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หลกัการและเหตุผล 

1. การด าเนนิชวีติใหป้ระสบความส าเร็จตามทีไ่ดว้างไวไ้ดอ้ยา่งด ีมอีงคป์ระกอบมากมายทีจ่ะน ามาพจิารณาการ

ท างานใหบ้รรลเุป้าหมายและไปในทศิทางเดยีวกนันัน้จะใชค้วามรูค้วามสามารถเพยีงดา้นเดยีวคงจะไมพ่อตอ่

การถงึจดุหมายปลายทาง การพัฒนาระดบัความสามารถ (Quotient) ในดา้นตา่งๆ ของแตล่ะบคุคลจงึเป็น

ประเด็นทีส่ าคัญทีจ่ะท าใหค้นประสบความส าเร็จในการใชช้วีติ และสง่ใหช้วีติการท างานดขีึน้ไปดว้ย 

2. การพัฒนาระดบัความสามารถในดา้นตา่งๆ ทีส่ าคญั (5Q) ของแตล่ะบคุคลดว้ยตัวเอง จงึเป็นแนวทางที่

องคก์รสว่นใหญอ่ยากใหเ้กดิขึน้กบับคุลากรในองคก์รของตัวเอง โดยการท าใหบ้คุลากรม ี5Q ทีส่งูขึน้ 

 

3. IQ : ทักษะการคดิแกปั้ญหาอยา่งฉลาด 

4. EQ : การจัดการอารมณ์เชงิลบของตัวเอง 

5. AQ : การเปลีย่นอปุสรรคใหเ้ป็นโอกาสทีท่า้ทาย 

6. OQ : การแสดงผลงานทีม่คีณุคา่ 

7. UQ : การเป็นบคุคลทีม่จีรยิธรรมอนัด ี

 หลักสูตรนีจ้ึงเป็นค าตอบท่ีดีของการใช้เคร่ืองมือในการแก้ไขปัญหาการท างานได้อย่างเป็นระบบและเหน็
ผลได้อย่างแน่นอน เป็นการรวบรวมเคร่ืองมือที่ใช้แก้ไขปัญหากับพนักงานในระดับปฏิบัตกิารและฝึกการ
รวมกลุ่มท ากิจกรรมเพื่อช่วยกันระดมสมอง ในการแก้ไขปัญหาประจ าวันได้เป็นอย่างดีอีกด้วย 

 

 

 

หลกัสตูร   

การเพิม่ประสทิธภิาพการท างานดว้ย 5Q  
(Life Efficiency with 5Q) 

 



[Pick the 

date] [SOFT SKILL]                                                                                   

 

วัตถุประสงค์ 

   การประยกุตใ์ชแ้นวทางบรหิารจัดการ Q (Quotient) ตา่งๆ กับเป้าหมายในชวีติหรอืงานทีไ่ดรั้บ รวมถงึ
สภาพแวดลอ้มในการปฏบิัตงิาน ยอ่มท าใหบ้คุคลสามารถพชิติเป้าหมายของตัวเอง และมคีวามสมัพันธท์ีม่ ี
ตอ่บคุคลรอบขา้ง รวมถงึการเป็นบคุลากรทีม่จีติใจทีด่ขีององคก์ร จะท าใหอ้งคก์รประสบความส าเร็จอยา่ง
แน่นอน 
    การเรยีนรูแ้ละน าแนวทางไปปรับปรงุเปลีย่นแปลงตัวเองอยา่งเขา้ใจแนวทาง 5Q นัน้ จะท าใหบ้คุลากรได ้
ใชศ้ักยภาพทีม่อียูแ่ลว้อยา่งเต็มทีแ่ละเต็มก าลัง น่ันก็หมายความวา่จะน าไปสูก่ารเปลีย่นแปลงวธิปีฏบิัตงิาน
ของแตล่ะบคุคลทีด่ขี ึน้ จงึท าใหเ้กดิผลงานทีม่ปีระสทิธผิลมากยิง่ข ึน้ 
   โดยที ่Q แตล่ะตัวจะสอดคลอ้งกันและท างานรว่มกันอยา่งเป็นระบบ โดยมหีลักของสมาธเิขา้ไปเป็น
พืน้ฐานของสิง่เหลา่นีจ้ะท าใหเ้ป็น 5Q แบบยั่งยนืแลว้เป็นตน้แบบเพือ่องคก์รหรอืหน่วยงานตา่งๆ ไดน้ าไป
ปรับใชใ้หเ้ขา้กับวฒันธรรมขององคก์รตัวเอง 

