
การอบรมเชิงปฏบิัตกิารวทิยากรตัวคูณ

หลักสูตรการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท :

เศรษฐกจิพอเพียง วชิา ครองคน
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เศรษฐกจิพอเพียง วชิา ครองคน

๒๗-๒๘ กรกฎาคม ๓-๔ สิงหาคม ๒๕๕๘

ห้องประชุม ๓๑๑๐ ชั �น ๑ อาคาร ๓ สาํนักงาน ก.พ.



ลกัษณะเฉพาะของหลกัสูตร     

มุ่งเนน้การนาํองคค์วามรู้จากหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง พระบรมราโชวาท
และพระราชดาํรัสสู่การปฏิบติัของขา้ราชการ

ไดรั้บการออกแบบใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะการเรียนรู้ที�เนน้ตวัผูเ้รียน

ผูเ้รียนจะไดท้บทวนองคค์วามรู้ที�เกี�ยวขอ้ง พิจารณาตวัอยา่งการประยกุตใ์ช ้ผูเ้รียนจะไดท้บทวนองคค์วามรู้ที�เกี�ยวขอ้ง พิจารณาตวัอยา่งการประยกุตใ์ช ้
รวมทั�งวางแผนการนาํไปใช ้และพฒันาตนเองอยา่งเป็นขั�นตอน

วิทยากรไม่ใช่ผูส้อนแต่เป็นผูส้ร้างและกระตุน้การเรียนรู้

วิทยากรจะเป็นวิทยากรกระบวนการหรือผูอ้าํนวยกลุ่มไม่ใช่ผูบ้รรยายเท่านั�น

วิทยากรจะใชท้กัษะ การกระตุน้ความคิดของผูเ้รียนดว้ยคาํถาม การสรุปความ 
การกระตุน้ใหก้ลุ่มคิดและหาคาํตอบร่วมกนัและเป็นเจา้ขององคค์วามรู้มากกวา่
การบอกเล่าหรือสั�งการ



ข้อตกลงร่วมกัน

1. เราทุกคนคือทรัพยากรสาํคัญ มีบทบาทต่อความสาํเร็จของ
หลักสูตรนี �

2. การเรียนรู้เกดิจาก ฐานความรู้เดมิของผู้เรียน และการต่อยอดองค์
ความรู้ความรู้

3. วทิยากรคือผู้สร้างความเข้าใจ กระตุ้นให้เกดิการเรียนรู้ร่วมกันใน
หมู่ผู้เรียน และร่วมกับวทิยากร

4. ระหว่างการเรียนรู้ร่วมกัน ผู้เรียนมีบทบาทสาํคัญที�จะรับฟังซึ�งกัน
และกัน ให้ความเหน็ และถามเพื�อให้เกดิความกระจ่าง สรุปความ
เข้าใจ และต่อยอดความคดิ

               การเรียนรู้มาจากการมีส่วนร่วม ( Active Learning)



การสอน กับ การอาํนวยกลุ่มการเรียนรู้

..
การสอน

•คือกระบวนการที�ผู้สอน
นําผู้ เรียนให้ได้รับความรู้ 

การอาํนวยกลุ่ม
•คือการช่วยหรือทําให้ผู้ เรียนได้

เกิดการเรียนรู้ร่วมกนัในกลุม่ นําผู้ เรียนให้ได้รับความรู้ 
ทกัษะ หรือความเข้าใจ
•การสอนสว่นใหญ่ใช้การ 
บอก เลา่ อธิบาย

เกิดการเรียนรู้ร่วมกนัในกลุม่ 
หรือให้สร้างความสําเร็จร่วมกนั

อยา่งสะดวก งา่ยดาย
•ใช้วิธีการตา่งๆที�ช่วยให้ผู้ เรียน

ได้เกิดการเรียนรู้ด้วยตวัเอง



บทบาทผู้อาํนวยกลุ่มการเรียนรู้

• คือผู้ที�อาํนวยการให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ • คือผู้ที�อาํนวยการให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ด้วยการช่วยให้ผู้เรียนได้มีพัฒนาการของตนเอง ผ่านการ
แลกเปลี�ยน เรียนรู้ร่วมกัน และคดิทบทวนวิธีการที�ใช้รวมถงึ

• การสร้างบรรยากาศ  

• การกาํหนดกลไกให้มีการวางแผนร่วมกัน • การกาํหนดกลไกให้มีการวางแผนร่วมกัน 

• วิเคราะห์ความจาํเป็นในการเรียนรู้ 

• กาํหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ให้ตอบโจทย์ความจาํเป็น 

• ออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้ให้สอดคล้อง 

• ดาํเนินการตามที�ออกแบบด้วยการใช้เทคนิควิธีการต่างๆ 

• ประเมินผลและปรับปรุง



วทิยากรตวัคูณวทิยากรตวัคูณ
หลักสูตรการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท: 

เศรษฐกจิพอเพียง

วชิาครองคน



ตวัคูณ 6 ครั�ง

   การดาํเนินการที�ผ่านมาของการพฒันาหลกัสูตร                
การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท : เศรษฐกจิพอเพยีง

