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สรุปเนื้อหา  อบรมหลักสูตร “การบริหารการเปลี่ยนแปลง” 

 

ในสภาวะปัจจุบันที่องค์กรประสบอยู่  คือ  การเปลี่ยนแปลงการด าเนินชีวิตของผู้คนและ

เทคโนโลยีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว แม้แต่ในชีวิตประจ าวัน เรามิอาจปฏิเสธได้ว่าเทคโนโลยีเป็นส่วนส าคัญที่ใช้ในการ

สื่อสารถึงกัน  ส่งข่าวสารทั้งที่ท าให้เกิดประโยชน์และโทษได้เท่า ๆ กัน  สิ่งส าคัญคือผู้รับสารที่จะต้องมี

วิจารณญาณ      ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานที่แข็งแรง        บริหารจัดการชีวิตประจ าวันให้สามารถรับมือกับ

การเปลี่ยนแปลง  ดังนั้น ทักษะการบริหารการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นส่วนส าคัญที่ควรพึงมีในผู้ปฏิบัติงานขององค์กร

ในทุกระดับ 

การค้นหาผู้ปฏิบัติงานที่มีทักษะสอดรับการเป็นแกนน าการเปลี่ยนแปลง (Change Agent)  

องค์กรต้องใช้เวลาและบททดสอบเพ่ือหาคนกลุ่มนี้  นิยมเป็นกลุ่มคนที่ยอมรับ “ความจริง” ของการเปลี่ยนแปลง 

กล้าคิดสิ่งใหม่และวิพากษ์ในเชิงสร้างสรรค์เพ่ือสนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงของผู้ใช้บริการ   มีความรับผิดชอบ

ในหน้าที่ที่ด าเนินอยู่  คิดเป็นระบบและสามารถแบ่งการด าเนินงานที่ต้องการเปลี่ยนแปลงออกเป็น  Section เพ่ือ 

ให้สะดวกในการบริหารจัดการ  มีความรู้และประสบการณ์มากพอที่เพ่ือนร่วมงานให้การยอมรับ และพร้อม

ช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงานที่รับการเปลี่ยนแปลงได้ช้าด้วยความเข้าใจ 
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การเปลี่ยนแปลงที่ถูกสั่งให้เปลี่ยน  เป็นความท้าทายของ Chang Agent ที่จะต้องมีความอดทน

และเข้มแข็งมาก ๆ  การเปลี่ยนแปลงที่ไม่ประสบความส าเร็จ  เป็นเพราะมีพลังกลัวมาก  พลังชี้น าน้อย  ทางแก้ไข

คือทีมบริหารจะต้องเป็น  Change  Leaders  ต้องคิดนอกกรอบที่อาจดูเหมือนว่าจะเป็นไปได้ยาก  ก าหนด

แนวทางการบริหารโดยใช้หลักแข็งในหนุนนอก   ส่งเสริมการวิพากย์ที่มีคุณค่าต่อการเปลี่ยนแปลง องค์กรต้อง

ก าหนดการด าเนินงานแบบท้าทายตัวเอง  เช่น อาจก าหนดเป้าหมายให้สูงไว้  ขยายกรอบความคิด  และที่ส าคัญ

ต้องยุติการหาคนท าผิดพลาด  แต่ควรหาข้อผิดพลาดของการด าเนินงาน 

“เปลี่ยนแปลง” เพ่ือน าพาองค์กรให้อยู่รอด  การมองการณ์ไกลและวิสัยทัศน์ส าคัญ สร้างความ

ยั่งยืน  องค์กรมิอาจปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงได้ที่มีผลกระทบจากทุกมิติ  มีการเปลี่ยนแปลงแบบ Transformer  

และ  Destruction   การเปลี่ยนแปลงที่บรรลุเป้าหมายจะค านึงถึง Timing ที่เหมาะสม Chang Agent  ต้องสร้าง

ความเข้าใจให้ทุกคนเห็นภาพขององค์กรในปัจจุบัน เข้าใจ  ยอมรับเหตุผลของการเปลี่ยนแปลง เพ่ือลดความเสี่ยง

