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Modern Management Series
โครงการเสริมสร้ างวัฒนธรรมใหม่ที่ดีในการทางาน

หลักสูตร “ADVANCE KAIZEN MIND WORKSHOP”
โดยใช้ เกมการบริหารสลับการบรรยายและเกมท้ าทายอัตตา (Ego Challenge Game)
ระยะเวลาอบรม/สัมมนา 1 วัน
หลักการและเหตุผล
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศไทย คนไทย ได้ ประสบกับความเปลี่ยนแปลงมากมายทัง้ ในด้ านเศรษฐกิจ
สังคม และการเมือง ซึง่ ความเปลี่ยนแปลงหรื อจะเรี ยกว่าความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงที่สาคัญอย่างหนึง่ ก็คือสภาพการ
แข่งขันที่สงู ขึ ้นและตลาดที่กว้ างขึ ้น เป็ นผลให้ เกิดแรงผลักดันให้ องค์กรต่าง ๆ ต้ องพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองด้ วยเช่นกัน
ต้ องพยายามลดต้ นทุน ปรั บปรุ งคุณภาพสินค้ าหรื อบริ การ เพิ่มผลผลิต และแสวงหาโอกาสใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลาเพื่ อ
เสริ มสร้ างศักยภาพในการแข่งขัน และเป็ นการปูทางไปสูอ่ นาคตที่ดีขึ ้น แต่ทว่าความเปลี่ยนแปลงที่องค์กรต่ าง ๆ พยายาม
ทาให้ เกิดขึ ้นนันมั
้ กเป็ นไปในลักษณะแฟชัน่ นิยมที่ได้ รับอิทธิพลจากตะวันตกมากกว่า ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องการทารี เอ็นจิเนียริ่ ง
การทางานร่ วมกันเป็ นทีม หรื อการนาเอาระบบบริ หารคุณภาพเชิงรวม (TQM) เข้ ามาใช้ เพราะผู้บริ หารมักจะมองว่าใน
ขณะนัน้ มันเป็ นสิ่งที่ องค์ กรใหญ่ ๆ ในต่างประเทศนามาใช้ แล้ วได้ ผล ทาให้ มีศกั ยภาพในการแข่งขันที่ สูงขึน้ แต่ไม่ได้
พิจารณาถึงพื ้นฐานและสถานภาพของตนเองเสียก่อน ดังนันการเปลี
้
่ยนแปลงส่วนใหญ่จึงมีลกั ษณะเป็ นการก้ าวกระโดด
มากกว่าจะดาเนินไปตามขัน้ ตอนที่ควรจะเป็ น การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อเสริ มสร้ างวัฒนธรรมใหม่ในการทางาน
เป็ นการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการที่มงุ่ เน้ นให้ ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรมเกิดความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
อย่างถูกต้ องที่จะทาให้ บรรลุถงึ เป้าหมายในการเปลี่ยนแปลงได้ อย่างมีประสิทธิผล สามารถเผชิญหน้ าและรับมือกับความ
เปลี่ยนแปลงทังจากภายในและภายนอกองค์
้
กรได้ ทกุ เมื่อไม่วา่ จะมาในรู ปของโอกาสหรื ออุปสรรคก็ตาม
โครงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อเสริ มสร้ างวัฒนธรรมใหม่ในการทางาน โดยใช้ เกมการบริ หารสลับการ
บรรยาย (Management Game and Short Lecture) และเกมท้ าทายอัตตา (Ego Challenge Game) เป็ นแนวทางการ
พัฒนาบุคลากรที่สนุกสนาน ตืน่ เต้ น ท้ าทาย เข้ าใจง่าย ได้ สาระประโยชน์ที่ใช้ ปรับปรุ งและการพัฒนาทีมงานได้ อย่างเป็ น
รู ปธรรม โดยมุง่ เน้ นให้ ผ้ เู ข้ าฝึ กอบรมเกิดทัศนคติและจิตสานึกที่ดีตอ่ ตนเอง เพื่อนร่ วมงาน และองค์กร ด้ วยวิธีการทางาน
