
John Paul Kotter 
 

History 
 

John Paul Kotter เกดิในปี 1946  ส ำเร็จกำรศกึษำขัน้ปรญิญำตรจีำกคณะวทิยำศำสตร ์

สำขำวศิวไฟฟ้ำและวทิยำศำสตรค์อมพวิเตอร ์ จำกสถำบันเทคโนโลยแีหง่แมสซำชเูสทส ์ / 

Massachusetts Institute of Technology (MIT)  ในปี 1968  และจบปรญิญำโทวทิยำศำสตร์

จำก MIT  ในปี 1970  ตอ่มำ ไดส้ ำเร็จกำรศกึษำขัน้ปรญิญำเอกสำขำบรหิำรธรุกจิ จำกโรงเรยีน

บรหิำรธรุกจิ ฮำวเวรธิ ์ ในปี 1972  เขำเป็นศษิยเ์กำ่ของสมำคม Sigma Phi Epsilon   และได ้

รว่มงำนกับโรงเรยีนบรหิำรธรุกจิ  ฮำวเวรธิ ์ในปี 1972 และไดด้ ำรงต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ในปี 

1980  บทควำมของ Kotter  ใน Harvard Business Review กวำ่ 20 ปีทีผ่ำ่นมำไดรั้บกำร

ตพีมิพซ์ ้ำมำกกวำ่นักเขยีนทีโ่ดด่เดน่อกีนับรอ้ยทีเ่ขยีนเรือ่งสง่ส ำนักพมิพแ์หง่นีใ้นระหวำ่ง

ชว่งเวลำเดยีวกัน    Kotter ท ำงำนกับโรงเรยีนบรหิำรธรุกจิ ฮำวเวรธิ ์ตัง้แตปี่ 1972  ในปี 1980  

เริม่เป็นอำจำรยส์อนที ่Harvard Business School เมือ่อำย ุ33 ปีไดรั้บต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ที่

อำยนุอ้ยทีส่ดุในมหำวทิยำลัย      

ปัจจบุัน Kotter อำศัยอยูใ่น Cambridge, Massachusetts  และ Ashland, New Hampshire  

กับภรรยำของเขำ  Nancy Dearman และลกู ๆ      
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Known for 
 
John P Kotter เป็นทีรู่จั้กในระดับนำนำชำตอิยำ่งกวำ้งขวำ้งในฐำนะผูบ้รรยำยในหัวขอ้ของ 

ภำวะผูน้ ำ และ กำรเปลีย่นแปลง ผลงำนอันเป็นทีก่ลำ่วขำนคอื ท ำอยำ่งไรใหบ้รรลกุำร

ปรับเปลีย่นองคก์รอยำ่งแทจ้รงิ   โคโนสเุกะ มำสชุติะ  ศำสตรำจำรย์แหง่ภำวะผูน้ ำ,  ศำสตรำ  

จำรย์กติตคิณุแหง่โรงเรยีนบรหิำรธรุกจิ ฮำวเวรธิ ์และบัณฑติจำก MIT และ ฮำวเวรธิ ์  ได ้

พสิจูนถ์งึประสบกำรณ์อันกวำ้งไกลของ Kotter และควำมรูใ้นเรือ่งกำรเปลีย่นแปลงและภำวะ

ผูน้ ำทีไ่ดรั้บกำรยอมรับ  Kotter ไดร้เิริม่กอ่ตัง้  Kotter International ซึง่เป็นองคก์รทีช่ว่ยผูน้ ำ

บรษัิท 5,000 แหง่ พัฒนำทักษะทีใ่ชง้ำนไดแ้ละสรำ้งองคป์ระกอบดำ้นวทิยำกำรทีจ่ ำเป็นตอ่

