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 การแข่งขนัในโลกทุกวนันี จาํเป็นตอ้งมีเป้าหมาย มีการวางแผน มีกล
ยทุธที์ดี ถึงจะกาํชยัชนะ หรือแมแ้ต่อยูร่อดไดใ้นสงัเวียนการแข่งขนั แมแ้ต่แข่ง
กีฬา ก็ยงัตอ้งมีแผนการเล่น มีแทคติคทีจะเอาชนะ ไม่ใช่ฝากความหวงัไวก้บั
ความสามารถของนกักีฬาแต่เพียงอยา่งเดียว 

 หากมีทีมผูแ้ข่งขันอยู่สองทีมแข่งกัน เงินทุนเท่ากัน ทรัพยากรมี
เหมือนๆ กนั นกักีฬาขีดความสามารถเท่าเทียมกนั โคช้ชือชนัระดบัเดียวกนั แพ้
ชนะก็คือวดักนัทีใครวางแผนมาดี มีกลยุทธ์ดีๆ ซึงอะไรก็เกิดขึนได ้ทีมเล็กก็
อาจเอาชนะทีมใหญ่ได ้นกัมวยตวัเลก็ก็อาจเอาชนะนักมวยตวัใหญ่ได ้กองทพั
เลก็ๆ ก็อาจสูร้บเอาชนะกองทพัทีใหญ่กว่าได ้   
 ในการดาํเนินธุรกิจ เป็นอะไรทียุง่ยากซบัซอ้นกว่าการแข่งกีฬา กีฬามี
แพน้ดันี ก็ไปซุ่มซอ้มวางแผนเพือให้ชนะในนัดหน้าได ้แต่ธุรกิจหากแพแ้ลว้
อาจไม่มีโอกาสแก้มืออีกเป็นครังทีสอง การเดินในแต่ละย่างก้าวจึงต้อง
รอบคอบระมดัระวงั 

 หนังสือเล่มทีท่านถืออยู่ในมือนี จะบอกเล่าอย่างละเอียด ถึงการ
วางแผน เพือดาํเนินธุรกิจใหป้ระสบความสาํเร็จ ตงัแต่การกาํหนดมุมมองสิงที
คาดหมายในระยะยาว หรือวิสัยทศัน์ ไปจนถึงการกาํหนดกลยุทธ์ , เป้าหมาย 
การวางแผนเพือให้เป้าหมายสามารถบรรลุ เขียนโดยประสบการณ์ตรง จาก
ผูเ้ขียนทีมากประสบการณ์ในการบรรยายและเป็นทีปรึกษาให้กบัองค์กรชนันาํ
หลายๆ แห่ง อ.ราเชนทร์ พนัธุเ์วช 

 ในนามของสาํนกัพิมพเ์อง นอกเหนือจากผูบ้ริหารธุรกิจทวัไปแลว้ เรา
อยากจะแนะนาํหนงัสือเล่มนี ใหก้บัองคก์รทีกาํลงัพฒันาระบบ ISO :  



 

 

 

เนืองจากเนือหาในหนังสือสามารถนาํไปใชไ้ดเ้ป็นอย่างดี เช่นในการกาํหนด
ปัจจยัภายใน และภายนอก (Internal & External Issues) การวางแผนกลยุทธ ์
การกําหนดเป้าหมาย และการวางแผนเพือให้บรรลุเป้าหมายของแต่ละ
หน่วยงาน เพือใหบ้รรลุถึงเป้าประสงคข์องธุรกิจทีผูบ้ริหารตอ้งการ 

ขอบคุณสาํหรับการสนับสนุน หวงัว่าท่านคงจะไดรั้บประโยชน์จากหนังสือ
เล่มนี ไม่มากก็นอ้ย  
 

ภูเบนทร์  พนัธุเ์วช 

www.isothai.com 

บรรณาธิการ 



  

 

  

 ก่อนอืนตอ้งขอชืนชม อาจารยร์าเชนทร์ พนัธุ์เวช  ว่าเป็นคนทีตงัใจ 
มุ่งมนักบัการทาํอาชีพวิทยากร ทีปรึกษาและนักเขียนดา้นการบริหารผลงาน
เชิงกลยุทธ์มากๆ สามารถใช้เวลาเพียงไม่กีปีก็เป็นทียอมรับขององค์กรต่างๆ
มากมาย 