ตวัคูณ 6 ครั�ง

ตวัคูณ 4 ครั�ง

ตวัคูณ 
4 ครั�ง



  ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

       เศรษฐกจิพอเพยีง เป็นปรัชญาชี�ถงึแนวการดาํรงอยู่ และ
ปฏิบัตตินของประชาชนในทุกระดบั  ตั�งแต่   ระดบัครอบครัว    
ระดบัชุมชน    จนถงึระดบัรัฐ  ทั�งในการพฒันาและบริหารระดบัชุมชน    จนถงึระดบัรัฐ  ทั�งในการพฒันาและบริหาร
ประเทศ  ให้ดาํเนินไปในทางสายกลาง  โดยเฉพาะการพฒันา
เศรษฐกจิ    เพื�อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภวิตัน์ 
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ความพอเพยีง  หมายถงึ

  

             ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  รวมถงึความจาํเป็นที�จะต้อง             ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  รวมถงึความจาํเป็นที�จะต้อง

    มีระบบภูมิคุ้มกนัในตวัที�ดพีอสมควรต่อการกระทบใด ๆ อนัเกดิจากการ
เปลี�ยนแปลงทั�งภายในภายนอก ทั�งนี� จะต้องอาศัยความรอบรู้                   

ความรอบคอบ   และความระมัดระวงัอย่างยิ�งในการนําวชิาการต่างๆ มา
ใช้ในการวางแผนและการดาํเนินการทุกขั�นตอนและขณะเดยีวกนัจะต้อง

เสริมสร้างพื�นฐานจติใจของคนในชาต ิ



  โดยเฉพาะเจา้หนา้ที�ของรัฐ นกัทฤษฎี  และนกัธุรกิจในทุกระดบั ให้  โดยเฉพาะเจา้หนา้ที�ของรัฐ นกัทฤษฎี  และนกัธุรกิจในทุกระดบั ให้
มีสาํนึกในคุณธรรม ความซื�อสัตย์สุจริต  และให้มีความรอบรู้ที�

เหมาะสม ดาํเนินชีวิตด้วยความ อดทน ความเพียร  มสีติ ปัญญาและ
ความรอบคอบ เพื�อใหส้มดุลและพร้อม ต่อการรองรับ

การเปลี�ยนแปลงอยา่งรวดเร็ว และกวา้งขวาง ทั�งดา้นวตัถุ สงัคม 
สิ�งแวดลอ้ม และวฒันธรรมจากโลกภายนอกไดเ้ป็นอยา่งดี.



แนวคิดของปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงแนวคิดของปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ทางสายกลาง

พอประมาณ
๓ วางแผนและ
ดาํเนินการสู่

๔ สร้าง
ภมูิคุ้ม

๑ ความปรารถนา
เป้าหมาย

๕ สร้างสมดุล

มีเหตผุล มีภมิูค ุม้กนั
ในตวัที�ดี

เงื�อนไขความร ู ้
(รอบร ู ้รอบคอบ 

ระมดัระวงั) 

เงื�อนไขคณุธรรม
(ซื�อสตัยส์จุรติ สติปัญญา 

ขยนัอดทน แบ่งปัน)

๒ ทรัพยากร (ความรู้ 
คุณธรรม สุขภาพ เวลา 

ทรัพย์สิน ฯลฯ)

ดาํเนินการสู่
เป้าหมาย

ภมูิคุ้ม
กัน
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วัตถุประสงค์

เพื�อให้ผู้ร่วมโครงการ
๑ ได้เรียนรู้แนวทางการปฏบิตัต่ิอผู้เกี�ยวข้องตาม
   คาํสอนของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัและ
   แนวทางในการประยุกต์ใช้สู่การปฏบิตัิ

เพื�อให้ผู้ร่วมโครงการ
๑ ได้เรียนรู้แนวทางการปฏบิตัต่ิอผู้เกี�ยวข้องตาม
   คาํสอนของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัและ
   แนวทางในการประยุกต์ใช้สู่การปฏบิตัิ   แนวทางในการประยุกต์ใช้สู่การปฏบิตัิ
๒ ได้เรียนรู้แนวทางการเข้าใจตนเองและผู้อื�น และเข้าใจ
   บทบาทหน้าที�ในทมี 

๓ ได้เรียนรู้การเป็นวทิยากรตามเนื �อหา รูปแบบ วธีิการ ของ
   หลักสูตรการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท: เศรษฐกจิ
   พอเพยีง วชิา ครองคน

   แนวทางในการประยุกต์ใช้สู่การปฏบิตัิ
๒ ได้เรียนรู้แนวทางการเข้าใจตนเองและผู้อื�น และเข้าใจ
   บทบาทหน้าที�ในทมี 

๓ ได้เรียนรู้การเป็นวทิยากรตามเนื �อหา รูปแบบ วธีิการ ของ
   หลักสูตรการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท: เศรษฐกจิ
   พอเพยีง วชิา ครองคน



