranan. 
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กญุแจ 3 ดอกปลดล็อคชวีติ 
น ัน้เป็นไฉน?: 3 Key persons 

• คนนัน้ไดแ้ก.่.. 

• อยากขอบคณุเรือ่ง... 

1 คนทีฉั่น
รูส้กึอยาก
ขอบคณุใน
น ้าใจไมตร ี

• คนนัน้ไดแ้ก.่.. 

• เรือ่งทีฉั่นอาจท าใหเ้ขาไมส่บายใจ ไดแ้ก.่..   
(ฉันอยากบอกวา่ ฉันเสยีใจ ฉันขอโทษ) 

2 คนทีฉั่น
รูส้กึคาใจ 
ไมส่บายใจ, 
รูส้กึหา่งๆ 

• คนนัน้ไดแ้ก.่.. 

• ประทับใจเรือ่ง... 

3 คนทีฉั่น
รูส้กึชืน่ชอบ
ประทับใจ 

Music Tx 

ทกัษะสรา้งงานสรา้งคณุคา่ 
(Meaningful Work) 



Gain: นับพระพรและยอ้นร าลกึในสิง่ดีๆ  ทีเ่รา
ไดรั้บจากญาตมิติร และพดูความรูส้กึออกมา 

Grow: ชืน่ใจยนิดใีนการเตบิโต กา้วหนา้ของเรา
ในวนันี ้และกลา่วขอบคณุผูส้นับสนุน 

Give: นกึถงึบางคนทีเ่ราอยากชว่ยเหลอื (อยา่ง
ทีเ่ราเคยไดรั้บมากอ่น) และด าเนนิการ 

3G บนัไดสรา้งสขุ ดว้ยการให้
และเห็นคณุคา่กนัและกนั 

การใหเ้ป็นสขุยิง่กวา่การรบั 
Acts 20:35 

คดิบวก 
# 83 

ทกัษะสรา้งงานสรา้งคณุคา่ 
(Meaningful Work) NLP brain 2 

©2014 ยทุธนา ภาระนนัท ์คดิบวก 
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เพิม่พลงับวกดว้ยดนตรบี าบดั (Music Therapy) 
สไตล ์NLP (Neuro-linguistic programming) 

ท าอยา่งไร?: 3S 

Speak your mind นกึ
ตาม แลว้ตอบตวัเอง
เบาๆ: 3G 

Self talk พดูความตัง้ใจของ
ตนเอง 

ฉันยิง่ให ้ฉันยิง่มคีวามสขุ 

ฉันรักงานทีท่ าและรักเพือ่นๆ
เหมอืนรักตนเอง 

Spiritual talk พดูปรกึษาเชือ่มเบือ้งบน 

เพราะความรักน ามาซึง่ความสขุ ฉันจงึเลอืกปฏบิตัหินา้ทีด่ว้ยใจ
รักใจเสยีสละ มากกวา่เพยีงท าไปตามหนา้ที ่

โดยขอรับความรักจากพระเจา้ทีรั่กฉัน และเสยีสละชวีติเพือ่ไถ่
บาปฉัน ชวีติฉันจงึเป่ียมไปดว้ยความรักและความสขุ  

วนันี ้ฉันขอปรกึษาทา่นวา่ชวีติฉันควรเป็นอยา่งไรในอนาคต... 

©2014 Youthana Paranan. 
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Source: Adapted from Brian Luke Seaward. Music Therapy in Managing Stress. 4th ed. 
 Retrieved Mar 7, 2011. from n1.slideserve.com/PPTFiles/Chapter21_61578_65787.ppt 

ทกัษะสรา้งงานสรา้ง
คณุคา่ (Meaningful Work) 
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กเิลส บาป เคราะหก์รรมเวร 

ทีม่า: ดัดแปลงจาก เฮ็นรี ่แคลเรนซ ์ทเีซน่. (1995). 
ศาสนศาสตรร์ะบบ. กรงุเทพฯ: กนกบรรณสาร. แมต่อ้ย 2 