รวมพลังกันเป็ นทีม ร่ วมมือร่ วมใจ เสียสละ สามัคคี และผลักดันให้ ผลงานขององค์กรสูค่ วามสาเร็ จตามเป้าหมายได้ โดย
กระบวนการจะทาผู้ให้ ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรมได้ เรี ยนรู้ เกี่ยวกับการขุดรากถอนโคนทางความเชื่อ ทัศนคติ และค่านิยมที่ไม่
ถูกต้ องในการมองตนเองและสิ่งที่อยู่รอบตัว การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทางานเพื่อเสริ มสร้ างวัฒนธรรมใหม่ในการ
ทางาน อันได้ แก่ การเป็ นตัวของตัวเองที่สามารถบงการจิตใจและอารมณ์ความรู้ สกึ ของตนเองได้ (สานึกในหน้ าที่และ
ความรับผิดชอบ) การเป็ นผู้ที่คดิ ค้ นทาก่อนโดยไม่รอให้ ทกุ สิ่งทุกอย่างเกิดขึ ้นเอง การสร้ างคุณลักษณะแห่งการเป็ นผู้นาที่ผ้ ู
ตามยอมรับ การจัดระเบียบแบบแผนในชีวิต งาน และเวลา การเพิ่มพลังความคิดสร้ างสรรค์ในการทางาน ซึง่ มีความท้ า
ทายเป็ นตัวจุดชนวนที่สาคัญ
เกมการบริ หารสลับการบรรยาย ตังอยู
้ ่บนแนวความคิดที่วา่ การที่จะพัฒนาทัศนคติและทักษะที่จาเป็ นต่อการ
ทางานที่มีประสิทธิภาพนัน้ ลาพังแค่ฟังการบรรยายในห้ องเรี ยนแต่เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการสร้ างความรู้ ความ
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เข้ าใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเต็มใจที่จะนาเอาแนวคิด และหลักการที่ได้ จากกิจกรรมการฝึ กอบรมไปประยุกต์ใช้ ในการ
ทางานจริ ง แต่จะต้ องสร้ างสถานการณ์สมมติที่ก่อให้ เกิดความร่ วมมือร่ วมใจ การช่วยเหลือเกื ้อกูลกัน การทางานร่ วมกัน
ให้ บรรลุเป้าหมายภายใต้ เวลาที่กาหนดเพื่อกระตุ้นให้ เกิดการเรี ยนรู้ การยอมรับ และเกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติด้วย
ตนเอง “เปลี่ยนวิธีคิดเพื่อเปลี่ยนวิธีการ”
Ego Challenge Game เป็ นกระบวนการเบื ้องต้ นของการเรี ยนรู้ ซงึ่ ผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมจะเกิดการเรี ยนรู้ ด้วย
ตนเอง ค้ นพบตนเอง โดยอาศัยตนเองและกระแสกลุม่ เป็ นผู้ช่วย เรี ยนรู้ การทางานโดยทีม การสื่อสารสองทาง การรับรู้
การเป็ นผู้ให้ การเป็ นผู้รับ และความไว้ วางใจผู้อื่น
เป้าหมายของการเล่น Ego Challenge Games เป็ นการพัฒนาศักยภาพแห่งตน (self potential) ให้ มีการ
เติบโตเข้ มแข็งทางกาย (physical growth & strength) และเข้ มแข็งภายในจิตใจ (inner growth & strength) โดยมีการ
ผสมผสานกับความร่ วมมือเป็ นทีม (team building) กับผู้อื่น รู้ จกั การช่วยเหลือเกื ้อกูลกัน (supporting) ซึง่ กันและกัน
เป็ นทังผู
้ ้ ให้ (giver) และผู้รับ (receiver) ที่ดี
จุดสาคัญ คือการผ่านทะลุจดุ (impasse) ซึง่ เราคิดว่าทาไม่ได้ (can not) เป็ นไปไม่ได้ (impossible) ทนไม่ได้
(unbearable) และความหวาดระแวงผู้อื่น (untrust) เป็ นต้ น
วัตถุประสงค์ ของการฝึ กอบรม
1. เพื่อเสริ มสร้ างบรรยากาศการทางานร่วมกันแบบมิตรภาพอันจะก่อให้ เกิดการประสานงานระหว่างกันอย่าง
ราบรื่ นและมีประสิทธิภาพภายหลังเสร็ จสิ ้นโครงการ

2. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและเตรี ยมความพร้ อมของบุคลากรภายใต้ ภาวะแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้ อมทังภายในและภายนอกองค์
้
กร เช่น การเปลี่ยนแปลงแนวคิดใหม่ (Paradigm) ทัศนคติ
(Attitude)ความรู้ (Knowledge)และทักษะ (Skill) ที่จาเป็ นบางอย่างในการพัฒนาและปรับปรุ งประสิทธิภาพ
ในการทางานให้ บรรลุเป้าหมาย

3. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรมได้ เรี ยนรู้แนวคิด และเครื่ องมือทางการบริ หารและการจัดการสมัยใหม่ที่จะช่วย
พัฒนาตนเองสูผ่ ้ ทู ี่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการทางาน

4. เพื่อให้ สามารถวิเคราะห์ และแจกแจงพฤติกรรมหรื ออุปนิสยั การทางานที่มีผลกระทบต่อการดาเนินการและ
การบรรลุเป้าหมายขององค์กร
การออกแบบหลักสูตร
หลักสูตรนี ้จะมุง่ เน้ นการพัฒนาศักยภาพทางการทางานแนวใหม่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอุปนิสยั และพฤติกรรม
เพื่อเสริ มสร้ างวัฒนาธรรมในการทางานใหม่ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจะทาการปรับเปลี่ยนทัศนคติ และกรอบแนวคิดให้
เห็นด้ วย และตระหนักในความสาคัญและความจาเป็ นที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรื อวัฒนธรรมในการทางานด้ วย
การฝึ กอบรมในแนวพฤติกรรมศาสตร์ “เปลี่ยนวิธีคิด เพื่อเปลี่ยนวิธีการ” หลังจากนันจะท
้ าให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความรู้ ความเข้ าใจ
ในหลักและวิธีการเพิ่มผลผลิต (Productivity) โดยใช้ เกมการบริ หารสลับการบรรยาย (Management Game) ผสมผสาน
ด้ วยการฝึ กอบรมแบบกลุ่มปฏิบัติการ (Workshop) ในลาดับต่อไปก็จะให้ ผ้ ูเรี ยนได้ วิเคราะห์ ตนเองและเพื่อนร่ วมงาน
เกี่ยวกับคุณลักษณะบางประการที่ส่งผลต่อความสาเร็ จ และความล้ มเหลวของทีมงานด้ วยกิจกรรมท้ าทายอัตตา (Ego
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Challenge Game) ตามด้ วยการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อกาหนดมาตรฐานการประพฤติปฏิบตั ิที่พึงประสงค์ และจบลงด้ วย
กิจกรรมสร้ างคามัน่ สัญญา (Commitment) และแผนปฏิบตั ิการการนาไปประพฤติปฏิบตั ิ (Action Plan) ซึง่ จะมีการแบ่ง
ผู้เรี ยนออกเป็ นกลุ่ม ๆ ละ 6 - 8 ท่าน เพื่อทางานส่วนบุคคลและทางานร่ วมกันเป็ นทีมตามภารกิจที่ได้ รับมอบหมายให้
สาเร็ จ
กิจกรรมและเครื่ องมือการฝึ กอบรม/สัมมนา
1. เกมการบริ หารสลับการบรรยาย (Management Game and Short Lecture)

