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หลักสูตร “Goal Setting (KPI) & Effective Action Plan”

1.หลกัการและเหตุผล
ในการท างาน ของบคุลากรในองคก์รใดๆ ในการปฏบิัตงิานใหส้ าเร็จตามเป้าหมาย มักมปัีญหา

หลักๆอยู ่2 ประการ คอื  

1) ไมส่ามารถปฏบิัตงิาน ใหส้ามารถพชิติตามเป้าหมายทีต่ัง้ไว ้และ

2) สถานการณ์การแขง่ขัน หรอืปัจจัยอืน่ๆ บบีบังคบัใหอ้งคก์รตอ้งมกีารปรับตัวเลขเป้าหมายสงูขึน้

 ถา้หากองคก์รยังคงมกีารปฏบิัตงิานเหมอืนทีผ่า่นมาทกุประการ ผลงานก็ยอ่มไมแ่ตกตา่งจากทีเ่คย

ไดค้อื ไมถ่งึเป้าหมาย ซึง่ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ไมว่า่จะเป็นผูบ้รหิารระดับสงู ผูจั้ดการ หรอื แมแ้ตห่ัวหนา้งาน ก็

ตอ้งชว่ยกันหาวธิกีาร ในการปรับปรงุแกไ้ข กระบวนการปฏบิัตงิาน ตามขอบเขตหนา้ทีข่องแตล่ะคน ให ้

องคก์รสามารถ พชิติเป้าหมายตามทีก่ าหนดไวไ้ด ้

ดังนัน้องคก์รอาจตอ้งมกีารปรับเปลีย่นกลยทุธ ์ ในการด าเนนิกจิการอยูบ่อ่ยครัง้ หากยังไมส่ าเร็จ

ตามเป้าหมาย และถา้มกีารปรับเปลีย่นกลยทุธ ์ แผนการปฏบิัตงิานก็ตอ้งปรับเปลีย่น ใหส้อดคลอ้งกับกล

ยทุธนั์น้ๆดว้ย เพราะตอ้งท าผลงานใหไ้ดต้ัวเลขตามตัวชีว้ดั(KPI) ทีไ่ดก้ าหนดไว ้และแผนปฏบิัตงิานนัน้ๆ 

ตอ้งท าใหใ้หเ้กดิประสทิธภิาพสงูสดุดว้ย หมายถงึ ตอ้งค านงึถงึความส าเร็จตามเป้าหมาย การประหยัด

ทรัพยากร เงนิทนุ ก าลังพล เวลา และอืน่ๆในสว่นของปัจจัยการด าเนนิการทีเ่กีย่วขอ้ง  

 การวางแผนปฏบิัตกิาร ในหลักสตูรนี ้ จะเนน้ใหผู้เ้ขา้อบรม สามารถวางแผนปฏบิัต ิ ใหม้ี

ประสทิธภิาพ เนน้การท างานทีต่อบโจทยเ์ป้าหมาย และค านงึถงึปัจจัยตา่งๆในการด าเนนิตามแผนไปใน

ตัว ซึง่เราเรยีกการท าแผนลักษณะนี ้วา่ Effective Action Plan  

ซึง่การทีจ่ะเกดิการวางแผนแบบนีไ้ด ้ ผูม้หีนา้ทีว่างแผนปฏบิัตงิานตอ้งม ี ขอ้มลูประกอบการ

ตัดสนิใจ มกีารคดิทีเ่ป็นระบบ เป็นขัน้ตอน ค านงึถงึผลกระทบในแตล่ะดา้น และมกีลยทุธท์ีจ่ะสามารถ 

วางแผนปฏบิัต ิ ใหพ้รอ้มรับกับทกุสถานการณ์ทีอ่าจเปลีย่นแปลง โดยมเีกณฑส์ าคัญคอื ตอ้งตอบสนอง

ตอ่ความส าเร็จตามเป้าหมายใหม้ากทีส่ดุ และ สามารถตรวจสอบผลงาน เทยีบกับตัวชีว้ดั (KPI) เพือ่

