
ความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม  

“สร้างเดก็ให้เป็นเลิศด้วยเทคนิคโค้ชชิง่” รุ่นที่ 1-4 

 

 

ความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม “สร้างเด็กให้เป็นเลิศด้วยเทคนิคโค้ชชิ่ง” รุ่นท่ี 1  

“จากสองวันที่ได้รับอบรมจุดประสงค์คือการน าไปใช้กับลูกชายที่ก าลังเข้าสู่วัยรุ่นและตัวเองเพราะเน่ืองจากเป็นแม่

เลี้ยงเดี่ยว อย่างหนึ่งที่ไม่เคยมั่นใจเลยว่าทุกวันนี้ เราเป็นแม่ที่ดีส าหรับลูกไหม แล้วมีปัญหาอะไรท่ีลูกอยากคุยแล้วเรา

ไม่เคยฟังบ้างรึเปล่า ด้วยเทคนิคทั้งหมดที่ได้เรียนรู้ คือการปรับทัศนคติและความเช่ือมั่นในตัวเองว่าฉันจะเป็นแม่ที่ดี 

เก่ง และแม่ที่ลูกภูมิใจ และลูกภูมิใจ และลูกก็จะเป็นเช่นนั้นกับแม่เช่นเดียวกัน และสิ่งที่ห่วงมากที่สุดในชวีิตลูกคือการ

หาเป้าหมายในชีวิตตัวเองไม่ได้ นี่เป็นจุดเริ่มต้นที่มองว่าแม่จะมีส่วนช่วยให้ลูกค้นหาเป้าหมายในชีวิตและหาสิ่งที่รัก

และชอบท่ีลูกจะท าได้อย่างมีความสุขไปตลอดชีวติ” 

จิตรา เอกสุวรรณ 

บริษัท อุตสหกรรมในยาสูบไทย 
 

“ได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการโค้ชชิ่งที่สามารถน าไปใช้ในการใช้ชีวิตและการท างาน รวมไปถึงการสร้าง Passion 

ให้กับตัวเอง พูดกับตัวเองในเชิงบวก ท าให้รู้ว่าหลายๆครั้งเราได้ท าร้าย  ตัวเองด้วยทัศนคติเชิงลบของเราโดยไม่รู้ตัว 

การอบรมครั้งนี้จะท าให้ต้องปรับมุมมองในการใช้ชีวิตใหม่ ฝึกจินตนาการในทางสร้างสรรค์เพ่ือให้เกิดสิ่งดีๆ ส่งพลัง

ทางบวกให้แก่คนรอบข้าง ส่งความรัก ความปรารถนาดีให้แก ่นร. ซึ่งมันจะต้องเกิดผลดีและท าให้ประสบความส าเร็จ

ในทุกๆเร่ืองแน่นอนคะ ขอบคุณ อ. หนุ่มมากๆค่ะ” 

ธนพร เกียรติไชยากร 

โรงเรยีนวชริวิทย์ เชียงใหม่ 
 

“ความรู้สึกก่อนเข้ารับการอบรม รู้สึกว่ามันเป็นไปได้จริงหรือ พอได้เข้ารับการอบรมแล้วรู้สึกประทับใจ ผ่อนคลาย ได้

ความรูม้ากมาย รู้สึกผิดมากที่เราปฏิบัติตัวหลายๆสิ่งที่ไม่ดีกับลูก (เข้าใจผิดว่าดีกับลูกมอบสิ่งที่ดีๆ ให้กับลูก หวังดีกับ

ลูก) เช่น ลูกอย่าวิ่ง เดี๋ยวหกล้ม เดี๋ยวชน แล้วลูกก็เป็นอย่างนั้นจริง พอมาได้ฟังอาจารย์แล้ว เริ่ม อ๋อ จริงแล้วไม่น่าจะ

ห้ามลูกแบบนั้น จะน าความรู้ในการอบรมในครั้งนีไ้ปใชใ้นชีวติจรงิให้ได้แล้วชีวิตเรา ครอบครัวเรา และลูกจะดีขึน้คะ่” 

ดวงเดือน เวียงทอง 

ครูโรงเรยีนบา้นปิน จังหวัดแพร่ 
 

 

 



ความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม “สร้างเด็กให้เป็นเลิศด้วยเทคนิคโค้ชชิ่ง” รุ่นท่ี 2 