ประเดน็ และ กาํหนดการ
• 09.00-09.15 น. กลา่วต้อนรับ และกิจกรรมสมาชิกสมัพนัธ์

• 09.15-10.00 น. เรียนรู้การนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้

                              กบัการครองคน

• 10.00-12.00 น. เรียนรู้คณุลกัษณะของคนในองค์กร    และเรียนรู้

                              พระบรมราโชวาทเกี�ยวกบัเรื�องการครองคน                              พระบรมราโชวาทเกี�ยวกบัเรื�องการครองคน

• 12.00-13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั

• 13.00-15.00 น. เรียนรู้การนําเสนอการประเมินบคุลิกภาพของตน และ

                              คณุสมบตัิของตนที�จะทํางานร่วมมือกบัทีมงาน

• 14.00-16.00 น. เรียนรู้เพื�อพฒันาคณุลกัษณะ และวางแผนพฒันา

                              ตนเอง



หลักสูตรการเรียนรู้

ตามรอยพระยุคลบาท :
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เศรษฐกจิพอเพยีง วชิา ครองคน



กาํหนดการประชุมเชงิปฏิบัตกิาร
เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท: เศรษฐกิจพอเพยีง วิชาครองคน

•09.00 - 10.30  กิจกรรมกลุ่ม เรียนรู้คณุลกัษณะของคนในการทํางาน

•10.30 - 12.00 กิจกรรมกลุ่ม เรียนรู้พระบรมราโชวาท พระราชดํารัส
เกี�ยวกบัเรื�องการครองคนเกี�ยวกบัเรื�องการครองคน

•12.00 - 13.00  พกักลางวนั

•13.00 - 14.30  กิจกรรมรายบุคคล เรียนรู้บคุลกิภาพของตน และ
คณุสมบตัขิองตนที�จะทํางานร่วมมือกบัทีมงาน

•14.30 - 16.00  กิจกรรมกลุ่ม เรียนรู้เพื�อพฒันาคณุลกัษณะ และวาง
แผนพฒันาตนเอง



วัตถุประสงค์ 

             1. เรียนรู้คุณลกัษณะของคนในการทาํงาน

                  2. เรียนรู้พระบรมราโชวาท พระราชดาํรัส

                  3. เรียนรู้ตวัเอง และบทบาทหน้าที�ในทมี (รู้เรารู้เขา)

      4. เรียนรู้การพฒันาคุณลกัษณะเพื�อการครองคน



สะท้อนภาพ 
คุณลักษณะของ 

“คน” ที�พงึประสงค์
ในองค์กร

เรียนรู้แนวคดิจาก
พระบรมราโชวาท
และพระราชดาํรัส

รู้เรารู้เขา
เรียนรู้เกี�ยวกับ “คน”

ในมุมมองของ
จติวิทยา
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ในองค์กร จติวิทยา

นําผลการเรียนรู้จาก ๓ ส่วนข้างต้น
เพื�อประยุกต์ใช้ในการทาํงานร่วมกัน และ

จัดทาํพัฒนาตนเอง ในการครองคน



ทศิ ๖



สังคหวัตถุ ๔ 

     คือ หลกัธรรม ที�เป็นเครื�องยดึเหนี�ยวใจของผู้ อื�น

•  ทาน  การให้สิ�งที�ควรให้

•  ปิยวาจา  การพดูจาด้วยถ้อยคําไพเราะน่าฟังพดูในสิ�งที�

19

•  ปิยวาจา  การพดูจาด้วยถ้อยคําไพเราะน่าฟังพดูในสิ�งที�
เป็นคณุประโยชน์

• อัตถจริยา การประพฤติประโยชน์แก่ผู้ อื�น และแก่ตนเอง

• สมานัตตตา การประพฤติตนให้เสมอต้นเสมอปลาย ไม่
ถือตวั



พรหมวหิาร ๔ 

    คือ ธรรมประจําใจของผู้ประเสริฐ ได้แก่

• เมตตา  ความรักใคร่ ปรารถนาดีต้องการให้ผู้ อื�นเป็นสขุ

• กรุณา ความสงสาร คิดปรารถนาจะชว่ยให้ผู้ อื�นพ้นจากทกุข์
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• กรุณา ความสงสาร คิดปรารถนาจะชว่ยให้ผู้ อื�นพ้นจากทกุข์

• มุทติา ความพลอยยินดีชื�นชมโสมนสัเมื�อผู้ อื�นได้ดีมี
ความสขุ

• อุเบกขา ความตั �งมั�นแหง่จิตใจ ไมห่วั�นไหว ในสขุทกุข์ของ
ตนและผู้ อื�นที�เราไมส่ามารถชว่ยได้



บุคคลที�เกี�ยวข้องกบัชีวติเรา

เพื�อนร่วม

นักการเมืองข้าราชการ

เพื�อนใน เพื�อนร่วม
สถาบนั

องค์กรเอกชนที�ผลติ
สินค้าและบริการ

ผู้เกี�ยวข้อง
นอกหน่วยงาน

เพื�อนใน 
social media



กจิกรรมที� ๑  เรียนรู้คุณลักษณะ “คน”

