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Course outline หลกัสูตร 

สุดยอดนักบริหารการเปลีย่นแปลง 
(Leading Change) 

(หลกัสูตร 1 วนั) 
 

โดย 
 

อาจารย์ ไรย์วนิท์  บุญสวสัดิ์ 
Executive Coach and Management Consultant 

 

 
  

หลกัการ/เหตุผลหลกัการ/เหตุผล  
 

ปัจจุบนัการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนในอตัราเร่ง ซ่ึงสังเกตไดจ้ากการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในดา้น
ต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลย ี ฯลฯ ท่ีชดัเจนท่ีสุดและสัมผสัไดโ้ดยตรงคือวงจรชีวติผลิตภณัฑ์
และพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงรวดเร็วกวา่ในอดีตหลายเท่าตวั  นวตักรรมใหม่ๆเกิดข้ึนและ
ลา้สมยัอยา่งรวดเร็ว  การหยดุน่ิงจึงหมายถึงการถอยหลงั เป็นค ากล่าวท่ีเป็นจริงเสมอไม่วา่การหยดุน่ิงนั้น
จะเป็นการถูกพูดถึงในเร่ืองใดๆก็ตาม การแสวงหาทางเลือกใหม่ๆแลว้ปรับปรุงพฒันาเปล่ียนแปลงไปสู่ส่ิง
ใหม่ท่ีดีกวา่เดิม เพื่อรับประโยชน์จากโอกาสใหม่ๆเหล่านั้นท่ีมีอยูอ่ยา่งมากมายใหไ้ขวค่วา้ เป็น
ความสามารถท่ีส าคญัซ่ึงจะพบเสมอในตวัผูน้ าองคก์รท่ีเป่ียมวสิัยทศัน์และประสบความส าเร็จในการ
บริหารจดัการธุรกิจ ความสามารถท่ีกล่าวถึงน้ีคือการน าการเปล่ียนแปลงอยา่งมีวสิัยทศัน์มาสู่องคก์รและ
ธุรกิจ แต่เป็นส่ิงท่ีน่าแปลกใจเช่นกนัวา่บ่อยคร้ังการเปล่ียนแปลงท่ีนกับริหารทั้งหลายพยายามสร้างให้
เกิดข้ึนนั้น มกัจะไปไม่ถึงดวงดาวไม่บรรลุเป้าหมายท่ีคาดหวงัไว ้ โครงการท่ีเป็นประโยชน์หลายๆ
โครงการถูกยกเลิกหรือไม่สามารถขบัเคล่ือนต่อไปจนไดด้อกผล บางโครงการเป็นเพียงแค่แผนท่ีถูก
ออกแบบมาอยา่งยอดเยีย่ม มีการทุ่มเททั้งความคิดและทรัพยากรไปมากมายแต่กลบัถูกวางไวเ้ฉยๆ ไม่
แมแ้ต่จะถูกหยบิยกข้ึนมาอา้งอิงถึงกรอบคิดและหลกัการ จากสาเหตุต่างๆท่ีน ามาเป็นขอ้อา้งถึงการไม่น า
แผนงานหรือโครงการท่ีดีเหล่านั้นมาสู่การขยายผลเป็นรูปธรรม 
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อยา่งไรก็ตามเม่ือวิเคราะห์หรือศึกษาอยา่งละเอียดถึงความแตกต่างระหวา่งโครงการท่ีสามารถ
ด าเนินการขบัเคล่ือนจนประสบผลส าเร็จกบัโครงการท่ีเป็นไดเ้พียงแค่ความฝัน มีความแตกต่างท่ีสังเกตได้
อยูบ่างประการหลกัๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัของความส าเร็จ กล่าวคือ ผูบ้ริหารหรือผูท่ี้ริเร่ิมแผนงานเหล่านั้น
ไม่สามารถกา้วผา่นพน้อุปสรรคท่ีมีข้ึนในระยะเร่ิมตน้ของการน าแผนงานไปสู่การด าเนินงานได ้ การไม่
เตรียมพร้อมอยา่งรอบคอบ ความไร้ระบบ ความไม่พร้อมในหลายๆดา้น อาทิ ความพร้อมของกลุ่มบุคคล
และคณะท างานท่ีเก่ียวขอ้ง ทรัพยากร การถ่ายทอดความคิดและความฝันไปอยา่งทัว่ถึงทั้งองคก์ร การ
ออกแบบกระบวนการในการขบัเคล่ือนการเปล่ียนแปลง ขาดบุคลากรท่ีมีความสามารถ ความรู้และทกัษะ
ในการบริหารการเปล่ียนแปลง เป็นตน้ ซ่ึงบุคลากรท่ีจะท าหนา้ท่ีในการน าการเปล่ียนแปลงหรือ Change 