“ประทับใจเกี่ยวกับเทคนิคในการใชค้ าพูดในเชิงบวก เพ่ือชว่ยเหลือเด็ก และให้ก าลังใจเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตและการ

เรียนให้ประสบความส าเร็จและมีความมั่นใจที่จะสามารถเอาไปลงสู่เด็กให้ได้มากที่สุด รวมไปถึงในเร่ืองของ Passion มี

ความชัดเจน ในเป้าหมายมากยิ่งขึ้น ใชจ้ินตนาการ เข้ามาช่วยในการด าเนินชวีิตประจ าวันมากยิ่งขึ้น ได้เปลี่ยนมุมมอง

ความคิดในเร่ืองของ Self Talking ให้ก าลังใจกับตัวเอง พูดกับตัวเองบอกกับตัวเองให้มากยิ่งขึ้น ว่าต้องการอะไร ชีวิตเรา

ดีมากแคไ่หนแล้ว” 

จันทร์นภา วิภักดิ์ 

ครูโรงเรยีนวารีเชยีงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล 

 

“ประทับใจตั้งแต่เริ่มตน้การอบรมแล้วค่ะ ขอบคุณที่ให้ความรู้เร่ืองการ Hi เริ่มตัง้แต่ Hi 5 แล้วมีความรูเ้พิ่มขึ้นว่า มี Hi 10, 

Flying Hi 10 ,Ooooooh Yes !! ในฐานะท่ีดิฉันเป็นทั้งคุณแม่และคุณครู การโค้ชชิ่ง เป็นสิ่งส าคัญมากๆ เป็นการท าลายก าแพง

ของลูกและลูกศิษย์ ดึงเอาตัวตนของเขาออกมา รวมถึง การสรา้งจินตนาการพรอ้มทัง้บอกหลักการ การจินตนาการที่

ถูกต้อง ดิฉันได้รู้หลักการ Sandwich Feedback การที่เราจะแนะน าหรือติเตียน แค่ตัวเรา เรายังไม่ชอบถ้าเขาเดินมาพูด

โดยตรง แต่ดิฉันจะน าหลักการที่ได้รับอบรมวันนี้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกๆคน แม้กระทั่งกับตัวดิฉันเอง ดีใจ 

+ ขอบคุณ (มากๆๆๆ)” 

ธนาภา พัฒนศิรินุกุล 

ครูโรงเรยีนวารีเชยีงใหม่อินเตอรเ์นชั่นแนล 

 

ความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม “สร้างเด็กให้เป็นเลิศด้วยเทคนิคโค้ชชิ่ง” รุ่นท่ี 3 

“ได้รับความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจนมากขึ้น / ได้รับเทคนิคที่สามารถน าไปใช้ได้จริง / มีแนวทาง มีไอเดียที่ชัดเจนมากขึ้น

ในการน าไปใช้ทั้งกับครอบครัวและงาน / เริ่มมองเห็น ได้ทบทวนทั้งพฤติกรรมตัวเอง คนรอบข้าง คนอ่ืนๆ ท าให้เราได้

ค าตอบว่า ท าไม เพราะอะไร ฯลฯ และยังได้แนวทางปรับเปลี่ยนที่ดี ที่เราจะได้พบเจอแต่พฤติกรรมดีๆ ของตัวเองและ

ผู้อ่ืน / ประทับใจ ดร.หนุ่ม ที่สามารถพูดเร่ืองที่เข้าใจได้ยากให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น ยกตัวอย่างได้ชัด จัดล าดับเร่ืองได้ดี 

Control บรรยากาศการอบรมได้ดีมาก / ประทับใจการแชร์ประสบการณข์องเพ่ือนรว่มอบรม” 

สายฝน สายเกิด  

ครูโรงเรยีนดรุณพัฒนา จังหวัดล าพูน 

 

“ประทับใจที่หลักสูตรและเนื้อหาของคอร์ส สอดคล้องกับความเช่ือที่มีมาตั้งแต่เด็ก  ไม่ขัดแย้ง คือการคิดถึงผู้อ่ืน

มากกว่าที่คิดถึงตัวเอง  การมารวมกันเพ่ือคิด/ศึกษา/แบ่งปัน ทั้งความรูแ้ละประสบการณ์ เพ่ือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

