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Training Center Service 

 
Modern Management Series 

โครงการเสริมสร้างวฒันธรรมใหม่ท่ีดีในการท างาน 

หลักสูตร  “ADVANCE KAIZEN MIND WORKSHOP” 
โดยใช้เกมการบริหารสลบัการบรรยายและเกมท้าทายอตัตา (Ego Challenge Game) 

ระยะเวลาอบรม/สมัมนา 1 วนั  

  
หลักการและเหตุผล 
     ในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา ประเทศไทย คนไทย ได้ประสบกับความเปลี่ยนแปลงมากมายทัง้ในด้านเศรษฐกิจ 
สงัคม และการเมือง ซึง่ความเปลี่ยนแปลงหรือจะเรียกวา่ความพยายามท่ีจะเปลี่ยนแปลงท่ีส าคญัอย่างหนึง่ก็คือสภาพการ
แข่งขนัท่ีสงูขึน้และตลาดท่ีกว้างขึน้ เป็นผลให้เกิดแรงผลกัดนัให้องค์กรตา่ง ๆ ต้องพยายามเปลี่ยนแปลงตวัเองด้วยเช่นกนั 
ต้องพยายามลดต้นทุน ปรับปรุงคุณภาพสินค้าหรือบริการ เพ่ิมผลผลิต และแสวงหาโอกาสใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลาเพ่ือ
เสริมสร้างศกัยภาพในการแข่งขนั และเป็นการปทูางไปสูอ่นาคตท่ีดีขึน้ แตท่วา่ความเปลี่ยนแปลงท่ีองค์กรต่าง ๆ พยายาม
ท าให้เกิดขึน้นัน้มกัเป็นไปในลกัษณะแฟชัน่นิยมท่ีได้รับอิทธิพลจากตะวนัตกมากกวา่ ไมว่า่จะเป็นเร่ืองการท ารีเอ็นจิเนียร่ิง 
การท างานร่วมกนัเป็นทีม หรือการน าเอาระบบบริหารคณุภาพเชิงรวม (TQM) เข้ามาใช้ เพราะผู้บริหารมกัจะมองว่าใน
ขณะนัน้มนัเป็นสิ่งท่ีองค์กรใหญ่ ๆ ในต่างประเทศน ามาใช้แล้วได้ผล ท าให้มีศกัยภาพในการแข่งขันท่ีสูงขึน้แต่ไม่ได้
พิจารณาถงึพืน้ฐานและสถานภาพของตนเองเสียก่อน ดงันัน้การเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่จึงมีลกัษณะเป็นการก้าวกระโดด
มากกว่าจะด าเนินไปตามขัน้ตอนท่ีควรจะเป็น    การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพ่ือเสริมสร้างวฒันธรรมใหม่ในการท างาน
เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการที่มุง่เน้นให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบัการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
อย่างถกูต้องท่ีจะท าให้บรรลถุงึเป้าหมายในการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิผล สามารถเผชิญหน้าและรับมือกบัความ
เปลี่ยนแปลงทัง้จากภายในและภายนอกองค์กรได้ทกุเม่ือไมว่า่จะมาในรูปของโอกาสหรืออปุสรรคก็ตาม 
      โครงการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมเพ่ือเสริมสร้างวฒันธรรมใหมใ่นการท างาน โดยใช้เกมการบริหารสลบัการ
บรรยาย (Management Game and Short Lecture) และเกมท้าทายอตัตา (Ego Challenge Game) เป็นแนวทางการ
พฒันาบคุลากรท่ีสนกุสนาน ตืน่เต้น ท้าทาย เข้าใจง่าย ได้สาระประโยชน์ท่ีใช้ปรับปรุงและการพฒันาทีมงานได้อย่างเป็น
รูปธรรม โดยมุง่เน้นให้ผู้ เข้าฝึกอบรมเกิดทศันคติและจิตส านกึท่ีดีตอ่ตนเอง เพ่ือนร่วมงาน และองค์กร ด้วยวิธีการท างาน
รวมพลงักนัเป็นทีม ร่วมมือร่วมใจ เสียสละ สามคัคี และผลกัดนัให้ผลงานขององค์กรสูค่วามส าเร็จตามเป้าหมายได้ โดย
กระบวนการจะท าผู้ ให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้เก่ียวกบัการขดุรากถอนโคนทางความเช่ือ ทศันคติ และคา่นิยมท่ีไม่
ถกูต้องในการมองตนเองและสิ่งท่ีอยู่รอบตวั การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการท างานเพ่ือเสริมสร้างวฒันธรรมใหมใ่นการ
ท างาน  อนัได้แก่ การเป็นตวัของตวัเองท่ีสามารถบงการจิตใจและอารมณ์ความรู้สกึของตนเองได้ (ส านกึในหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบ) การเป็นผู้ ท่ีคดิค้นท าก่อนโดยไมร่อให้ทกุสิ่งทกุอย่างเกิดขึน้เอง การสร้างคณุลกัษณะแห่งการเป็นผู้น าท่ีผู้
ตามยอมรับ  การจดัระเบียบแบบแผนในชีวิต งาน และเวลา  การเพ่ิมพลงัความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน ซึง่มีความท้า
ทายเป็นตวัจดุชนวนท่ีส าคญั 