ที่จะเกิดผลกระทบในด้านลบแก่องค์กร  เป็นเรื่องที่ต้องร่วมกันแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง  เพ่ือลดความล้มเหลวของ

การเปลี่ยนแปลงและเพ่ิมความมั่นคงขององค์กร 

ประโยชน์ที่องค์กรได้จากการเปลี่ยนแปลง  กล่าวคือ  องค์กรจะมีวัฒนธรรมในการทบทวน

การด าเนินงานขององค์กรอย่างต่อเนื่อง  เมื่อร่วมกันทบทวนการด าเนินงานบ่อยครั้ง สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาจะเป็น

พิจารณาถึงระบบงานที่มีความเกี่ยวเนื่องและต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มจนจบกระบวนการ  จะเห็นถึงการด าเนินงาน

บางส่วนที่อาจซ้ าซ้อน องค์กรควรเปลี่ยนก่อนที่ผลกระทบจะมาถึง  และเมื่อเปลี่ยนแปลงได้เร็วจะมีโอกาสน าพา

องค์กรสู่ความยั่งยืนได ้  

สิ่งที่องค์กรควรระลึกเสมอ คือการเปลี่ยนแปลงเป็น Process  มิใช่ Project   ควรให้ความส าคัญ

กับการลงมือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง  ความพร้อมขององค์กรส าหรับการเปลี่ยนแปลงควรพิจารณาเกี่ยวกับทัศนคิต

และศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน    ให้ความส าคัญสื่อสารภายในองค์กรให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงภายนอกองค์กร

อาจเริ่มสื่อสารด้วยเรื่องท่ัว ๆ ไป   และเรื่องใกล้ตัว  เช่น หากองค์กรเป็นสถานศึกษาข่าวสารเกี่ยวกับอัตราการเกิด

ของประชากรที่ลดลง  หรือแนวความคิดของวัยรุ่นเกี่ยวกับการเลือกเรียนในสาขาวิชาที่สนใจ เปลี่ยนแปลงไปก็จะ

ส่งผลกระทบต่อองค์กรในลักษณะนี้ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าอย่างแน่นอน  

การเปลี่ยนแปลงใด ๆ  จะเกิดที่คนในองค์กรก่อน  การพิจารณาสัดส่วนของคนในองค์กรที่มีความ

พร้อมส าหรับการเปลี่ยนแปลงส าคัญที่สุด  องค์กรที่มีสัดส่วนของคนในองค์กรที่มีความสุขกับท างานที่รับผิดชอบ

แต่ด าเนินการในแบบที่ปฏิบัติกันมาและเห็นว่าดีแล้ว  การปรับเปลี่ยนการท างานเพียงเล็กน้อยคนกลุ่มนี้จะต่อต้าน

ทันที  หากองค์กรมีสัดส่วนของผู้ปฏิบัติงานลักษณะนี้มากว่าครึ่งหนึ่งขององค์กร   การเปลี่ยนแปลงในองค์กรจะ
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เกิดต้องด าเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไป หากปรับอย่างกระทันหันองค์กรจะได้รับผลกระทบในเชิงลบและแก้ไข

สถานการณ์มาสู่ภาวะปกติได้ยาก  จังหวะและเวลาที่เหมาะสมในการขับเคลื่อนเป็นสิ่งส าคัญ 

การเปลี่ยนแปลงด้วยการน าเทคโนโลยีมา Artificial intelligence  (AI) มาใช้ในการด าเนินงาน  

สิ่งแรกที่ต้องด าเนินการคือการสื่อสารถึงการเปลี่ยนแปลง  (Change) เปลี่ยนอย่างไร  เปลี่ยนแล้วเกิดประโยชน์

อย่างไร  ด้วยคนส่วนมาคิดเสมอว่า AI จะมาแทนคน  องค์กรจะต้องสร้างทีมที่จะเป็นแกนน าการเปลี่ยนแปลง 

(Change Agent)  และแกนน าสร้างทีมของตนเองเพ่ือขยายการเปลี่ยนแปลง  มุ่งเปลี่ยนแปลงที่ทัศนคติของ

