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Training Center Service 

Modern Management Development Program (MMDP) 

โครงการฝึกอบรมสมัมนาเพือ่พฒันาประสทิธภิาพและเพิม่ขดีความสามารถองคก์ร 

หลกัสตูร  กลยทุธก์ารวางเป้าหมายและควบคมุการทาํงานด้วยวิธี OKRs 

 ฝึกปฏบิตัแิบบเขม้ขน้ (Incentive Practice) 
หลกัการและเหตผุล 

 ปญัหาของหลายๆ ทมีทีไ่มส่ามารถบรรลุเป้าหมายไดม้กัเกดิจากการตัง้ KPI ทีไ่ม่สอดคลอ้งและไม่ สนับสนุน

กนั ทมีย่อยแต่ละทมีไมรู่ว้า่แผนกอื่นทาํอะไรกนัอยู่บา้ง การตัง้เป้าหมายจงึเป็นสิง่สาํคญัมากถา้ เราไรซ้ึ่งกระบวนการ

ตัง้เป้าหมายทีด่ใีหท้มีและตวัเราเอง Growth Hacking หรอืการสรา้งธุรกจิใหโ้ตเรว็จะ เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ไดเ้ลย

OKRs = Objective + Key Results เป็นเทคนิคในการตัง้เป้าหมายหรอืวตัถุประสงค์ (Objective) ของทมี 

เปรยีบเสมอืนการนําพาทมีงานทุกคนทุกระดบัทัง้องคก์รเดนิทางขึน้สู่ยอดเขาซึ่งสมาชกิจาํเป็นตอ้ง รูว้่าเสน้ทางไหน

ทีค่รเีอตุสจะเดนิทางไปสูเ่ป้าหมาย หรอืทีเ่ราเรยีกวา่ “วถิทีางสู่ความเป็นเลศิ (Creatus Way)” ประกอบดว้ย วสิยัทศัน์

ของเรา (Our Vision)  พนัธกจิของเรา (Our Mission) วตัถุประสงคเ์ชงิกลยุทธ์ (Strategic Objectives) เพราะเมื่อมี

เป้าหมายจะทาํใหท้มีย่อยไดรู้ว้่าตอ้งเดนิไป ในทศิทางใด องคก์รคาดหวงัอะไรจากพวกเขา เพื่อทีจ่ะดงึความสามารถ

ออกมาใช้ได้อย่างเต็มศกัยภาพ ตรงจุดและแม่นยํา OKRs จึงเป็นเครื่องมอืใช้ในการบรหิารจดัการองค์กรที่ทรง

ประสทิธผิลด้วยการกําหนด เป้าหมายและผลลพัธ์ขององค์กร OKRs จงึทําหน้าที่เป็นตวักลางที่จะประสานความ

รว่มมอืกนัระหว่างทมี ผูบ้รหิาร หวัหน้าหน่วยงาน และพนักงาน โดยทัง้ 3 ระดบัจะตอ้งกําหนด Objective ของแต่ละ

ระดบัที ่สนับสนุนกนัและกนั และตอ้งมคีวามเชื่อมโยงถงึกนั โดยเฉพาะอย่างยิง่กค็อืต้องมกีารกําหนดตวัวดัผลหรอื 

Key Results ซึ่งจะตอ้งเกื้อหนุน Objectives ในแต่ละระดบั Objectives จงึหมายถงึสิง่ทีอ่งคก์รตอ้งการ ทาํใหส้าํเรจ็  

สว่น Key Results หมายถงึวธิกีารทีอ่งคก์รจะทาํใหส้าํเรจ็  

 จะเหน็ไดว้่าการนําแนวคดิ OKRs มาใชใ้นองคก์รเป็นงานทีล่ะเอยีดอ่อน มคีวามซบัซ้อนและยาก ทีจ่ะทาํให้

เกดิขึน้ไดอ้ย่างเป็นรปูธรรม หลายองคก์รไดร้เิริม่ทีจ่ะทาํมาหลายครัง้แล้วแต่กป็ระสบปญัหา ต่างๆ นานับประการทํา

ใหต้อ้งลม้เลกิโครงการ  จากประสบการณ์การบรรยายในชัน้เรยีน เป็นวทิยากรฝึก อบรม และเป็นทีป่รกึษาดา้นการ

จดัการ  พบว่าหลายองค์กรทีท่ํากนัเองโดยศกึษาจากตํารามกัไม่ประสบ ความสําเรจ็เท่าที่ควร  จากการศกึษาวจิยั

