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Mindset & 4 Steps to Success 
การจดักระบวนการความคิด และ 4 ขัน้ตอนสู่ความส าเรจ็  

 

WHY must be this course?  (ท าไมจึงต้องเป็นหลักสูตรนี?้)        
    เพราะเรา “เช่ือ” ว่า ทัศนคติท่ีสร้างสรรค์ คือ พลังขับเคลื่อนท่ียิ่งใหญ่ 
    เพราะเรา “รู”้ ว่า เป้าหมายของการท างานคือผลงานท่ีจับต้องได้ 
    เพราะเรา “มัน่ใจ” ว่า สามารถเพิ่มศกัยภาพของมนุษย์เพื่อสร้างผลงานท่ียิ่งใหญ่ได้ 

HOW to train?  (มีกระบวนการในการฝึกอบรมอย่างไร?) 

เราออกแบบหลักสูตรท่ีจะน าผู้เข้าอบรมให้เข้าถึงแก่นของความจริงท่ีสามารถสัมผัสได้  ด้วยการ ค้นคว้า 
ค้นหา และ คน้พบ รว่มกนั  

ค้นคว้า  ผู้เข้าอบรมจะได้ค้นคว้าหาความรู้จากวิชาการท่ีวิทยากรมอบให้อย่างชดัเจน เข้าใจง่าย 
ค้นหา     ผู้เข้าอบรมจะได้ค้นหาเมล็ดพันธุ์ความดี / ความเช่ือมั่นในตนเอง / ความสามารถท่ีซ่อนอยู่ 
ค้นพบ ด้วยกิจกรรมท่ีเตรียมไว้ ผู้เข้าอบรมจะค้นพบความดี / ความมีคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น 
วิชาการและการบรรยาย เป็นองค์ประกอบสู่การเรียนรู้ กระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจ และริเร่ิมฝึกฝนทักษะสู่

ความเป็นตัวตนใหม่ท่ีพร้อมจะเผชิญกับงานท่ีท้าทาย 

WHAT is this course about?  (หลักสูตรนีฝึ้กอบรมในเร่ืองใด?) 

อุปสรรคใหญ ่ของการพฒันาองค์กรคือ ความคิดของคน  ดังนัน้  
“การท่ีจะพัฒนาองค์กรจะต้องพัฒนาคน การจะพัฒนาคนต้องพัฒนาท่ีความคิด” 
หลักสูตร Mindset & 4 Steps to Success จะช่วยน าความส าเร็จมาสู่บริษัท และองค์กร 
 ปรับกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ 
 เข้าถึงข้อดีและข้อควรแก้ไขของตนเอง 
 สร้างภาวะผู้น า กระตือรือร้นในการท างาน 
 สร้างกลยุทธ์การท างาน อย่างมีเป้าหมาย 
 ศกัยภาพในท างานร่วมกับคนอื่น  

WHO should participate?  (ผู้ท่ีควรเข้าอบรมใหลักสูตรนีค้ือ?)  

 ผู้บริหาร หัวหน้างาน 

 เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการ  

 ผูท่ี้ต้องการพัฒนาภาวะผู้น า 

(ทุกระดับสามารถเข้าอบรมพร้อมกันได้)  
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รายละเอยีดโครงการ 
 

ช่ือหลกัสตูร  : Mindset & 4 Steps to Success 

ระยะเวลา : 2 วัน  9:00 – 16:00 น. (12 ชัว่โมง) 

จ านวนผูเ้ขา้อบรม : ไม่เกิน 50 คน  

สถานที่ : ห้องประชุม จัดเก้าอี ้U Shape 

ทีมวทิยากร : อาจารย์แสงธรรม บัวแสงธรรม พร้อมผู้ช่วย 1-2 ท่าน 
  The Best Speech Plus Training Center  
 

หวัขอ้/เนือ้หา  

1. ค้นหาศกัยภาพของตนเองที่มอียู ่

กิจกรรมท่ีให้มองตนเองในมุมบวก และ ข้อจ ากัดของตนเอง จะช่วยให้ทราบถึงข้อดีและความสามารถ

ของตนเองท่ีบางครัง้เราอาจมองข้ามไป หรือ อยู่กับความเคยชินจนลืมมองจุดเด่นจุดดีของตน ท่ี