ปรับปรงุแผนไดต้ลอดเวลา  

2.วตัถุประสงค์ของโครงการ
 2.1) เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรม เขา้ใจในเป้าหมายทีช่ดัเจน สามารถกระจายเป้าหมายทีไ่ดรั้บจาก

ผูบ้รหิาร ลงสูห่น่วยงาน หรอืบคุลากรในองคก์รได ้
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2.2) เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรม สามารถมกีระบวนการคดิวเิคราะห ์อยา่งเป็นระบบ ปัจจัยใดบา้ง ทีจ่ะสง่ผล

ตอ่การปฏบิัตงิาน ใหส้ าเร็จตามเป้าหมาย  

2.3) เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรม สามารถวางแผนปฏบิัตงิาน ใหต้อบสนองตอ่ความส าเร็จตามเป้าหมาย และ

ประหยัดทรัพยากร งบประมาณ บคุลากร เวลา ฯลฯ ในการด าเนนิตามแผน รวมถงึไมก่อ่ใหเ้กดิ

ผลกระทบ กอ่ใหเ้กดิความเสยีหาย ตอ่ลกูคา้ องคก์ร หรอื หน่วยงานอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  

3.โครงสร้าง และ เน้ือหาของหลกัสูตร
สว่นที ่1 ทบทวน วสิยัทัศน ์ภารกจิ(พันธกจิ) เพือ่ก าหนดทศิทางของบรษัิท 

ภาพรวมของ Vision ,Mission และ ตัวอยา่งของบรษัิทอืน่ๆ 

1.1 แนวทางการก าหนด วสิยัทัศน ์(Vision) ขององคก์ร 

1.2 แนวทางการก าหนด ภารกจิ (Mission) ขององคก์ร 

1.3 แนวทางการก าหนดคา่นยิม (Core Value) ขององคก์ร 

1.4 สรปุวตัถปุระสงค ์(Objective) ขององคก์ร 

สว่นที ่2 การวางเป้าหมาย และตัวชีว้ดัผลงานขององคก์ร 

2.1 ภาพรวม แนวทางการบรหิารผลงาน 

2.2 หลักการวเิคราะหก์ารท า KPI องคก์ร ใหม้ปีระสทิธภิาพ 

- ตอ้งมผีลกระทบมากพอ (Significant Impact) 

- ตอ้งเจาะจงชดัเจน (Focus) 

- ตอ้งสอดคลอ้ง ไปในทศิทางเดยีวกัน (Alignment) 

- ตอ้งสมดลุ (Balance) 

- ตอ้งสมัพันธใ์นเชงิเหตผุล (Causes and Effects) 

2.3 การก าหนด KPI ขององคก์รใหส้มดลุในดา้นตา่งๆ เพือ่การพัฒนารอบดา้น เตบิโตแบบยั่งยนื 

- ดา้นการเงนิ 

- ดา้นลกูคา้ 

- ดา้นระบบการบรหิารจัดการ 

- ดา้นการพัฒนาและเตบิโตของบคุลากร 
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2.4 การจัดล าดับความส าคัญ และ ใหน้ ้าหนักคะแนน ของ KPI 

2.4 การกระจาย KPI ขององคก์รสูห่น่วยงาน ใหต้อบโจทยเ์ป้าองคก์ร 

สว่นที ่3 วเิคราะห ์แยกแยะ ปัจจัยทีส่ง่ผลตอ่เป้าหมาย และออกแบบวธิกีารเพือ่ใหถ้งึเป้าหมาย 

การทีจ่ะด าเนนิการปฏบิัตใิดๆนัน้ ตอ้งมกีารวเิคราะห ์ถงึปัจจัยทีจ่ะท าใหเ้ราส าเร็จตามเป้าหมาย 

และสามารถตัง้สมมตุฐิานหาวธิกีารปฏบิัต ิใหต้อบโจทยเ์ป้าหมายไดแ้ทจ้รงิ 

3.1) ใน KPI แตล่ะขอ้ ปัจจัยอะไรบา้งทีม่ผีลตอ่ ความส าเร็จตามเป้า (บวก และ ลบ) 

