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หลักการและแนวความคิด
 คนที่ประสบความสําเร็จทุกคนลวนเขาใจในความสําคัญของเปาหมาย และทําเปาหมายใหมีความ

ชัดเจน พวกเขารูวาตัวเองตองการอะไรแลตั้งอกตั้งใจอยูก ับการทํางานเพื่อบรรลุมันใหได...ทุกๆ วัน
ไมสนใจปญหา / อุปสรรคที่เผชิญอยู แตจะคนหาวิธีการใหมๆ เพื่อกาวขามปญหาและอุปสรรค
ตองการมองเปาหมายอยางมั่นใจ
 ความสามารถของคุณในการตั้งเปาหมาย คือทักษะสําคัญของความสําเร็จ หลายคนยังคิดวาพวกเขามี
เปาหมายอยูแลว ทั้งๆ ที่จริงแลวไมใชเปาหมายทีแ่ ทจริง เพราะเปาหมายที่เปนของเขาจริงๆ ตอง
กระตุนพลังในการมุงสูเปาหมายโดยไมกลัวความลมเหลว ความผิดพลาดหรือการถูกปฏิเสธ เขาจะมี
ความสุขที่ไดดําเนินการเพื่อไปถึงฝนโดยยอมรับกับผลที่เกิดขึ้นดวยความเต็มใจ
 การพัฒนากระบวนการทํางานเชิงกลยุทธ จะทําใหการดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมาย (KPI) ได
คอนขางแนนอน เชน
ั เจน
o กําหนดเปาหมายใหชด
o วางแผนใหละเอียด
o ลงมือปฏิบัติทันที
 ับเปาหมาย
o จดจออยูก
o มุงหนาสูความสําเร็จ

วัตถุประสงคของหลักสูตร


เพื่อใหผูเรียนสามารถกําหนดเปาหมายที่แทจริงไดอยางชัดเจน สามารถดําเนินงานและตรวจสอบ วัด
ผลลัพธได
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เพื่อจูงใจใหผูเรียนมีพลังในเปาหมาย (KPI) ของตัวเอง สามารถปรับเปลี่ยนความคิดเชิงลบตอเปาหมาย
ใหเปนความคิดเชิงบวก โดยมองเห็นคุณคาของเปาหมายไดดีขึ้น
เพื่อใหผูเรียนมีวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการพิชิตเปาหมาย (KPI) ดวย Style ที่เหมาะสมของตัวเอง

รายละเอียดของหลักสูตร








การใหความสําคัญกับการกําหนดเปาหมายเชิงกลยุทธ
o สํารวจแนวความคิดเกี่ยวกับเปาหมาย (Goal)
o เปาหมาย (Goal) ความหมายที่หลากหลาย
o เทคนิคการกําหนดเปาหมายอยางมีกลยุทธ
o คุณสมบัติและเปาหมายเชิงกลยุทธ
o Workshop: สรางเปาหมายเชิงกลยุทธของตัวเอง
การทํางานเชิงกลยุทธ...พิชิตเปาหมาย (KPI)
o เปาหมาย  แผนงาน  ลงมือทํา
o หลุมพรางทางความคิดการบรรลุเปาหมาย
o เทคนิคการเอาชนะหลุมพราง
ิ เปาหมาย
o Workshop: แนวทางการพิชต
o การพัฒนาทักษะการทํางานเชิงกลยุทธ
o เครื่องมือในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิผล
การพัฒนากระบวนการทํางานเชิงกลยุทธ
ั เจนและทาทาย
o กําหนดเปาหมายใหชด
o วางแผนการทํางานอยางมีระบบ
o คนหาทางเลือกที่หลากหลาย
o ปฏิบัติงานตามแผน
o จดจอกับเปาหมาย (KPI) อยางตอเนื่อง
o ปรับปรุงวิธีการใหเหมาะสม
o ประเมินและพัฒนาตัวเองตลอดเวลา
o กรณีศึกษา: การทํางานเชิงกลยุทธ
สุดยอดเทคนิคการพิชิตเปาหมาย (KPI)
o เปาหมายเปนของเราแนนอน
o สรางแรงปรารถนากับเปาหมาย
o มุงความสนใจที่เปาหมายมากกวาอุปสรรค
o สนุกกับการทํางานมากกวาผลลัพธที่เกิดขึ้น
o ความสําเร็จคือเปาหมายของเรา
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การบานเพื่อการนําไปฝกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบแนวคิดของการฝกอบรม (Course Framework)
เปาหมายเชิงกลยุทธ