พบวา่สาเหตุสาํคญัเกดิจาก 

1. ปญัหาในการตัง้เป้าหมายในระดบัทีต่ํ่าเกนิไปเพราะคดิวา่ถกูเชื่อมโยงกบัการประเมนิผล 

2. การตัง้วตัถุประสงค ์(Objective) เป็นงานประจาํทีต่อ้งทาํอยู่แลว้ 

3. วตัถุประสงคใ์นองคก์รไมส่อดคลอ้งกนั ต่างคนกต็่างตัง้ตามใจชอบ 

4. การสรา้ง Key Results ทีม่จีาํนวนมากหรอืน้อยเกนิไป และไมส่อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์

5. องคก์รทีไ่มป่ระสบความสาํเรจ็เพราะขาดโคช้ภายในองคก์รทีค่อยใหค้าํปรกึษาแนะแนวทางที ่ถกูตอ้ง 

6. คนไทยขาดวนิยั (Discipline) คอืทาํอะไรตามใจคอืไทยแท ้

7. สาํคญัทีสุ่ดคอืขอ้น้ี จากการศกึษาวจิยัพบว่าองคก์รชัน้นําระดบัโลกทีเ่ขาทาํ OKRs แลว้ประสบความสาํเรจ็

ไมไ่ดเ้กดิขึน้เพราะแนวคดิ OKRs เพยีงอย่างเดยีว  แต่เขามคี่านิยมและวฒันธรรม องคก์ร (Core Value & 

Culture) ทีแ่ขง็แกร่ง  มกีารทาํงานเป็นทมีและความร่วมมอืทีด่เียี่ยม (Teamwork & Collaborative)  มกีาร

สือ่สารแบบเปิดเผยจรงิใจและประสานงานแบบขา้ม สายงาน (Open Communication & Cross Functional) 

ทีท่รงพลงั  และมจีติสาํนึกรบัผดิชอบ ต่อตนเอง และผูอ้ื่น (Accountability) ทีใ่นตาํราไมไ่ดบ้อก 
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Training Center Service 

 ดว้ยประเดน็ทัง้หลายทีก่ล่าวมาขา้งตน้ส่งผลให ้OKRs ทีไ่ดม้าไม่ตอบสนองต่อทศิทางขององคก์ร (Creatus 

Way) ไม่สอดคล้องกับสภาพการแข่งขนั ไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วน เสียทางธุรกิจ 

(Stakeholder) ดว้ยเหตุเหล่าน้ีทา่นจงึตอ้งการมอือาชพีทีม่ปีระสบการณ์จรงิเขา้มารว่มการ ถ่ายทอดและเป็นพีเ่ลี้ยงใน

การวางรากฐาน OKRs เพือ่ใหโ้ครงการดงักล่าวประสบความสาํเรจ็  ไมจ่าํเป็นตอ้งเสยีเวลาลองผดิลองถกูอกีต่อไป 

 

การออกแบบหลกัสตูร 

 โปรแกรมการเรยีนรูมุ้่งเน้นการฝึกประสบการณ์เรยีนรูต้รงจากกจิกรรมเพื่อผูเ้รยีน “คดิเป็น ทาํได”้ โดยจะมี

การแบ่งสมาชกิออกเป็น 4-5  ทมีเพื่อทํางานส่วนบุคคลและทาํงานร่วมกนัเป็นทมีตามภารกจิที่ไดร้บั มอบหมายให้

สาํเรจ็ตามเป้าหมาย เช่น  

ทมี 1 :  ฝา่ยบรหิารหน้ี (Collection) ระดบั SM - SVP 

ทมี 2 :  ฝา่ยพฒันาระบบ  (Process Development COE) ระดบั SM - SVP 

ทมี 3 :  ฝา่ย IT + SM - SVP 

ทมี 4 :  ฝา่ยวเิคราะหค์วามเสีย่ง (Risk Management)  ระดบั SM - FVP 

ทมี 5 :  ฝา่ย HR, ฝา่ยสือ่สารการตลาด, ฝา่ย Data warehouse & MIS, และฝา่ยช่องทางการขาย  

            

โดยมีกระบวนการเรียนรู้ 4 ข ัน้ตอน   

ขัน้ที ่1 :  Awareness  คอืขัน้การทาํผูเ้รยีนใหเ้กดิการตระหนัก ยอมรบั เหน็ความสาํคญั และความ จําเป็น

 ทีจ่ะตอ้งผนึกพลงัทมีสูเ่ป้าหมาย โดยใชก้จิกรรมสรา้งพลงัทมี (Team Build up) 