3.2) ควรด าเนนิกจิกรรมอะไรบา้ง ใหเ้ราส าเร็จไดต้ามเป้าในแตล่ะขอ้   

3.3) การด าเนนิกจิกรรมดงักลา่วในแตล่ะขอ้ จะมผีลกระทบดา้นด ีผลเสยีอยา่งไรบา้ง 

3.4) ก าหนดหัวขอ้แผนปฏบิัตกิาร เพือ่ใหส้ าเร็จตามเป้าหมาย 

สว่นที ่4 การประเมนิ ความคุม้คา่ และโอกาสส าเร็จ ความเป็นไปได ้ของแผนปฏบิัต ิ

ในการวางแผนปฏบิัต ิตอ้งค านงึถงึการใชท้รัพยากร งบประมาณ เวลา และอืน่ๆ เพือ่สามารถ

วเิคราะหถ์งึความเป็นไปไดจ้รงิ ความคุม้คา่ กอ่นการลงมอืปฏบิัตจิรงิ 

4.1) ประมาณการดว้ยขอ้มลูตัวเลข เหตใุดคดิวา่แผนปฏบิัตใินแตล่ะขอ้ จะส าเร็จตามเป้าหมาย  

4.2) การปฏบิัตกิารใหไ้ดต้ามเป้าหมาย ตอ้งใชท้รัพยากร ทนุ บคุลากร เวลา เทา่ใดโดยประมาณ 

4.3) แผนปฏบิัตงิานดังกลา่ว มผีลกระทบตอ่หนา้ที ่(JD) ของบคุลากรแตล่ะคน อยา่งไรบา้ง 

4.4) แผนปฏบิัตงิานดังกลา่ว มคีวามเสีย่งทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายในดา้นใดบา้ง 

สว่นที ่5 การท าตาราง Effective Action Plan 

5.1) ก าหนดหัวขอ้แผนปฏบิัตกิาร เพือ่ตอบโจทยต์วัชีว้ดัแตล่ะตัว (KPI) 

5.2) ระบรุะยะเวลา เริม่ตน้ และสิน้สดุ 

5.3) ท าเอกสารอา้งองิ ระบตุัวเลขประมาณการความส าเร็จ ในแตล่ะหัวขอ้

5.4) ท าเอกสารอา้งองิ การใชท้รัพยากร บคุลากร งบประมาณ ระยะเวลา 

5.5) ท าเอกสารอา้งองิ ระบขุอ้มลู ความเสีย่ง  

4.เทคนิค รูปแบบการฝึกอบรม 
สไตลก์ารบรรยาย แบบ ฮาสนุก ตืน่เตน้ บวก การกระตุน้สรา้งแรงจงูใจ เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตัววทิยากร 

กจิกรรม เนน้กจิกรรมทีใ่หผู้เ้ขา้อมรม รว่มคดิรว่มท า ทีต่รงตามการน าใชก้ับการท างานจรงิ  
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- บรรยาย 35 % 

- กจิกรรมกลุม่ 65% 

5. ประโยชน์ที่องค์กร และ ผู้เข้าอบรมจะได้รับ
7.1) ไดค้วามชดัเจนในเป้าหมาย วธิกีารแกปั้ญหา และออกแบบการปฏบิัตใิหต้อบสนองเป้าหมาย 

7.2) มทัีกษะการวเิคราะหปั์จจัย ผลกระทบการการด าเนนิการ และค านวณความคุม้คา่เป็นตัวเลขได ้ 

7.3) สามารถท าแผนปฏบิัตงิาน ทีง่า่ย ครบถว้น และน าไปปฏบิัตไิดจ้รงิ 

6.หลกัสูตรนีเ้หมาะส าหรับ
ผูจั้ดการ,ผูช้ว่ยผูจั้ดการ, Supervisor, หัวหนา้งาน 


