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สุ ดยอดนักบริ หารการเปลี่ยนแปลง “Leading Change”

Course outline หลักสู ตร
สุ ดยอดนักบริหารการเปลีย่ นแปลง
(Leading Change)
(หลักสู ตร 1 วัน)
โดย

อาจารย์ ไรย์ วนิ ท์ บุญสวัสดิ์
Executive Coach and Management Consultant

หลักการ/เหตุผล
ปั จจุบนั การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในอัตราเร่ ง
ซึ่ งสังเกตได้จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในด้าน
ต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี ฯลฯ ที่ชดั เจนที่สุดและสัมผัสได้โดยตรงคือวงจรชีวติ ผลิตภัณฑ์
และพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ วกว่าในอดีตหลายเท่าตัว นวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นและ
ล้าสมัยอย่างรวดเร็ ว การหยุดนิ่งจึงหมายถึงการถอยหลัง เป็ นคากล่าวที่เป็ นจริ งเสมอไม่วา่ การหยุดนิ่งนั้น
จะเป็ นการถูกพูดถึงในเรื่ องใดๆก็ตาม การแสวงหาทางเลือกใหม่ๆแล้วปรับปรุ งพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปสู่ สิ่ง
ใหม่ที่ดีกว่าเดิม
เพื่อรับประโยชน์จากโอกาสใหม่ๆเหล่านั้นที่มีอยูอ่ ย่างมากมายให้ไขว่คว้า
เป็ น
ความสามารถที่สาคัญซึ่งจะพบเสมอในตัวผูน้ าองค์กรที่เปี่ ยมวิสัยทัศน์และประสบความสาเร็ จในการ
บริ หารจัดการธุ รกิจ ความสามารถที่กล่าวถึงนี้คือการนาการเปลี่ยนแปลงอย่างมีวสิ ัยทัศน์มาสู่ องค์กรและ
ธุ รกิจ แต่เป็ นสิ่ งที่น่าแปลกใจเช่นกันว่าบ่อยครั้งการเปลี่ยนแปลงที่นกั บริ หารทั้งหลายพยายามสร้างให้
เกิดขึ้นนั้น มักจะไปไม่ถึงดวงดาวไม่บรรลุเป้ าหมายที่คาดหวังไว้ โครงการที่เป็ นประโยชน์หลายๆ
โครงการถูกยกเลิกหรื อไม่สามารถขับเคลื่อนต่อไปจนได้ดอกผล
บางโครงการเป็ นเพียงแค่แผนที่ถูก
ออกแบบมาอย่างยอดเยีย่ ม มีการทุ่มเททั้งความคิดและทรัพยากรไปมากมายแต่กลับถูกวางไว้เฉยๆ ไม่
แม้แต่จะถูกหยิบยกขึ้นมาอ้างอิงถึงกรอบคิดและหลักการ จากสาเหตุต่างๆที่นามาเป็ นข้ออ้างถึงการไม่นา
แผนงานหรื อโครงการที่ดีเหล่านั้นมาสู่ การขยายผลเป็ นรู ปธรรม
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อย่างไรก็ตามเมื่อวิเคราะห์หรื อศึกษาอย่างละเอียดถึงความแตกต่างระหว่างโครงการที่สามารถ
ดาเนินการขับเคลื่อนจนประสบผลสาเร็ จกับโครงการที่เป็ นได้เพียงแค่ความฝัน มีความแตกต่างที่สังเกตได้
อยูบ่ างประการหลักๆที่เกี่ยวข้องกับปั จจัยของความสาเร็ จ กล่าวคือ ผูบ้ ริ หารหรื อผูท้ ี่ริเริ่ มแผนงานเหล่านั้น
ไม่สามารถก้าวผ่านพ้นอุปสรรคที่มีข้ ึนในระยะเริ่ มต้นของการนาแผนงานไปสู่ การดาเนิ นงานได้ การไม่
เตรี ยมพร้อมอย่างรอบคอบ ความไร้ระบบ ความไม่พร้อมในหลายๆด้าน อาทิ ความพร้อมของกลุ่มบุคคล
และคณะทางานที่เกี่ยวข้อง ทรัพยากร การถ่ายทอดความคิดและความฝันไปอย่างทัว่ ถึงทั้งองค์กร การ
ออกแบบกระบวนการในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง ขาดบุคลากรที่มีความสามารถ ความรู ้และทักษะ
ในการบริ หารการเปลี่ยนแปลง เป็ นต้น ซึ่งบุคลากรที่จะทาหน้าที่ในการนาการเปลี่ยนแปลงหรื อ Change
Agent เป็ นองค์ประกอบที่สาคัญที่สุดต่อความสาเร็ จ การสร้างกลยุทธ์ในการเปลี่ยนแปลง การขจัดความ
กังวล สงสัย และความกลัวต่างๆให้กบั ผูค้ นทัว่ ทั้งองค์กร การกระตุน้ สร้างและดึงการมีส่วนร่ วม ฯลฯ ให้
ทุกส่ วนขององค์กรสามารถขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงไปพร้อมๆกันในจังหวะที่สอดประสานในทิศทางที่
ผูบ้ ริ หารคาดหวังไว้
จะไม่เป็ นเพียงคากล่าวอ้างอย่างเลื่อนลอย หากองค์กรมีกลุ่มบุคลากรในการสานต่อ
ฝันเป็ นผูน้ าการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ที่มีความสามารถและทักษะในการบริ หารการเปลี่ยนแปลง
ด้วยเหตุน้ ีในองค์กรที่ตอ้ งการก้าวให้ทนั และล้ าหน้าการแข่งขันจึงจาเป็ นต้องบ่มเพาะบุคลากรในระดับ
ต่างๆที่มีศกั ยภาพให้เป็ นกลุ่มผูน้ าการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิ ทธิผล
มีศาสตร์และศิลป์ ในการนาการ
เปลี่ยนแปลงอย่างเป็ นระบบ
สามารถใช้เทคนิคและเครื่ องมือในการบริ หารการเปลี่ยนแปลงได้อย่าง
เชี่ยวชาญและชาญฉลาด หลักสู ตรนี้จึงออกแบบขึ้นเพื่อมุ่งเปลี่ยนแปลงผูน้ าการเปลี่ยนแปลงให้สามารถนา
การเปลี่ยนแปลงที่ “สาเร็ จทุกกรณี ” มาสู่ องค์กร
“สาเร็ จทุกกรณี ”