ให้แต่ละคนเขียน คุณลักษณะของให้แต่ละคนเขียน คุณลักษณะของ
บทบาทที�ดีของหัวหน้า เพื�อนร่วมงาน 

และผู้ให้บริการ บทบาทละ ๒-๓ 
ประเดน็ ประเดน็ละ ๑ การ์ด(แยกสี

ตามบทบาท) แต่ละการ์ดประกอบด้วย

ให้สมาชกิกลุ่ม
สรุปและ
จัดลาํดับ นําเสนอตามบทบาท) แต่ละการ์ดประกอบด้วย

เนื �อหา ๓  ส่วน

๑ – คุณลักษณะที�พงึประสงค์ 

๒ – สาํคัญอย่างไร

๓ – แนวทางพัฒนาคุณลักษณะ
ดังกล่าว

แบ่งกลุ่ม ตาม บทบาท(สี)

จัดลาํดับ
ความสาํคัญ
คุณลักษณะที�
พงึประสงค์ ๕ 

ลาํดับ พร้อมทั �ง
ความสาํคัญ

นําเสนอ
ข้อมูลต่อ
ที�ประชุม

ใหญ่



รูปแบบการเขยีนการ์ด  (ขึ�นจอ)

ดา้นหนา้
(บทบาท) ผู้ให้บริการ
            คุณลกัษณะที�พึงประสงค ์       ความสาํคญั            

                 1.                                            1.
                                                                2.  
                                                                    

23

ดา้นหลงั
แนวทางพฒันาคุณลกัษณะ
  1)
  2)
  3)



กจิกรรมที� ๒  เรียนรู้จากพระบรมราโชวาทและพระราชดาํรัส

ให้กลุ่มเลือกประเดน็หลัก 
๑ เรื�องที�ศกึษาไว้เพื�อลงลกึ
และต่อยอดโดยประเดน็

ของแต่ละกลุ่มต้องไม่ซํ �ากัน

ให้กลุ่มจัดทาํแผนภาพ
หรือ chart ที�สื�ออย่าง
สร้างสรรค์และแสดงถึง

ความเชื�อมโยง และความ
เข้าใจพระบรมราโชวาท

กลุ่มนําเสนอ
แผนภาพ ของแต่ละกลุ่มต้องไม่ซํ �ากัน

ให้แต่ละคนอ่านพระบรม
ราโชวาทและพระราชดาํรัส
ที�เกี�ยวข้องกับการครองงาน

เน้นในหัวข้อที�กลุ่มจะ
ศกึษาเชงิลกึแล้วขีดเส้นใต้

หรือคัดลอก

ความเชื�อมโยง และความ
เข้าใจพระบรมราโชวาท

และพระราชดาํรัสที�
ศึกษาอย่างลกึซึ�ง

ให้กลุ่มคดัเลือกพระบรม
ราโชวาทที�ถือว่าเป็น

องค์ทอง 

แผนภาพ 
และอ่านองค์
ทองให้กลุ่ม

ใหญ่ได้
รับทราบ



หวัข้อที�จะศกึษาต่อในพระบรมราโชวาท-ครองคน

•การทาํเพื�อประโยชน์ส่วนรวม
•การเป็นที�พึ�ง ช่วยเหลือเกื �อกูล
•การเสียสละ
•ความสามัคคี
•ความจริงใจบริสุทธิ�ใจต่อกัน•ความจริงใจบริสุทธิ�ใจต่อกัน
•การยอมรับนับถือผู้อื�น
•ความเมตตาปรารถนาดต่ีอกัน
•ความร่วมมือประสานกับผู้อื�น
•ความมีใจกว้าง
•การสื�อสารทาํความเข้าใจ
•การมีวินัย เคารพกตกิา



เรียนรู้เกี�ยวกับบุคลิกภาพ และทาํ

กจิกรรมที� ๓   รู้เรา รู้เขา

เรียนรู้เกี�ยวกับบุคลิกภาพ และทาํ
แบบประเมนิบทบาทหน้าที�ใน

ทมีงาน



JOHARI WINDOW

แนวทางในการเข้าใจตวัเอง และผู้อื�น



เปิดเผย
Public/

จุดบอด
Blind (spot)

JOHARI Window

ตวัเองรู้(KNOWN TO ME) ตวัเองไม่รู้(UNKNOWN TO ME)

ผู้อื�นรู้
(KNOWN TO Public/

Open

Blind (spot)

ช่อนเร้น
Hidden

มืดมน
Unknown/

Unconscious

(KNOWN TO 
OTHERS)

ผู้อื�นไม่รู้
(UNKNOWN 
TO OTHERS)



เปิดเผย
Public/

จุดบอด
Blind (spot)

เมื�อเราเปิดเผยตวัเองให้ผู้อื�นรู้...........เมื�อเราเปิดเผยตวัเองให้ผู้อื�นรู้...........