   เกมการบริหารสลบัการบรรยาย ตัง้อยู่บนแนวความคิดท่ีวา่การท่ีจะพฒันาทศันคติและทกัษะท่ีจ าเป็นตอ่การ
ท างานท่ีมีประสิทธิภาพนัน้ ล าพงัแคฟั่งการบรรยายในห้องเรียนแตเ่พียงอย่างเดียวไม่เพียงพอตอ่การสร้างความรู้ความ
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เข้าใจ โดยเฉพาะอย่างย่ิงความเตม็ใจที่จะน าเอาแนวคิด และหลกัการท่ีได้จากกิจกรรมการฝึกอบรมไปประยกุต์ใช้ในการ
ท างานจริง แตจ่ะต้องสร้างสถานการณ์สมมติท่ีก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ การช่วยเหลือเกือ้กลูกนั การท างานร่วมกนั
ให้บรรลเุป้าหมายภายใต้เวลาท่ีก าหนดเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ การยอมรับ และเกิดการปรับเปลี่ยนทศันคติด้วย
ตนเอง  “เปลี่ยนวิธีคิดเพ่ือเปลี่ยนวิธีการ” 
    Ego Challenge Game เป็นกระบวนการเบือ้งต้นของการเรียนรู้ซึง่ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมจะเกิดการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง ค้นพบตนเอง โดยอาศยัตนเองและกระแสกลุม่เป็นผู้ช่วย เรียนรู้การท างานโดยทีม การสื่อสารสองทาง  การรับรู้  
การเป็นผู้ให้  การเป็นผู้ รับ  และความไว้วางใจผู้อื่น 
    เป้าหมายของการเลน่ Ego Challenge Games เป็นการพฒันาศกัยภาพแห่งตน (self potential) ให้มีการ
เติบโตเข้มแข็งทางกาย (physical growth & strength) และเข้มแข็งภายในจิตใจ (inner growth & strength) โดยมีการ
ผสมผสานกบัความร่วมมือเป็นทีม (team building) กบัผู้อื่น  รู้จกัการช่วยเหลือเกือ้กลูกนั (supporting) ซึง่กนัและกนั 
เป็นทัง้ผู้ ให้ (giver) และผู้ รับ (receiver) ท่ีดี  

   จดุส าคญั คือการผ่านทะลจุดุ (impasse) ซึง่เราคิดวา่ท าไมไ่ด้ (can not) เป็นไปไมไ่ด้ (impossible) ทนไมไ่ด้ 
(unbearable) และความหวาดระแวงผู้อื่น (untrust) เป็นต้น 
 
วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม 

1.  เพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศการท างานร่วมกนัแบบมิตรภาพอนัจะก่อให้เกิดการประสานงานระหวา่งกนัอย่าง
ราบร่ืนและมีประสทิธิภาพภายหลงัเสร็จสิน้โครงการ 