Agent เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัท่ีสุดต่อความส าเร็จ การสร้างกลยทุธ์ในการเปล่ียนแปลง การขจดัความ
กงัวล สงสยั และความกลวัต่างๆใหก้บัผูค้นทัว่ทั้งองคก์ร การกระตุน้ สร้างและดึงการมีส่วนร่วม ฯลฯ ให้
ทุกส่วนขององคก์รสามารถขบัเคล่ือนการเปล่ียนแปลงไปพร้อมๆกนัในจงัหวะท่ีสอดประสานในทิศทางท่ี
ผูบ้ริหารคาดหวงัไว ้

      “ส าเร็จทุกกรณี” จะไม่เป็นเพียงค ากล่าวอา้งอยา่งเล่ือนลอย  หากองคก์รมีกลุ่มบุคลากรในการสานต่อ
ฝันเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลง (Change Agent) ท่ีมีความสามารถและทกัษะในการบริหารการเปล่ียนแปลง 

ดว้ยเหตุน้ีในองคก์รท่ีตอ้งการกา้วใหท้นัและล ้าหนา้การแข่งขนัจึงจ าเป็นตอ้งบ่มเพาะบุคลากรในระดบั
ต่างๆท่ีมีศกัยภาพใหเ้ป็นกลุ่มผูน้ าการเปล่ียนแปลงท่ีมีประสิทธิผล มีศาสตร์และศิลป์ในการน าการ
เปล่ียนแปลงอยา่งเป็นระบบ สามารถใชเ้ทคนิคและเคร่ืองมือในการบริหารการเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่ง
เช่ียวชาญและชาญฉลาด หลกัสูตรน้ีจึงออกแบบข้ึนเพื่อมุ่งเปล่ียนแปลงผูน้ าการเปล่ียนแปลงใหส้ามารถน า
การเปล่ียนแปลงท่ี “ส าเร็จทุกกรณี” มาสู่องคก์ร 

วตัถุประสงค์และประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ 

1. เพื่อถ่ายทอดความรู้หลกัการการบริหารการเปล่ียนแปลง ใหผู้เ้ขา้อบรมไดเ้รียนรู้เทคนิคและ
เคร่ืองมือในการบริหารการเปล่ียนแปลงอยา่งมีประสิทธิผล  

2. เพื่อบ่มเพาะบุคลากรท่ีมีศกัยภาพขององคก์รหรือท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีความรับผดิชอบต่อการพฒันา
ปรับปรุงองคก์ร การบริหารจดัการโครงการและแผนงาน ใหเ้ป็นผูน้ าการบริหารการเปล่ียนแปลง
ท่ีสามารถริเร่ิมและน าพาการเปล่ียนแปลงใหบ้รรลุเป้าหมาย  

3. เพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมการอบรมสามารถพฒันากลยทุธ์แผนปฏิบติัการ และตน้แบบวธีิการปฏิบติัท่ีเป็น
เลิศเหมาะสมกบัองคก์รในการบริหารการเปล่ียนแปลง และสามารถขยายผลประยกุตต่์อยอดดว้ย
ตนเอง  
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4. เพื่อเสริมสร้างพฒันาความรู้และทกัษะดา้นการบริหารการเปล่ียนแปลงซ่ึงเป็นความสามารถหน่ึง
ท่ีส าคญั ใหก้บับุคลากรท่ีจะกา้วข้ึนสู่ต าแหน่งในระดบับริหารจดัการ ผูน้ าของแต่ละฝ่ายงานใน
องคก์ร  

