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 หลักสูตร การเพิม่ประสิทธิภาพการท างานด้วย 5Q (Life Efficiency with 5Q) 
 

วันที ่12 มิถุนายน   2561  เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

 ณ โรงแรม Arize  ซอยสุขุมวิท 26 ใกล้ BTS พร้อมพงษ์  กทม **สถานท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลง 

วิทยากร : อาจารย์อนุภาพ  พนัช านาญ 
หลักการและเหตุผล 

 
 5Q คืออะไร? 
               การด าเนินชีวิตให้ประสบความส าเร็จตามท่ีได้วางไว้ได้อย่างดี มีองค์ประกอบมากมายท่ีจะน ามาพิจารณา
การท างานให้บรรลุเป้าหมายและไปในทิศทางเดียวกันนั้นจะใช้ความรู้ความสามารถเพียงด้านเดียวคงจะไม่พอต่อการ
ถึงจุดหมายปลายทาง การพัฒนาระดับความสามารถ (Quotient) ในด้านต่างๆ ของแต่ละบุคคลจึงเป็นประเดน็ท่ีส าคัญ
ท่ีจะท าให้คนประสบความส าเร็จในการใช้ชีวิต และส่งให้ชีวิตการท างานดีขึน้ไปด้วย 

             การพัฒนาระดับความสามารถในด้านต่างๆ ท่ีส าคัญ (5Q) ของแต่ละบุคคลด้วยตัวเอง จึงเป็นแนวทางท่ี
องค์กรส่วนใหญ่ อยากให้เกิดขึน้กับบุคลากรในองค์กรของตัวเอง โดยการท าให้บุคลากรมี 5Q ท่ีสูงขึน้ 
  

IQ : ทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างฉลาด 
EQ : การจัดการอารมณ์เชิงลบของตัวเอง 
AQ : การเปล่ียนอุปสรรคให้เป็นโอกาสท่ีท้าทาย 
OQ : การแสดงผลงานท่ีมีคุณค่า 
UQ : การเป็นบุคคลท่ีมีจริยธรรมอันดี 
 

          การประยกุต์ใช้แนวทางบริหารจัดการ Q (Quotient) ต่างๆ กับเป้าหมายในชีวิตหรืองานท่ีได้รับ รวมถึง
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ย่อมท าให้บุคคลสามารถพิชิตเป้าหมายของตัวเอง และมีความสัมพันธ์ท่ีมีต่อบุคคล
รอบข้าง รวมถึงการเป็นบุคลากรท่ีมีจิตใจท่ีดีขององค์กร จะท าให้องค์กรประสบความส าเร็จอย่างแน่นอน 
           การเรียนรู้และน าแนวทางไปปรับปรุงเปล่ียนแปลงตัวเองอย่างเข้าใจแนวทาง 5Q นั้น จะท าให้บุคลากรได้ใช้
ศักยภาพท่ีมีอยู่แล้วอย่างเตม็ท่ีและเตม็ก าลัง นั่นกห็มายความว่าจะน าไปสู่การเปล่ียนแปลงวิธีปฏิบัติงานของแต่ละ
บุคคลท่ีดีขึน้ จึงท าให้เกิดผลงานท่ีมีประสิทธิผลมากย่ิงขึน้ 
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   โดยท่ี Q แต่ละตัวจะสอดคล้องกันและท างานร่วมกันอย่างเป็นระบบ โดยมีหลักของสมาธิเข้าไปเป็น
พืน้ฐานของส่ิงเหล่านีจ้ะท าให้เป็น 5Q แบบยัง่ยืนแล้วเป็นต้นแบบเพ่ือองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ได้น าไปปรับใช้ให้
เข้ากับวฒันธรรมขององค์กรตัวเอง 
 

หลักสูตรฯ ให้ส่ิงใดแก่ผู้เข้าอบรม 
1. สร้างมมุมองการอยู่ร่วมกันท่ีแตกต่างแต่ไม่แตกแยก โดยรู้จักตนเองและเข้าใจผู้ อ่ืน สามารถปรับเปล่ียน

กระบวนการคิด เพ่ิมประสิทธิผลของการส่ือสาร และสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างตนเองกับผู้ อ่ืนได้อย่างลงตัว 
สามารถประยกุต์ใช้ 5Q กับการท างานเพ่ือการปฏิสัมพันธ์กับผู้ อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึน้ 

2. เกิดการเรียนรู้กระบวนการของ 5Q และน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีรูปแบบและเห็นผล มีมมุมองปัญหาและ
อุปสรรคของงานท่ีเจออยู่ด้วยมมุมองใหม่ๆ สามารถน าวิธีการของตนเองมาใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างเป็น
อัตโนมติั 

3. ได้ปรับบุคลิกภาพให้เข้ากับผู้ อ่ืนอย่างเหมาะสม 
4. เข้าใจการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
5. ได้จุดร่วม และสงวนจุดต่างของการอยู่ ร่วมกันในการท างานร่วมกับผู้ อ่ืนอย่างมีความสุข และบรรลุเป้าหมายของ