ขัน้ที ่2 :  Understanding  คอืขัน้การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกบัแนวคดิ ทฤษฎี และ            

 หลกัการวางเป้าหมายและการควบคุมการทาํงานดว้ยวธิ ีOKRs  โดยใชเ้กมการบรหิาร สลบัการ

 บรรยาย (Management Game and Short Lecture) 

ขัน้ที ่3 :  Implementation คือขัน้ของการนําแนวคิด  หลกัการ  ความรู้ ทศันคติ และทกัษะที่จําเป็น            

 ต่อการการวางเป้าหมายและการควบคมุการทาํงานดว้ยวธิ ีOKRs โดยใชก้จิกรรมกลุ่ม ปฏบิตักิาร

 แบบเขม้ขน้ (Incentive Practice) 

ขัน้ที ่4 :  Commitment  คอืขัน้ตอนของการสรา้งคาํมัน่สญัญาต่อกนั (Commitment) เพื่อไปจดัทาํ แผน 

 (Action Plan) โดยใชแ้นวคดิและหลกัการ OKRs 

 

วตัถปุระสงคข์องการฝึกอบรม 

1. เพื่อใหทุ้กคนมวีธิกีารคดิและทศันคตทิีถู่กตอ้งเหมาะสมในการทํางานรว่มกนัเป็นทมี มทีศิทาง การ

ทาํงานทีส่อดคล้องและส่งเสรมิกนัและกนั  พรอ้มที่จะช่วยเหลอืทมีอื่น ๆ ใหป้ระสบความ สาํเรจ็ใน

งานไปพรอ้ม ๆ กนั 

2. เพือ่ใหส้มาชกิทกุคนเหน็จุดหมายเดยีวกนัโดยการแบ่งปนัความรูแ้ละประสบการณ์ จากทกุคน  ทกุทมี 

3. เพื่อใหทุ้กคนในทมีร่วมกนัตดิตัง้ OKRs ในองคก์รเพื่อสรา้งแรงบนัดาลใจ กระตุ้นและปลุกเรา้ พลงั

จติวญิญาณของทมีใหม้คีวามมุง่ม ัน่ทีจ่ะไดช้ยัชนะอย่างสมํ่าเสมอ 
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Training Center Service 

รายละเอียดหลกัสตูรเน้ือหาวิชา 

 มุ่งเน้นใหผู้เ้รยีน “คดิเป็น..ทาํได”้ โดยผ่านเกมการบรหิารสลบัการบรรยาย (Management Game) และการ

ฝึกปฏบิตัทิาํจรงิแบบเขม้ขน้ (Incentive Practice) ผสมผสานทัง้ภาคทฤษฎีและฝึกปฏบิตัเิพื่อใหผู้ ้เรยีน “รู.้.คดิ..ทาํ” 

ไดอ้ย่างถกูตอ้งและยัง่ยนื 

 

ภารกิจท่ี 1 :  แนวคิดและมมุมองท่ีถกูต้องเหมาะสมของ OKRs 

1.1  การวดัผล 

1.2  การตัง้เป้าหมาย 

1.3  ระบบ - ระเบยีบ – วนิยั 

 

ภารกิจท่ี 2 :  OKRs คืออะไร 

 2.1  ความหมาย ปรชัญา และแก่นแทข้อง OKRs 

 2.3  องคป์ระกอบทีส่าํคญัของ OKRs 2 ประการ 

 

ภารกิจท่ี 3 :  การกาํหนดวตัถปุระสงค ์(Objective) ของทีมและบคุคล 

 3.1  ลกัษณะของ Objective ทีด่ ี

 3.2  ลกัษณะของ Objective ทีไ่มด่ ี

 3.3  หลกัการกาํหนด Objective ทีต่อบสนองต่อทศิทางขององคก์ร 

 3.4  การวดัและประเมนิคา่ Objective 

 

ภารกิจท่ี 4 :  ตวัชี้วดัผลลพัธห์ลกั (Key Results) ของทีมและบคุคล 

 4.1  ลกัษณะของ Key Results ทีด่ ี

 4.2  ลกัษณะของ Key Results ทีไ่มด่ ี

 4.3  หลกัการกาํหนด Key Results ทีต่อบสนองต่อ Objective ทีท่รงพลงั 

 4.4  ขัน้ตอนการสรา้งตวัชีว้ดัเป้าหมาย 

 

ภารกิจท่ี 5 :  หลกัการปฏิบติั OKRs ท่ีดี (OKRs Best Practice)  