ผู้ปฏิบัติงาน  ควรหลีกเลี่ยงการบังคับในทุกกรณีหากไม่ได้รับความร่วมมือ  แต่ควรสร้างระบบงานเล็ก ๆ ที่ได้จาก

การเปลี่ยนแปลงและสื่อสารให้เห็นถึงข้อดีที่ได้จากการเปลี่ยนแปลง เช่น การติดตามความคืบหน้าของเอกสารที่มี

ปริมาณมาก AI สามารถจัดการสิ่งนี้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  

ในทุกการปฏิบัติมีหลักการของการด าเนินงานนั้นอยู่เสมอ   ก่อนลงมือปฏิบัติควรค านึงถึงเป็น

อันดับแรก  สอดคล้องกับเป้าหมายที่องค์กรต้องการให้เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้หรือไม่  ท าความเข้าใจใน

บริบทของกระบวนการด าเนินงาน    การคิดบวกกับทุกสถานการณ์ที่มีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง  การ

ด าเนินงานอาจต้องหยุดชั่วคราวเพ่ือมองผลกระทบและพิจารณาในหลายมิติ เพ่ือให้กระบวนการเป็นไปตามแผนที่

วางไว้ 

ทีมบริหารควรให้โอกาส ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรน าเสนอแนวคิดในการเปลี่ยนแปลงการด าเนินที่

เป็นประจ า  ให้ค าปรึกษาอย่างเปิดกว้างหากกระบวนการที่ เปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบในทางลบกับหน่วยงานที่

เกี่ยวเนื่อง  ร่วมพิจารณาผลกระทบเป็นอย่างไร  เกิดความเสียหายมากน้อยเพียงใด เป็นสื่อกลางในการหารือเพ่ือ

ลดผลกระทบหรือร่วมแก้ไขความเสียหาย ปรับกระบวนการและผลักดันให้การเปลี่ยนแปลงเดินหน้าต่อไป  ทั้งนี้

ทีมบริหารควรมองไปถึงหน่วยงานภายนอกหรือลูกค้าทีจ่ะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 

เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าสัดส่วนแกนน าการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ของผู้ปฏิบัติงาน

ภายในองค์กรเริ่มมีมากขึ้น  จึงเริ่มด าเนินการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ควรพิจารณาร่วมกันถึงเป้าหมาย  

Value Chain  และก าหนดเวลาต้องชัดเจน  วางขั้นตอนการด าเนินการและสร้างความท้าทายของการ

เปลี่ยนแปลง  ค่อยเป็นคอยไปปรับสมดุลให้เห็นผลดีมากกว่าผลเสีย 
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บทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“การบริหารการเปลี่ยนแปลงเป็นหน้าที่รับผิดชอบของทุกคน   

แต่ต้องเป็นการน าของผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงาน” 

ผู้บริการระดับสูง 

ก าหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ / เปน็แบบอย่างที่ดีของการเปลี่ยนแปลง 

 

ผู้บังคับบัญชา 

สื่อสาร / สร้างพลังในทีม / สนับสนุนการปรับตัว 

 

ผู้ปฏิบัติงาน 

ขับเคลื่อน / ร่วมต่อสู้ในช่วงเปลีย่นผ่าน 

 

ผู้บังคับบัญชา 

สื่อสาร / สร้างพลังในทีม / สนับสนุนการปรับตัว 

 

ผู้บังคับบัญชา 

สื่อสาร / สร้างพลังในทีม / สนับสนุนการปรับตัว 

 

ผู้ปฏิบัติงาน 

ขับเคลื่อน / ร่วมต่อสู้ในช่วงเปลีย่นผ่าน 

 

ผู้ปฏิบัติงาน 

ขับเคลื่อน / ร่วมต่อสู้ในช่วงเปลีย่นผ่าน 

 

ผู้ปฏิบัติงาน 

ขับเคลื่อน / ร่วมต่อสู้ในช่วงเปลีย่นผ่าน 

 