นั้นเป็นอะไรที่ประทับใจมาก อาจารย์สอนได้ไม่น่าเบ่ือ สนุกสนาน อาจารย์แคร์ทุกๆคนที่ต้องการจะแชร์ประสบการณ์

อย่างจริงใจ ท าให้ทุกคน รวมถึงตัวข้าพเจ้าเองรู้สึกมีค่าในการให้ความสนใจและร่วมมือ จะน าความรู้เร่ืองการให้

ก าลังใจตนเองและการจนิตนาการไปใช้กับนอ้งๆ” 

ธาราพร ยังทองหลาง 



ความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม “สร้างเด็กให้เป็นเลิศด้วยเทคนิคโค้ชชิ่ง” รุ่นท่ี 4 

“ได้รับความรู้จากการอบรมเร่ือง “สร้างเด็กให้เป็นเลิศด้วยเทคนิคโค้ชชิ่ง ” รุน่ที่ 4 สิ่งแรกท่ีได้คือ มีความสุขตลอดเวลา

อบรมแล้วท าให้ดิฉันมีความสุข และมองโลกใบนี้เป็นมุมบวก มองแต่ด้านที่ดี แล้วท าให้ดิฉันรู้ว่า เม่ือดิฉันมีความสุข

แล้วพลังความสุขที่ดฉิันมีในตัวมันจะไปเปลี่ยนตัวเด็กเอง จะท าให้เด็กเป็นคนดี และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข” 

พิชญา สิงยะเมือง 

ครูโรงเรยีนบา้นห้วยยาง จังหวัดเลย 

 

“ความรู้ที่ได้รับ ความรู้เกี่ยวกับหลักการสื่อสารกับสมองเพ่ือให้จิตใต้ส านึกรับรู้ แล้วน าพาสู่วิธีการสู่ความส าเร็จ ควร

น าไปใช้ กับนักเรียนทุกคน ช่วยเหลือนักเรียนด้วยความรักและความจริงใจ ช่วยนักเรียนให้สามารถอ่านออก เขียนได้ 

คิดเลขเป็น มีความคิดสร้างสรรค์ รู้เป้าหมายในชีวิต การเรียน ปรับพฤติกรรมนักเรียนในด้านบวก เพ่ือน าสู่การเป็น

พลเมืองดีของชาติ และพลโลก / น าไปใช้กับครอบครัว น าพาครอบครัวสู่ความสุข ความส าเร็จในชีวิต / น าความรู้ที่ได้

เผยแพรแ่นะน าให้แกผู่้คนท่ีเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวติเรา ชว่ยเหลือและสร้างคุณค่าให้กับผู้คนจ านวนมาก” 

เพยีงใจ กรรณลา 

ครูโรงเรยีนทา่ช้างคล้องหนองอีเบีย้ จังหวัดเลย 

 

“ด้านความรู้ความเข้าใจ รูว้ิธีท าความรูจ้ักเพ่ือนที่เข้าอบรมด้วยเวลาเพียง 15 นาที ชอบมาก / ได้รับเทคนิค และวิธีการ

ใหม่ ที่จะน าไปใช้กับลูกๆ นักเรียน ประทับใจมากๆ  / ทีมวิทยากรท างานร่วมกันอย่างสามัคคี ที่ส าคัญ ดร.หนุ่ม พูด

และบรรยายได้ดี แนะน าดี และน าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีจริงๆ / วิทยากรเป็นตัวอย่างได้ยอดเยี่ยม ส่วนพี่วิทยากรผู้ชาย 

ก็คอยให้ก าลังใจและแนะน าอยู่ข้างหลังและส่งก าลังทุกๆวัน ยอดเยี่ยมค่ะ  / * ความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ดิฉันจะ

น าไปต่อยอดปรับใช้กับลูกๆนักเรียน ครอบครัว และน าไปใช้พัฒนาชุมชนและสังคมของเราให้มีความทัดเทียมดี

ยิ่งๆขึน้ไป (ดิฉันสัญญา ด้วยเกียรต ิของครู คะ่) 

กนกวรรณ บุตรธนู 

ครูโรงเรยีนบา้นทา่ช้างคล้องหนองอีเบี้ย จังหวัดเลย 

 