หัวข้อการอบรม 

1. สรา้งมมุมองการอยูร่ว่มกนัทีแ่ตกตา่งแตไ่มแ่ตกแยก โดยรูจั้กตนเองและเขา้ใจผูอ้ ืน่ สามารถปรับเปลีย่น
กระบวนการคดิ เพิม่ประสทิธผิลของการสือ่สาร และสรา้งความสมัพันธท์ีด่รีะหวา่งตนเองกับผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่ง
ลงตัว สามารถประยกุตใ์ช ้5Q กับการท างานเพือ่การปฏสิมัพันธก์ับผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิลมากขึน้ 

2. เกดิการเรยีนรูก้ระบวนการของ 5Q และน าไปสูก่ารปฏบิัตอิยา่งมรีปูแบบและเห็นผล มมีมุมองปัญหาและ
อปุสรรคของงานทีเ่จออยูด่ว้ยมมุมองใหม่ๆ  สามารถน าวธิกีารของตนเองมาใชใ้นการแกปั้ญหาไดอ้ยา่ง
เป็นอัตโนมัต ิ

3. ไดป้รับบคุลกิภาพใหเ้ขา้กับผูอ้ ืน่อยา่งเหมาะสม 
4. เขา้ใจการสือ่สารอยา่งมปีระสทิธภิาพ และการอยูร่ว่มกันอยา่งมคีวามสขุ 
5. ไดจ้ดุรว่ม และสงวนจดุตา่งของการอยูร่ว่มกันในการท างานรว่มกับผูอ้ ืน่อยา่งมคีวามสขุ และบรรลุ

เป้าหมายขององคก์รรว่มกัน 
6. คน้พบ “ตัวตน” ทีแ่ทจ้รงิของตนเอง สามารถน าพาตนเองและองคก์รทีม่คีวามหลากหลายไปสูจ่ดุหมาย

ทีต่ัง้ไว ้รวมถงึประยกุตใ์ชไ้ดจ้รงิในชวีติประจ าวนัและการท างานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
7. เขา้ใจหลักของ 5Q ผา่นกจิกรรมดังตอ่ไปนี ้
– สนุกกับการใช ้IQ (Intelligence Quotient) แกปั้ญหาตา่งๆ 
– พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ EQ (Emotional Quotient) 
– กา้วขา้มอปุสรรค AQ (Adversity Quotient) อยา่งกลา้หาญ 
– แสดงผลงานอยา่งมคีณุคา่ดว้ยความเป็นเจา้ของ OQ (Optimist Quotient) 
– พัฒนาตนเองเพือ่อยูร่ว่มกับสงัคม UQ (Unity Quotient)  อยา่งมคีวามสขุ 
8. ไดท้ดลองปฏบิัตผิา่น Workshop: ก าหนดแนวทางพัฒนา 5Q ของตนเอง 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เป็นการเรยีนรูเ้นือ้หาวชิาการ ผา่น Work Shop และกจิกรรมตา่งๆ โดยใชเ้ครือ่งมอืทีเ่รยีกวา่ 5Q (IQ 
EQ OQ AQ UQ ) และ OD ทีห่ลากหลายประเภทผสมผสานกัน เพือ่เชือ่มโยงเนือ้หาทางวชิาการให ้
เขา้ใจไดง้า่ย สามารถน าไปปรับใชก้ับการปฏบิัตงิานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

2. วธิกีาร 
3. บรรยายเนือ้หาวชิาการประกอบการท า Work Shop และกจิกรรมกลุม่ ในอัตราสว่น เนือ้หาวชิาการ 

70 : Work Shop กจิกรรม 30 
4. การใชเ้ครือ่งมอืทางดา้น 5Q และ OD tools และเทคนคิการฝึกอบรมหลายประเภท เชน่ 
5. Ai (Appreciative Inquiry) 
6. Dialogue สนุทรยีะสนทนา 
7. เกมพฤตกิรรม 
8. Work Shop 
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ความหลากหลายของกจิกรรม 
 
– รูจ้ักตนเองเพือ่เขา้ใจผูอ้ ืน่ดว้ย 5Q 
– ความแตกตา่งของเจนเนอเรชนั (generations’ differences) 
– เราเป็นคา่เฉลีย่ของคน 5 คน ทีเ่ราใกลช้ดิมากทีส่ดุ 
– Work Shop 5Q ฝึกเลา่เรือ่งตามค าสัง่และการแกปั้ญหา 
– การพัฒนาตนเองเพือ่เสรมิสรา้งมนุษยส์มัพันธท์ีด่ดีว้ย 5Q 
– Work Shop เดาใจเพือ่นดว้ยตัวเลข (สงครามตวัเลข) 
– Clip VDO การเขา้ใจตนเอง 