ปญหา / อุปสรรค

ปญหา / อุปสรรค

ความสําเร็จ
คือ
เปาหมาย

* เทคนิคการเอาชนะหลุมพราง
* การพัฒนาทักษะการทํางานเชิงกลยุทธ
* เครื่องมือในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิผล
* กระบวนการทํางานเชิงกลยุทธ
* เทคนิคการพิชิตเปาหมาย (KPI)
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ตัวอยาง Work Shop / กรณีศึกษา

 ตัวอยาง Work Shop หัวขอ “ การชื่นชมตัวเอง ”
 วิธีปฏิบัติ
 ลองชมตัวเองใหเพื่อนๆฟงในดานตางๆเหลานี้
- จุดเดน
- ความสามารถพิเศษ
- สิ่งที่ภูมิใจ
 ผลที่ไดรับจาก Work Shop หัวขอ “ การชืน่ ชมตัวเอง ”
: การชมตัวเองจะทําใหเกิดความมั่นใจในตัวเองเพิ่มขึน้ คนสวนใหญใหนิยามการรักตัวเองการชม
ตัวเองแบบผิดๆ เชน เดี๋ยวจะหลงตัวเอง, ทําใหเห็นแกตวั เปนตน ซึ่งการชมตัวเองแบบสรางสรรคนั้น จะทํา
ใหเรามีเปาหมายในตัวเองเพิม่ ขึ้นเพราะเราเห็นคุณคาของตัวเองแลว
 การนําไปฝกฝนตอไป
: ลองฝกชมตัวเองตอหนากระจกบอยๆ เพื่อใหกําลังใจตัวเองในการเอาชนะอุปสรรคตางๆที่กําลังเจอ
หรือแกอาการทอถอยได ยิ่งชมตัวเองมากหรือบอยแคไหนจะทําใหเรามีพลัง ในการทํางานมากขึ้นเทานัน้
 สาเหตุที่ทําใหเราเปลี่ยนตัวเองได
: คนทุกคนตองการ คําชม แตสวนใหญจะรอจากผูอื่น เมือ่ ไมคอยไดก็จะรูสึกทอถอยหรือหมดแรงใน
การทํางาน แตถาเราชมตัวเองไดเราก็จะรูสึกดีเพราะความรูสึกของเราไมรูหรอกวาใครชมขอใหเปน คําชม ก็พอ
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แนวทางในการพัฒนาตามโปรแกรม
การฝกอบรมในรูปแบบของการเรียนรูแบบผูใหญ ( Adult Learning ) ทําใหผูเรียนรู
สามารถนําสิ่งที่ไดเรียนรูไปปรับใชในการปฏิบัติงานไดทันที เพราะไดดําเนินการคิดรวมกัน
ระหวางการฝกอบรมแลว




การฝกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อใหเกิดความสนุกสนานและเขาใจงาย
 การบรรยาย : เนนเนื้อหาทีใ่ กลตัว เพื่อใหงายตอการเรียนรู
่ นซึ่งกันและกัน
 Work Shop : กระตุนใหเกิดการแลกเปลีย
 การนําเสนอ : เกิดการฝกฝนการแสดงออกและทํางานเปนทีม
 การตอบคําถาม : จูงใจใหผูฝกอบรมไดคิด และแสดงความคิดเห็น

กําหนดแนวทางใหผูเขาฝกอบรม ไดนําความรูที่ไดรับไปปรับเปลี่ยนตัวเองทั้งดานความคิด
ความรูสึกและการกระทํา โดยการพัฒนาตัวเอง ดวยการฝกฝนจนกลายเปนธรรมชาติ


การบานที่เปนเปาหมาย สามารถนําไปจัดทําเปนโครงการในแงสว นบุคคล และ/หรือ
ทีม ที่เหมาะสมตามที่ตัวเองเลือก