กำรเปลีย่นแปลงทีซ่บัซอ้นและสภำพแวดลอ้มทำงธรุกจิขนำดใหญ ่  

จอหน์ คอตเตอร"์ ยังไดรั้บกำรโหวตใหเ้ป็น Leadership Guru อันดับ 1 ในสหรัฐอเมรกิำ จำก
องคก์รชัน้น ำกวำ่ 500 องคก์ร Kotter แตง่หนังสอื 18 เลม่ 12 เลม่เป็นหนังสอืทีข่ำยดีท่ีส่ดุ 
ผลงำนทีไ่ดรั้บตพีมิพเ์ป็นภำษำตำ่งประเทศกวำ่ 150 ครัง้ และมยีอดขำยมำกกวำ่ 3 ลำ้นฉบับ
ซึง่หนึง่ในนัน้คอื Leading Change ในปี 1996 ทีบ่อกถงึกลยทุธใ์นกำรสรำ้งกำรเปลีย่นแปลง
ทัง้หมด 8 ขัน้ตอน รวมถงึหนังสอื "เมือ่ภเูขำน ้ำแข็งละลำย" หรอืในชือ่ภำษำอังกฤษคอื "The 
Iceberg is Melting" 
     
ตลอดอำชพีของเขำ ดร. Kotter  ไดท้ ำงำนรว่มกับหลำยรอ้ยองคก์รท่ัวโลกเพือ่ชว่ยใหพ้วกเขำ
ประสบควำมส ำเร็จ Kotter International  กอ่ตัง้ข ึน้เพือ่ชว่ยสรำ้งสมรรถนะกำรเป็นผูน้ ำกำร
เปลีย่นแปลงและสรำ้งกำรแขง่ขนัมำกขึน้ องคก์รท่ัวโลกมกีำรปรับตัว Kotter International ได ้
มกีำรสรำ้งตอ่เนือ่ง โดยกำรสรำ้งแหลง่ขอ้มลูส ำหรับผูน้ ำทีจ่ะชว่ยใหพ้วกเขำมภีำวะกำรน ำได ้
อยำ่งมปีระสทิธภิำพในอนำคต 

 
Which organization uses  J.P.Kotter’s  concept 
 

องคก์รทีน่ ำเอำหลักทฤษฏกีำรปรับตัวเพือ่กำรเปลีย่นแปลงไปปรับใชอ้ยำ่งไดผ้ลดคีอื  :-      

1. Coca Cola    

2. Novartis     

3. Johnson & Johnson 

4. SCB 

5. Property Perfect      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Distinguished works 
 
ผลงำนไดรั้บกำรยอมรับวำ่เป็นเลศิทำงดำ้นภำวะผูน้ ำและกำรเปลีย่นแปลง (Leadership 

and Change) หนังสอืทีเ่ป็นทีรู่จั้กกวำ้งขวำงและไดรั้บกำรแปลหลำยภำษำไดแ้ก ่Leading 
Change (1996), The Heart of Change (2002), Our Iceberg Is Melting (2006), 

 
หลักกำรส ำคัญ ของ Kotter เหลำ่นี ้ไดแ้ก ่
 
The 8-Step Process for Leading Change 
Our Iceberg Is Melting 
The Head and Heart  
 

 

ผลงำนหนังสอืขำยดขีองเขำทีม่ยีอดกวำ่ 1 ลำ้นฉบับ  ในชดุ Leading Change ไดร้วบรวมเอำ

ผลงำนวจัิยขององคก์รกวำ่ 100 แหง่ท่ัวโลกทัง้จำกอเมรกิำ  ยโุรป และเอเชยี รวบรวมเป็น

ค ำพดูทีเ่ขำ้ใจงำ่ย  ทีม่ำของหนังสอืเลม่นีเ้กดิจำกควำมตระหนักรูถ้งึภำวะแวดลอ้มทีม่กีำร

เปลีย่นแปลงอยำ่งตอ่เนือ่ง   ท ำใหก้ำรด ำเนนิกจิกำรตำ่ง ๆ จ ำเป็นตอ้งมกีำรปรับตัว ปัญหำ