2.  เพ่ือพฒันาขีดความสามารถและเตรียมความพร้อมของบคุลากรภายใต้ภาวะแข่งขนัและการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอกองค์กร  เช่น  การเปลี่ยนแปลงแนวคิดใหม ่ (Paradigm) ทศันคต ิ
(Attitude)ความรู้ (Knowledge)และทกัษะ (Skill) ท่ีจ าเป็นบางอย่างในการพฒันาและปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการท างานให้บรรลเุป้าหมาย 

3.  เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้แนวคิด และเคร่ืองมือทางการบริหารและการจดัการสมยัใหมท่ี่จะช่วย
พฒันาตนเองสูผู่้ ท่ีมีประสิทธิภาพสงูสดุในการท างาน 

4.  เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์ และแจกแจงพฤติกรรมหรืออปุนิสยัการท างานท่ีมีผลกระทบตอ่การด าเนินการและ
การบรรลเุป้าหมายขององค์กร 

 
การออกแบบหลักสูตร 
  หลกัสตูรนีจ้ะมุง่เน้นการพฒันาศกัยภาพทางการท างานแนวใหมเ่ก่ียวกบัการเปลี่ยนแปลงอปุนิสยัและพฤติกรรม
เพ่ือเสริมสร้างวฒันาธรรมในการท างานใหม่ โดยวิทยากรผู้ เช่ียวชาญจะท าการปรับเปลี่ยนทศันคติ และกรอบแนวคิดให้
เห็นด้วย และตระหนกัในความส าคญัและความจ าเป็นท่ีต้องมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือวฒันธรรมในการท างานด้วย
การฝึกอบรมในแนวพฤติกรรมศาสตร์ “เปลี่ยนวิธีคิด เพ่ือเปลี่ยนวิธีการ” หลงัจากนัน้จะท าให้ผู้ เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ
ในหลกัและวิธีการเพ่ิมผลผลิต (Productivity) โดยใช้เกมการบริหารสลบัการบรรยาย (Management Game) ผสมผสาน
ด้วยการฝึกอบรมแบบกลุ่มปฏิบัติการ (Workshop) ในล าดบัต่อไปก็จะให้ผู้ เรียนได้วิเคราะห์ตนเองและเพ่ือนร่วมงาน
เก่ียวกบัคุณลกัษณะบางประการท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ และความล้มเหลวของทีมงานด้วยกิจกรรมท้าทายอตัตา (Ego 
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Challenge Game) ตามด้วยการประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือก าหนดมาตรฐานการประพฤติปฏิบตัิท่ีพึงประสงค์ และจบลงด้วย
กิจกรรมสร้างค ามัน่สญัญา (Commitment) และแผนปฏิบตัิการการน าไปประพฤติปฏิบตัิ (Action Plan)  ซึง่จะมีการแบ่ง
ผู้ เรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 6 - 8 ท่าน เพ่ือท างานส่วนบุคคลและท างานร่วมกันเป็นทีมตามภารกิจท่ีได้รับมอบหมายให้
ส าเร็จ  
 
กจิกรรมและเคร่ืองมือการฝึกอบรม/สัมมนา 

1.  เกมการบริหารสลบัการบรรยาย (Management Game and Short Lecture) 

2.  กิจกรรมท้าทายอตัตา (Ego Challenge games)  

3.  กิจกรรมกลุม่ปฏิบตัิการ (Workshop)  
      

รายละเอียดหลักสูตรเนือ้หาวิชา 
1. การน าการเปลี่ยนแปลงอย่างมืออาชีพ (Change Agent) 

 เร่ิมต้นท่ีตวับคุลากร 
- ปรับรูปแบบความคิดและทศันคติใหม ่(Attitude First) : เปลี่ยนวิธีคิด เพ่ือ  
  เปลี่ยนวิธีการ 

   - พฒันาและปรับปรุงพฤติกรรมสว่นตวั 
   - วฒันธรรมการท างานท่ีเป็นปัญหาตอ่ความส าเร็จขององค์กร 

            - การพฒันาวิสยัทศัน์ (Business Vision) ในการท างาน 

 พฒันาและปรับปรุงการท างานร่วมกนัเป็นทีม 
   - ลกัษณะและรูปแบบของการการท างานร่วมกนัเป็นทีมแนวใหม่ 
   - การพฒันาทศันคติและทกัษะท่ีจ าเป็นตอ่การท างานร่วมกนัเป็นทีมแนวใหม่ 