สามารถน ามาใช้เพิ่มศกัยภาพการท างาน  และให้เราเห็นข้อจ ากัดท่ีเราสร้างขึน้มาอย่างไม่รู้ตัว จน

กลายเป็นข้ออ้างของการยอมรับสภาพจนไม่กล้าท่ีจะเปลี่ยนแปลง 

2. การเรยีนรูจ้ากจินตนาการ 

ฝึกการใช้จินตการเชิงบวก สร้างสรรค์ก าลังใจด้วยตนเอง เพราะความรู้ความสามารถใหม่ ๆ ต้อง

ใช้จินตนาการเป็นส่วนส าคัญท่ีไม่น้อยกว่าวิชาความรู้ 

3. หลกัการควบคุมและใช้ทศันคตใินการสรา้งชีวติ 

 คือการรู้จักควบคุมทัศนคติด้านลบและส่งเสริมการใช้ด้านบวกอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. ทฤษฎ ี4 Steps to Success (ทฤษฎ ี4 ป.) เสริมสรา้งการท างานใหม้ปีระสิทธภิาพ 

ป. แรก เปิดใจ  ป.ท่ีสอง ปรับทัศนคติ  ป.ท่ีสาม เปลี่ยนพฤติกรรม ป,ท่ีส่ี เป้าหมาย 

4.1 เปิดใจ คือ กุญแจดอกแรกของการพัฒนาตนเอง เปิดโอกาสตนเองสู่การเรียนรู้ พร้อมรับฟัง

ความเห็นของบุคคลอื่นได้ในสถานการณ์ต่าง ๆ “การเปิดใจ คือ การเปิดสู่โลกแห่งทัศนคติบวก” 

4.2 ปรับทัศนคติ หรือ ปรับมุมมองความคิด เป็นผลจากการเปิดใจในอันดับแรก ช่วยให้เห็นส่ิงใหม่ๆ 

และเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มใจ ซ่ึงจะน าไปสู่การเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง 
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4.3 เปลี่ยนพฤติกรรม คนส่วนใหญ่ไม่กล้าเปลี่ยนพฤติกรรม ด้วยข้อจ ากัดและความวิตก กังวล เม่ือ

ได้เห็นมุมมองใหม่ ด้วยทัศนคติท่ีสร้างสรรค์ จะเกิดแรงกระตุ้นจากภายใน ท าให้อยากเปลี่ยนแปลง

ด้วยตัวเอง มีความเช่ือม่ันตนเองมากขึน้  

4.4 เป้าหมาย คือ ส่วนส าคัญท่ีท าให้ชีวิตมีคุณค่า และรู้ว่าเราจะเดินไปทางไหน เป้าหมายต้องประกอบ

ไปด้วยความหวัง ถ้าปราศจากความหวัง เป้าหมายก็จะกลายเป็นเงาท่ีไม่สามารถไขว่คว้าได้ ทฤษฎีนี้

ห้ามแยกออกเป็นส่วน ๆ ในการปฏิบัติ ขาดข้อหน่ึงข้อใดไปไม่ได้ เพราะมีความสัมพันธ์เป็นหน่ึงเดียว 

เหมือนการท างานของ สมอง หัวใจ ปอด และ กล้ามเนือ้ ต้องท างานเกือ้หนุนกัน เมื่อมีกการเปิดใจ 

ปรับทัศนคติ เปลี่ยนพฤติกรรมอย่างมีวัตถุประสงค์คือ เป้าหมาย เราจะสามารถพัฒนาตนเองได้

อย่างมหัศจรรย์ 

5. หลกัการวางกลยุทธเ์พือ่พชิิตเป้าหมาย 

เม่ือ ทฤษฎี 4 ป. ฝึกให้รู้จักเป้าหมาย กลยุทธ์นีจ้ะช่วยให้เราสามารถพิชิตเป้าหมายได้ง่ายขึน้ เป็นตัว

ช่วยให้เกิดสมดุลในการวางเป้าหมายและสร้างวิธีการเพื่อพิชิตเป้าหมายได้ตามความต้องการ 

6. ศกัยภาพของมนุษย ์

ทุกคนล้วนสามารถพัฒนาขึน้ได้อีก ไม่ได้ขึน้อยู่กับต าแหน่งหน้าท่ี ชาติก าเนิด หรือชะตาชีวิต หากแต่