  

โครงสร้างเน้ือหาหลกัสูตร 

1. พื้นฐานและหลกัการการบริหารการเปล่ียนแปลงอยา่งมีประสิทธิผลในบริบทของธุรกิจและการ
บริหารจดัการสมยัใหม่  

a. ผูน้ ากบัการบริหารการเปล่ียนแปลง  

b. เทคนิคการคาดการณ์อนาคตเพื่อการวางแผนการเปล่ียนแปลง  

c. การประเมินความพร้อมและอุปสรรคต่อการเปล่ียนแปลง  

d. การวเิคราะห์ความเส่ียงและผลลพัธ์การเปล่ียนแปลง  

e. พฤติกรรมบุคคลและทศันคติต่อการเปล่ียนแปลง  

f. สาเหตุการต่อตา้นการเปล่ียนแปลงและเทคนิคการบริหารการต่อตา้นการเปล่ียนแปลง  

2. บนัได 8 ขั้นของการบริหารการเปล่ียนแปลง  

3. การเตรียมความพร้อมสู่การเปล่ียนแปลง  

4. เทคนิคและเคร่ืองมือการบริหารการเปล่ียนแปลงในแต่ละช่วงของการเปล่ียนผา่น  

5. การใชแ้ผนท่ีผลลพัธ์เพื่อพฒันากลยทุธ์การบริหารการเปล่ียนแปลงท่ีมีประสิทธิผล  

6. การจดัท าแผนปฏิบติัการ การประเมินติดตามผลการบริหารการเปล่ียนแปลงแบบPDCA  

 ระยะเวลาด าเนินการฝึกอบรมตามหลกัสูตร 

      การอบรมใชร้ะยะเวลาทั้งส้ินจ านวน 1 วนั (09.00 น. - 16.30 น.)โดยการอบรมจะประกอบดว้ยการ
บรรยายทฤษฎีและหลกัการ กิจกรรมปฏิบติัการกลุ่มและการฝึกประยกุตค์วามรู้จากแผนงาน ความทา้ทาย
หรือวาระท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารการเปล่ียนแปลงจริงขององคก์ร (ตามความเหมาะสม)  

 

 วธีิการด าเนินหลกัสูตร 

1. เพื่อใหก้ารถ่ายทอดองคค์วามรู้สามารถน าไปสู่ประโยชน์ต่อองคก์รและสอดคลอ้งกบับริบททาง
ธุรกิจของแต่ละองคก์ร เน้ือหาหลกัสูตรจะไดรั้บการออกแบบใหเ้หมาะสมและตามความตอ้งการ 
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เฉพาะของแต่ละองคก์ร (Customized) โดยด าเนินการจดัอบรมภายในองคก์ร (In House 

Training) ในวนัและเวลาท่ีองคก์รสะดวกและบุคลากรมีความพร้อมในการเขา้อบรมอยา่งพร้อม
เพรียง  

2. เนน้รูปแบบการอบรมเชิงปฏิบติัการควบคู่กบัทฤษฎี และกรณีตวัอยา่ง เพื่ออธิบายประมวลสรุปให้
บุคลากรผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมมีความเขา้ใจและมีทกัษะเบ้ืองตน้เพียงพอในการน าความรู้ไป
ประยกุตใ์ชต่้อไป  

  