5.1  Less is more..อตัราสว่นของ Objective ทีแ่ต่ละคนควรถอื 

5.2  ลาํดบัชัน้ของ OKRs (Hierarchy of OKRs) 

5.3  Be flexible..OKR ยดืหยุ่นได ้ 

5.4  Key Results..ตอ้งเขยีนในมมุผลลพัธ ์ไมใ่ช่กจิกรรม 

 

ภารกิจท่ี 6 :  การติดตัง้ OKRs ทัว่ทัง้องคก์รเพ่ือผนึกพลงัทีมสู่ 500 ล้านบาท   

6.1  เริม่จากการทบทวนวถิทีางขององคก์ร (AL Business Way)  

•  ปรชัญาองคก์รของเรา (AL Business Philosophy) 
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Training Center Service 

•  วสิยัทศัน์ของเรา (Our Vision)   

•  พนัธกจิของเรา (Our Mission)  

•  วตัถุประสงคเ์ชงิกลยุทธ ์(Strategic Objectives) 

•  เป้าหมายของเรา (Our Goal : 500 ลา้นบาท) 

6.2  การกาํหนดเป้าหมาย (Objective) รายปี / ไตรมาส / เดอืน / สปัดาห ์

•  ระดบัองคก์ร (Corporate Objective) 

•  ระดบัฝา่ย / แผนก / ทมี (Functional Objective) 

•  ระดบับุคคล (Individual Objective) 

6.3  การกาํหนด OKRs ในแต่ละ Level ขององคก์ร 

6.4  เริม่ตน้ทาํ OKRs ในองคก์ร (OKRs Get start)  

•  ระดมสมองหา Objective ขององคก์ร 

•  กาํหนด OKRs ขององคก์ร 

•  ประสานงานกบัแต่ละฝา่ย/แผนก เพือ่รา่ง Objective ของฝา่ย/แผนก 

•  อธบิาย OKRs เพือ่ปรบัใชท้ ัง้บรษิทั 

•  ผูจ้ดัการทาํงานกบัพนกังานอย่างใกลช้ดิเพือ่รา่ง OKRs ระดบับุคคล แบบตวัต่อตวั 

•  สรปุ นําเสนอ และกาํหนด OKRs แก่ทกุคนในองคก์ร 

•  ผูจ้ดัการทาํงานรว่มกบัพนกังานแต่ละคนโดยมกีารรวีวิรายสปัดาห ์ 

 

ภารกิจท่ี 7 :  กิจกรรมสร้าง Commitment & Action Plan  

7.1  การจดัทาํ OKRs ของแต่ละทมีและแต่ละคน 

7.2  กจิกรรมสรา้ง Commitment & Action Plan 

 

ระยะเวลา / สถานท่ีฝึกอบรมสมัมนา 

ฝึกปฏบิตัแิบบเขม้ขน้ 1 วนั (8 ชัว่โมง) / ฝึกอบรมสมัมนาภายในองคก์รหรอืนอกสถานที ่

 

กิจกรรมการฝึกอบรมสมัมนา 

1.  เกมการบรหิารสลบัการบรรยาย (Management Game) 

2.  กจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหวา่งกนั (Knowledge Sharing) 

3.  กจิกรรมกลุ่มปฏบิตักิาร (Workshop) 

4.  การฝึกหดัใชเ้ครือ่งมอืแบบเขม้ขน้ (Incentive Practice) 
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Training Center Service 

วิทยากรผูนํ้าสมัมนา 

อาจารยภ์วูส์มิง   กองเกิด และทีมงาน 

 ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการสรา้งวฒันธรรมและคุณค่าองคก์ร   การบรหิารความเปลีย่นแปลง   

การพฒันาผูนํ้าองคก์รยคุใหม ่การผ่าตดัองคก์รดว้ย DNA   การทาํงานเป็นทมีแนวใหม ่

ศาสตรแ์ละศลิปะการบงัคบับญัชา  หลกัการบรหิารผูใ้ต้บงัคบับญัชาและการสอนงาน 

แนวคดิและเครือ่งมอืทางการบรหิารจดัการสมยัใหม ่ )Modern Management  (  ไดแ้ก่ 

การบรหิารเป้าหมายขององคก์รดว้ยแนวคดิ OKRs   วนิยั 4  ประการของการปฏบิตังิาน 

ทีเ่ป็นเลศิ (The 4 Disciplines of Execution)  และการจดัทํายทุธศาสตรอ์งคก์ร 

•  ประธานกรรมการบรหิารกลุ่มบรษิทัในเครอืวชิัน่กรุป๊ (Vision Group) 