ตวัเองรู้ KNOWN TO ME ตวัเองไม่รู้(UNKNOWN TO ME)

ผู้อื�นรู้
Public/

Open

ช่อนเร้น

Hidden

มืดมน
Unknown/

Unconscious

ผู้อื�นรู้
(KNOWN TO 
OTHERS)

ผู้อื�นไม่รู้
(UNKNOWN 
TO OTHERS)



เปิดเผย
public /open

จุดบอด
Blind (spot)

เมื�อเราเปิดโอกาสให้ผู้อื�นบอกหรือเมื�อเรารับเมื�อเราเปิดโอกาสให้ผู้อื�นบอกหรือเมื�อเรารับ feedback:

ตวัเองรู้KNOWN TO ME ตวัเองไม่รู้UNKNOWN TO ME

ผู้อื�นรู้
KNOWN 

public /open Blind (spot)

ช่อนเร้น
Hidden

มืดมน 

Unknown

Unconscious

KNOWN 
TO OTHERS

ผู้อื�นไม่รู้
UNKNOWN 
TO  OTHERS



ถามตวัเองว่าพร้อมจะเปิดเผย /ให้ Feedbackมากน้อยแค่ไหน

1. ถ้าความสัมพนัธ์ระหว่างฉันกบัเพื�อนเริ�มแย่ลงเพราะเราเถียง
กนัในประเดน็ที�สําคญัสําหรับเรา ฉันจะ............

     ก ระมดัระวงัเวลาพูดคุยกนัเพื�อหลกีเลี�ยงไม่ให้เป็นประเดน็ขึ�นมาอกี

     ข ชี�ให้เห็นผลกระทบที�เกดิจากความขดัแย้ง และขอให้คุยกนัให้กระจ่าง     ข ชี�ให้เห็นผลกระทบที�เกดิจากความขดัแย้ง และขอให้คุยกนัให้กระจ่าง

2. ถ้าเพื�อนเริ�มหลบหน้า และมท่ีาทางห่างเหิน ฉันจะ..........

   ก พูดกบัเขาถึงพฤตกิรรมที�สังเกตเห็น และขอให้เขาบอกว่าเกดิอะไรขึ�น

   ข ทําแบบที�เขาทํา ตดิต่อกนัอย่างสั�นๆ ด้วยการสงวนท่าที เพราะดูเหมือนเขาต้องการ
แบบนั�น



ถามตวัเองว่า
ขอ/พร้อมรับ  มากน้อยแค่ไหน..........

ถามตวัเองว่า
ขอ/พร้อมรับ feedback มากน้อยแค่ไหน..........

1.  ถ้าเพื�อนบอกว่าฉันทาํอะไรบางอย่างที�ดูเหมือนจะกระทบต่อ
ความสัมพนัธ์กบัผู้อื�น ฉันจะ.....

    ก ถามและขอให้เขาอธิบายว่าสังเกตเห็นอะไร และควรจะเปลี�ยนแปลงอย่างไร    ก ถามและขอให้เขาอธิบายว่าสังเกตเห็นอะไร และควรจะเปลี�ยนแปลงอย่างไร
    ข รู้สึกเสียใจกบัคาํวจิารณ์และบอกให้เขารู้ว่าทาํไมถงึทาํอย่างนั�น

2.ถ้ารู้ว่ามีแนวโน้มที�ฉันจะได้รับงานสําคญัในกลุ่มแต่เพื�อนดูเหมือน
จะไม่ค่อยเห็นด้วยนัก ฉันจะ.........

   ก พูดคุยกบัเพื�อนถึงจุดอ่อนของตวัฉันเพื�อจะได้ปรับปรุง
   ข พยายามคดิว่าจุดอ่อนของตวัเองคืออะไรเพื�อจะได้ปรับปรุง



เปิดเผย Public
จุดบอด

เมื�อเปิดโอกาสใหมี้ feedback และเราเปิดเผยตวัเอง self-
disclose

ตวัเองรู้ known to me ตวัเองไม่รู้ Unknown to me

ผู้อื�นรู้
KNOWN เปิดเผย Public

จุดบอด
Blind spot

ซ่อนเร้น Hidden
มุมมืด

Unknown

Unconscious

KNOWN 
TO OTHERS

ผู้อื�นไม่รู้
UNKNOWN 
TO OTHERS



การให้ Feedback ที�สร้างสรรค์

• อธิบายให้ข้อเทจ็จริง

• อย่าใช้คาํพูดที�เป็นคาํกว้างๆ ไม่ชัดเจน เช่น ไม่รับผดิชอบ ไม่มืออาชีพ

• ไม่พจิารณาตดัสิน เช่น ด ีไม่ดี เก่ง ไม่เก่ง

• อย่าพูดเกนิความจริง เช่น ส่งงานช้าทุกครั�ง• อย่าพูดเกนิความจริง เช่น ส่งงานช้าทุกครั�ง

• พูดในนามตัวเอง ไม่ต้องอ้างคนอื�น

• ขึ�นต้นประโยคว่า ฉัน/ ผม .....สังเกตเห็นว่า....