ไมไ่ดอ้ยูท่ีท่ศิทำงในกำรปรับตัวแตปั่ญหำคอืจะท ำอยำ่งไรใหอ้งคก์รสำมำรถปรับตัวหรอื

เปลีย่นแปลงไดใ้นทศิทำงทีป่รำรถนำ โดยใชแ้นวทำงกำรเปลีย่นแปลงองคก์รโดยใชว้ธิกีำรน ำ 

(Leading Change) ซึง่ท ำใหค้นเกดิควำมตระหนัก มสีว่นรว่ม และน ำไปสูค่วำมส ำเร็จในกำร

เปลีย่นแปลง 

 

The 8-Step Process for Leading Change 
 
Kotter ไดเ้สนอแนวคดิกระบวนกำรเปลีย่นแปลง 8 ขัน้ตอน (The Eight Stage Change 
Process) ซึง่เป็นแนวคดิทีเ่กีย่วกับกำรเปลีย่นแปลงองคก์รอยำ่งมปีระสทิธภิำพ เพือ่รองรับตอ่
กำรเปลีย่นแปลงและกำรแขง่ขนัในตลำดโลก และเป็นกำรเปลีย่นแปลงไปสูอ่นำคตทีด่กีวำ่ 
กระบวนกำรดังกลำ่วประกอบดว้ย 8 ขัน้ตอนซึง่มนีอ้ยคนนักทีจ่ะเขำ้ใจและจัดกำรกับ
กระบวนกำรดังกลำ่วไดด้ ีกระบวนกำรเปลีย่นแปลง 8 ขัน้ตอนประกอบดว้ย 
 
• 1. กำรสรำ้งควำมรูส้กึวำ่ตอ้งลงมอืท ำอยำ่งเรง่ดว่น (Establishing a Sense of Urgency) 
ดว้ยกำรประเมนิสภำวะทำงกำรตลำดและคูแ่ขง่ขนั ชีใ้หเ้ห็นถงึวกิฤตกำร และโอกำสหรอื
ชอ่งทำงในกำรผำ่นพน้ภำวะวกิฤต 
 
• 2. สรำ้งทมีผูน้ ำกำรเปลีย่นแปลง (Creating the Guiding Coalition) ดว้ยกำรก ำหนดใหม้ี
กลุม่ท ำงำนเป็นทมี และใหม้อี ำนำจมำกพอทีจ่ะน ำคนอืน่ๆ ในองคก์รไปสูก่ำรเปลีย่นแปลงครัง้
ใหญ ่ 

http://www.kotterinternational.com/kotterprinciples/changesteps
http://www.kotterinternational.com/kotterprinciples/changesteps


 
• 3. พัฒนำวสิยัทัศนแ์ละกลยทุธ ์(Developing a Vision and Strategy) ดว้ยกำรสรำ้ง
วสิยัทัศนท์ีช่ดัเจน อัน 
น ำไปสูก่ำรเปลีย่นแปลง รวมทัง้ก ำหนดกลยทุธก์ำรเปลีย่นแปลงทีจ่ะท ำใหว้สิยัทัศนนั์น้
กลำยเป็นจรงิ 
 
• 4. สือ่สำรวสิยัทัศนข์องกำรเปลีย่นแปลง (Communicating the Change Vision) ดว้ยกำรใช ้

เครือ่งมอืทกุชนดิ เทำ่ทีจ่ะเป็นไปได ้ในกำรสือ่สำรวสิยัทัศนแ์ละกลยทุธนั์น้แกค่นในองคก์รดว้ย
กำรชีน้ ำ และกำรจ ำลองสถำนกำรณ์ จนคนเริม่ยอมรับวสิยัทัศนนั์น้และเริม่เปลีย่นแปลง 
 
