CHANGE
พลิกความไม่แน่นอนให้เป็นโอกาส

การเปลี่่�ยนแปลงเกิิดขึ้้ �นตลอดเวลา ขึ้้ �นกัับว่่าเราเลืือกที่่�จะเป็็ น “ผู้้�เปลี่่�ยน” หรืื อ “ผู้้�ถูกู เปลี่่�ยน”
ถึึงกระนั้้�นก็็ตาม เมื่่�อต้้องเผชิิญกัับการเปลี่่�ยนแปลง องค์์กรจำำ�นวนมากมัักจะมุ่่ง� เป้้าไปที่่�กระบวนการ ทว่่าการเปลี่่�ยนแปลงที่่�ประสบ
ผลสำำ�เร็็ จต้้องการมากกว่่านั้้�น – เพราะคนต่่ างหากที่่�เป็็ นผู้้�ทำ�ำ ให้้การเปลี่่�ยนแปลงเกิิดขึ้้น� และในฐานะปุุถุุชน เราถููกกำำ�หนดให้้มีี
ปฏิิกิิริิยาตอบโต้้การเปลี่่�ยนแปลงโดยสััญชาตญาณความอยู่่�รอดของมนุุษย์์ ซึ่่ง� อาจทำำ�ให้้การเปลี่่�ยนแปลงเป็็ นเรื่่� องยากหรืื อน่่าสะพรึึง
How t Turn Uncertainty Into Opportun
กลััว ผู้้�นำำ�ที่่�ประสบความสำำ�เร็็ จสร้้างความผููกพััน มีีส่่วนร่่วมของทีีมงานในการเปลี่่�ยนแปลง โดยทำำ�ให้้พวกเขามองเห็็นมัันเป็็ นโอกาส
มากกว่่าความไม่่แน่่นอน

แนะนำ�หลักสูตร Change: พลิกความไม่แน่นอนให้เป็นโอกาส
เมื่่�อเราได้้ตระหนัักว่่าการเปลี่่�ยนแปลงนั้้�นเป็็ นไปตาม
รููปแบบที่่�สามารถคาดการณ์์ได้้ เราจะสามารถเรีียนรู้� ้
วิิธีีจััดการปฏิิกิิริิยาตอบสนอง และเข้้าใจวิิธีีการ
บริิ หารการเปลี่่�ยนแปลง ทั้้�งในเชิิงกายภาพและทาง
ด้้านของอารมณ์์ ซึ่่ง� จะทำำ�ให้้เราสามารถดำำ�เนิินการ
ตััดสิินใจเพื่่�อการก้้าวต่่อไปข้้างหน้้าได้้อย่่างมีีสติิ แม้้
ในท่่ามกลางวิิกฤตที่่�ท้้ าทายมากที่่�สุุด
Change: พลิิกความไม่่แน่่นอนให้้เป็็ นโอกาสTM
ช่่วยให้้บุุคลากรและผู้้�นำำ� เรีียนรู้� ้วิิธีีในการนำำ�ทุุกการ
เปลี่่�ยนแปลงในองค์์กร เพื่่�อสร้้างผลลััพธ์์ที่่�ดีีขึ้้ �น
วัตถุประสงค์

ผลลัพธ์

สร้้างความเชื่่�อมั่่�นผ่่านรููปแบบ
การเปลี่่�ยนแปลงที่่�คาดการณ์์ได้้

พนัักงานที่่�มีีความเชื่่�อมั่่�นมากขึ้้ �นจะสามารถควบคุุมและนำำ�การเปลี่่�ยนแปลงมาใช้้ให้้เป็็ น
ประโยชน์์ แปรวิิกฤตเป็็ นโอกาส และสร้้างผลลััพธ์์ที่่�เกิินความคาดหมาย

การนำำ�คนให้้สำำ�เร็็ จ ท่่ามกลาง
ปฏิิกิิริิยาตอบโต้้การเปลี่่�ยนแปลง
โดยธรรมชาติิของมนุุษย์์

ผู้้�นำำ�ที่่�เข้้าใจหลัักการพื้้ �นฐานในเรื่่� องสััญชาติิญาณตอบโต้้การเปลี่่�ยนแปลงของมนุุษย์์
จะสามารถสร้้างความผููกพััน มีีส่่วนร่่วมของทีีมที่่�ต้้ องการจะทำำ�งานให้้สำำ�เร็็ จ และสร้้างผล
ของการเปลี่่�ยนแปลงที่่�เหนืือความคาดหมาย

สร้้างประโยชน์์สููงสุุดจาก
กระบวนการเปลี่่�ยนแปลง

ประสิิทธิิผลของการเปลี่่�ยนแปลงไม่่ได้้เป็็ นแค่่กระบวนการ แต่่ยังั เกี่่�ยวข้้องกัับเรื่่� อง “คน”
ด้้วย ติิดอาวุุธให้้พนัักงานทุุกระดัับเพิ่่�มอััตราเร่่งและสร้้างประโยชน์์สููงสุุดจากการ
เปลี่่�ยนแปลง ให้้เหนืือกว่่าที่่�คาดการณ์์ไว้้