• ให้ Feedback เฉพาะเรื�องที�คุณมั�นใจ มีข้อมูล

• ไม่ปล่อยเวลาให้นานเกนิไป



การรับ

• ตั�งใจฟัง

• ถามเพื�อขอความกระจ่าง

• สรุปสิ�งที�ได้ยนิตามความเข้าใจของตัวเอง• สรุปสิ�งที�ได้ยนิตามความเข้าใจของตัวเอง

• รับสิ�งที�เป็นจริงหรือพยายามเข้าใจความเห็นของผู้พดู

• ใช้เวลาทบทวนสิ�งที�ได้ฟังมาเพื�อหาแนวทางในการพฒันาตนเอง



ตวัอย่างการให้ Feedback

เมื�อจะชม
1. “ ผมชอบ ข้อมูลคุณดมีาก”
2. “ผมสังเกตเห็นว่าคุณใช้ข้อมูลจากหลายแหล่งที�ครอบคลุม”

เมื�อจะว่า
1. “คุณพูดไม่รู้เรื�อง”1. “คุณพูดไม่รู้เรื�อง”
2. “เวลาที�ผมฟังคุณอธิบายหลกัสามห่วงสองเงื�อนไขแล้ว ผมยงัไม่ค่อยเข้าใจ

ความหมายของคาํว่า พอประมาณ”
1.    ผลงานคุณคราวนี�แย่มาก
2.    ผมไม่เห็นข้อมูลที�คุณใช้เป็นฐานในการวเิคราะห์ ทาํให้ไม่แน่ใจว่า

ครอบคลุมหรือไม่



แนวทางสังเกตพฤติกรรมแนวทางสังเกตพฤติกรรม
บุคคลในกลุ่มบุคคลในกลุ่ม



บทบาทสมาชิกกลุ่ม (Benne and Sheats)
บทบาทเสริมงาน (Task Roles)

ผู้ริเริ�ม (Initiator) ให้ความคดิใหม่ ๆ หรือแตกต่าง เริ�มการอภิปราย ย้ายมุมการอภิปรายสู่ประเดน็ใหม่

ผู้หาข้อมูล (Information Seeker) ขอให้มกีารอภิปราย ขอคาํจํากดัความ ข้อเทจ็จริง หาความเห็นจากผู้เชี�ยวชาญ ตดัสินว่าข้อมูลใด
ขาดหายไป และต้องหาข้อมูลนั�นก่อนเปลี�ยนประเด็น

ผู้ให้ข้อมูล (Information Giver) ให้ข้อมูลเชิงข้อเทจ็จริง ถูกมองว่าเป็นผู้รู้ในประเดน็ที�อภิปราย เชื�อมโยง เข้ากบัประสบการณ์

ผู้ขอความเห็น(Opinion Seeker) ขอความกระจ่างเกี�ยวกบัคุณค่า ทศันคติและความเห็น ตรวจสอบว่ามกีารให้ความเห็นที�หลายหลาก

ผู้ให้ข้อมูล 
(Opinion Giver)

ให้ความคดิเห็นและความเชื�อเกี�ยวกบัประเด็นอภิปรายของตนเอง มกัให้ความเห็นว่ากลุ่ม “ควร”      ทํา
อย่างไร

ผู้ขยายความ (Elaborator) เติม เสริมความเห็นริเริ�มของผู้อื�นด้วยการยกตัวอย่าง ข้อเทจ็จริงและข้อมูล มองถึงผลของการกระทาํผู้ขยายความ (Elaborator) เติม เสริมความเห็นริเริ�มของผู้อื�นด้วยการยกตัวอย่าง ข้อเทจ็จริงและข้อมูล มองถึงผลของการกระทาํ

ผู้ประสาน (Coordinator) ชมและอธิบายความสัมพนัธ์ระหว่างความเห็นต่าง ๆ อาจดึงความเห็นที�แตกต่างและหาจุดร่วม

ผู้กาํกบัทศิทาง (Orientor) ทบทวนและสร้างความกระจ่างจุดยืนของกลุ่ม สรุปสิ�งที�ได้ทาํไปแล้ว สังเกตเห็นการออกนอกทิศทาง
และเสนอให้กลบัมาสู่ประเด็นหลกั

ผู้ประเมนิ/วพิากษ์ 
(Evaluator/Critic)

ประเมนิข้อเสนอ/แนวคดิกบัมาตรฐาน/วตัถุประสงค์ที�กาํหนด ประเมนิความสมเหตุสมผลว่าขึ�นอยู่กบั
ข้อมูลหรือทางออกที�เสนอ สามารถบริหารจัดการได้หรือไม่

ผู้กระตุ้น (Energizer) เน้นที�พลงั ให้มุ่งไปข้างหน้า ท้าทายและกระตุ้นกลุ่มให้เดินหน้าหรือดําเนินการต่อไป

ผู้ดูแลทั�วไป (Procedural 
Technician)