องค์กรร่วมกัน 
6. ค้นพบ “ตัวตน” ท่ีแท้จริงของตนเอง สามารถน าพาตนเองและองค์กรท่ีมีความหลากหลายไปสู่จุดหมายท่ีตั้งไว้ 

รวมถึงประยกุต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวนัและการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
7. เข้าใจหลักของ 5Q ผ่านกิจกรรมดังต่อไปนี ้
– สนุกกับการใช้ IQ (Intelligence Quotient) แก้ปัญหาต่างๆ 
– พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ EQ (Emotional Quotient) 
– ก้าวข้ามอุปสรรค AQ (Adversity Quotient) อย่างกล้าหาญ 
– แสดงผลงานอย่างมีคุณค่าด้วยความเป็นเจ้าของ OQ (Optimist Quotient) 
– พัฒนาตนเองเพ่ืออยู่ร่วมกับสังคม UQ (Unity Quotient)  อย่างมีความสุข 

8. ได้ทดลองปฏิบัติผ่าน Workshop: ก าหนดแนวทางพัฒนา 5Q ของตนเอง 
  

 ลักษณะของการอบรม 

เป็นการเรียนรู้เนือ้หาวิชาการ ผ่าน Work Shop และกิจกรรมต่างๆ โดยใช้เคร่ืองมือท่ีเรียกว่า 5Q (IQ EQ OQ 
AQ UQ ) และ OD ท่ีหลากหลายประเภทผสมผสานกัน เพ่ือเช่ือมโยงเนือ้หาทางวิชาการให้เข้าใจได้ง่าย สามารถ
น าไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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วิธีการ 
1. บรรยายเนือ้หาวิชาการประกอบการท า Work Shop และกิจกรรมกลุ่ม ในอัตราส่วน เนือ้หาวิชาการ 70 : Work 

Shop กิจกรรม 30 
2. การใช้เคร่ืองมือทางด้าน 5Q และ OD tools และเทคนิคการฝึกอบรมหลายประเภท เช่น 
 Ai (Appreciative Inquiry) 
 Dialogue สุนทรียะสนทนา 
 เกมพฤติกรรม 
 Work Shop 
 การระดมความคิดด้วย 5Q 
 Clip VDO และอ่ืนๆ 
 
หัวข้อส าคัญในการเรียนรู้ 
 หลักและวิธีการจัดการงานและคนอย่างมีประสิทธิภาพด้วย 5Q 

o ใครคือคนท่ีองค์กรต้องการ 
o บทบาทหน้าท่ีของตัวเอง 
o ทฤษฎีพฤติกรรมมนุษย์เพ่ือการจัดการ 
o เรียนรู้คน จากโมเดลผู้น า 4 ทิศ 

 การสร้างแรงผลักดันให้ลูกน้องท างานและมุ่งมัน่ท างานให้บรรลุเป้าหมาย 
o ทฤษฎีการสร้างแรงจูงใจ ในการท างาน 

 การประยกุต์กับการท างานได้อย่างสัมฤทธิผลด้วย 5Q 
 ทัศนคติท่ีดีในการท างาน 
 Work Shop 

o ผ่านกิจกรรมกลุ่ม 4-5 กิจกรรม In house 
o ระดมสมอง และแชร์ความคิด 

 

ความหลากหลายของกจิกรรม 
– รู้จักตนเองเพ่ือเข้าใจผู้ อ่ืนด้วย 5Q 
– ความแตกต่างของเจนเนอเรชัน (generations’ differences) 
– เราเป็นค่าเฉล่ียของคน 5 คน ท่ีเราใกล้ชิดมากท่ีสุด 
– Work Shop 5Q ฝึกเล่าเร่ืองตามค าส่ังและการแก้ปัญหา 
– การพัฒนาตนเองเพ่ือเสริมสร้างมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดีด้วย 5Q 
– Work Shop เดาใจเพ่ือนด้วยตัวเลข (สงครามตัวเลข) 
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– Clip VDO การเข้าใจตนเอง 
– เรียนรู้การท างานของสมอง 
– คิดด้วยสมอง…ท าด้วยใจ 
– การส่ือสารแบบปากต่อปาก (Work Shop ใบ้ค า) 
– ความหมายท่ีแท้จริงของชีวิต 
– ค าพังเพยไทย (Work Shop สนุกคลายเครียด) 
– WHO ARE YOU (Work Shop) 
– แบบทดสอบสัตว์ส่ีทิศและความหมายของ 5Q 
– Dialogue (พูดคุยกันแบบสบาย ๆ ในกิจกรรมท่ีผ่านมา) 
– คนเราแตกต่างกันอย่างไร? และเราจะได้ประโยชน์จากความเข้าใจความแตกต่างนั้นได้อย่างไร? 
  

