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Course outline
หลักสู ตรผู้นาแห่ งการเปลีย่ นแปลงอย่ างมีประสิ ทธิผล
(Effective Leadership for Change)
โดย
นาย ปกรณ์ วงศ์ รัตนพิบูลย์
Executive Coach
Leadership and Strategic Development Consultant

หลักการ/แนวความคิด
การเปลี่ยนแปลงมักจะทาให้เกิดความสับสน และทาให้ได้รับความรู ้สึกที่ขดั แย้งและเป็ นทุกข์ ดังนั้นคน
ส่ วนใหญ่จึงพยายามหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงให้มากที่สุด แต่การเปลี่ยนแปลงก็เป็ นส่ วนหนึ่งในชีวติ
องค์กร ที่ตอ้ งการอยูร่ อดและมีความก้าวหน้าในการแข่งขันในปั จจุบนั
การบริ หารจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิ ทธิ ผลต้องเริ่ มที่ผนู ้ าที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้น และทาให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาหรื อผูอ้ ื่นยอมความเป็ นจริ งที่เกิดขึ้น พร้อมปรับเปลี่ยนตัวเองเสี ยใหม่
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นใหม่ ผูน้ ายังต้องช่วยเหลือให้ผอู ้ ื่นสามารถจัดการกับการ
เปลี่ยนแปลงได้ดว้ ยตัวของเขาเอง
ผูน้ าเชิงกลยุทธ์จะกล้าเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง กาหนดเป้ าหมายและแนวทางที่จะดาเนินการ
เปลี่ยนแปลง นาทีมงานให้ยอมรับและเอาชนะต่อความรู ้สึกเชิงลบต่อการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งก้าวข้าม
การเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิ ทธิ ผล

วัตถุ
ตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
 เพื่อสร้างการเรี ยนรู ้ในเรื่ องของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร
 เพื่อทาให้ผนู ้ าสามารถบริ หารและจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิ ทธิ ผล
 เพื่อทาให้ผนู ้ าสร้างแนวคิดในการบริ หารและจัดการกับการเปลี่ยนแปลงด้วย Style ที่ เหมาะสมกับ
ตัวเอง
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รายละเอียดเนือ้ หาของหลักสู ตร (Course Outline)


สารวจแนวความคิดเรื่ อง “การเปลี่ยนแปลง”
 ความท้าทายของการเปลี่ยนแปลงในองค์กร
 สัญญาณการเปลี่ยนแปลงขององค์กร
 คุณพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงหรื อไม่ ?
 ผูน
้ าบริ หารจัดการการเปลี่ยนแปลงอย่างไร?



ทักษะในการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์
 กาหนดประเภทของการเปลี่ยนแปลง
 สร้างแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลง
 การสอนให้พนักงานจัดการกับการเปลี่ยนแปลง
 การทาให้องค์กรมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง



กรณี ศึกษา: เรี ยนรู้แนวความคิดเรื่ องการบริ หารการเปลี่ยนแปลง
 การโอนย้ายและปรับเปลี่ยนงานใหม่
 แก่เกินไปที่จะเรี ยนรู ้หรื อไม่ ?
 การยุบรวมหน่วยงานให้ราบรื่ น
 การขยายงานที่เกินความคาดหมาย



การเป็ นผูน้ าในการเปลี่ยนแปลงด้านกลยุทธ์
 การทาให้ทีมงานมองเห็นปั ญหา/อุปสรรค
 การกระตุน
้ ให้ทีมงานลงมือทา
 การช่วยเหลือในการปฏิบต
ั ิงานสาเร็ จ
 การสร้างแนวคิดด้านการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่ อง



การบ้านเพื่อนาไปฝึ กฝน: คัมภีร์การบริ หารการเปลี่ยนแปลงของตัวเอง
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ตัวอย่ าง Work Shop / กรณีศึกษา

