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Training Center Service 
  

โปรแกรมฝึกอบรมหลกัสูตร : การออกแบบจดัทําตวัช้ีวดัผลการดําเนนิงาน 

 Key Performance Indicators  
ระยะเวลาในการฝึกอบรม :  1 วนั เวลา 09.00-16.00 น. 

วิทยากร : อาจารย ์ไรยวิ์นท ์บุญสวสัด์ิ  

 

หลกัการและแนวความคิด 

   คาํกล่าวที่ว่า “หากทา่นไม่สามารถที่จะวัดและประเมินสิ่งใดได้ ทา่นกจ็ะไม่สามารถปรับปรุงหรือบริหาร

จัดการสิ่งน้ันได้” เป็นความจริงที่ไม่สามารถลบล้างได้ การวัดและการประเมินองค์กร หน่วยงานเป็น

รากฐานที่สาํคัญย่ิงต่อความสาํเรจ็ของทุกๆหน่วยงานและองค์กร อย่างไรกต็าม องค์กรจะต้องม่ันใจว่า

ตัวช้ีวัดต่างๆที่ใช้จะสนับสนุนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรได้อย่างแท้จริง ตัวช้ีวัดขององค์กรมี

ความเป็นเอกลักษณ์และสะท้อนอตัลักษณ์ของแต่ละองค์กร ซ่ึงไม่สามารถที่จะลอกเลียนตัวช้ีวัดของ

องค์กรหน่ึงมาใช้กบัอกีองค์กรหน่ึงได้อย่างสมบูรณ์ ตัวช้ีวัดมีความสัมพันธอ์ย่างย่ิงกับยุทธศาสตร์และ

กลยุทธข์ององค์กร หรืออาจกล่าวได้ว่ากลยุทธข์ององค์กรเป็นสิ่งที่กาํหนดระบบการประเมินผลการ

ดาํเนินงานและตัวช้ีวัดขององค์กร โดยระบบการประเมินผลที่มีประสทิธผิลสูงน้ันจะช่วยให้องค์กร

สามารถควบคุมบริหารกระบวนการดาํเนินงานทางธุรกจิขององค์กรได้อย่างสอดคล้องกบักลยุทธท์ี่ได้

ออกแบบไว้ด้วย 
 

 KPIs หรือตัวช้ีวัดผลการดาํเนินงานหลักเป็นเคร่ืองมือที่สาํคัญอย่างย่ิงเคร่ืองมือหน่ึงในปัจจุบันของการ

บริหารจัดการสมัยใหม่ซ่ึงช่วยทั้งในการแปลงกลยุทธข์ององค์กรไปสู่การปฏบัิติอย่างเป็นรูปธรรมและ

ในขณะเดียวกนักท็าํหน้าที่เป็นมาตรวัดที่แสดงถึงความก้าวหน้า ปัญหาและความผิดปกติต่างๆที่

อาจจะเกดิข้ึนได้ในระหว่างการดาํเนินงาน ซ่ึงเปรียบเสมือนเป็นสญัญาณให้กบัผู้บริหารขององค์กรใน

ระดับต่างๆได้ทราบถึงความสาํเรจ็หรือล้มเหลวของกลยุทธ์ ยุทธวิธแีละการปฏบัิติงานของหน่วยงานใน

ความรับผิดชอบของตน เพ่ือจะได้ตอบสนองปรับตัวเปล่ียนแปลงแผนงานและวิธกีารได้อย่างเหมาะสม

ต่อไป 
 

 จากผลการวิจัยจาํนวนหน่ึงขององค์กรวิจัยทางธุรกจิเกี่ยวกบัความสาํเรจ็และล้มเหลวของกลยุทธ์ 

พบว่าปัจจัยหน่ึงที่มีผลอย่างย่ิงต่อความสาํเรจ็ของการดาํเนินกลยุทธข์ององค์กร คือ การมีระบบการ