•  ประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั โรงแรมกรนีแลนด ์บางกอก จาํกดั (KU Home) 

•  กรรมการและผูอ้ํานวยการ HRD Designer (Thailand) Institute 

•  ประธานทีป่รกึษาโรงแรมวงัสวนสุนนัทา แห่งมหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา 

•  อาจารยพ์เิศษสถาบนัอุดมศกึษาของรฐัและเอกชน ไดแ้ก่ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   

          มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ มหาวทิยาลยักรงุเทพ  และมหาวทิยาลยัธรุกจิบณัฑติย ์

•  ทีป่รกึษาดา้นการจดัทําแผนทรพัยากรมนุษย ์และออกแบบระบบบรกิารใหก้บัองคก์ร      

    ภาครฐัและเอกชนหลายแหง่ 

 

กาํหนดการ 

โครงการเรยีนรูร้ว่มกนัเพือ่ปลดลอ็คศกัยภาพและผนึกพลงัทมีผูบ้รหิาร 

โครงการฝึกอบรมสมัมนาเพื่อพฒันาประสทิธภิาพและเพิม่ขดีความสามารถองคก์ร 

หลกัสตูร  “กลยทุธก์ารวางเป้าหมายและควบคมุการทาํงานด้วยวิธี OKRs”” 

และฝึกปฏบิตัแิบบเขม้ขน้ (Incentive Practice) 

 

 

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบยีน / รบัเอกสาร 

08.30 – 08.45 น. พธิเีปิดโครงการ  โดย CEO 

08.45 – 10.15 น. เกมการบรหิารสลบัการบรรยาย (Management Game) 

   ภารกจิที ่1 : แนวคดิและมมุมองทีถ่กูตอ้งเหมาะสมของ OKRs 

   ภารกจิที ่2 : OKRs คอือะไร 

10.30 – 10.45 น. พกัรบัประทานอาหารว่าง น้ําชา กาแฟ 

10.45 – 12.00 น. เกมการบรหิารสลบัการบรรยาย (Management Game) 

   ภารกจิที ่3 : การกาํหนดวตัถุประสงค ์(Objective)  

   ภารกจิที ่4 : การออกแบบตวัชีว้ดัผลลพัธห์ลกั (Key Results)  

   ภารกจิที ่5 : หลกัการปฏบิตั ิOKRs ทีด่ ี(OKRs Best Practice)  

http://www.trainingservice.co.th/


www.trainingservice.co.th 

 

6 
 สถาบนัฝึกอบรม เทรนนิง่ เซ็นเตอร ์เซอรวิ์ส 

เลขที่ 52/174  ถนนกรุงเทพกรีฑา ซอย 15  แขวงสะพานสงู  เขตสะพานสงู  กรงุเทพ  10250 โทร 02 736 0408 แฟกซ์ 02 7360050 

 

Training Center Service 

12.00 – 13.00 น. พกัรบัประทานอาหารกลางวนั 

13.00 – 15.00 น. กจิกรรมฝึกปฏบิตักิารแบบเขม้ขน้ (Incentive Practice) 

   ภารกจิที ่6 : การตดิตัง้ OKRs ทัว่ทัง้องคก์รเพือ่ผนึกพลงัทมีสู ่500 ลา้นบาท 

15.00 – 15.15 น. พกัรบัประทานอาหารว่าง น้ําชา กาแฟ 

15.15 – 16.30 น. แต่ละทมีย่อย (5 ทมี) นําเสนอผลงานกลุ่ม โดยมวีทิยากรเป็นผูค้อยใหค้าํปรกึษา  

   แนะแนวทาง 

16.30 – 17.00 น. จดัทาํ OKRs ใสแ่บบฟอรม์แจกผูเ้รยีนทัง้หอ้ง 

   ภารกจิที ่6 : การตดิตัง้ OKRs ทัว่ทัง้องคก์รเพือ่ผนึกพลงัทมีสู ่500 ลา้นบาท 

17.00 – 17.30 น. กจิกรรมสรา้ง Commitment & Action Plan 
 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี 

 สถาบนัฝึกอบรม เทรนน่ิง เซน็เตอร ์เซอรวิ์ส )TCS) )บริษทั อาภาฉาย จาํกดั(  
Tel No. 0-2736-0408             Fax No.02-736-0050           e-mail: admin@trainingservice.co.th 

id-line: pisit131918 
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