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   ค  า1 ค าท่ีคุณใชแ้ทนเป้าหมายคือ
ค าวา่อะไร  
   ประโยค1ขอ้ความท่ีคุณมกัใช้
เวลาบรรลุเป้าหมายคือประโยคใด 
   ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนเม่ือคุณท า
เป้าหมายส าเร็จเป็นอยา่งไร 
 



คนส่วนใหญ่มีความฝัน(เป้าหมาย)แต่ไปไม่ถึงเป็นเพราะเหตุ
ใด 
คนประสบความส าเร็จมีนอ้ยกวา่ คนท่ีไม่ประสบความส าเร็จ 
เป็นเพราะเหตุใด 
การเดินทางสู่เป้าหมาย มกัเจอปัญหาอุปสรรคคนเลยลม้เลิก
เป็นเพราะเหตุใด 
คนท่ีขาดความฝัน(เป้าหมาย)จะมีลกัษณะอยา่งไร 
คนบางคนกลวัความส าเร็จ เป็นเพราะเหตุใด 

 

การแลกเปลีย่นความคดิเห็น 



การฝึกอบรมแบบการเรียนรู้ของผูใ้หญ่(Adult Learning) 
การใชรู้ปแบบ Training,Coaching และ Consulting 
การใชห้ลกัการของเน้ือหาแลว้ใหผู้เ้รียนเลือกวธีิการเอง 
การท าใหผู้เ้รียนสร้างกระบวนการประยกุตใ์ชด้ว้ยตวัเอง 
สร้างกิจกรรมเพ่ือใหพิ้สูจน์หลกัการดว้ยตวัเอง 
สร้างความสนุกสนานเพ่ิมแรงจูงใจในการรับรู้ 
การน าส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ไปปฏิบติัจริงและฝึกฝนเพ่ิมเติม 
 



คุณใหค้วามส าคญักบัเป้าหมายมากแค่ไหน? 
คุณรู้สึกกบัเป้าหมายท่ีไดรั้บอยา่งไร? 
คุณใหค้วามส าคญักบัเป้าหมาย หรืออุปสรรคมากกวา่กนั? 
คุณคิดวา่การตั้งเป้าหมายเกิดประโยชน์ในเร่ืองใด? 
คุณจะด าเนินการเพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายอยา่งไร? 



เป้าหมาย (Goal) ความหมายที่หลากหลาย 
 ความฝัน ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงขณะน้ี 
 ส่ิงท่ีก าหนดทิศทางท่ีชดัเจนใหเ้รา 
 หน่วยวดัความส าเร็จท่ีก าหนดไว ้
 แรงจูงใจท่ีกระตุน้การลงมือท า 
 วิสยัทศัน์ของผูบ้ริหารองคก์ร 
 ผลลพัธ์ท่ีสร้างความภูมิใจเม่ือบรรลุได ้
 จุดเร่ิมตน้ของแผนงานและการลงมือท า 

“คุณชอบความหมายของเป้าหมายใดบ้าง?” 



เทคนิคการก าหนดเป้าหมายอย่างมีกลยทุธ์ 

สร้างความหมายท่ีเกิดแรงจูงใจและมี
พลงั 
ท าใหส้อดคลอ้งกบัค่านิยมของตวัเอง 
เกิดจากความคิด ความรู้สึก ของตวัเรา 
เลือกใหเ้หลือเป้าหมายเดียวท่ีส าคญั
ท่ีสุด 
มองเห็นคุณค่าและผลกระทบท่ีชดัเจน 



คณุสมบัติเป้าหมายเชิงกลยทุธ์ (SMART) 
Specific: มีความเฉพาะเจาะจง 
Measurable: สามารถวดัผลลพัธ์ได ้
Attainable หรือ Achievable: มีความเป็นไปได ้
Relevance: ทา้ทายความสามารถ 
Time Bound: ระยะเวลาแน่นอน 