วัตถุประสงค์และประโยชน์ ที่องค์กรจะได้ รับ
1.

2.

3.

เพื่อถ่ายทอดความรู ้หลักการการบริ หารการเปลี่ยนแปลง ให้ผเู ้ ข้าอบรมได้เรี ยนรู ้เทคนิคและ
เครื่ องมือในการบริ หารการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิ ทธิ ผล
เพื่อบ่มเพาะบุคลากรที่มีศกั ยภาพขององค์กรหรื อที่ปฏิบตั ิหน้าที่ความรับผิดชอบต่อการพัฒนา
ปรับปรุ งองค์กร การบริ หารจัดการโครงการและแผนงาน ให้เป็ นผูน้ าการบริ หารการเปลี่ยนแปลง
ที่สามารถริ เริ่ มและนาพาการเปลี่ยนแปลงให้บรรลุเป้ าหมาย
เพื่อให้ผเู ้ ข้าร่ วมการอบรมสามารถพัฒนากลยุทธ์แผนปฏิบตั ิการ และต้นแบบวิธีการปฏิบตั ิที่เป็ น
เลิศเหมาะสมกับองค์กรในการบริ หารการเปลี่ยนแปลง และสามารถขยายผลประยุกต์ต่อยอดด้วย
ตนเอง
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เพื่อเสริ มสร้างพัฒนาความรู ้และทักษะด้านการบริ หารการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็ นความสามารถหนึ่ง
ที่สาคัญ ให้กบั บุคลากรที่จะก้าวขึ้นสู่ ตาแหน่งในระดับบริ หารจัดการ ผูน้ าของแต่ละฝ่ ายงานใน
องค์กร

โครงสร้ างเนื้อหาหลักสู ตร
พื้นฐานและหลักการการบริ หารการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิ ทธิ ผลในบริ บทของธุ รกิจและการ
บริ หารจัดการสมัยใหม่
a. ผูน
้ ากับการบริ หารการเปลี่ยนแปลง
b. เทคนิ คการคาดการณ์ อนาคตเพื่อการวางแผนการเปลี่ยนแปลง
c. การประเมินความพร้ อมและอุปสรรคต่อการเปลี่ยนแปลง
d. การวิเคราะห์ความเสี่ ยงและผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลง
e. พฤติกรรมบุคคลและทัศนคติต่อการเปลี่ยนแปลง
f. สาเหตุการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงและเทคนิ คการบริ หารการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง
2. บันได 8 ขั้นของการบริ หารการเปลี่ยนแปลง
3. การเตรี ยมความพร้ อมสู่ การเปลี่ยนแปลง
4. เทคนิ คและเครื่ องมือการบริ หารการเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงของการเปลี่ยนผ่าน
5. การใช้แผนที่ผลลัพธ์เพื่อพัฒนากลยุทธ์การบริ หารการเปลี่ ยนแปลงที่มีประสิ ทธิ ผล
6. การจัดทาแผนปฏิบต
ั ิการ การประเมินติดตามผลการบริ หารการเปลี่ยนแปลงแบบPDCA
1.