 
ใครควรเขา้รว่ม? 
1. บคุคลทัว่ไปทีต่อ้งการเขา้ใจตัวตนทีแ่ทจ้รงิของตนเอง และผูอ้ ืน่ 
2. บคุคลทัว่ไปทีต่อ้งการเตรยีมพรอ้มสูก่ารเป็นหัวหนา้งาน 
3. ผูบ้รหิาร หัวหนา้งาน ระดับปฏบิตังิาน ทีต่อ้งการพัฒนาตนเอง 
 
 

รปูแบบหลกัสตูร 
1. การบรรยาย                         30 % 
2. เกมส ์/ กจิกรรมกลุม่ / ฝึกปฏบิตั ิWorkshop 70% 

 
 

ผลสมัฤทธิท์ ีจ่ะได ้(Outcomes) 
         บคุคล 

1. เรยีนรู ้เขา้ใจธรรมชาตแิละพืน้ฐานของตนเอง และผูอ้ ืน่ดว้ย 5Q 
2. เขา้ใจตนเองและผูอ้ ืน่ดว้ยแบบทดสอบสตัวส์ีท่ศิและ 5Q 
3. สามารถใช ้5Q เรยีนรูก้ารท างานรว่มกบัผูอ้ ืน่อยา่งมคีวามสขุ 
4. เขา้ใจวธิลีดความตงึเครยีดในการท างานรว่มกนัดว้ย 5Q 
5. สามารถน าความรูเ้รือ่ง 5Q ไปประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจ าวนัอยา่งมคีวามสขุ 
 
 
ครอบครวั 
1. ไดผู้น้ าครอบครัวและสมาชกิของครอบครัวทีเ่ขา้ใจธรรมชาตแิละพืน้ฐานของตนเองและคนในครอบครัวดว้ย 

5Q 

2. จดุประกายความเขา้ใจภายในครอบครัว เปิดใจ เอือ้อาทร หว่งใยดแูลและรับฟังกนัมากขึน้เพราะม ี5Q 

3. สมาชกิในครอบครัวรูจั้กบทบาทและหนา้ทีข่องตนเองอยา่งเอือ้อาทรกนัและกนั 

4. สมาชกิในครอบครัวมคีวามรัก ความเขา้ใจ 

5. ประชาธปิไตยและเสรภีาพบนความรับผดิชอบรว่มกนัเริม่ตน้ทีใ่นบา้น 

 
 องคก์ร 

1. ไดพ้นักงานทีม่ทัีศนคตเิชงิบวกในการท างาน 
2. พนักงานมปีระสทิธภิาพในการท างานเพิม่ขึน้ 
3. นโยบายขององคก์รถกูขบัเคลือ่นสูก่ารปฏบิัตไิดเ้ร็วขึน้ 
4. ไดรั้บการยอมรับในเรือ่งองคก์รยคุใหมใ่สใ่จในทกุๆ ดา้นของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกับองคก์รทัง้หมด (ผูถ้อื

หุน้ ผูบ้รหิาร พนักงาน ผูผ้ลติวตัถดุบิใหเ้รา ลกูคา้เรา และสิง่แวดลอ้มทีอ่งคก์รเราอยูร่ว่มดว้ย) 
5. ผลก าไรทีย่ั่งยนื สง่ผลท าใหผู้ถ้อืหุน้ ผูบ้รหิาร พนักงาน ผูผ้ลติวตัถดุบิใหเ้รา ลกูคา้เรา และ

สิง่แวดลอ้มทีอ่งคก์รเราอยูร่ว่มดว้ย อยูก่ันอยา่งเกือ้กลู 
6. เป็นองคก์รทีม่คีวามส าเร็จและความสขุ 
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In-house Training จดัอบรมภายในองคก์ร 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรญัญา 
Professional Training Solution 
Tel  02-1753330, 086-6183752  
Fax.  02-9030080 ext.9330 
www.ptstraining.in.th 
อเีมล ์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com 

 
ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบคุคลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง 

(พระราชกฤษฎีกาฉบบัท่ี 437 ใช้ 19 ตลุาคม พ .ศ . 2548 เป็นต้นไป) 

mailto:info.ptstraining@gmail.com