ขึน้อยู่กับพฤติกรรมของตนเอง เราจะช่วยท าให้ทุกท่านมีความพร้อมท่ีจะสร้างชีวิตของตัวเองขึน้

จาก Mindset ท่ีเหมาะสม 

ทุกหัวข้อผสมผสานไปด้วยการบรรยายและกิจกรรมอย่างลงตัว 

กิจกรรม 

1. กิจกรรม WHO AM I 

2. กิจกรรม จินตนาการสร้างชีวิต 

3. กิจกรรม ทดสอบการแก้ปัญหาภายใต้เงื่อนไข 

4. กิจกรรม ทักษะการใช้ทัศนคติเชิงบวก 

5. กิจกรรม กลยุทธ์พิชิตเป้าหมาย 

6. กิจกรรม กระจกเงา 

7. กิจกรรม สร้างจิตส านึกและค้นพบตัวตนท่ีถูกต้อง 

8. กิจกรรม อุโมงค์แห่งสายสัมพันธ์ 
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คลปิวีดโีอตวัอยา่ง 

 ศกัยภาพท่ีซ่อนอยู่ในตัวเรา 

 การพลิกวิกฤติเป็นโอกาส 

 สู้ยิบตา 

 ความมุ่งมั่นอย่างมีเป้าหมาย 

 ผู้ยิ่งใหญ่ 
 

ตารางการอบรม 

Mindset & 4 Steps to Success (2 วัน) 

วันแรกของการอบรม 

เวลา รายการ 

ช่วงท่ี 1  พันธะสัญญาก่อนการอบรมร่วมกัน 
 Start with Why การแสดงทัศนะของผู้เข้าอบรมเพื่อการเข้าถึง 

ตนเอง 
 WHO AM I การเข้าถึงตนเอง ในแง่มุมต่างๆ 

พักเบรก 

ช่วงท่ี 2  การบริหารจัดการ ความกล้า และ ความกลัว 
 Comfort Zone - Learning Zone -  Adventure Zone  
 เรียนรู้การสร้างทัศนคติเชิงบวก 
 ชมวิดีโอ การพลิกวิกฤติเป็นโอกาสด้วยการใช้ทัศนคติเชิงบวก 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

ช่วงท่ี 3  กิจกรรมย่อย การแก้ปัญหาด้วยแนวคิดท่ีหลากหลายอย่าง
สร้างสรรค์ 

 4 Steps for Successes 
 ชมวิดีโอ การสร้างความส าเร็จเล็ก ๆ ให้ยิ่งใหญ่ 

พักเบรก 

ช่วงท่ี 4  หลักคิดของคนส าเร็จและกลยุทธ์พิชิตความส าเร็จ 
 กิจกรรมพิเศษ หาค าตอบ สูตรของความส าเร็จ 
 ชมวิดีโอตัวอย่างคนส าเร็จจริง ด้วยกลยุทธ์พิชิตความส าเร็จ  
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ตารางการอบรม 

Mindset & 4 Steps to Success 

วันที่สองของการอบรม 

เวลา รายการ 

ช่วงท่ี 1  Warm up  
 Work Shop : Personal Idea ร่วมกันแสดงทัศนะเพื่อความเข้าถึง

เนือ้หาหลักสูตร 

พักเบรก 

ช่วงท่ี 2  ชมวีดีโอ สู้ยิบตา 
 ผู้เข้าอบรมศึกษาเป้าหมาย / ข้อจ ากัด (วิธีขจัดข้อจ ากัด) 
 ชมวีดีโอ ประกอบการบรรยาย 
 กรณีศึกษา ประกอบการบรรยาย 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

ช่วงท่ี 3 
 

 กิจกรรม กระจกเงา 
 ชมวีดีโอ ก้าวสู่ความเป็น “ผู้ยิ่งใหญ่” 
 ร่วมกันวิเคราะห์และสรุปส่ิงท่ีได้รับจากวีดีโอ 
 กิจกรรม สร้างจิตส านึกความส าคัญของการให้อภัย 

พักเบรก 

ช่วงท่ี 4 
 

 กิจกรรม สร้างจิตส านึกและค้นพบตัวตนท่ีถูกต้อง 
 กิจกรรม อุโมงค์มหัศจรรย์แห่งสายสัมพันธ์ 
 ผู้เข้าอบรมแสดงความรู้สึกและส่ิงท่ีได้รับ 
 วิทยากรสรุป 

 