 ตัวอย่างWork Shop หัวข้อ “ การชื่นชมตัวเอง ”
 วิธีปฏิบัติ
 ลองชมตัวเองให้เพื่อนๆฟังในด้านต่างๆเหล่านี้
- จุดเด่น
ความสามารถพิเศษ
สิ่ งที่ภูมิใจ
 ผลทีไ่ ด้ รับจาก Work Shop หัวข้อ “ การชื่นชมตัวเอง ”
: การชมตัวเองจะทาให้เกิดความมัน่ ใจในตัวเองเพิ่มขึ้น คนส่ วนใหญ่ให้นิยาม การรัก ตัวเองการชม
ตัวเองแบบผิดๆ เช่น เดี๋ยวจะหลงตัวเอง , ทาให้เห็นแก่ตวั เป็ นต้น ซี่ งการชมตัวเองแบบสร้างสรรค์น้ นั จะทา
ให้เรามีเป้ าหมายในตัวเองเพิ่มขึ้นเพราะเราเห็น คุณค่าของตัวเองแล้ว
 การนาไปฝึ กฝนต่ อไป
: ลองฝึ กชมตัวเองต่อหน้ากระจกบ่อยๆ เพื่อให้กาลังใจตัวเองในการเอาชนะอุปสรรคต่างๆ ที่กาลังเจอ
หรื อแก้อาการท้อถอยได้ ยิง่ ชมตัวเองมากหรื อบ่อยแค่ไหนจะทาให้เรามีพลัง ในการทางานมากขึ้นเท่านั้น
 สาเหตุทที่ าให้ เราเปลีย่ นตัวเองได้
: คนทุกคนต้องการ คาชม แต่ส่วนใหญ่จะรอจากผูอ้ ื่น เมื่อไม่ค่อยได้ก็จะรู ้สึกท้อถอยหรื อ
หมด
แรงในการทางาน แต่ถา้ เราชมตัวเองได้ เราก็จะรู ้สึกดี เพราะความรู ้สึ กของเราไม่รู้ หรอกว่าใครชมขอให้
เป็ น คาชม ก็พอ
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แนวทางในการพัฒนาตามหลักสู ตร
 การฝึ กอบรมเป็ นรู ปแบบการเรี ยนรู ้แบบผูใ้ หญ่ (Adult Learning) ซึ่ งเน้นให้เกิดความคิด การแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ การเล็งเห็นประโยชน์ของเนื้อหาเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริ ง
 วิทยากร จะถ่ายทอดจากประสบการณ์ ทั้งในด้าน One on One Coaching , Group Coaching และ

Executive Coaching เพื่อให้เข้าใจถึงแก่นแท้ของการเป็ นโค้ชที่แท้จริ ง
 การอบรมมีท้ งั การบรรยาย เพื่อให้เห็นภาพกระบวนการสอนงาน การ Work Shop เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมได้

ฝึ กเขียน รู ปแบบของการ Coaching ในสไตล์ของตัวเอง อีกทั้งการทา Role Playing เพื่อให้เห็นจริ งใน
การทา Coaching ทาให้การอบรม เป็ นไปอย่างสนุกสนาน

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ ใช้ ในการดาเนินการฝึ กอบรม
(รูปแบบการฝึ กอบรมโดยรวม )


การละลายพฤติกรรม ( Ice Breaking )
ปรับจูนแนวความคิดเบื้องต้นของผูเ้ ข้าฝึ กอบรมกับเนื้อหาตามหลักสู ตร
o แนะนาตัวเอง
o คาสาคัญ ( Key Words )
o คาถามสร้างแนวความคิด



การสารวจตัวเอง , การมองเห็นตัวเองและการยอมรับตัวเอง
การทาให้ผเู ้ ข้าฝึ กอบรม มองเห็นตัวเอง จะนาไปสู่ การอยากเปลีย่ นแปลงตัวเอง
o ค้นหาหลุมพรางทางความคิดในเรื่ องต่า งๆ
o สารวจพฤติกรรมของตัวเองในด้านต่างๆ
o เรี ยนรู ้ธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง



กาหนดเป้ าหมายที่จะเปลี่ยนแปลงของตัวเอง
กระตุน้ ให้ผเู ้ ข้าฝึ กอบรม ทดสอบกระบวนการเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบง่ายๆ
o เลือกเรื่ องที่จะลองเปลี่ยนแปลง
o เปลี่ยนความคิดในเรื่ องต่างๆ ด้วยตัวเอง
o กาหนดแนวทางของตัวเองใหม่



กาหนดคุณสมบัติที่จะนาไปพัฒนาตัวเองเพิ่มเติม
เลือกวิธี ( How to ) ที่เหมาะสมกับ Style ของตัวเอง เพื่อการพัฒนาตัวเอง
o การเตรี ยมความพร้อมของตัวเอง
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o
o
o

วางแผนการพัฒนาตัวเองอย่างมีข้ นั ตอน
เลือกกระบวนการเปลี่ยนแปลงของตัวเอง
ปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมใหม่



สร้างความคาดหวังก่อนการฝึ กอบรม
เทคนิคการทให้ผเู ้ ข้าฝึ กอบรมเขียนความคาดหวังและดูผลลัพธ์เมื่อสิ้ นสุ ดการอบรม
o ทาให้ผเู ้ รี ยนจดจ่อต่อการเรี ยนรู ้ เพราะอยากเรี ยนของตัวเอง
o นาเรื่ องที่ให้เรี ยนรู ้ไปใช้ได้จริ ง



Workshop ประเด็นสาคัญที่สามารถไปฝึ กฝนได้
ดาเนินการ Workshop ในเรื่ องที่สาคัญเพื่อให้เข้าใจและนาไปฝึ กฝนได้จริ ง
o กระตุน
้ ให้ คิด  เขียน  พูด
o การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันใน Class
o การนาเสนอกลุ่มจากการระดมความคิดเห็น
o การนาไปใช้ฝึกฝนกับตัวอง



การบ้านเพื่อนาไปฝึ กฝนเพิ่มเติม
เรื่ องที่ผเู้ ข้าฝึ กอบรมยืนยันกับตัวเองว่าจะนาไปปฏิบตั ิเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
o เรื่ องที่ได้รับจากการอบรม
o เรื่ องที่ชอบ
o เรื่ องที่จะนาไปปฏิบตั ิเป็ นเรื่ องแรก
o การบ้านของตังเอง



กิจกรรมเสริ มการเรี ยนรู ้ให้เกิดความสนุกสนาน
จัดกิจกรรมให้เหมาะสมในแต่ละกลุ่มที่เข้าฝึ กอบรมและสอดคล้องกับเนื้อหา
o เกม / การละเล่น
o Role Playing
o นิทานให้แนวความคิด
o กรณี ศึกษา

แนวทางการดาเนินการเพือ่ ให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่ างยั่งยืน
“การเปลีย่ นแปลงตัวเอง ต้ องดาเนินการอย่ างต่ อเนื่อง และมีความสุ ขทีไ่ ด้ ทา”
การสร้างกิจกรรมหลังการฝึ กอบรมนับว่าเป็ นเรื่ องที่สาคัญ เพราะจะทาให้การพัฒนาตัวเองเกิดความ
ต่อเนื่อง และหากสามารถทาให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมดาเนินการฝึ กฝนในเรื่ องที่เขาอยากเปลี่ยนแปลงได้ยาวนาน
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ก็จะทาให้เขาสามารถสร้างอุปนิสัยใหม่ของตัวเองขึ้นมาได้ เมื่อมีความมัน่ ใจในการเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่ อง
ใดเรื่ องหนึ่งแล้ว เขาก็จะสามารถสร้างกระบวนการเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่ องอื่นๆต่อไปได้ดว้ ยตัวเอง อีกทั้งยัง
สามารถนาไปให้ผอู ้ ื่นได้พฒั นาต่อไปได้ดว้ ย
กิจกรรมที่ช่วยให้ผเู ้ ข้าอบรมสามารถพัฒนาตัวเองได้อย่างต่อเนื่อง สามารถเอาชนะสภาพแวดล้อมได้
ควรเป็ นสิ่ งที่ใกล้เคียงกับสิ่ งที่เกิดขึ้นในระหว่างการฝึ กอบรม ทาให้เขานึกถึงบรรยากาศในการฝึ กอบรมและเขา
เลือกเรื่ องที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง เพื่อพัฒนาตัวเองให้ดีข้ ึน