 ใครควรเข้าร่วม? 
1. บุคคลท่ัวไปท่ีต้องการเข้าใจตัวตนท่ีแท้จริงของตนเอง และผู้ อ่ืน 
2. บุคคลท่ัวไปท่ีต้องการเตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน 
3. ผู้บริหาร หัวหน้างาน ระดับปฏิบัติงาน ท่ีต้องการพัฒนาตนเอง 
  

รูปแบบหลักสูตร 
1. การบรรยาย                         30 % 
2. เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop 70% 
 
ผลสัมฤทธ์ิทีจ่ะได้ (Outcomes) 
         บุคคล 
 เรียนรู้ เข้าใจธรรมชาติและพืน้ฐานของตนเอง และผู้ อ่ืนด้วย 5Q 
 เข้าใจตนเองและผู้ อ่ืนด้วยแบบทดสอบสัตว์ส่ีทิศและ 5Q 
 สามารถใช้ 5Q เรียนรู้การท างานร่วมกับผู้ อ่ืนอย่างมีความสุข 
 เข้าใจวิธีลดความตึงเครียดในการท างานร่วมกันด้วย 5Q 
 สามารถน าความรู้เร่ือง 5Q ไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างมีความสุข 
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ครอบครัว 
 ได้ผู้น าครอบครัวและสมาชิกของครอบครัวท่ีเข้าใจธรรมชาติและพืน้ฐานของตนเองและคนในครอบครัวด้วย 5Q 
 จุดประกายความเข้าใจภายในครอบครัว เปิดใจ เอือ้อาทร ห่วงใยดูแลและรับฟังกันมากขึน้เพราะมี 5Q 
 สมาชิกในครอบครัวรู้จักบทบาทและหน้าท่ีของตนเองอย่างเอือ้อาทรกันและกัน 
 สมาชิกในครอบครัวมีความรัก ความเข้าใจ 
 ประชาธิปไตยและเสรีภาพบนความรับผิดชอบร่วมกันเร่ิมต้นท่ีในบ้าน 

 
 องค์กร 

 ได้พนักงานท่ีมีทัศนคติเชิงบวกในการท างาน 
 พนักงานมีประสิทธิภาพในการท างานเพ่ิมขึน้ 
 นโยบายขององค์กรถกูขบัเคล่ือนสู่การปฏิบัติได้เร็วขึน้ 
 ได้รับการยอมรับในเร่ืององค์กรยคุใหม่ใส่ใจในทุกๆ ด้านของผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับองค์กรท้ังหมด (ผู้ ถือหุ้น ผู้บริหาร 

พนักงาน ผู้ผลิตวตัถดิุบให้เรา ลูกค้าเรา และส่ิงแวดล้อมท่ีองค์กรเราอยู่ร่วมด้วย) 
 ผลก าไรท่ียัง่ยืน ส่งผลท าให้ผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ผลิตวตัถุดิบให้เรา ลูกค้าเรา และส่ิงแวดล้อมท่ีองค์กรเรา

อยู่ร่วมด้วย อยู่กันอย่างเกือ้กูล 
 เป็นองค์กรท่ีมีความส าเร็จและความสุข 

ระยะเวลา   1  วัน 

 

ค่าใช้จ่ายในการอบรมหักลดหย่อนภาษไีด้ 200 % 

      ฟรี** ค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มือ้ อาหารกลางวนัและใบรับรองวุฒิบัตร 
สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษมีูลค่าเพิม่ 7% ภาษหีัก ณ ทีจ่่าย 3 % ราคาสุทธิ 

สมัคร 1 ท่าน 3,900 273 117 4,056 

สมัคร 4 ท่าน ๆ ละ 2,900 203 87 3,016 

 

ส ารองที่น่ัง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที ่ 
คุณธนนันท์     0906450992 , 0896060444, Line :  hrdzenter     คุณอิศราภรณ์  089-773-7091 
www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com ,  www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 
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วิธีการช าระเงนิ  
เช็คส่ังจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด 
โอนเงนิเข้าบัญชนีาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด  
>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740 
(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงนิ พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพ่ือยนืยันการช าระเงนิ และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : 
hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter  
(ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงนิข้ามจังหวัด)  
 

 
 
 
 
 

 
การแจ้งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถทีจ่ะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีทีท่่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสีย

ค่าใช้จ่าย 

2. กรณีทีท่่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษทัฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  
3.และในกรณทีี่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามทีส่่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทัง้ส้ิน   หรือ
หากท่านยงัไม่ช าระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเกบ็ค่าธุรการจ านวน  30 %  ทนัท ี   
ต้องการจัดอบรมรูปแบบ In-house  Training  ภายในองค์กร    ติดต่อคุณจ๋ิว  090 645 0992, 089 606 0444,  Line :  

hrdzenter     www.hrdzenter.com,  E-mail : hrdzenter@gmail.com  

ท่ีอยูใ่นการออกเอกสารหกั ณ ท่ีจ่าย 
ในนามบริษทั  ศูนยส่์งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์จ ากดั  (ส านกังานใหญ่) 
เลขท่ี  171/162  ซอยพทุธบูชา  39 แยก 1-1 
แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี  010 5555 113 021 
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