ระยะเวลาดาเนินการฝึ กอบรมตามหลักสู ตร
การอบรมใช้ระยะเวลาทั้งสิ้ นจานวน 1 วัน (09.00 น. - 16.30 น.)โดยการอบรมจะประกอบด้วยการ
บรรยายทฤษฎีและหลักการ กิจกรรมปฏิบตั ิการกลุ่มและการฝึ กประยุกต์ความรู ้จากแผนงาน ความท้าทาย
หรื อวาระที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารการเปลี่ยนแปลงจริ งขององค์กร (ตามความเหมาะสม)

วิธีการดาเนินหลักสู ตร
1.

เพื่อให้การถ่ายทอดองค์ความรู ้สามารถนาไปสู่ ประโยชน์ต่อองค์กรและสอดคล้องกับบริ บททาง
ธุ รกิจของแต่ละองค์กร เนื้อหาหลักสู ตรจะได้รับการออกแบบให้เหมาะสมและตามความต้องการ
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เฉพาะของแต่ละองค์กร (Customized) โดยดาเนินการจัดอบรมภายในองค์กร (In House
Training) ในวันและเวลาที่องค์กรสะดวกและบุคลากรมีความพร้อมในการเข้าอบรมอย่างพร้อม
เพรี ยง
2.

เน้นรู ปแบบการอบรมเชิงปฏิบตั ิการควบคู่กบั ทฤษฎี และกรณี ตวั อย่าง เพื่ออธิบายประมวลสรุ ปให้
บุคลากรผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมมีความเข้าใจและมีทกั ษะเบื้องต้นเพียงพอในการนาความรู ้ไป
ประยุกต์ใช้ต่อไป

แนวทางการประเมินผลการฝึ กอบรมที่เชื่ อมโยงกับผลลัพธ์ ทางธุรกิจขององค์กร
ด้วยระเบียบวิธีการบริ หารการเปลี่ยนแปลงที่จะให้การฝึ กอบรมนั้น เป็ นวิธีการซึ่ งวิทยากรได้ใช้
ให้คาปรึ กษาแนะนาในการออกแบบกลยุทธ์และวางแผนปฏิบตั ิการบริ หารการเปลี่ยนแปลงที่คาดหวัง
ผลสาเร็ จอย่างเป็ นรู ปธรรม โดยในแต่ละขั้นตอนหรื อระยะของการเปลี่ยนแปลงจะมีการกาหนดตัวชี้วดั
ผลผลิตและผลลัพธ์ที่สาคัญเป็ นเสมือนหลักกิโลเมตร (Mile Stone) บ่งชี้ถึงพัฒนาการของการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ เป็ นตัวแทนแสดงความก้าวหน้าและความสาเร็ จในแต่ละระยะของแผนงาน ซึ่ งจะ
สัมพันธ์และเชื่อมโยงในลักษณะเชิงเหตุผลกับผลลัพธ์หรื อเป้ าหมายของโครงการหรื อแผนงานที่องค์กร
ต้องการดาเนินงานให้บรรลุผลสาเร็ จ โดยใช้การบริ หารการเปลี่ยนแปลงในฐานะเป็ นเครื่ องมือหนึ่ง
สาหรับการบริ หารการดาเนิ นแผนงานกิจกรรมต่างๆของโครงการเหล่านั้นให้บรรลุผล

กลุ่มเป้าหมายของการอบรม
1.
2.

3.

ผูบ้ ริ หารและผูจ้ ดั การในสายงานต่างๆขององค์กร
บุคลากรที่มีศกั ยภาพและได้รับการคัดเลือกให้เป็ นผูน้ าการเปลี่ยนแปลง (Change Agents) ของ
องค์กรต่อไปในอนาคต
ผูบ้ ริ หารโครงการ หัวหน้างานและบุคลากรระดับปฏิบตั ิการ

จานวนผู้เข้ าอบรมที่เหมาะสม
เพื่อให้การอบรมมีประสิ ทธิผลในการส่ งมอบองค์ความรู ้ จานวนผูเ้ ข้าอบรมที่เหมาะสม
ประมาณ 30 คน
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Keyword ของหลักสู ตร
E : Change Management, Change Agent, Leadership, Leader, Leading Change, Organization
Change, Successful Change, Change, Transformation, Transition, Strategy, Project Management,
Resistance to Change

T:

การบริ หารการเปลี่ยนแปลง, ผูน้ าการเปลี่ยนแปลง, ผูน้ า, การเปลี่ยนแปลง, กลยุทธ์,

การบริ หารโครงการ, การเปลี่ยนผ่าน, การต่อต้านการเปลี่ยนแปลง

ระยะเวลาการฝึ กอบรม
ระยะเวลา 1 วัน (เวลา 09.00 – 16.30 น.)

