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  Course: 

  Change Management 
การบริหารความเปลีย่นแปลงเพือ่กา้วสู่ความสําเร็จ 
 
Duration: 1 Day (9:00 – 16:00) 
 
หลักการและเหตุผล:   

ต้องยอมรับว่าไม่มีสิ่งใดท่ีคงท่ีถาวรอยู่ได้ตลอดไป ความเปล่ียนแปลงเป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้ได้เสมอ และไม่ว่าสิ่งใด บคุคลใดหรือ
องค์กรใดก็ตามท่ีไม่สามารถปรับตวักบัความเปล่ียนแปลงนัน้ ๆ ได้ ก็ย่อมจะประสบปัญหาตามมาอย่างแน่นอน  โดยเฉพาะองค์กร ท่ี
อยู่ท่ามกลางความผนัผวนต่อสิ่งต่าง ๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบทัง้จากภายในและภายนอก หรือจากสิ่งท่ีไม่คาดคิดต่าง ๆ  ก็ย่ิงจะต้องให้
ความสําคญัต่อความเปล่ียนแปลง  นัน้ ๆ มากย่ิงขึน้ และประการสําคญัคือจะต้องพยายามบริหารจดัการความเปล่ียนแปลงต่าง ๆ 
เหลา่นัน้ ให้เกิดประโยชน์กบัตนให้มากท่ีสดุ 

 การบริหารจดัการความเปล่ียนแปลง ไม่ได้เพียงเพ่ือการอยู่รอด อยู่ได้ หรือการคงอยู่อย่างมีประสิทธิภาพเท่านัน้ หากแต่ต้อง
มีเทคนิคท่ีดีในการบริหารจดัการความเปล่ียนแปลงเพ่ือให้สามารถนําพาไปสู่สิ่งท่ีดีกว่า ประสบความสําเร็จได้มากกว่า และเป็นไป
อยา่งยัง่ยืนอีกด้วย  และผู้ ท่ีมีบทบาทสําคญัก็คือบคุลากรขององค์กรนัน่เอง 

 
วัตถุประสงค์การอบรม: 

 เพ่ือเสริมสร้างและปลกูฝัง ทศันคติ มมุมองท่ีถกูต้อง เก่ียวกบัความเปล่ียนแปลง และการบริหารจดัการความเปล่ียนแปลง 

 เพ่ือให้มี ความรู้ ความเข้าใจท่ีถกูต้อง เก่ียวกบัการบริหารจดัการความเปล่ียนแปลง 

 เพ่ือให้ทราบถงึความสําคญั  และความจําเป็น ของการพฒันาทกัษะความสามารถในการบริหารจดัการความเปล่ียนแปลงอยา่งมี
ประสทิธิภาพ 

 เพ่ือให้ตระหนกัถงึบทบาท และหน้าท่ีความรับผิดชอบในฐานะผู้ ท่ีมีสว่นโดยตรงตอ่การบริหารจดัการความเปล่ียนแปลง 

 เพ่ือให้รู้จกัยอมรับ ปรับตวัแก้ไขและพฒันาตนเองและทีมงานให้มีความสามารถ ในการบริหารจดัการความเปล่ียนแปลงได้อยา่งท่ี
มีประสทิธิภาพ 

 เพ่ือให้สามารถสร้างความรู้ความเข้าใจให้กบัทีมงาน และสามารถสร้างการมีสว่นร่วมในการบริหารจดัการความเปล่ียนแปลงได้
เป็นอยา่งดี 

 เพ่ือให้สามารถจดัทําแผนในการบริหารจดัการความเปล่ียนแปลงได้อยา่งถกูต้อง และสามารถนําแผนไปใช้ได้จริง และดําเนินการ
ตามแผนได้มีประสทิธิภาพ 

 เพ่ือให้สามารถสร้างอดุมการณ์ร่วม ตลอดจน แนวคิด ทศันคติ ของตนเองและทีมงานตอ่การบริหารจดัการความเปล่ียนแปลง เพ่ือ
ความสําเร็จขององค์กรอยา่งมีประสทิธิภาพ  
 

หัวข้อการอบรม: 

 ความเปล่ียนแปลงคืออะไร ทําไมต้องให้ความสําคญั ? 