ก าลงั 

ปัญญา 

ความ
รัก 

Intuition: หวัใจแหง่การเชือ่มเบือ้งบน 
ดว้ย NLP ระดบัลกึ 

จติวญิญาณเป็นทีใ่หม้ชีวีติ ถอ้ยค าจากเบือ้งบน           
เป็นจติวญิญาณ และเป็นชวีติ John 6:63  

คดิบวก 
# 176 
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ทกัษะสรา้งงานสรา้งคณุคา่ 
(Meaningful Work) 

Gain Grow Give 



2 เคล็ดลบัสรา้งสขุใหช้วีติ 

ชวีติเป็นสขุ เพราะเป็นคนมคีณุคา่ และท าใหช้วีติคนอืน่มคีา่ 

คดิบวก 
# 179 
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ทกัษะสรา้งงานสรา้งคณุคา่ 
(Meaningful Work) 

Source: Adapted from Mohammed Bhojani. (2010). The Formula. Retrieved from 
http://www.eyeperformance.co.uk/success-formula/ 

LOVE 



แปล
ผล 

5-6 =  
ดมีาก 

3-4 =    
ดพีอใช ้

1-2 =  
ควรรบีปรบัปรงุ 

1. เชญิชวนพนักงานใหเ้ขา้มามสีว่นรว่มปรับปรงุ แลกเปลีย่นเรยีนรู ้แกไ้ข
ปัญหาตา่งๆ ใหก้บัองคก์ร 

2. มกีารปฏบิตัติอ่พนักงานอยา่งเทา่เทยีม ไมส่องมาตรฐาน 

3. เอือ้อ านาจใหอ้สิระแกพ่นักงานในการคดิรเิริม่ ตัง้เป้าหมาย ด าเนนิการ 
ตลอดจน ปรับปรงุงานไดด้ว้ยตนเอง ตามความสามารถและความ
รับผดิชอบ 

4. กลา่วขอบคณุ กลา่วชืน่ชมจากใจและเจาะจงตอ่พนักงาน ไมเ่วน้แมแ้ต่
พนักงานเดนิเอกสาร, พนักงานตอ้นรับ, พนักงานท าความสะอาด เป็นตน้ 

 5. หาโอกาสจัดฉลองใหก้บัความส าเร็จอยา่งเปิดเผยใหท้ราบโดยทัว่กนั 

6. ชว่ยใหพ้นักงานประสบความส าเร็จ และ                                     
เพิม่ความทา้ทายในงานเป็นระยะๆ 

6 แนวทางสรา้งขวญั ก าลงัใจ  

Enhancing Morale 
Check 

รวม = 

คดิบวก # 
178 

ทีม่า: ดดัแปลงจาก David J. Lieberman. (2012:54). คดิจะเป็นนายคนตอ้งเกง่คน (Executive Power). กรุงเทพฯ: วเีลริน์. 

©2014 ยทุธนา ภาระนนัท ์คดิบวก 
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ชว่งทีผ่า่นมา บรรยากาศการท างานของทา่น เป็นอยา่งไรบา้ง?: กรณุา √  ทา้ยขอ้ตามจรงิ 

ทา่นอยากพัฒนาขอ้ใด จะเริม่อยา่งไรด?ี  

http://www.facebook.com/Yparanan
http://www.facebook.com/Yparanan


1. หากเป็นทา่น ทา่นมองวา่งานชิน้นีเ้ป็นอยา่งไร?,            
จะรับท างานชิน้นี ้หรอืไมรั่บ?, เพราะเหตใุด? 

2. เพือ่งานชิน้นี ้จะส าเร็จทันเวลา ทา่นจะน าอะไรใน 3ทนุ
, A TEAM มาใชบ้า้ง? และอาจน า 2 ทักษะทีไ่ดเ้รยีนรู ้
มาใชอ้ยา่งไรไดบ้า้ง? 