อาํนวยความสะดวกการอภิปรายกลุ่มด้วยการดูแลการบริหารจัดการทั�วไป เช่น สถานที� และอปุกรณ์ในการ
ประชุม

ผู้จดบันทกึ (Recorder) ทาํหน้าที�เหมือนเลขากลุ่ม คอยจดรายงาน ตดิตามผลความคืบหน้าของกลุ่ม



บทบาทเสริมความสัมพนัธ์  (Relation Roles)

ผู้ให้กาํลงัใจ (Encourager) ยืนยนั สนับสนุน และชมความพยายามของกลุ่ม แสดงความอบอุ่นและให้ทัศนคตเิชิงบวกกบัการ
ประชุม

ผู้สร้างความปรองดอง 
(Harmonizer)

ไกล่เกลี�ย ประนีประนอมข้อแตกต่างระหว่างบุคคล พยายามหาทางลดความเครียด ให้คาํอธิบายโดย
ใช้ อารมณ์ขนั

ผู้ประนีประนอม 
(Compromiser)

ยอมเปลี�ยนความคดิเห็นหรือจุดยืน เพื�อประโยชน์ของกลุ่ม ยอมพบกนัครึ�งทาง

ผู้เปิดทาง (Gate Keeper) ดูแลให้การสื�อสารไหลลื�น ให้ทุกคนมีโอกาสได้พูด แสดงความเห็นของตน ด้วยการกระตุ้นให้สมาชิกผู้เปิดทาง (Gate Keeper) ดูแลให้การสื�อสารไหลลื�น ให้ทุกคนมีโอกาสได้พูด แสดงความเห็นของตน ด้วยการกระตุ้นให้สมาชิก
ที�เงยีบหรืออายได้แสดงความเห็น พยายามจาํกดับทบาทของผู้ที�ครอบงาํกลุ่มอย่างนุ่มนวล อาจใช้วธีิ
กาํหนดกฎกตกิา

ผู้สังเกตการณ์/ผู้วจิารณ์ 
(Observer/
Commentator)

ให้คาํตชิมกลุ่มเกี�ยวกบัวธีิการทํางาน มกัมีบทบาทเมื�อกลุ่มต้องการกาํหนด ประเมินหรือเปลี�ยน
มาตรฐานวธีิการทํางาน

ผู้ตาม (Follower) ยอมรับสิ�งที�ผู้อื�นพูด แม้ข้อมูลจะไม่ได้ช่วยให้ตดัสินใจเป็นผู้ฟังที�ดี



บทบาทส่วนตัว  (Individual Roles)

ผู้ก้าวร้าว (Aggressor) ทําให้คนอื�นรู้สึกด้อย ด้วยการวจิารณ์อย่างดูถูก  ไม่เห็นความสําคญั “ตลก”  
“เป็นไปไม่ได้”

ผู้ปิดกั�น (Blocker) ไม่เห็นด้วยกบัทุกความเห็นที�มีผู้เสนอ และไม่ยอมให้ข้อเสนอแนะของตน  “ไม่ใช่
ความคดิ ที�ดเีลย”

ผู้ต้องการการยอมรับ (Recognition 
Seeker)

ใช้การประชุม/กลุ่ม เรียกความสนใจสู่ตนเอง อาจคุยโวเกี�ยวกบัความสําเร็จที�ผ่านมา 
เล่าเรื�องที�ไม่เกี�ยวข้องที�ทําให้ตนเองดูดี

ผู้ระบายความในใจ ใช้กลุ่ม/การประชุม เป็นที�เปิดเผยความรู้สึกและประเดน็ส่วนตวัผู้ระบายความในใจ 
(Self-Confessor)

ใช้กลุ่ม/การประชุม เป็นที�เปิดเผยความรู้สึกและประเดน็ส่วนตวั

ผู้ขดัจงัหวะ/คนขี�เล่น 
(Disrupter/Playboy or Playgirl)

ใช้กลุ่มเป็นการหนีงานประจาํ สนุกสนาน ไม่เอาจริงเอาจงั เบี�ยงเบนด้วยการเล่า
เรื�องตลก หรือเรื�องไม่เกี�ยวข้อง

ผู้ครอบงาํกลุ่ม (Dominator) พยายามควบคุมบทสนทนาและครอบงาํว่า ควรจะทําอะไร มักจะพูดถงึสิ�งที�ตนรู้
เกนิความเป็นจริง และเป็นผู้สนทนาหลกั ถือว่ารู้สถานการณ์และมีทางออกมากกว่า
ทุกคน

ผู้ขอความช่วยเหลือ 
(Help Seeker)

พยายามมองหาความสงสารเห็นใจด้วยการพูดถงึความรู้สึกและความขาดแคลน
ของตน ทําเหมือนช่วยตวัเองไม่ได้ และไม่สามารถช่วยเหลือกลุ่มได้



แบบประเมนิพฤตกิรรมบุคคลในกลุ่ม 
(Belbin)(Belbin)



