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GROW MINDSET 
 

ระยะเวลาอบรม 1 วัน   

 

หลกัการและเหตผุล  
 

ผูเ้ชีย่วชาญของการปรับเปลีย่นพัฒนาองคก์รพบว่า70% ของการปรับเปลีย่นองคก์รมักจะลม้เหลวสาเหตุ

ส าคัญมาจากการมุ่งเนน้ไปที่พฤตกิรรมมากกว่าที่จะใหค้วามสนใจกับสิง่ที่ท าใหเ้กดิพฤตกิรรมนัน้ น่ันก็คอืกรอบ

ความคดิหรือ MINDSET ในกระบวนการปรับเปลี่ยนองค์กร ผูน้ ามักจะปรับระบบภายในองค์กรโดยกระตุน้จูงใจ

พนักงานดว้ยสนิจา้งรางวัล อย่างไรก็ดแีมพ้นักงานเลอืกที่จะท าในสิง่ที่องคก์รตอ้งการ แต่หากการกระท านัน้ไม่

ไดม้าจากการปรับกรอบความคดิแลว้พฤตกิรรมใหมท่ีเ่กดิขึน้ก็คงอยู่ไดไ้มน่าน 

ในทางกลับกันองคก์รทีเ่นน้และสนับสนุนการเปลีย่นแปลงดว้ยการท าใหเ้กดิกรอบความคดิทีใ่ชก่อ่น มักจะ

ท าใหพ้ฤติกรรมที่เกดิใหม่นั้นยั่งยืนและผลักดันการเปลี่ยนแปลงไดอ้ย่างส าเร็จ องค์กรส่วนใหญ่คนมักจะใช ้

INWARD MINDSET ในการท างานใหค้วามสนใจเกีย่วกับความตอ้งการของตนเอง มองขา้มในผลกระทบที่มีต่อ

ผูอ้ืน่สิง่นี้คอืรากของปัญหาทีท่ าใหอ้งคก์รเสือ่มสลายการตดิอยู่ในกล่องท าใหอ้งคก์รหยุดนิง่ไม่กา้วเดนิไปขา้งหนา้ 

และยังท าใหเ้กดิการท างานแบบแบ่งแยกไม่มีความเป็นทีมอกีทัง้ยังเป็นอุปสรรคต่อการใหค้วามร่วมมือกันสรา้ง

วัฒนธรรมองคก์รอกีดว้ย 

ในทางตรงกันขา้มกับ OUTWARD MINDSET เปิดมุมมองการคดิของคนแต่ละคนใหค้ดิถงึความตอ้งการ

ของผูอ้ืน่เราจะเริม่เล็งเห็นว่าสิง่ที่เราท าจะส่งผลกระทบต่อผูอ้ืน่อย่างไรผูน้ าจะเห็นภาพชัดเจนขึน้เกี่ยวกับสิง่ที่

พนักงานท าใหกั้บองคก์รและการมี OUTWARD MINDSET ยังชว่ยลดอุปสรรคของการใหค้วามร่วมมอืกัน “องคก์ร

ที่สามารถระบุ MINDSET ที่มุ่งหวังใหท้ีมงานได ้มักจะประสบความส าเร็จในการสรา้งความเปลีย่นแปลงมากกว่า

องคก์รทีม่องขา้มจุดนี้ 4 เทา่” 
 

ผลลพัธจ์ากงานวจิยัผูท้ ีเ่รยีนหลกัสูตร MINDSET 

▪ พนักงานสรา้งสิง่ดดีใีหกั้บผูอ้ืน่ใหลู้กคา้ใหเ้พือ่นร่วมงานใหค้รอบครัวมากขึน้ 

▪ องคก์รทีใ่ช ้OUTWARD MINDSET มักจะไมค่อ่ยมอัีตราการลาออกของพนักงานมากนัก 

▪ พนักงานจะเป็นตัวแทนขององคก์รและผลักดันการเกดิวัฒนธรรมองคก์รเชงิบวก 

▪ พนักงานจะเห็นวา่ตัวเองมคีณุคา่และรูส้กึไดว้่าองคก์รมองเห็น 

▪ ทมีจะเนน้ในการท างานเชงิผลลัพธท์ างานเป็นทมีมกีารตัดสนิใจทีเ่ร็ว 

▪ ความขัดแยง้มักไม่ค่อยจะเกดิ ซึง่หมายถงึการใชเ้วลาของการประชุมนอ้ยลง ในขณะที่การแลกเปลีย่น

ขอ้มลูมมีากขึน้ 

 

วตัถปุระสงค ์ 
 

▪ ทมีงานไดเ้รยีนรูป้รับกรอบความคดิทัศนคตกิารมองเห็นเหตกุารณ์และผูค้น เปลีย่น Mindset จากคดิถงึแต่