2 ทักษะ 

1 ทักษะโคช้ปัญหา: ABCD 

2 ทักษะสรา้งงาน 
สรา้งคณุคา่: 3G 

ภาพยนตร ์“ยอดมนษุย์
เงนิเดอืน” ใหข้อ้คดิอะไร 

Association 
สือ่สารสมัพันธ ์

Target & 
Thinking style, 

Value: เป้าหมาย, 
วธิคีดิ, คา่นยิม 

Effective 
Leadership ภาวะ
ผูน้ า:มุง่งาน &  

มุง่คน 

Aligning Role  
บทบาทที่
สอดคลอ้ง
สง่เสรมิกนั 

Management 
Process 
กระบวนการ
ท างาน PDCA 

1 ทนุทางปัญญา (Intellectual Capital): ทักษะ, 
ความรูค้วามสามารถ, ประสบการณ์ 

2 ทนุทางอารมณ ์(Emotional Capital): การรับรู ้
ตนเอง,  การยดืหยุน่ปรับตวั, คณุคา่ศกัดิศ์รแีหง่
ตน, คณุธรรมจรยิธรรม 

3 ทนุทางสงัคม (Social Capital): เครอืขา่ย
ความสมัพันธ,์ ครอบครัว, ชมุชน  



Self-reflection learning: 3A 
ในวนันี ้ทา่นไดเ้รยีนรูอ้ะไรบา้ง... 

•   

 

 

 

Aware: ในหวัขอ้นี ้
สิง่ใหมท่ีฉ่นัได้
เรยีนรูไ้ดแ้ก.่.. 

•   

 

 

Adapt: จากหวัขอ้
นี ้ส ิง่ทีฉ่นัต ัง้ใจ
เปลีย่นแปลง
ตนเองไดแ้ก.่.. 

•   

 

 

Apply: หวัขอ้นี ้ส ิง่
ทีฉ่นัจะน าไปใช้
ประโยชนใ์นชวีติ
และการท างาน
ไดแ้ก.่.. 

ชือ่-สกลุ                                                               

Source: Adapted from Mind Tools .(2013). Active Training. Retrieved 13 Aug 2013. from 
http://www.mindtools.com/community/pages/article/active-training.php 

©2013 Youthana Paranan. 
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ขอ้คดิเพือ่การท างานส าเร็จอยา่งมคีวามสขุ 
ดร. นพ. ยทุธนา ภาระนันท ์

จงรกัษาใจของทา่น ดว้ย
ความระวงัระไวรอบดา้น    
  เพราะชวีติเร ิม่ตน้ออกมา

จากใจ 

Source: Adapted from Ecclesiastes 9:10 ; Proverbs 4:23 Biblica (2009). Retrieved July 20, 2009. from http://www.biblica.com/bible/ 

“สองคนดกีวา่คนเดยีว    
เพราะวา่เขาท ัง้สอง 
ไดร้บัผลของงานด”ี   

 



ดร. นพ. ยทุธนา ภาระนนัท ์
ออกแบบกวา่ 30 หลกัสตูร อาท.ิ.. 

หมวด Positive thinking: ปลกุยักษ์ใหต้ืน่…ดว้ยพลงั
คดิบวก (Positive thinking) 

หมวด 7 Habits: บรหิารตนเองสูค่วามส าเร็จ...ดว้ย 
7Habits 

หมวด Leadership & Team building: สูค่วามเป็น
เลศิ…ดว้ยภาวะผูน้ าเอือ้อ านาจ (Empowering 
Leadership) 

หมวด Brain & Thinking: นักแกปั้ญหาอยา่งเหนอื
ชัน้...ดว้ยการคดิเชงิระบบ (Systems thinking) 

หมวด Happy Workplace: บรหิารความสขุ…ดว้ย
พลงั RQ (Resilience Quotient) 

หลกัสตูรอืน่ๆ more http://howareyou.co.th/#!/?page_id=11 
ตวัอยา่ง workshop more https://www.youtube.com/user/yparanan/videos 

http://howareyou.co.th/
http://howareyou.co.th/
https://www.youtube.com/user/yparanan/videos


ดร. นพ. ยทุธนา ภาระนนัท ์
EdD., FP., MD. 

www.facebook.com/yparanan 

Yparanan@Gmail.com 

http://HowAreYou.co.th 

https://www.youtube.com/user/yparanan/videos 

www.oknation.net/blog/youthana 

http://www.facebook.com/yparanan
mailto:Yparanan@Gmail.com
https://www.youtube.com/user/yparanan/videos