บทบาทสมาชิกกลุ่มตามลักษณะของ Belbin

• IM /Implementer  ผู้ปฏิบัติทาํงานมรีะบบ แปลงความคดิสู่การ
ปฏิบัต ิยดึรูปแบบวธีิการดั�งเดิม รู้หน้าที� ไว้ใจได้ คาดเดาได้

• CO/Coordinator  ผู้ประสาน สงบ นิ�ง มีความมั�นใจ ควบคุม• CO/Coordinator  ผู้ประสาน สงบ นิ�ง มีความมั�นใจ ควบคุม
สถานการณ์ เป็นนักการทูต เน้นผลลพัธ์ในภาพรวม และเข้าใจวตัถุ 
ประสงค์

• SH/Shaper ปฏิมากร ชอบพบปะผู้คน มีระเบียบแบบแผน ยดึ
ผลลพัธ์ของงานเป็นสําคญั และมุ่งสู่การปฏิบัติ แต่ผลกัดนัผู้อื�นพร้อม
เริ�มดําเนินการ



บทบาทสมาชิกกลุ่มตามลกัษณะของ Belbin

• PL/Plant  มันสมอง มคีวามเป็นตัวของตวัเองสูง ฉลาดและ
สร้างสรรค์ เคร่งเครียดแต่คดิต่าง

• RI/Resource Investigator ผู้แสวงหา ชอบสังคม มีความ
กระตือรือร้น อยากรู้อยากเห็น สื�อสารได้ดี มองโลกในแง่ดี มีเครือข่าย กระตือรือร้น อยากรู้อยากเห็น สื�อสารได้ดี มองโลกในแง่ดี มีเครือข่าย 
รู้จักคนมาก 

• ME/Monitor Evaluator ผู้ประเมิน วเิคราะห์ ไม่มีอารมณ์  
รอบคอบ ระมดัระวงั ชอบให้ข้อเทจ็จริง



บทบาทสมาชิกกลุ่มตามลกัษณะของ Belbin

• TW/Team Worker ผู้ร่วมทมี ชอบสังคม ไม่รุนแรง  อ่อนไหวง่าย 
ซื�อสัตย์และมีความห่วงใย

• CF/Completer Finisher คนละเอยีด พถิพีถิัน ตั�ง เป้าหมายสูง• CF/Completer Finisher คนละเอยีด พถิพีถิัน ตั�ง เป้าหมายสูง
สําหรับตัวเองและผู้อื�น ประณตี มรีะเบียบ ระมัดระวงั



การใช้ประโยชน์จากบทบาทสมาชิกทมีของ Belbin

1. วเิคราะห์ความถนัดของตวัเอง พฒันาต่อยอดและใช้ให้เป็นประโยชน์ในการ
ทาํงานร่วมกนั

2. เข้าใจและยอมรับความแตกต่าง

3. ศึกษา สังเกตบทบาทผู้อื�นเพื�อกระตุ้น /สนับสนุน ให้เกดิความหลากหลายในทมี3. ศึกษา สังเกตบทบาทผู้อื�นเพื�อกระตุ้น /สนับสนุน ให้เกดิความหลากหลายในทมี

4. ระมัดระวงัเมื�อมีบทบาทเดียวกนัในทมีมากเกนิไป เช่น Team workers  
มากไปบรรยากาศจะดีแต่ผลงานไม่สมบูรณ์ Monitor/Evaluator มาก
เกนิไปกจ็ะวเิคราะห์ลกึจนงานไม่เดินหน้า Plant มากเกนิไปกจ็ะมีแต่
ความคดิใหม่ๆ ที�ไม่มีรายละเอยีด และไม่มกีารนําไปปฏิบตัิ

5. ใช้บทบาทที�ถนัดรองลงไปในยามจําเป็นเมื�อเห็นว่าขาดแคลน



กจิกรรมที� ๔ เรียนรู้เพื�อพฒันาการครองคน

ให้แต่ละกลุ่ม นําผลการเรียนรู้
จากคุณลักษณะของบทบาท 

จัดทาํแผนภาพ
ข้อเสนอ

แนวทางพัฒนา 
นําเสนอจากคุณลักษณะของบทบาท 

(ส่วนที� ๑) พระบรมราโชวาท 
(ส่วนที� ๒) บุคลกิภาพ (ส่วนที� 
๓) มาสรุปการเรียนรู้ร่วมกัน 

ข้อเสนอ
แนวทางพัฒนา 
คุณลักษณะใน
บทบาทที�กลุ่ม

รับผิดชอบ

นําเสนอ
ข้อมูลต่อ
กลุ่มใหญ่



เขียนแผนพฒันาคุณลักษณะ - รายบุคคล

ระหว่างการฟังการนําเสนอในกลุ่มใหญ่ ให้แต่ละคนเขยีน
ในแผนพฒันาคุณลกัษณะที�ด ีในการครองคน
บทบาท คุณลักษณะที� แนวทางการพัฒนาบทบาท คุณลักษณะที�

ต้องการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา

ผู้ให้บริการ 1
2

1
2
3

เพื�อนร่วมงาน

หัวหน้า
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