กิจกรรมทีส่ ามารถดาเนินการได้ มดี ังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

การบ้านสาหรับการนาไปฝึ กฝนหลังการอบรม
เอกสารอ้างอิงสาหรับนาไปประกอบการฝึ กฝน
เว็บไซด์ดา้ นการพัฒนาตัวเอง เพื่อศึกษาเรื่ องต่างๆเพิม่ เติมที่ pakornblog.com
จดหมาย Reminder จากอาจารย์ปกรณ์แวะมาทักทาย
สมัคร Mailing List รับข่าวสารด้านการพัฒนา
การติดตามผล (Follow up) โดยทีม HRD ขององค์กร
การติดตามผล (Follow up) โดยทีม วิทยากรผูช้ ่วย (มีค่าใช้จ่าย)
การสร้างโครงการร่ วมกันในองค์กรโดย HRD
การดาเนินการ Clinic โดยอาจารย์ปกรณ์ (มีค่าใช้จ่าย)

ผลลัพธ์จากการฝึ กอบรม ทุกคนจะมีประเด็นสาคัญของตัวเองที่จะนาไปพัฒนา แต่จะหยุดการพัฒนา
กลางคันเพราะไม่สามารถเอาชนะสภาพแวดล้อมได้ ดังนั้นกิจกรรมเหล่านี้จะช่วยให้เขาสามารถพัฒนาตัวเอง
ต่อไปได้ดว้ ยตัวของเขาเอง

โดยสรุปแนวทางการพัฒนาตัวเองอย่ างต่ อเนื่องสามารถทาได้ โดย
1. ตัวผู้เข้ าอบรม พัฒนาตนเอง โดยใช้







การบ้านที่ผเู้ ข้ารับการฝึ กอบรมจะนาไปทา ( ถ้ามี )
เอกสารเพิ่มเติมสาหรับนาไปฝึ กฝน
แหล่งความรู ้เตือนความทรงจาในเว็บไซด์ Pakornblog.com
Mailing List ความรู ้ส่งตรงถึงที่ จาก ทีม วิทยากรผูช้ ่วย ถึงผูเ้ ข้าอบรม
จดหมาย Reminder (ทักทาย) จากอาจารย์ ปกรณ์ 3 ฉบับ ( 3 เดือน )
การสร้างโครงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยผูเ้ ข้าอบรมเอง หรื อ ร่ วมกับ HRD ( ถ้ามี )

2. ติดตามผลการอบรมโดย HRD ของ บริษทั ลูกค้ า


HRD ตามการบ้านที่ผเู้ ข้ารับการฝึ กอบรมจะนาไปทา ( ถ้ามี )
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ผู้นำแห่ งกำรเปลี่ยนแปลงอย่ ำงมีประสิ ทธิ ผล


การสร้างโครงการพัฒนา / อานวยความสะดวก ให้ผเู ้ ข้าอบรม พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

3. ติดตามผลการอบรม โดย วิทยากรผู้ช่วย ของ อาจารย์ ปกรณ์


ดาเนินการแทน HRD โดยมีรายงานสรุ ปผล ความเปลี่ยนแปลงให้

4. Clinic โดย อ.ปกรณ์


ดาเนินฝึ กอบรมเพิ่มเติม โดยให้ผเู้ ข้าอบรมทาการบ้าน (งานที่ผเู ้ ข้าอบรมบอกว่าต้องการไป
พัฒนา) และ อาจารย์ มาให้คาแนะนา

กรณี การติดตามผลแบบมีค่าใช้จ่าย หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุ ณาติดต่อทีมงานเพื่อขอรายละเอียดรู ปแบบ
และการดาเนินการเพื่อนาเสนอเพิ่มเติม
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