• 5. กำรใหอ้ ำนำจทีจ่ะท ำกำรเปลีย่นแปลง (Empowering Broad-Based Action) ดว้ยกำร
ปรับเปลีย่นระบบ หรอืโครงสรำ้งขององคก์ร หรอืแมก้ระท่ังกำรก ำหนดกจิกรรม หรอืวธิกีำรตำ่งๆ 
เพือ่ขจัดอปุสรรคหรอืควำมเสีย่งทีม่ตีอ่วสิยัทัศนอ์ันน ำไปสูก่ำรเปลีย่นแปลง 
 
• 6. สรำ้งชยัชนะระยะสัน้ (Generating Shot-Term Wins) ดว้ยกำรท ำใหก้ำรเปลีย่นแปลง
ปรำกฎผลออกมำในรปูของควำมส ำเร็จ หรอืชยัชนะ พรอ้มกับกำรใหร้ำงวลัเพือ่สรำ้งแรงจงูใจให ้
เกดิขึน้ 
 
• 7. กำรรักษำกำรเปลีย่นแปลงใหค้งอยู ่และสรำ้งกำรเปลีย่นแปลงใหมท่ีด่กีวำ่ (Consolidating 
Gains and Producing More Change) ดว้ยกำรปรับเปลีย่นระบบ โครงสรำ้ง และนโยบำยให ้
สอดคลอ้งกับแนวทำงกำรเปลีย่นแปลง กำรสนับสนุนและพัฒนำบคุลำกรทีเ่ป็นก ำลังส ำคัญใน
กำรเปลีย่นแปลง รวมทัง้กำรหำชอ่งทำง หรอืแนวคดิใหม ่รวมทัง้กำรสรำ้งกลุม่ผูน้ ำกำร
เปลีย่นแปลงกลุม่ใหม่ๆ  เพือ่ใหเ้กดิกำรเปลีย่นแปลงระลอกแลว้ระลอกเลำ่อยำ่งไมข่ำดสำย 
 
• 8.รักษำกำรเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ ใหค้งอยูเ่ป็นวฒันธรรมขององคก์ร (Anchoring New 
Approaches in the Culture) ดว้ยกำรเปลีย่นแปลงวฒันธรรมองคก์รใหม ่ทีใ่หค้วำมส ำคัญกับ
กำรพัฒนำ กำรสรำ้งภำวะผูน้ ำ และควำมส ำเร็จทีเ่กดิขึน้ในองคก์ร 
 
นอกจำกนัน้ Kotter ยังอธบิำยวำ่กำรเปลีย่นแปลงในองคก์รจะประสบควำมส ำเร็จนัน้ ตอ้งให ้
ควำมส ำคัญกับขัน้ตอนของกำรเปลีย่นแปลง (Importance of Sequence) ซึง่จะตอ้งเป็นไป
ตำมล ำดับ หำกเกดิกำรเปลีย่นแปลงอยำ่งรวดเร็ว หรอืขำ้มขัน้ตอนก็มักจะเกดิปัญหำอยูเ่สมอ 
รวมทัง้กำรสรำ้งโครงกำรยอ่ยๆขึน้ในโครงกำรเปลีย่นแปลง (Projects within Projects) ซึง่กำร
เปลีย่นแปลงองคก์รนัน้ จ ำเป็นจะตอ้งมกีำรสรำ้งโครงกำรยอ่ยๆ ขึน้หลำยโครงกำร เพือ่ให ้
เกดิผลหรอืควำมส ำเร็จในระยะสัน้เป็นระยะๆ รวมทัง้หำกเกดิอปุสรรคขึน้ ก็สำมำรถเปลีย่นแปลง
กลยทุธไ์ดต้ลอดเวลำ และนอกจำกนัน้ Kotter ยังแสดงใหเ้ห็นวำ่ กำรบรหิำรในลักษณะของกำร
เป็นผูน้ ำ (Leadership) มบีทบำทควำมส ำคัญตอ่กำรเปลีย่นแปลงมำกกวำ่ กำรบรหิำรใน
ลักษณะของกำรจัดกำร (Management) โดยกำรจัดกำรสำมำรถเพิม่ประสทิธภิำพใน
ขบวนกำรผลติได ้ในขณะทีก่ำรเป็นผูน้ ำ สำมำรถท ำใหเ้กดิกำรเปลีย่นแปลงในกำรผลติ อัน
น ำมำซึง่ผลประโยชนท์ีม่ำกกวำ่ และยังเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำของอนำคตตอ่ไป  
 