แนวทางการประเมินผลการฝึกอบรมที่เช่ือมโยงกบัผลลพัธ์ทางธุรกจิขององค์กร 

 ดว้ยระเบียบวธีิการบริหารการเปล่ียนแปลงท่ีจะใหก้ารฝึกอบรมนั้น  เป็นวธีิการซ่ึงวทิยากรไดใ้ช้
ใหค้  าปรึกษาแนะน าในการออกแบบกลยทุธ์และวางแผนปฏิบติัการบริหารการเปล่ียนแปลงท่ีคาดหวงั
ผลส าเร็จอยา่งเป็นรูปธรรม โดยในแต่ละขั้นตอนหรือระยะของการเปล่ียนแปลงจะมีการก าหนดตวัช้ีวดั
ผลผลิตและผลลพัธ์ท่ีส าคญัเป็นเสมือนหลกักิโลเมตร (Mile Stone) บ่งช้ีถึงพฒันาการของการ
เปล่ียนแปลงต่างๆ เป็นตวัแทนแสดงความกา้วหนา้และความส าเร็จในแต่ละระยะของแผนงาน ซ่ึงจะ
สัมพนัธ์และเช่ือมโยงในลกัษณะเชิงเหตุผลกบัผลลพัธ์หรือเป้าหมายของโครงการหรือแผนงานท่ีองคก์ร
ตอ้งการด าเนินงานใหบ้รรลุผลส าเร็จ โดยใชก้ารบริหารการเปล่ียนแปลงในฐานะเป็นเคร่ืองมือหน่ึง
ส าหรับการบริหารการด าเนินแผนงานกิจกรรมต่างๆของโครงการเหล่านั้นใหบ้รรลุผล 

กลุ่มเป้าหมายของการอบรม 

1. ผูบ้ริหารและผูจ้ดัการในสายงานต่างๆขององคก์ร  

2. บุคลากรท่ีมีศกัยภาพและไดรั้บการคดัเลือกให้เป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลง (Change Agents) ของ
องคก์รต่อไปในอนาคต  

3. ผูบ้ริหารโครงการ หวัหนา้งานและบุคลากรระดบัปฏิบติัการ  

 จ านวนผู้เข้าอบรมที่เหมาะสม 

      เพื่อใหก้ารอบรมมีประสิทธิผลในการส่งมอบองคค์วามรู้ จ านวนผูเ้ขา้อบรมท่ีเหมาะสม
ประมาณ 30 คน  
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Keyword ของหลกัสูตร  

E : Change Management, Change Agent, Leadership, Leader, Leading Change, Organization 

Change, Successful Change, Change, Transformation, Transition, Strategy, Project Management, 

Resistance to Change 

T : การบริหารการเปล่ียนแปลง, ผูน้  าการเปล่ียนแปลง, ผูน้  า, การเปล่ียนแปลง, กลยทุธ์,  

การบริหารโครงการ, การเปล่ียนผา่น, การต่อตา้นการเปล่ียนแปลง  

 

ระยะเวลาการฝึกอบรมระยะเวลาการฝึกอบรม  

  

 ระยะเวลา 1 วนั (เวลา 09.00 – 16.30 น.) 
 
 

แนวทางแนวทางและและเทคนิคที่ใช้เทคนิคที่ใช้ในการด าเนินหลกัสูตรฝึกในการด าเนินหลกัสูตรฝึกอบรมอบรม  
 

 การฝึกอบรมใชรู้ปแบบการเรียนรู้แบบผูใ้หญ่ (Adult Learning)  โดยเนน้ใหผู้เ้รียนไดคิ้ด 
แลกเปล่ียนประสบการณ์ แสดงความคิดเห็น เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจเน้ือหาอยา่งแทจ้ริง และ สามารถ
น าไปใชไ้ดท้นัที 

o การสร้างและกระตุน้การส่ือสาร 2 ทาง เช่น 

▪ การแนะน าตวัเอง จุดประสงคแ์ละความคาดหวงัจากการอบรม 

▪ ค าส าคญัต่างๆ (Key Words) 

▪ การตั้งค  าถามเพื่อกระตุน้การคิดของผูเ้ขา้อบรม 
o การประเมินผลตนเองหลงัการอบรม 

▪ ผา่นการน าเสนอผลงานกิจกรรมกลุ่ม (Workshop) 