2. กิจกรรมท้ าทายอัตตา (Ego Challenge games)
3. กิจกรรมกลุม่ ปฏิบตั ิการ (Workshop)
รายละเอียดหลักสูตรเนือ้ หาวิชา
1. การนาการเปลี่ยนแปลงอย่างมืออาชีพ (Change Agent)
 เริ่ มต้ นที่ตวั บุคลากร
- ปรับรู ปแบบความคิดและทัศนคติใหม่ (Attitude First) : เปลี่ยนวิธีคิด เพื่อ
เปลี่ยนวิธีการ
- พัฒนาและปรับปรุ งพฤติกรรมส่วนตัว
- วัฒนธรรมการทางานที่เป็ นปั ญหาต่อความสาเร็ จขององค์กร
- การพัฒนาวิสยั ทัศน์ (Business Vision) ในการทางาน
 พัฒนาและปรับปรุ งการทางานร่ วมกันเป็ นทีม
- ลักษณะและรู ปแบบของการการทางานร่ วมกันเป็ นทีมแนวใหม่
- การพัฒนาทัศนคติและทักษะที่จาเป็ นต่อการทางานร่ วมกันเป็ นทีมแนวใหม่
ภายใต้ สภาวะการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลง
- ปั จจัยที่จะช่วยให้ การทางานร่ วมกันประสบความสาเร็ จ : การเสริ มสร้ าง
วัฒนธรรม (Culture) และคุณค่า (Value) ในการทางาน
2. การพัฒนาศักยภาพทางการคิดเชิงนวัตกรรม (Innovation) : คุณลักษณะของคนพันธุ์กล้ า 5
ประการ (Inno – People)
 กล้ าคิดนอกกรอบ (Think out of the box)
 กล้ าเปิ ดใจรับฟั ง (Open mind)
 กล้ าคิดกล้ าแสดงออก (Assertive)
 กล้ าเสี่ยงอย่างสมเหตุสมผล (Risk Management)
 กล้ าใฝ่ เรี ยนรู้ (Eagle to learn)
3. การคิดและพฤติกรรมการทางานเชิงรุ ก (Proactive : Thinking and Acting)
 การพัฒนาระบบและรู ปแบบการคิด “ คิดใหม่ ทาใหม่ : คิดใหญ่ ไม่คิดเล็ก ”
 การพัฒนาอุปนิสยั การทางานเชิงรุ ก (Proactive)
สถาบันฝึ กอบรม เทรนนิง่ เซ็ นเตอร์ เซอร์วิส
เลขที่ 52/174 ถนนกรุงเทพกรีฑา ซอย 15 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพ 10250 โทร 02 736 0408 แฟกซ์ 02 7360050
www.trainingservice.co.th

3

Training Center Service

 อุปสรรคที่ทาให้ บคุ คลไม่สามารถมีพฤติกรรมทางานแบบ Proactive ได้ พร้ อมแนวทางการแก้ ไข
4. แนวคิดในการปรับปรุ งจิตสานึกในกระบวนการทางานอย่างต่อเนื่อง (Kaizen Mind)
 แนวคิดในการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่อง (Kaizen Concept)
 กระบวนการ / ขันตอนการปรั
้
บปรุ งการทางานอย่างต่อเนื่อง
 การเชื่อมโยงหลักการ KAIZEN ไปใช้ ในแต่ละส่วนธุรกิจ (Business Unit)
5. กิจกรรมต่อเนื่องเพื่อติดตามผลการเรี ยนรู้
 การสร้ างคูม่ ือนาทางสูก่ ารประพฤติปฏิบตั ิที่พงึ ประสงค์ (Code of Conduct) เกี่ยวกับมาตรฐานการ
แสดงออกซึง่ “CTPK” (Changing – Think out of the box – Proactive - Kaizen)
 โครงการรณรงค์กิจกรรม “CTPK” (Changing – Think out of the box – Proactive - Kaizen)
ระยะเวลา / สถานที่ฝึกอบรม/สัมมนา
ระยะเวลาการอบรม 1 วัน ฝึ กอบรมภายในบริ ษัท หรื อนอกสถานที่
วิทยากรผู้นาสัมมนา อาจารย์ ภูว์สมิง กองเกิด และทีมงาน
ผู้เชี่ยวชาญด้ านการสร้ างวัฒนธรรมและคุณค่าองค์กร การบริ หารการเปลี่ยนแปลง
การพัฒนาผู้นาองค์กรยุคใหม่ การผ่าตัดองค์กรด้ วย DNA และการทางานเป็ นทีม
 ประธานกรรมการบริ หารอุทยานการเรี ยนรู้ เกษตรศาสตร์ (KU Learning Resort)
 ประธานกรรมการบริ หารบริ ษัท โรงแรมเดอะกรี นแลนด์ รี สอร์ ท จากัด
 ประธานกรรมการบริ หารกลุม่ บริ ษัทในเครื อวิชนั่ กรุ๊ ป (VisionGroup)
 กรรมการและผู้อานวยการ HRD Designer (Thailand) Institute
 ประธานที่ปรึกษาโรงแรมวังสวนสุนนั ทา แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนนั ทา
 อาจารย์พิเศษสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ได้ แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

สอบถามรายละเอียดเพิ่ มเติ มที่

สถาบันฝึ กอบรม เทรนนิ่ ง เซ็นเตอร์ เซอร์วิส (TCS) (บริ ำทั อาฉาภาย ทัากัด(
Tel No. 0-2736-0408

Fax No.02-736-0050
e-mail: admin@trainingservice.co.th
id-line: pisit131918
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