ความส าเร็จของตน (Inward) เป็นความส าเร็จของทกุคนในองคก์ร (Outward) 

▪ สรา้งความสมัพันธเ์ชงิบวกดว้ยการสือ่สารเชงิบวก Positive Communication 

▪ สรา้ง Motivation ในชวีติและการท างานเพื่อใหท้ างานอย่างมีพลังมีไฟ กระตอืรือรน้มีเป้าหมายในการ

สรา้งคณุคา่ใหต้นเองและองคก์ร 

▪ ประโยชนส์ าหรับตัวบคุคลคอืความรูส้กึอิม่เอมใจกับตัวเองและรูส้กึถงึคณุคา่ในตัวเอง 

▪ ประโยชนใ์นองคก์รคอืชว่ยลดพฤตกิรรม ค าพูด การแสดงออกทีค่ดิถงึแตต่นเอง เกีย่งงาน แบง่พรรคพวก 

แตป่รับเป็นทมีเดยีวกัน เตบิโตไปดว้ยกัน 
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ก าหนดการอบรมหลกัสูตร  

 

WORKSHOP 

(กจิกรรม) 

KEY LEARNING (วตัถปุระสงค)์ 

Mindset 

Check Up 

▪ ละลายพฤตกิรรม 

▪ ดงึสมาธผิูเ้รยีนใหโ้ฟกัส 100% 

▪ เ ริ่ม ต ร ะห นัก  Mindset Model ที่ ตน เอง ใช ป้ ร ะจ าและมีผลต่ อ

ประสทิธภิาพงาน 

Mindset for Happy & 

Success 

▪ เรียนรูแ้ละรู จั้กเขา้ใจกรอบความคิดที่สรา้งความส าเร็จและระวัง 

Mindset ทีฉุ่ดรัง้ความกา้วหนา้ของทมี 

Self-Awareness Tool ▪ ยกระดับความสมัพันธ ์

▪ สรา้งพฤตกิรรมทีต่อ้งการจะชว่ยเหลอืผูอ้ืน่แมไ้มใ่ชห่นา้ทีห่ลักของตน 

▪ คน้พบใจจรงิทีด่งีามทีต่นม ี

Self-Center Red Flags ▪ สามารถเห็นสัญญาณเตือนตนเองเมื่อก าลังจะถูกความเห็นแก่

ประโยชนต์นเองเขา้ครอบง า 

▪ สามารถน าเครือ่งมอืไปใชเ้ตอืนตัวเองไดด้ว้ย Inward Mindset Box 

Influence Pyramid ▪ สามารถออกจากกรอบความคดิเดมิได ้

▪ สรา้งการสือ่สารแบบใหมท่ีไ่ดทั้ง้ใจไดทั้ง้งาน 

S.A.M. ▪ สามารถเขา้ใจและเห็นใจผูอ้ืน่อย่างลกึซึง้ น าไปสูก่ารท างานทีล่ืน่ไหล

รวดเร็ว ลดความขัดแยง้ทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต 

Mindset Change Tools ▪ สามารถเขา้ใจและ break วงจรความขัดแยง้ทีเ่กดิขึน้ได ้

▪ น าไปสู่การเลกิโทษคนอื่นเลกิแบ่งพรรคพวกรับผดิชอบร่วมกันเห็น

ความส าเร็จเป็นรางวัลร่วมกัน 

Follow up 7 วัน ▪ มี Mission ใหท้ า 5 อย่าง เพื่อฝึกฝนและสรา้ง Motivation ในการมี 

Mindset เตบิโตอยา่งตอ่เนื่อง 

 

 

รปูแบบการอบรม  

 

▪ การสอนดว้ยรูปแบบการเรยีนรูแ้บบ Multi-Model Learning เพือ่ใหเ้หมาะกับผูเ้รยีนทกุ Learning Style 

▪ Workshop ดว้ยวิธีการ Theatre Activity & Positive Psychology สรา้งบรรยากาศการเรียนที่น่าสนใจ 

สนุกและสบายใจ เนน้การทดลองปฏบัิตจิรงิดว้ยตนเอง 
 

ผูท้ ีเ่หมาะจะเขา้รบัการอบรม  
 

▪ ทกุคนทีต่อ้งการกระชบัความสมัพันธใ์หแ้ข็งแรงมากขึน้ 

▪ ผูจั้ดการทีต่อ้งการเพิม่ประสทิธผิลการท างานของทมีและผลปฎบัิตงิานขององคก์ร 

▪ ผูน้ าทีต่อ้งการปรับกรอบความคดิเห็นถงึประโยชน์และความส าคัญในการใช ้MINDSET 

▪ ผูบ้รหิารทีต่อ้งการสรา้งแรงบันดาลใจในการปรับองคก์รโดยรวม 

 