แนวทางและเทคนิคที่ใช้ ในการดาเนินหลักสู ตรฝึ กอบรม
 การฝึ กอบรมใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้แบบผูใ้ หญ่ (Adult Learning) โดยเน้นให้ผเู ้ รี ยนได้คิด
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แสดงความคิดเห็น เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้ อหาอย่างแท้จริ ง และ สามารถ
นาไปใช้ได้ทนั ที
o การสร้างและกระตุน้ การสื่ อสาร 2 ทาง เช่น
▪ การแนะนาตัวเอง จุดประสงค์และความคาดหวังจากการอบรม
▪ คาสาคัญต่างๆ (Key Words)
▪ การตั้งคาถามเพื่อกระตุน้ การคิดของผูเ้ ข้าอบรม
o การประเมินผลตนเองหลังการอบรม
▪ ผ่านการนาเสนอผลงานกิจกรรมกลุ่ม (Workshop)
▪ ผ่านการนาไปถ่ายทอดต่อ
o Workshop ประเด็นสาคัญที่สามารถฝึ กทักษะได้
▪ กระตุน้ ให้ฝึกคิดและนาเสนอ
▪ นาเทคนิค เครื่ องมือและแบบฟอร์มมาตรฐานไปทดลองใช้
▪ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในกลุ่มระดมสมอง
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เพื่อนาไปฝึ กฝนเพิ่มเติม
▪ หัวข้อหรื อเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับภารกิจงานของตนเอง

Assignment

 เนื้อหาของหลักสู ตรมีท้ งั การบรรยาย , การระดมสมอง (Brainstorming) , การปฏิบตั ิการ (Work
Shop) , การแสดงสถานการณ์จาลอง (Simulation) และ การนาเสนอ (Present) ทาให้การเรี ยนรู ้ เกิ ดความ
สนุกสนาน และสามารถเข้าใจด้วยตัวเองอย่างแท้จริ ง
 วิทยากรทาหน้าที่เป็ นผูอ้ านวยความสะดวกในการเรี ยนรู ้ ผ่านกระบวนการสอนแนะแบบกลุ่มหรื อ
Group Coaching เพื่อให้ผเู ้ รี ยนรู ้ สามารถพัฒนาประยุกต์เทคนิ คและเครื่ องมือได้อย่างเหมาะสมกับจริ ต
ของตนเอง และนาไปสู่ การใช้ปฏิบตั ิงานจนเกิดความชานาญ
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อัตราค่าบริการและเงื่อนไขการชาระเงิน
o ค่าบริ การฝึ กสอนอบรม (Coaching Fee) :
บาท/วัน จานวนวัน
วัน
คิดเป็ น
บาท
o (Optional) บริ การ Coaching Clinic ให้กบั ผูเ้ ข้าอบรมเพิ่มเติม (3 ชัว่ โมงต่อคนหรื อต่อกลุ่ม)
ค่าบริ การ (Coaching Clinic) :
บาท/วัน(6ชัว่ โมง) จานวนวัน วัน
คิดเป็ น
บาท
รวมค่าบริ การทั้งหมด
บาท
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและการเดินทางและที่พกั กรณี ดาเนินการฝึ กสอนอบรมต่างจังหวัด)
o จานวนผูร้ ับการฝึ กสอนอบรมที่เหมาะสมสาหรับรู ปแบบ Coaching ประมาณ 20-25 คน
(หากจานวนมากกว่านี้ ไม่คิดค่าบริ การเพิ่ม แต่ประสิ ทธิ ผลของการเรี ยนรู ้และการร่ วมกิจกรรม
ฝึ กฝนทักษะจะไม่ทวั่ ถึงหรื อน้อยลง)
o การเตรี ยมการด้านเอกสารและอุปกรณ์ประกอบการอบรม
▪ ต้นฉบับเอกสาร : ดาเนินการโดยวิทยากรที่ปรึ กษา (Coach)
▪ สาเนาเอกสาร : ดาเนินการโดยลูกค้า
o ชาระเงิน ณ วันที่ฝึกอบรมเสร็ จ
สั่งจ่ายเช็ค ในนามบริ ษทั เอ็นมาร์ ก โซลูชนั่ จากัด
เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี 3 0 2 1 0 5 5 2 8 8
ที่อยู่ 112 ซ.รามคาแหง (30/1) ถ.รามคาแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพฯ 10240
รับทราบและอนุมตั ิโดย
…………………………………………….
(……………………………………………)
ตาแหน่ง .........................................................
วันที่ ........../.........../............
(.........................................................ผูร้ ับบริ การ)

เสนอโดย
……………………………………………….
(อาจารย์ ไรย์วนิ ท์ บุญสวัสดิ์)
วิทยากรที่ปรึ กษา (Executive Coach)
วันที่ ........../.........../............
สถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
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