 ปัญหาท่ีต้องหาคําตอบ “กลวัการเปล่ียนแปลง หรือกลวัถกูเปล่ียนแปลง” 

 ทําไมองค์กรต้องมีความเปล่ียนแปลง 

 ปัจจยัสําคญัท่ีสง่ผลกระทบตอ่การเปล่ียนแปลงขององค์กร 
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 What is Change Management? 
 จําเป็นอยา่งไรท่ีจะต้องบริหารจดัการกบัความเปล่ียนแปลง 
 ความรู้ความเข้าใจท่ีถกูต้องเก่ียวกบัการบริหารจดัการความเปล่ียนแปลง 
 ความสําเร็จขององค์กรท่ีสง่ผลมาจากการบริหารจดัการความเปล่ียนแปลง 

 ปัญหาและอปุสรรคท่ีสร้างความล้มเหลวและไปไมถ่งึดวงดาว 

 การบริหารจดัการความเปล่ียนแปลงไมใ่ช่เร่ืองยากอยา่งท่ีคิด 

 ใครผู้ มีบทบาทสําคญัในการบริหารจดัการความเปล่ียนแปลง 

 Key Success Factors? 

 หลกัการท่ีสําคญัของการบริหารจดัการความเปล่ียนแปลง 

 แนวทางการเตรียมความพร้อมสูค่วามสําเร็จ 

 กระบวนการ ขัน้ตอน ของการบริหารจดัการความเปล่ียนแปลงท่ีมีประสทิธิภาพ 

 กลยทุธ์สตูรเด็ดของการบริหารจดัการความเปล่ียนแปลงแตล่ะแบบ 

 แนวทางและกระบวนการขัน้ตอนในการจดัทําแผนการบริหารจดัการความเปล่ียนแปลงสูค่วามสําเร็จ (ตามบทบาทหน้าท่ีจริงท่ี
รับผิดชอบ) 

 กระบวนการในการแชร์ความสําเร็จของทีมจากการเปล่ียนแปลงท่ีดําเนินการ 

 การจดัทํา Action Plan และการนําเสนอ 

 การร่วมสร้างอดุมการณ์ แนวคิด ทศันคติ ของตนเองและทีมงานตอ่การบริหารจดัการความเปล่ียนแปลง เพ่ือความสําเร็จของ
องค์กรอยา่งมีประสทิธิภาพ  
 

รูปแบบการอบรม: 

 กิจกรรมกลุม่สมัพนัธ์ท่ีแปลกใหม ่สนกุสนาน  เป็นกนัเอง 

 รูปแบบการอบรมเป็นลกัษณะอบรมเชิงปฏิบติัการ เป็นการบรรยายท่ีมีกิจกรรมสลบัตลอดเวลา  โดยวิทยากรมืออาชีพได้
บรรยากาศท่ีหลากหลายตลอดการอบรม 

 กิจกรรมจดัทําแผน การนําเสนอและการร่วมวิเคราะห์จากสภาพงานจริงในองค์กร 

 ร่วมสรุปข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะสูก่ารบริหารจดัการความเปล่ียนแปลงในสภาพงานท่ีรับผิดชอบจริงในองค์กรโดยเน้นการให้
ความสําคญั กบัประโยชน์ท่ีได้รับอยา่งแท้จริง  
 

เหมาะสาํหรับ: 

 เจ้าของกิจการ หวัหน้างาน ผู้บริหาร หวัหน้าแผนก/ฝ่าย รวมทัง้ผู้ ท่ีสนใจปรับเปล่ียนพฤติกรรม ความเช่ือ Value Beliefs System 
ของคนในองค์กร เพ่ือสร้างวฒันธรรมองค์กรได้อยา่งแท้จริง 
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Why Boston Network? 
 

 World Class Curriculum - our course curriculums incorporate best-in-business thinking and 
practices and are designed for all organizational levels.   

 Renowned Trainers - all our seminars, conferences are led by senior executives, managers, 
authors, educators, consultants, even CEOs. They’re not only skilled speakers, but top business 
practitioners who have been in the trenches 

 Satisfaction Guarantee - we are totally focused on customer satisfaction. Our 100% customer 
satisfaction guarantee is the factor that will distinct us from others.   

 Experienced Training Specialist - with more than five years of experiences, we bring in latest 
business know-how, world-class cutting edge management knowledge, and valuable insights to 
Thai society. We held over 200 seminar events each year with more than 10,000 executive 
participants countrywide.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

100% Satisfaction Guarantee 
After attending Boston Network seminar or event, if you are not fully satisfied that we 
have delivered everything promised. Simply notify the seminar administrator by the lunch 
break and we will refund the entire registration fee. 