 

 

 



Our Iceberg Is Melting (2006) 

 

เมือ่ภเูขำน ้ำแข็งละลำย : ปฏบิัตกิำรเปลีย่นแปลงเพือ่ควำมอยูร่อดและควำมส ำเร็จใน
ชวีติและกำรงำน / John P Kotter และ Holger Rathgeber  

เป็นหนังสอืรวมวธิกีำรเตรยีมรับกำรเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึน้เปลีย่นแปลงตลอดเวลำของ
โลก พรอ้มวธิกีำรแกไ้ขปัญหำ ผูเ้ขยีนน ำเสนอโดยใชน้กเพนกวนิแตล่ะตัวจ ำลองเป็นผูค้นในแต่
ละแบบ สือ่ใหเ้ห็นภำพของแตล่ะสงัคม ทีก่ ำลังจะมกีำรเปลีย่นแปลงเหมำะส ำหรับทกุทำ่นทีค่ดิ
วำ่กำรเปลีย่นแปลงเป็นสิง่ทีห่ลกีเลีย่งไมไ่ด ้ดังนัน้ กำรเตรยีมรับกำรเปลีย่นแปลงอยำ่งมี
ประสทิธผิล คอืวธิทีีด่ทีีส่ดุ 

นทิำนเป็นเรือ่งเกีย่วกับนกเพนกวนิอำณำนคิมในทวปีแอนตำรก์ตกิำ กลุม่ของนกเพนกวนิ
จักรพรรดทิีส่วยงำมอยูใ่นฐำนะทีพ่วกเขำมมีำนำนหลำยปี แลว้นกตัวหนึง่อยำกรูอ้ยำกเห็นพบ
ปัญหำรำ้ยแรงทีอ่ำจคกุคำมบำ้นของพวกเขำและเมือ่เขำยกประเด็นเรือ่งทีไ่มม่ใีครฟังเขำ และ
ตัวละครในเรือ่งคอื เฟร็ด, อลซิ, หลยุส,์ Buddy ศำสตรำจำรยแ์ละ NoNo เป็นเรือ่งของควำม
ตำ้นทำนตอ่กำรเปลีย่นแปลงและกำรกระท ำทีก่ลำ้หำญ มอีปุสรรคทีด่ยูำกล ำบำก กำรใชก้ลยทุธ์
ทีฉ่ลำดส ำหรับกำรรับมอืกบัอปุสรรคเหลำ่นัน้ สะทอ้นใหเ้ห็นวำ่เป็นเรือ่งทีอ่ำจเกดิขึน้ไดเ้สมอ

รอบตัวเรำในรปูแบบทีแ่ตกตำ่งกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Creating a Sense of Urgency 

A Sense of Urgency (2008) 

 

 
กำรเปลีย่นแปลงในโลกทีม่อีัตรำเพิม่ขึน้ มหีลำยปัจจัยทีบ่ง่ชีว้ำ่ไมเ่พยีง แตก่ำร

เปลีย่นแปลงของโลกทีเ่ปลีย่นแปลงไปอยำ่งรวดเร็ว แตอ่ัตรำกำรเปลีย่นแปลงสง่ผลตอ่กำร
ก ำหนดลักษณะของโลกธรุกจิในอนำคตดว้ย  พดูถงึขัน้ตอนทีย่ำกทีส่ดุของ 8 ขัน้ตอนกำร
เปลีย่นแปลงและเป็นขัน้ตอนทีส่ว่นใหญม่ักจะมองขำ้มคอืกระบวนกำรเพิม่ควำมเรง่ดว่นใน
องคก์รส ำหรับควำมตอ้งกำรส ำหรับกำรเปลีย่นแปลงเพือ่องคก์รทีป่ระสบควำมส ำเร็จ 
 