▪ ผา่นการน าไปถ่ายทอดต่อ 
o Workshop ประเด็นส าคญัท่ีสามารถฝึกทกัษะได ้

▪ กระตุน้ใหฝึ้กคิดและน าเสนอ 
▪ น าเทคนิค เคร่ืองมือและแบบฟอร์มมาตรฐานไปทดลองใช ้

▪ แลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัในกลุ่มระดมสมอง 
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o Assignment เพื่อน าไปฝึกฝนเพิ่มเติม 

▪ หวัขอ้หรือเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัภารกิจงานของตนเอง 
 

 เน้ือหาของหลกัสูตรมีทั้งการบรรยาย , การระดมสมอง (Brainstorming) , การปฏิบติัการ (Work 

Shop) , การแสดงสถานการณ์จ าลอง (Simulation) และ การน าเสนอ (Present) ท าใหก้ารเรียนรู้ เกิดความ
สนุกสนาน และสามารถเขา้ใจดว้ยตวัเองอยา่งแทจ้ริง 

 

 วทิยากรท าหนา้ท่ีเป็นผูอ้  านวยความสะดวกในการเรียนรู้ ผา่นกระบวนการสอนแนะแบบกลุ่มหรือ 
Group Coaching    เพื่อใหผู้เ้รียนรู้ สามารถพฒันาประยกุตเ์ทคนิคและเคร่ืองมือไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัจริต
ของตนเอง และน าไปสู่การใชป้ฏิบติังานจนเกิดความช านาญ 
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อตัราค่าบริการและเง่ือนไขการช าระเงนิอตัราค่าบริการและเง่ือนไขการช าระเงนิ  

o ค่าบริการฝึกสอนอบรม (Coaching Fee) :     บาท/วนั จ านวนวนั  วนั 

คิดเป็น      บาท  
o  (Optional) บริการ Coaching Clinic ใหก้บัผูเ้ขา้อบรมเพิ่มเติม (3 ชัว่โมงต่อคนหรือต่อกลุ่ม) 

ค่าบริการ (Coaching Clinic) :      บาท/วนั(6ชัว่โมง) จ านวนวนั  วนั 

คิดเป็น      บาท 

รวมค่าบริการทั้งหมด      บาท 

(ยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและการเดินทางและท่ีพกักรณีด าเนินการฝึกสอนอบรมต่างจงัหวดั) 
o จ านวนผูรั้บการฝึกสอนอบรมท่ีเหมาะสมส าหรับรูปแบบ Coaching ประมาณ 20-25 คน 

(หากจ านวนมากกวา่น้ี ไม่คิดค่าบริการเพิ่ม แต่ประสิทธิผลของการเรียนรู้และการร่วมกิจกรรม
ฝึกฝนทกัษะจะไม่ทัว่ถึงหรือนอ้ยลง) 

o การเตรียมการดา้นเอกสารและอุปกรณ์ประกอบการอบรม 

▪ ตน้ฉบบัเอกสาร : ด าเนินการโดยวทิยากรท่ีปรึกษา (Coach) 

▪ ส าเนาเอกสาร :  ด าเนินการโดยลูกคา้ 
o ช าระเงิน ณ วนัท่ีฝึกอบรมเสร็จ 

สั่งจ่ายเช็ค ในนามบริษทั เอน็มาร์ก โซลูชัน่ จ  ากดั 

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี 3 0 2 1 0 5 5 2 8 8 

ท่ีอยู ่112 ซ.รามค าแหง (30/1) ถ.รามค าแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

 

 

    รับทราบและอนุมติัโดย     เสนอโดย 
 

 

    …………………………………………….  ………………………………………………. 
    (……………………………………………)   (อาจารย ์ไรยว์นิท ์บุญสวสัด์ิ) 
ต าแหน่ง .........................................................         วทิยากรท่ีปรึกษา (Executive Coach) 
       วนัท่ี ........../.........../............    วนัท่ี ........../.........../............ 
(.........................................................ผูรั้บบริการ)            สถาบนัเอน็เทรนน่ิง 

 

 