รูปแบบการเรียนรู้

Change: พลิิ กความไม่่แน่่นอนให้้เป็็ นโอกาส มีีให้้เลืือกเรีียนรู้� ้ได้้ในหลายรููปแบบ เช่่น Live-Online, On Demand, และ
Live In-Person โดยมีีเนื้้ �อหาแบ่่งเป็็ น 3 Module ดัังนี้้ �
• Module 1: การนำำ�ตนเองผ่่านการเปลี่่�ยนแปลง (สำำ�หรัับผู้้�นำำ�และพนัักงานทั่่�วไป)
• Module 2-3: การนำำ�ทีีมให้้ก้้าวผ่่านการเปลี่่�ยนแปลงได้้อย่่างประสบผลสำำ�เร็็ จ (สำำ�หรัับผู้้�นำำ�)
เตรียมพร้อม

เรียนรู้

Module 1

ปฏิบต
ั ิ

Module 2

• Change tools
• Change Model และ
Reaction Cards
• Change toolkit สำำ�หรัับผู้้�นำำ�*
• ชุุดซีีรีียส์์ผู้� นำ้ ำ�โดย Jhana*

Module 3
ผูน
้ �ำ

พนักงานทุกระดับ

รายงานผล

หลัักสููตรนี้้ �สามารถนำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้เป็็ น Framework สำำ�หรัับการเปลี่่�ยนแปลงได้้ด้้วยตััวเอง หรืื อนำำ�ไปใช้้ควบคู่่�กัับกระบวนการ
เปลี่่�ยนแปลงใด ๆ ที่่�มีีอยู่่�แล้้วก็็ได้้

องค์ประกอบของหลักสูตร
CHANGE: HOW TO TURN UNCERTAINTY INTO OPPORTUNITY

Hurdles, Quicksand, and Brick Walls
A tool to sort and understand obstacles and brainstorm ways to overcome them.
Hurdles: What obstacles can you overcome on your own?
Obstacles

Possible Solutions

CHANGE How to Turn Uncertainty Into Opportunity™

CHANGE: HOW TO TURN UNCERTAINTY INTO OPPORTUNITY

Quicksand: What obstacles are slowing you or causing you to get
stuck? Who might help?

Change
Worksheet
Possible
Solutions

Obstacles

A tool to gain clarity about a change so you can decide how to engage with it.
What is changing?

Brick Walls: What obstacles might you have to pass along to your
leader or others?
Obstacles

CHANGE: HOW TO TURN UNCERTAINTY INTO OPPORTUNITY
Possible Solutions
Why is the change happening?

What factors led up to it?

How to Turn Uncertainty Into Opportunity™

What else do I know about why the
change is happening?

Toward or Away

A tool to prepare you to dialogue with your team members about their
reactions to change.
Where is each team member on the change curve?
Plot each person on the model using their initials.

Who wants the change?

R ESULTS

1
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DI S RUPTI ON

ADOPTI ON

I NNOVATI ON

Point of skills,
Decision etc.)
What does the change mean for me? (For my role, responsibilities,

TIME

REACTION TO CHANGE

MOVE

Quickly charges into action toward the new
objective.
ADVANTAGES:
∙ Not stuck in the old way.
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ZONE OF
STATUS QUO
1

Prepare, Don’t Avoid

∙ Easy to motivate.

To do so:

∙ Always looking to experiment.

∙ Can leave others behind.

Name:

Reaction:

Thoughts on Why:

© Franklin Covey Co. All rights reserved.

Status Quo is where we are before a change
is introduced. Here we:

∙ Willing to try new things.

DISADVANTAGES:
∙ May act too quickly or without full
information.

How does each person seem to be reacting to the change: move,
minimize, wait, resist, quit? Why might they be reacting that way?

FOR INDIVIDUALS

•
•
•
•
•

คู่่�มืือแนะนำำ� พร้้อมด้้วย “Change tools”
Change Model และ Reaction Cards
Change toolkit สำำ�หรัับผู้้�นำำ�*
ชุุดซีีรีียส์์ผู้� นำ้ ำ�โดย Jhana*
Facilitator kit และ Virtual Certification tools

For each team member, do they seem to be moving toward or away
from the change?

∙ SCAN for trends, patterns, or plans that
suggest change is coming.
∙ ASK for others’ perspectives on what
might change, especially leaders and
team members.

AWAY

TO WARD

∙ ACT to get better organized so you can
flex and respond when change happens.

COMMON RESPONSE:
“Let’s get it done.”
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**สำำ�หรัับ FranklinCovey All Access Pass เท่่านั้้�น

ข้้อมููลเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับหลัักสููตร Change: พลิิ กความไม่่แน่่นอนให้้เป็็ นโอกาส ติิดต่่อกลุ่่ม� บริิ ษััทแพคริิ ม โทร. 0 2728 0200
อีีเมล info@pacrimgroup.com หรืื อเยี่่�ยมชมเว็็บไซต์์ www.pacrimgroup.com