 

Management vs. Leadership 

เมือ่องคก์รมคีวำมสำมำรถสงูในกำรจัดกำรและควำมเป็นผูน้ ำพวกเขำจะสำมำรถ
ตอบสนองควำมทำ้ทำยในวนันีเ้ชน่เดยีวกับวนัพรุง่นี ้อยำ่งไรก็ตำมองคก์รสว่นใหญม่ักจะขำด
อยำ่งใดอยำ่งหนึง่ เมือ่ผูบ้รหิำรมอียูโ่ดยควำมเป็นผูน้ ำของ บรษัิท มักจะไมส่ำมำรถทีจ่ะเปลีย่น 
และเมือ่ผูน้ ำทีม่อียูโ่ดยไมต่อ้งจัดกำร บรษัิท เป็นเพยีงเป็นทีแ่ข็งแกรง่ในฐำนะผูน้ ำของเสน่ห ์
เวลำสว่นใหญข่ององคก์รเป็น overstaffed กับผูจั้ดกำร แตข่ำดควำมเป็นผูน้ ำพอทีจ่ะชว่ยให ้
พวกเขำจัดกำรกับกำรเปลีย่นแปลงอยำ่ง

ตอ่เนือ่ง 

http://www.kotterinternational.com/kotterprinciples/urgency
http://harvardbusinessonline.hbsp.harvard.edu/b01/en/common/item_detail.jhtml;jsessionid=CRCRLZF0O3ORCAKRGWCB5VQBKE0YOISW?id=10007


The Head and Heart  

The Heart of Change 

หนังสอืเลม่นี ้เป็นเลม่ตอ่ทีผู่เ้ขยีนเคยเขยีนไวค้อื Leading Change  

"ถำ้คณุเคยพยำยำมจะเปลีย่นแปลงอะไรสกัอยำ่ง คณุคงรูว้ำ่มันยำกแคไ่หน แลว้ถำ้คณุ

ตอ้งกำรจะเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของคนทัง้องคก์รละ่ คณุจะตอ้งท ำอยำ่งไรจงึจะสำมำรถสง่

สำรแหง่กำรเปลีย่นแปลงของคณุไปถงึพวกเขำไดอ้ยำ่งท่ัวถงึ และท ำใหพ้วกเขำสำมำรถ

เปลีย่นแปลงพฤตกิรรมไดอ้ยำ่งแทจ้รงิ  

กำรเปลีย่นแปลงจะเกดิขึน้ เมือ่กระตุน้ใหค้น "รูส้กึ" ตำ่ง  หัวใจของกำรเปลีย่นแปลงคอื 

เปลีย่นทีห่ัวใจไมใ่ชท่ีส่มอง  

กระบวนกำรใหมท่ีน่ ำไปสูก่ำรเปลีย่นแปลงคอื กระบวนกำร  

เห็น   >>>   รูส้กึ   >>>   เปลีย่นแปลง  

กระตุน้ใหค้นลงมอืท ำ ดว้ยกำรแสดง ใหค้นเห็นถงึควำมจ ำเป็นเรง่ดว่นทีจ่ะตอ้งเปลีย่นแปลง ซึง่

จะกระตุน้ใหพ้วกเขำเกดิควำมรูส้กึอยำกเปลีย่นแปลง ใหค้ ำแนะน ำเรือ่งกำรเปลีย่นแปลงให ้