ทีสําคัญหนังสือเล่มนีถือเป็นผลงานทียอดเยียมอีกเล่มหนึงทีจะนําเอา
ประสบการณ์ตรงมาถ่ายทอดให้ผูอ่้านไดเ้รียนรู้กันว่าในทางปฏิบติัจริงนันมี
ความเหมือนหรือความต่างจากหลกัการสากลอยา่งไร 

ผมเชือว่าหนังสือเล่มนีจะช่วยให้องค์กรต่างๆสามารถนําความรู้ทีได้ไป
ประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อการนาํเอาระบบการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์
ใหอ้งคก์รมีกาํไร เติบโต และยงัยนืตลอดไปนะครับ 

  
ณรงคว์ทิย ์แสนทอง 

www.narongwits.com 

วิทยากร ทีปรึกษา นกัเขียน 
  



 

 

 

 ในการบริหารธุรกิจ…สิงทีผูบ้ริหารถามหาตรงกนั ก็คือ 

 จะตงัเป้าหมายอย่างไรจงึจะบรรลุผลได้ดี ได้ง่าย 

 จะมตีวัชีวดัอย่างไรจงึจะรู้ว่าได้ผลจริง 

 จะมแีผนงานอะไรบ้างทีทําแล้วได้ผลตามเป้าหมายทีตงัไว้ 

บางองคก์รกท็าํเป็น ทาํง่าย ไดผ้ลดี…ก็ขอแสดงความยนิดีดว้ยครับ 

 สาํหรับท่านทีตอ้งการพฒันาระบบการบริหารผลงานใหดี้ขึน หรือ  ท่าน
ทีกาํลงัมองหาคู่มือ..หาตวัอยา่ง..ทีทาํไดผ้ลจริง ๆ ก็เล่มนีเลยครับ 

  “ การกาํหนดเป้าหมาย ตวัชีวดัและการจดัทําแผนปฏิบัตกิารเชิงกลยุทธ์ 
” ที อาจารย์ราเชนทร์ พนัธ์ุเวช ผูเ้ขียนไดร้วบรวมประสบการณ์…ตวัอย่างทีทาํ
จริงให้กบัองค์กรต่าง ๆ มากกว่า 40 องค์กร   ทาํไดผ้ลดีมาแลว้และเชือมนัว่า
หากท่านทาํตามวิธีการ ขนัตอนในหนังสือเล่มนี ท่านก็จะทาํไดแ้ละประสบ
ผลสาํเร็จไดผ้ลดีเช่นกนั 

 เมือท่านมีตัวอย่าง ..มีคู่ มือแล้ว สิงสําคัญทีจะช่วยให้ท่านประสบ
ความสาํเร็จก็คือ “ ทีมงาน ” หรือ บุคลากรของท่านจะตอ้งมีส่วนร่วมตงัแต่ตน้ 
เข้าใจตรงกัน ทาํไปพร้อมกัน ช่วยกันคิด ช่วยกันทาํ  “ อย่างมุ่งมัน…ตังใจ
จริง…สนุกสนาน ” ไปพร้อมกนั 

 หรือหากท่านจะเชิญท่านอาจารยร์าเชนทร์ พนัธุเ์วช ไปช่วยทาํ ไปจูงมือ
ทาํ พาท่านไป “ Motorway ” ท่านก็จะประสบความสาํเร็จไดเ้ร็วยงิขึนครับ 

สิทธิศกัดิ  ศรีธรรมวฒันา 
วิทยากร นกัเขียน ทีปรึกษา การบริหารงานบุคคล  



  

 

  