ค้นหาเป้าหมายเชิงกลยทุธ์ 
  จบัคู่เพ่ือใชค้  าถามคน้หาเป้าหมายเชิงกลยทุธ์ 
  ก าหนดเป้าหมายงานท่ีคุณคิดวา่ส าคญั 3 เร่ือง 
  List เป้าหมายท่ีละขอ้ดว้ยค าถามดงัน้ี  
  •  คุณคิดวา่เป้าหมายน้ีส าคญัเพราะเหตุใด 
  •  ถา้คุณท าเป้ามายน้ีส าเร็จเกิดผลกระทบอะไรบา้ง               
  •  คุณรู้สึกอยา่งไรท่ีตอ้งท าเป้าหมายน้ี 
 ถามจนครบทั้ง 3 ขอ้ 
 ถา้คุณตอ้งเลือกเพียง 1 เป้าหมาย คุณเลือกเป้าหมายใด 

กจิกรรมย่อย 



กระบวนการท างานเชิงกลยทุธ์พชิิตเป้าหมาย 
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แผนงาน 



เป้าหมายสอดคล้องกนัย่อมมีประสิทธิผลทีสุ่ด 

วิสัยทศัน์ 

พนัธกิจ 

เป้าหมายเชิงกลยทุธ์ 

เป้าหมาย 

กลยทุธ์ 

แผนปฏิบติังาน 

KPI 

แผนงาน 

วิธีการท า 

องคก์ร หน่วยงาน 

บุคคล 



KPI เมื่อแบ่งตามลกัษณะการวัด 

KPI เชิงปริมาณ (Quantitative) 
KPI เชิงคุณภาพ (Quality) 
KPI เชิงความคืบหนา้ (Milestone) 
KPI เชิงพฤติกรรม (Behavior) 



KPI จ าเป็นต้องท าหรือไม่ 

เถา้แก่ร้านคา้          มองเป็นสมุดรายรับ – รายจ่าย 
องคก์รขนาดเลก็          เปรียบเป็นหนา้ปัดรถยนต ์
องคก์รขนาดใหญ่          เปรียบเป็นมิเตอร์ต่างๆของเคร่ืองบิน 
นกักีฬา          สถิติท่ีตวัเองตั้งไวเ้ทียบกบัคะแนนท่ีไดม้า 



หลมุพลางทางความคดิเกีย่วกบัเป้าหมาย 
เป้าหมายน้ีอยากเกินไป เราคงท าไม่ไดห้รอก 
เป้าหมายไม่ชดัเจน ท าไปกเ็สียเวลา กลวัผดิ 
เป้าหมายของหวัหนา้ท่ีส่งใหเ้ราท า ไม่ใช่ของเรา 
เราตั้งใจท าเป้าหมายน้ีแต่อะไรกไ็ม่พร้อมคงส าเร็จยาก 
ถา้ท าเป้าหมายน้ีส าเร็จกดี็ ไม่ไดก้ค็งไม่เป็นไร 
ปัญหาต่างๆมากมาย เป้าหมายน้ีกเ็ลยไม่ส าเร็จ 
เป้าหมายของส่วนรวม จะใหเ้ราท าอยูค่นเดียวไดอ้ยา่งไร 
หวัหนา้ชอบเปล่ียนเป้าหมาย ไม่ตอ้งรีบท า เดียวกเ็ปล่ียนอีก 



สร้างความเป็นเจา้ของกบัเป้าหมาย 
จินตนาการผลลพัธ์ความส าเร็จล่วงหนา้ 
สร้างทศันคติเชิงบวกกบัเป้าหมาย 
คน้หาโอกาสท่ีซ่อนอยูใ่นปัญหาและอุปสรรค 
การเอาชนะความกลวัดว้ยการลงมือท า 



แนวทางพชิิตเป้าหมายของตนเอง 
เป้าหมายของคุณคือเร่ืองอะไร? 
หลุมพรางทางความคิดเก่ียวกบั
เป้าหมายคือเร่ืองใด? 
คุณมีเทคนิคการเอาชนะ
หลุมพรางอยา่งไร? 
แนวทางพิชิตเป้าหมายของคุณ
เป็นอยา่งไร? 