              ภายใต้สภาวะการแขง่ขนัและการเปลี่ยนแปลง 
 - ปัจจยัท่ีจะช่วยให้การท างานร่วมกนัประสบความส าเร็จ : การเสริมสร้าง 
              วฒันธรรม (Culture) และคณุคา่ (Value) ในการท างาน 

 2. การพฒันาศกัยภาพทางการคิดเชิงนวตักรรม (Innovation) : คณุลกัษณะของคนพนัธุ์กล้า 5   
                ประการ (Inno – People) 

 กล้าคิดนอกกรอบ (Think out of the box) 

 กล้าเปิดใจรับฟัง (Open mind) 

 กล้าคิดกล้าแสดงออก (Assertive) 

 กล้าเสี่ยงอย่างสมเหตสุมผล (Risk Management) 

 กล้าใฝ่เรียนรู้ (Eagle to learn) 
3. การคิดและพฤติกรรมการท างานเชิงรุก (Proactive : Thinking and Acting) 

 การพฒันาระบบและรูปแบบการคิด “ คิดใหม ่ท าใหม ่: คิดใหญ่ ไมค่ิดเลก็ ” 

 การพฒันาอปุนิสยัการท างานเชิงรุก (Proactive) 
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สถาบนัฝึกอบรม เทรนนิง่ เซ็นเตอร ์เซอรวิ์ส 
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Training Center Service 

 อปุสรรคท่ีท าให้บคุคลไมส่ามารถมีพฤติกรรมท างานแบบ Proactive ได้พร้อมแนวทางการแก้ไข 
4. แนวคิดในการปรับปรุงจิตส านกึในกระบวนการท างานอย่างตอ่เน่ือง (Kaizen Mind) 

 แนวคิดในการปรับปรุงอย่างตอ่เน่ือง (Kaizen Concept) 

 กระบวนการ / ขัน้ตอนการปรับปรุงการท างานอย่างตอ่เน่ือง 

 การเช่ือมโยงหลกัการ KAIZEN ไปใช้ในแตล่ะสว่นธุรกิจ (Business Unit) 
5. กิจกรรมตอ่เน่ืองเพ่ือติดตามผลการเรียนรู้ 

 การสร้างคูม่ือน าทางสูก่ารประพฤติปฏิบตัิท่ีพงึประสงค์ (Code of Conduct) เก่ียวกบัมาตรฐานการ
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 วนั   ฝึกอบรมภายในบริษัท หรือนอกสถานท่ี 
 
วิทยากรผู้น าสัมมนา    อาจารย์ภูว์สมิง   กองเกดิ และทมีงาน 
 ผู้ เช่ียวชาญด้านการสร้างวฒันธรรมและคณุคา่องค์กร  การบริหารการเปลี่ยนแปลง   

การพฒันาผู้น าองค์กรยคุใหม ่  การผ่าตดัองค์กรด้วย DNA  และการท างานเป็นทีม 

  ประธานกรรมการบริหารอทุยานการเรียนรู้เกษตรศาสตร์ (KU Learning Resort)  

  ประธานกรรมการบริหารบริษัท โรงแรมเดอะกรีนแลนด์ รีสอร์ท จ ากดั 

  ประธานกรรมการบริหารกลุม่บริษัทในเครือวิชัน่กรุ๊ป (VisionGroup) 

  กรรมการและผู้อ านวยการ HRD Designer (Thailand) Institute 

  ประธานท่ีปรึกษาโรงแรมวงัสวนสนุนัทา แห่งมหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสนุนัทา 

  อาจารย์พิเศษสถาบนัอดุมศกึษาของรัฐและเอกชน ได้แก่ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   
          มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยักรุงเทพ  และมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์  

 

 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี 

 สถาบนัฝึกอบรม เทรนน่ิง เซน็เตอร ์เซอรวิ์ส (TCS) (บริำทั อาฉาภาย ทาักดั(  
Tel No. 0-2736-0408             Fax No.02-736-0050           e-mail: admin@trainingservice.co.th 

id-line: pisit131918 
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