  
 ดิฉนัมีโอกาสไดรู้้จกัอาจารยร์าเชนทร์เมือ  ปีก่อนจากการจดัสัมมนา
เชิงปฏิบติัการของบริษทั ซึงขณะนนัดิฉนัเป็นผูอ้าํนวยการฝ่ายทรัยพากรบุคคล
และธุรการของบริษทั เอส.เอฟ.ดีเวลอปเมนท์ จาํกดั หรือศูนยก์ารคา้เมกาบาง
นานนัเอง   ทาํใหดิ้ฉนัทราบว่า อาจารยร์าเชนทร์  มีประสบการณ์มาหลากหลาย 
รวมถึงเคยเป็นเจา้ของกิจการส่วนตวัมาก่อน ซึงเป็นส่วนทีมีความสาํคญัอยา่งยิง  
เพราะการเข้าใจและมีมุมมองอย่างเจ้าของกิจการทาํให้อาจารยร์าเชนทร์
สามารถมองไดอ้ยา่งทะลุปุโปร่งถึงกลยทุธแ์ละแนวทางในการบริหารธุรกิจให้
ประสบความสาํเร็จรวมถึงจะบริหารอย่างไรให้ฝ่าผ่านอุปสรรคหรือปัญหา
ต่างๆไปได้   นอกจากนีอาจารยร์าเชนทร์ยงัมีพืนฐานด้านการคาํนวณ การ
วิเคราะห์งบกาํไรขาดทุน งบประมาณต่างๆ ผนวกกบัการมีภาวะผูน้าํทีโดดเช่น  
มีความชดัเจนและน่าเชือถือ ยิงเป็นปัจจยัทีทาํใหอ้าจารยร์าเชนทร์ได้รับการ
ยอมรับจากเจา้ของกิจการและผูบ้ริหารระดบัสูงขององค์กรต่างๆมากมายอีก
ดว้ย  
 สาํหรับตัวดิฉันเองแลว้ มีประสบการณ์ในสายงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลมากว่า  ปี  ปัจจุบันทาํงานด้านการให้คาํปรึกษาและเป็น
ผูเ้ชียวชาญในการพฒันาบุคลากรและองคก์ร   ดิฉนัจึงมีโอกาสไดพ้บปะ พดูคุย
และแบ่งเบาภาระให้กบัเจา้ของกิจการและผูบ้ริหารระดับสูงอยู่หลายแห่ง ซึง
ดิฉนัพบว่าปัจจุบนัหลายองคก์รกาํลงัประสบปัญหาดา้นการบริหารคน บ่อยครัง
ทีเจา้ของกิจการถามดิฉันว่า ทาํอย่างไรให้คนเขา้ใจบทบาทหน้าทีของตนและ
ทาํงานได้ตามเป้าหมาย  บ้างก็ถามว่าทําอย่างไรให้คนทํางานเป็นทีม  ทํา



 

 

 

อย่างไรถึงจะปรับเปลียนทัศนคติในการทาํงานของคนได้   เป็นคาํถามทีดู
เหมอืนจะตอบยาก  แต่สาํหรับดิฉนัแลว้นอกจากการปรับปรุงกระบวนการดา้น
การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลทีตัวเองถนัด  ดิฉันจะแนะนําและชีแจง
เจา้ของกิจการหรือผูบ้ริหารเหล่านนัว่าหากตอ้งการใหธุ้รกิจประสบความสาํเร็จ
เป็นไปตามความคาดหมายอย่างยงัยืน ในขณะทีคนทาํงานเองก็เขา้ใจบทบาท
หน้าทีของตน มุ่งมนัทาํงานไปในทิศทางเดียวกนัเพือบรรลุเป้าหมาย ไดรั้บ
ความชดัเจน ยติุธรรมในดา้นของผลตอบแทน  พดูง่ายว่า “WIN WIN” ดว้ยกนั
ทงัสองฝ่าย   จะไม่มีวิธีการใดดีไปกว่าการกาํหนดเป้าหมาย ตวัชีวดัและการ
วางแผนรองรับทีมีประสิทธิภาพ  สิงนีตอบโจทยผ์ูมี้ส่วนไดเ้สียทุกๆ ฝ่าย ตงัแต่ 
เจา้ของกิจการ  ลกูคา้  คู่คา้ และคนทาํงานไดเ้ป็นอยา่งดี  ซึงอาจารยร์าเชนทร์ได้
ถ่ายทอดถึงเทคนิควิธีการทีเขา้ใจง่ายๆ ไวใ้นหนงัสือเล่มนีเรียบร้อยแลว้       
 จากสิงทีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ทาํให้ดิฉันมนัใจว่าท่านผูอ่้านทุกท่าน
จะไดรั้บสารประโยชน์ทีท่านสามารถนาํไปประยุกต์ใชใ้นการบริหารกิจการ
หรือธุรกิจของท่านไดจ้ริงและได้ผล  เพราะสิงทีอาจารยร์าเชนทร์ถ่ายทอด
ออกมาในหนงัสือเล่มนีเป็นการผสมผสานระหว่างทฤษฎีและประสบการณ์จริง  
ซึงส่วนใหญ่แลว้กลนักรองจากประสบการณ์จริงทีคลุกคลีกับลูกค้าระดับ
องคก์รทีหลากหลาย ทงัภาครัฐและเอกชนทุกระดบั ตงัแต่ขนาดใหญ่ไปจนถึง
ขนาดเลก็หรือ SME    