บริหารจัดการผลการดาํเนินงานและตัวช้ีวัดผลการดาํเนินงานที่ดีมากน้อยเพียงใด และได้สรุปว่า

องค์กรควรทุ่มเทให้ความสาํคัญกบัการออกแบบระบบการประเมินวัดผลการดาํเนินงานให้เหมาะสม

กบับริบททางธุรกจิและกลยุทธข์ององค์กร และสามารถนาํไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสทิธภิาพและ

เป็นรูปธรรม 
 

 ตัวช้ีวัดผลการดาํเนินงานหรือ KPIs ที่ได้รับการออกแบบมาอย่างเหมาะสมและถูกต้องจะช่วยให้

องค์กรสามารถกาํหนดและตรวจติดตามความก้าวหน้าของการดาํเนินงานต่างๆภายในองค์กร

เปรียบเทยีบกบัเป้าหมายที่คาดหวังหรือสิ่งที่เป็นภารกจิและหน้าที่หลักขององค์กรหรือหน่วยงาน 

(Key Results Areas) เม่ือใดกต็ามที่องค์กรได้กาํหนดวิสยัทศัน์ที่ต้องการบรรลุไว้อย่างชัดเจนแล้ว สิ่ง
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ต่างๆที่จะถูกกาํหนดข้ึนตามมาเพ่ือการบรรลุวิสยัทศัน์ อาท ิพันธกจิ คุณค่าที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้

ความสาํคัญ เป้าหมายขององค์กร กลยุทธแ์ละแผนงานริเร่ิมต่างๆ ทั้งหมดล้วนต้องพ่ึงพาระบบการวัด

และประเมินผลสาํเรจ็ที่เป็นระบบที่สามารถแสดงถึงการเช่ือมโยงของความสาํเรจ็และเป้าหมายของการ

ดาํเนินงานในแต่ละส่วนขององค์กรเข้าด้วยกนัอย่างเป็นกระบวนการซ่ึงกอ็ยู่ในรูปของตัวช้ีวัดหรือ KPIs 
 

 โดยหลักการแล้วตัวช้ีวัดหรือ KPIs คือสารสนเทศที่ได้รับการประมวลข้ึนจากการรวบรวมข้อมูลที่เป็น

ตัวแทนหรือบ่งระบุได้ถึงคุณค่าหรือสิ่งที่สาํคัญที่ต้องการได้รับหรือบรรลุของบุคคล หน่วยงานและ

องค์กรซ่ึงอาจกล่าวได้ว่าหมายถึงผลลัพธท์ี่คาดหวัง ซ่ึงบุคคล หน่วยงานและองค์กรสามารถใช้สาํหรับ

การเฝ้าติดตาม ตรวจสอบ และประเมินความก้าวหน้าของการกระทาํใดๆที่มีผลต่อการบรรลุผลลัพธ์ที่

ต้องการ เพ่ือช่วยให้สามารถตัดสนิใจ กระทาํ และแทรกแซงได้อย่างเหมาะสมเพ่ือส่งผลให้มีการ

เคล่ือนไปในทศิทางที่พึงปรารถนา 

    
 อย่างไรกต็ามการที่องค์กรจะมีระบบการประเมินผลหรือตัวช้ีวัดที่มีประสทิธิผลและเหมาะสมน้ัน ผู้ที่

เกี่ยวข้องควรมีความรู้ความเข้าใจถึงแนวคิด หลักการและเทคนิคในการออกแบบจัดทาํอย่างเป็นระบบ

เพ่ือให้สามารถวางแผนออกแบบและนาํไปสู่การปฏบัิติได้อย่างสมัฤทธิ์ผล การฝึกอบรมเชิงปรึกษา

แนะนาํเพ่ือให้ความรู้และฝึกทกัษะแก่บุคลากรซ่ึงเป็นผู้บริหารในระดับต่างๆทั้งในส่วนงานหลักและ

สนับสนุนให้เข้าใจถึงแนวคิดหลักการจะช่วยให้สามารถดาํเนินโครงการจัดทาํและใช้ KPIs ภายใน