ผูที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานระดับปฏิบัติการ

 หัวหนางาน

 ผูจัดการ

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารยใชในการดําเนินการฝกอบรม
(รูปแบบการฝกอบรมโดยรวม)
 การละลายพฤติกรรม (Ice Breaking)
ปรับจูนแนวความคิดเบื้องตนของผูเขาฝกอบรมกับเนื้อหาตามหลักสูตร
 แนะนําตัวเอง
 คําสําคัญ (Key Words)
 คําถามสรางแนวความคิด
 การสํารวจตัวเอง , การมองเห็นตัวเองและการยอมรับตัวเอง
การทําใหผูเขาฝกอบรม มองเห็นตัวเอง จะนําไปสูการอยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง
 คนหาหลุมพรางทางความคิดในเรื่องตางๆ
 สํารวจพฤติกรรมของตัวเองในดานตางๆ
 เรียนรูธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง
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 กําหนดเปาหมายที่จะเปลี่ยนแปลงของตัวเอง
กระตุนใหผูเขาฝกอบรม ทดสอบกระบวนการเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบงายๆ
 เลือกเรื่องที่จะลองเปลี่ยนแปลง
 เปลี่ยนความคิดในเรื่องตางๆ ดวยตัวเอง
 กําหนดแนวทางของตัวเองใหม
 กําหนดคุณสมบัติที่จะนําไปพัฒนาตัวเองเพิ่มเติม
เลือกวิธี ( How to ) ที่เหมาะสมกับ Style ของตัวเอง เพือ่ การพัฒนาตัวเอง
 การเตรียมความพรอมของตัวเอง
 วางแผนการพัฒนาตัวเองอยางมีขั้นตอน
 เลือกกระบวนการเปลี่ยนแปลงของตัวเอง
 ปรับเปลี่ยนสภาพแวดลอมใหม
 สรางความคาดหวังกอนการฝกอบรม
เทคนิคการทใหผูเขาฝกอบรมเขียนความคาดหวังและดูผลลัพธเมื่อสิ้นสุดการอบรม
 ทําใหผูเรียนจดจอตอการเรียนรู เพราะอยากเรียนของตัวเอง
 นําเรื่องที่ใหเรียนรูไปใชไดจริง
 Workshop ประเด็นสําคัญทีส่ ามารถไปฝกฝนได
ดําเนินการ Workshop ในเรือ่ งที่สําคัญเพื่อใหเขาใจและนําไปฝกฝนไดจริง
 กระตุนให คิด  เขียน  พูด
 การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันใน Class
 การนําเสนอกลุมจากการระดมความคิดเห็น
 การนําไปใชฝก
 ฝนกับตัวอง
 การบานเพื่อนําไปฝกฝนเพิ่มเติม
เรื่องที่ผูเขาฝกอบรมยืนยันกับตัวเองวาจะนําไปปฏิบัติเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
 เรื่องที่ไดรับจากการอบรม
 เรื่องที่ชอบ
 เรื่องที่จะนําไปปฏิบัติเปนเรื่องแรก
 การบานของตังเอง
 กิจกรรมเสริมการเรียนรูใหเกิดความสนุกสนาน
จัดกิจกรรมใหเหมาะสมในแตละกลุมที่เขาฝกอบรมและสอดคลองกับเนื้อหา
 เกม / การละเลน
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Role Playing
นิทานใหแนวความคิด
กรณีศึกษา

แนวทางการดําเนินการเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเองอยางยั่งยืน
“การเปลี่ยนแปลงตัวเอง ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง และมีความสุขที่ไดทํา”
การสรางกิจกรรมหลังการฝกอบรมนับวาเปนเรื่องที่สําคัญเพราะจะทําใหการพัฒนาตัวเองเกิดความ
ตอเนื่อง และหากสามารถทําใหผูเขารับการฝกอบรมดําเนินการฝกฝนในเรื่องที่เขาอยากเปลี่ยนแปลงได
ยาวนานก็จะทําใหเขาสามารถสรางอุปนิสัยใหมของตัวเองขึ้นมาได เมือ่ มีความมั่นใจในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแลว เขาก็จะสามารถสรางกระบวนการเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่องอื่นๆตอไปไดดวยตัวเอง
อีกทั้งยังสามารถนําไปใหผูอนื่ ไดพัฒนาตอไปไดดว ย
กิจกรรมที่ชวยใหผูเขาอบรมสามารถพัฒนาตัวเองไดอยางตอเนื่อง สามารถเอาชนะสภาพแวดลอมได
ควรเปนสิ่งที่ใกลเคียงกับสิ่งที่เกิดขึ้นในระหวางการฝกอบรม ทําใหเขานึกถึงบรรยากาศในการฝกอบรมและเขา
เลือกเรื่องที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง เพื่อพัฒนาตัวเองใหดขี ึ้น