ส ำเร็จ ทีต่รงไปตรงมำ และใหต้ัวอยำ่งเรือ่งจรงิของบรษัิททีเ่คยเปลีย่นแปลงส ำเร็จมำแลว้ 

 

 

THINKING กำรคดิทีแ่ตกตำ่งกันสำมำรถชว่ยเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมและน ำไปสูผ่ลลัพธท์ีด่กีวำ่ 
     
         •รวบรวมขอ้มลูและกำรวเิครำะหข์อ้มลู 
         •น ำเสนอขอ้มลูและเหตผุลเพือ่เปลีย่นควำมคดิของผูค้น 
         •คดิเปลีย่นแปลงในทีส่ดุก็จะเปลีย่นพฤตกิรรม 
 
 



 FEELING ทีแ่ตกตำ่งกันสำมำรถเปลีย่นพฤตกิรรมไดม้ำกขึน้และน ำไปสูผ่ลลัพธท์ีด่ยี ิง่ข ึน้ 
         
         •สรำ้งควำมประหลำดใจและน่ำสนใจ  
         •กำรเปลีย่นแปลงประสบกำรณ์วธิกีำรทีค่นรูส้กึตอ่สถำนกำรณ์ 
         •กำรเปลีย่นแปลงควำมรูส้กึสำมำรถน ำไปสูก่ำรเปลีย่นแปลงทีส่ ำคัญในกำรท ำงำน 

 

Leading Bold Change 
 
 

หลักสตูร Leading Bold Change เกดิขึน้ครัง้แรกในประเทศสหรัฐอเมรกิำ ปัจจบุันมกีำร
สอนเกอืบ 20 ประเทศท่ัวโลก สว่นภมูภิำคเอเซยีแปซฟิิคมกีำรสอนในประเทศสงิคโปร,์ 
มำเลเซยี, อนิโดนเีซยี, ฟิลปิปินส,์ จนี และไตห้วนั 
 
 

บรษัิท ออคดิ สลงิชอท จ ำกัด หลักสตูร Leading Bold Change ไดซ้ือ้ลขิสทิธิจ์ำก

จอหน์ คอตเตอร ์ดว้ยมลูคำ่หลำยลำ้นบำท เหมำะส ำหรับกำรบรหิำรจัดกำรกำรเปลีย่นแปลงที่

สำมำรถน ำกลับไปใชไ้ดทั้นท ีทัง้ยังมแีนวทำงกำรน ำเสนอทีน่่ำสนใจ เพรำะใชเ้รือ่งรำวของ

เหลำ่นกเพนกวนิทีป่ระสบควำมส ำเร็จในกำรเปลีย่นแปลงมำเป็นพลอตเรือ่ง โดยเลำ่ถงึพลังแหง่

กำรเปลีย่นแปลงทัง้หมด 8 ขัน้ตอน" 

ฐำนลกูคำ้ปัจจบุันทีม่อียูก่วำ่ 300 รำย ซึง่สว่นใหญเ่ป็นลกูคำ้ธนำคำร และอืน่ ๆ 

 

บรษัิท ออคดิ สลงิชอท จ ำกัด เป็นผูไ้ดรั้บลขิสทิธิอ์ยำ่งถกูตอ้ง โดยม ี"ดร.ธญั ธ ำรง

นำวำสวสัดิ"์ เป็นวทิยำกรผูส้อนหลักสตูรนี ้ เนือ่งจำก "ดร.ธัญ" เป็นผูไ้ดรั้บประกำศนยีบัตร

วทิยำกรหลักสตูร John Kotter"s Leading Bold Change เป็นคนแรกของประเทศไทย 

 

รำยละเอยีดของหลกัสตูรนีจ้ะแบง่ออกเป็น 3 ประเภท คอื  

 

1. Executive Briefing เหมำะส ำหรับผูบ้รหิำรระดับสงู เพือ่ใหเ้ขำ้ใจแนวทำงในกำรน ำกำร

เปลีย่นแปลงทีเ่ป็นขัน้ เป็นตอน ทัง้ยังไดป้ระสทิธภิำพ และประสทิธผิล 

 