องค์กรได้อย่างถูกต้องเป็นประโยชน์ต่อองค์กรอย่างแท้จริง  
 

จุดประสงคข์องหลกัสูตร 
 เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจหลักการระบบการบริหารจัดการผลการดาํเนินงานสมัยใหม่ที่

สอดคล้องกบักลยุทธข์ององค์กรและเข้าใจเทคนิคข้ันตอนในการออกแบบจัดทาํตัวช้ีวัดผลการ

ดาํเนินงานอย่างเป็นระบบ 
 

 เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมสามารถนาํหลักการและเทคนิคการออกแบบจัดทาํตัวช้ีวัดผลการดาํเนินงานไป

ประยุกต์ใช้สาํหรับองค์กรของตนเองได้อย่างมีประสิทธภิาพและประสบผลสาํเรจ็ในการใช้ติดตามและ

ขับเคล่ือนแผนกลยุทธแ์ละการดาํเนินงานตามภารกจิของฝ่ายงานต่างๆ 
 

 เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสฝึกทกัษะผ่านกรณีศึกษาและตัวอย่างการออกแบบจัดทาํตัวช้ีวัดผลการ

ดาํเนินงาน 
 

 เพ่ือให้กรอบแนวทางสาํหรับการขยายผลไปสู่การจัดทาํตัวช้ีวัดผลการดาํเนินงานระดับบุคคลหรือ 

Individual Performance Appraisal System ที่สามารถประเมินผลได้อย่างเป็นธรรมและสะท้อนผลการ

ปฏบัิติงานของบุคลากรอย่างแม่นยาํ ถูกต้องตามความเป็นจริง  
 

 

เนื้ อหาของหลกัสูตร  

  09.00 – 12.00 น. : Introduction to Modern Performance Management 
 

  กรอบแนวคิดของระบบการบริหารผลการดําเนินงานสมยัใหม่ 

 ความสาํคัญของการประเมินผลการดาํเนินงานต่อความสาํเรจ็ขององค์กร 
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 ระเบียบวิธกีารออกแบบตัวช้ีวัดผลการดาํเนินงานที่เป็นระบบ 

 การออกแบบตัวช้ีวัดผลการดาํเนินงานเชิงกลยุทธ ์(Strategy Based KPIs) 

 การออกแบบตัวช้ีวัดผลการดาํเนินงานเชิงกระบวนการ (Process Based KPIs) 
 

 

  จากกลยุทธสู่์ตวัช้ีวดัผลการดําเนินงานของฝ่ายงาน 

 การถ่ายทอดกลยุทธส์ู่การปฏบัิติด้วยแผนที่กลยุทธแ์ละ Balanced Scorecard 

 การเช่ือมโยงและกระจายกลยุทธส์ู่ฝ่ายงานเพ่ือกาํหนดตัวช้ีวัดเชิงกลยุทธร์ะดับฝ่ายงาน 
 

 

  Workshop 1 : กรณีศึกษาการออกแบบระบบตวัช้ีวดัทีอิ่งกลยุทธอ์งคก์ร 
 

  13.00 – 16.30 น. : Essential of KPIs Design 
 

   คุณสมบติัที่ดีของตวัช้ีวดัผลการดําเนินงาน 

 โครงสร้างของระบบการประเมินผลการดาํเนินงานที่ดี 

 คุณสมบัติของตัวช้ีวัดที่ดี 
 

 

 การกําหนดตวัช้ีวดัผลการดําเนนิงานระดบัฝ่ายงานตามพนัธกิจงาน (Key Results Area)  

 การวิเคราะห์ขอบเขตงานและกระบวนการ 
 

 

  การเชื่อมโยงและความสมัพนัธร์ะหว่างตวัช้ีวดัในเชิงระบบของกระบวนการธุรกิจ  

 มุมมองแบบโซ่คุณค่าเชิงกระบวนการ 

 ตัวช้ีวัดนาํและตัวช้ีวัดตาม 
 

 