กิจกรรมที่สามารถดําเนินการไดมีดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

การบานสําหรับการนําไปฝกฝนหลังการอบรม
เอกสารอางอิงสําหรับนําไปประกอบการฝกฝน
เว็บไซดดานการพัฒนาตัวเอง เพื่อศึกษาเรือ่ งตางๆเพิ่มเติมที่ pakornblog.com
จดหมาย Reminder จากอาจารยปกรณแวะมาทักทาย
สมัคร Mailing List รับขาวสารดานการพัฒนา
การติดตามผล (Follow up) โดยทีม HRD ขององคกร
การติดตามผล (Follow up) โดยทีม วิทยากรผูชวย (มีคาใชจาย)
การสรางโครงการรวมกันในองคกรโดย HRD
การดําเนินการ Clinic โดยอาจารยปกรณ (มีคาใชจาย)

ผลลัพธจากการฝกอบรม ทุกคนจะมีประเด็นสําคัญของตัวเองที่จะนําไปพัฒนา แตจะหยุดการพัฒนา
กลางคันเพราะไมสามารถเอาชนะสภาพแวดลอมได ดังนั้นกิจกรรมเหลานี้จะชวยใหเขาสามารถพัฒนาตัวเอง
ตอไปไดดว ยตัวของเขาเอง

www.entr ain ing .net
www.pak orn blog .com
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เทคนิคการตั้งเปาหมาย...พิชิตเปาหมาย (KPI) อยางมืออาชีพ

โดยสรุปแนวทางการพัฒนาตัวเองอยางตอเนื่องสามารถทําไดโดย
1. ตัวผูเขาอบรม พัฒนาตนเอง โดยใช






2.

3.

การบานที่ผูเขารับการฝกอบรมจะนําไปทํา ( ถามี )
เอกสารเพิ่มเติมสําหรับนําไปฝกฝน
แหลงความรูเตือนความทรงจําในเว็บไซด Pakornblog.com
Mailing List ความรูสงตรงถึงที่ จาก ทีม วิทยากรผูชวย ถึงผูเขาอบรม
จดหมาย Reminder (ทักทาย) จากอาจารย ปกรณ 3 ฉบับ ( 3 เดือน )
การสรางโครงการพัฒนาอยางตอเนื่องโดยผูเขาอบรมเอง หรือ รวมกับ HRD ( ถามี )

ติดตามผลการอบรมโดย HRD ของ บริษัทลูกคา


HRD ตามการบานที่ผูเขารับการฝกอบรมจะนําไปทํา ( ถามี )



การสรางโครงการพัฒนา / อํานวยความสะดวก ใหผูเขาอบรม พัฒนาอยางตอเนื่อง

ติดตามผลการอบรม โดย วิทยากรผูชวย ของ อาจารยปกรณ


4. Clinic


ดําเนินการแทน HRD โดยมีรายงานสรุปผล ความเปลี่ยนแปลงให

โดย อ.ปกรณ
ดําเนินฝกอบรมเพิ่มเติม โดยใหผูเขาอบรมทําการบาน (งานที่ผูเขาอบรมบอกวาตองการไป
พัฒนา) และ อาจารย มาใหคําแนะนํา

กรณีการติดตามผลแบบมีคาใชจาย หากตองการขอมูลเพิ่มเติม กรุณาติดตอทีมงานเพือ่ ขอรายละเอียดรูปแบบ
และการดําเนินการเพื่อนําเสนอเพิ่มเติม
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