การพฒันาทกัษะการท างานเชิงกลยทุธ์ 

ก าหนดเป้าหมายท่ีชดัเจน (SMART) 
การวางแผนการท างานอยา่งเป็นระบบ (PDCA) 
การวเิคราะห์สถานการณ์ อยา่งแม่นย  า (SWOT) 
การก าหนดเป้าหมายเชิงกลยทุธ์ (Strategic Goal) 
การปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิผล (Effective Performance) 
การบริหารผลการปฏิบติังาน (Performance Management) 



เคร่ืองมือในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผล 

ทฤษฎีพาเรโด 80:20 
การบริหารโครงการ (Project  Management) 
การบริหารเวลา (Time Management) 
การจดัล าดบัความส าคญัก่อนหลงั 
การจดัแบ่งงานใหที้มงานดว้ยตารางง่าย-คุม้ค่า 



การพฒันากระบวนการท างานเชิงกลยทุธ์ 

ก าหนดเป้าหมายใหช้ดัเจนและทา้ทาย 
วางแผนการท างานอยา่งมีระบบ 
คน้หาทางเลือกท่ีหลากหลาย 
ปฏิบติังานตามแผน 
จดจ่อกบัเป้าหมาย (KPI) อยา่งต่อเน่ือง 
ปรับปรุงวธีิการใหเ้หมาะสม  
ประเมินและพฒันาตวัเองตลอดเวลา 



                 

A C 
P D 

ผลลพัธ์ ณ 
 ปัจจุบัน 

ช่องว่าง 

ปรับปรุงวธีิการใหม่ 



การท างานเชิงกลยทุธ์ 

เป้าหมายท่ีตอ้งการบรรลุผลส าเร็จ 
ปัญหา / อุปสรรคท่ีเผชิญอยู ่
หลกัการท่ีเลือกใชใ้นการเอาชนะปัญหา 
แนวทางท่ีจะด าเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมาย 



ความเช่ือมัน่ช่วยยกระดบัความสามารถ 
ความหลงใหลคลัง่ไคลช่้วยกระตุน้ความสามารถ 
การมีเป้าหมายท่ีชดัเจนช่วยก ากบัทิศทาง 
ความกลา้หาญ ทดสอบความสามารถ 
 อุปนิสยัท่ีดีงามช่วยปกป้องความสามารถ 
 การท างานเป็นทีมช่วยเพ่ิมความสามารถ 

การดงึศักยภาพของตัวเองออกมาใช้ 



การใช้ค าถามส ารวจเป้าหมายของตัวเอง  

จบัคู่ (โคช้-โคช้ช่ี) 
ตั้งเป้าหมายท่ีตอ้งการพิชิต 
การใชค้  าถามตามแบบฟอร์ม 
สรุปส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ 

กจิกรรมย่อย 



•  ข้ึนต่อระเบียบวินยั 
•  ทวีคุณค่าการท างาน
หนกั 
•  น าไปสู่การกระท า 
•  มุ่งเนน้การเดินทาง 
•  ยอมเส่ียงเท่าท่ีจ าเป็น 
•  ท าใหคุ้ณรับผิดชอบ 

กล้าฝัน 

ฝันกลางวนั 

กล้าฝัน...กล้าท า 

•  ข้ึนต่อโชคชะตา 
•  ลดทอนคุณค่าการท างาน
หนกั 
•  น าไปสู่ขอ้อา้ง 
•  มุ่งเนน้ท่ีปลายทาง 
•  หลีกเล่ียงความเส่ียงทั้งมวล 
•  ปล่อยใหค้นอ่ืนรับผดิชอบ 



ส่ิงที่ได้รับจากการอบรมในคร้ังน้ี 

 เน้ือหาสาระท่ีสามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ด ้
 บรรยากาศและส่ิงท่ีเกิดข้ึนใน Class แลว้รู้สึกชอบ 
 ส่ิงท่ีตั้งใจน าไปปฏิบติัเป็นเร่ืองแรก 



เป้าหมาย...ส าคญัมากส าหรับทิศทาง 
เป้าหมายท่ีดีไดเ้กิดเป็นแรงบนัดาลใจ 
เป้าหมายเป็นส่ิงหน่วยวดัความส าเร็จ 
เป้าหมายควรเป็นของเรา 
เป้าหมายรอการพิชิตจากเรา 

http://www.entraining.net 

http://www.facebook.com/CSREntraining 

ขอให้โชคดี และสวสัดีครับ 