  การกําหนดเป้าหมายของตวัช้ีวดั 
 

  การกําหนดระดบัความสําคญัของตวัช้ีวดัเพือ่การประเมินผล 
 

  แนวคิดสําหรบัการจดัทําตวัช้ีวดัผลการดําเนนิงานระดบับุคคล 

 โครงสร้างของตัวช้ีวัดระดับบุคคล 

 เทคนิคการวิเคราะห์งาน 

 เทคนิคการวิเคราะห์ความรู้ ทกัษะความสามารถเฉพาะตาํแหน่งงาน 

 การใช้ประโยชน์ KPIs ในการบริหารธุรกจิและบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

 

  Workshop 2 : กรณีศึกษาตวัอย่างการจัดทําตวัช้ีวดัผลการดําเนินงานรายบุคคล  
 

 

แนวทางในการดําเนินหลกัสูตรฝึกอบรม 
 

 

การฝึกอบรมใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยเน้นให้ผู้เรียนได้คิด แลกเปล่ียน

ประสบการณ์ แสดงความคิดเหน็ เพ่ือให้เกดิความเข้าใจเน้ือหาอย่างแท้จริง และ สามารถนาํไปใช้ได้

ทนัท ี
 

  การสรา้งและกระตุน้การสือ่สาร 2 ทาง เช่น  

 การแนะนาํตัวเอง จุดประสงค์และความคาดหวังจากการอบรม 
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 คาํสาํคัญต่างๆ (Key Words) 

 การต้ังคาํถามเพ่ือกระตุ้นการคิดของผู้เข้าอบรม 
 

 

  การประเมินผลตนเองหลงัการอบรม 

 ผ่านการนาํเสนอผลงานกจิกรรมกลุ่ม (Workshop) 

 ผ่านการนาํไปถ่ายทอดต่อ 
 

 

  Workshop ประเด็นสําคญัทีส่ามารถฝึกทกัษะได ้ 

 กระตุ้นให้ฝึกคิดและนาํเสนอ 

 นาํเทคนิค เคร่ืองมือและแบบฟอร์มมาตรฐานไปทดลองใช้ 

 แลกเปล่ียนความคิดเหน็กนัในกลุ่มระดมสมอง 
 

 

  Assignment เพือ่นาํไปฝึกฝนเพิม่เติม 

 หัวข้อหรือเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับภารกจิงานของตนเอง 
  

 

  เน้ือหาของหลักสตูรมีทั้งการบรรยาย , การระดมสมอง (Brainstorming) , การปฏบัิติการ 

(Work Shop) , การแสดงสถานการณ์จาํลอง (Simulation) และ การนาํเสนอ (Present) ทาํให้การ

เรียนรู้ เกดิความสนุกสนาน และสามารถเข้าใจด้วยตัวเองอย่างแท้จริง 
 

  วิทยากรทาํหน้าที่เป็นผู้อาํนวยความสะดวกในการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการสอนแนะแบบกลุ่มหรือ 

Group Coaching เพ่ือให้ผู้เรียนรู้ สามารถพัฒนาประยุกต์เทคนิคและเคร่ืองมือได้อย่างเหมาะสมกบั

จริตของตนเอง และนาํไปสู่การใช้ปฏบัิติงานจนเกดิความชาํนาญ 
 

 

วิทยากร   อาจารย ์ไรยวิ์นท ์บุญสวสัด์ิ [B.Eng. (Honors), MBA, Leadership Cert] 

(Executive Coach and Management Consultant) 

 

ประสบการณ์ปรึกษาแนะนาํและฝึกอบรมด้านยุทธศาสตร์ นโยบายและแผนงาน 

• องค์กรช้ันนาํของประเทศในภาคธุรกจิและอุตสาหกรรม 

• หน่วยงานภาครัฐ 

• รัฐวิสาหกจิ 

 

สอบถามรายละเอียดเพิม่เติมท่ี 

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

id-line: pisit131918 
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