2. Intensive Workshop เหมำะส ำหรับผูบ้รหิำรระดับสงู กลำง ตน้ และ Change Agents ซึง่จะ

น ำไปบรหิำรกำรเปลีย่นแปลงจรงิในกำรท ำงำน ทีเ่นน้กำรฝึกปฏบิัต ิเพือ่ใหเ้กดิทักษะ และควำม

ช ำนำญ 

 

3. In Action Workshop เหมำะส ำหรับองคก์รทีม่โีครงกำรเปลีย่นแปลงทีช่ดัเจน และตอ้งกำร

น ำโครงกำรนัน้มำท ำจรงิ ๆ ในเวริก์ช็อป เพือ่ใหส้ำมำรถน ำกลับไปใชใ้นกำรน ำ และกำรบรหิำร

กำรเปลีย่นแปลงเรือ่งนัน้ ๆ ไดจ้รงิภำยในองคก์ร 

 

เนือ้หำโดยรวมประกอบดว้ย  

กำรเขำ้ใจถงึ หลักกำร 8 ขัน้ตอนของ "จอหน์ คอตเตอร"์ ในกำรน ำองคก์รไปสูค่วำม

เปลีย่นแปลง หำกยังจะเขำ้ใจกระบวนกำรทีไ่ดรั้บกำรกลั่นกรองจำกกำรเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้



จรงิในองคก์รตำ่ง ๆ ตำมล ำดับขัน้ตอนของกำรปฏบิัตทิีเ่หมำะสม ซึง่จะชว่ยใหผู้เ้ขำ้รับกำรอบรม

ไดค้วำมรู ้และเขำ้ใจถงึวธิกีำรน ำกำรเปลีย่นแปลง เชน่ ควำมส ำคัญอยำ่งยิง่ของกำรสรำ้งส ำนกึ

แหง่ควำมรบีเรง่ และควำมกระตอืรอืลน้ตอ่กำรเปลีย่นแปลง" 

กำรวำงคนในทมีใหเ้หมำะสมกับผลลพัธท์ีต่อ้งกำร กำรประเมนิสถำนกำรณ์ปัจจบุันขององคก์ร 

เพือ่กำรสรำ้งวสิยัทัศนท์ีถ่กูตอ้ง กำรทดลองวำงแผนปฏบิัต ิกำรเรยีนรูว้ธิกีำรประเมนิสถำนะของ

เสน้ทำงสูก่ำรเปลีย่นแปลง เพือ่ก ำหนดทศิทำงในกำรตอบสนองตอ่ปัญหำตำ่ง ๆ ไดอ้ยำ่ง 

เหมำะสมทันเวลำ 

 

กำรหำวธิที ำใหก้ำรเปลีย่นแปลงกลำยเป็นวฒันธรรมทีย่ั่งยนืขององคก์ร  

เพรำะเนือ้หำของหลักสตูรมหีัวใจ 3 ประสำน คอื 

1.ประสำนงำนดำ้นวจัิย 

2.ประสำนงำนดำ้นคน้ควำ้ 

3. ประสำนงำนดำ้นกำรปฏบิัต ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



http://www.kotterinternational.com/kotterprinciples 

http://www.kotterinternational.com/kotterprinciples/our-iceberg-is-melting 

http://www.youtube.com/watch?v=HJHYtTYkdCU&feature=related 

http://www.siamkm.com/BookReviews/LeadingChange/LeadingChange.html 

http://leadership.exteen.com/20080718/the-heart-of-change-leading-change-1 

 

 

 

 

 

http://www.kotterinternational.com/kotterprinciples
http://www.kotterinternational.com/kotterprinciples/our-iceberg-is-melting
http://www.siamkm.com/BookReviews/LeadingChange/LeadingChange.html