 ดิฉนัจึงเชือมนัว่า หนงัสือเล่มนีจะเป็นคาํตอบทีดีสาํหรับการนาํไปใช้
เพือบริหารกิจการหรือธุรกิจของท่านไดเ้ป็นอยา่งดียงิ    



  

 

  

 ทา้ยทีสุดนี ดิฉนัขอเป็นสนบัสนุนและเป็นกาํลงัใจใหอ้าจารยร์าเชนทร์
ทาํหน้าทีถ่ายทอดประสบการณ์อนัทรงคุณค่า และมุ่งหน้าพฒันาธุรกิจและ
องคก์รต่างๆ เพือสร้างความเจริญกา้วหนา้ใหก้บัประเทศชาติต่อไปค่ะ 

  
พรรษมณฑ ์พฒันกิจเรือง 
www.pasamol.com 

ทีปรึกษาและผูเ้ชียวชาญดา้นการพฒันาองคก์รและบุคลากร  



 

 

 

 ก่อนอืนตอ้งขอชืนชม อาจารยร์าเชนทร์ พนัธุเ์วช ครับ  อาจารยเ์ป็นคน
ทีตังใจและจริงจงัอย่างมากกับการศึกษาและสะสมปัญญาปฏิบติั (Practical 

Wisdom) ในเรืองการบริหารผลงานเชิงกลยทุธ ์ จนปัจจุบนัเป็นหนึงในวิทยากร 
กูรู ทีไดก้ารยอมรับจากองค์กรต่างๆมากมาย  สาํหรับหนังสือเล่มนีมีความ
น่าสนใจและเป็นประโยชน์อยา่งมาก โดยเฉพาะผูบ้ริหารองค์กรทีมุ่งมนัตงัใจ
จะนําพาองค์กรของตนให้ ขายดี มีกาํไร เติบโต และยงัยืน  เนือหาสามารถ
ผสมผสานหลกัการและหลกัปฏิบติัทีเกิดจากประสบการณ์จริง เหมือนบะหมี
กึงสาํเร็จรูปทีเติมนาํร้อนแลว้ก็กินไดเ้ลยไม่ตอ้งเสียเวลามาทดลอง กะๆเดา  

 การดาํเนินธุรกิจให้สาํเร็จก็เหมือนการเดินทาง ซึงตอ้งมีการกาํหนด
หมุดหมาย (Goal) ทีชัดเจน ท้าทาย เป็นไปได้ และต้องมีการสร้างแผนที 
(Strategic Action Plan) ทีทาํให้มนัใจว่าเราสามารถเดินไปถึงเป้าหมายนันได้
จริง รวมถึงการคาดการณ์และจดัการกบัความเสียงต่างๆทีอาจเจอในระหว่าง
ทาง ซึงทุกคาํตอบมีอยู่ในหนังสือเล่มนีครับ  ขอให้ผูอ่้านทุกท่านสนุกไปกับ
การอ่านหนงัสือดีๆ เล่มนีและไดป้ระโยชน์จากการนาํแก่นสาระไปใชจ้ริงครับ   
  
นราวิทย ์นาควิเวก 
www.excellentpeople-th.com 

ทีปรึกษาดา้นระบบบริหารผลงานเชิงกลยทุธ ์



  

 

  

 

 หนงัสือเล่มนีเป็นผลงานเขียนเล่มที 3 ของผม ซึงเขียนจากความรู้ทีได้
รําเรียนมาจากครูบาอาจารย ์ประสบการณ์จากอาชีพหลกัในอดีตคืองานบริหาร
โครงการในวงการก่อสร้าง และประสบการณ์การจากการทีผมได้มีโอกาส
ทาํงานวิทยากรและทีปรึกษาดา้นการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ ซึงว่าดว้ยการ
วางแผนกลยุทธ์, กาํหนดเป้าหมาย, จดัทาํแผนปฏิบติัการและประเมินผลงาน
ให้กบัองค์กรต่างๆตงัแต่องค์กรขนาดใหญ่องค์กรมหาชน จนถึงบริษทั SME 

เลก็ๆซึงไดเ้รียนรู้มามากมายจากผูบ้ริหารหลายองคก์ร 

 หวัใจสาํคญัทีสุดในการดาํเนินกิจการของทุกองค์กรคือ ทาํอย่างไรให้
องคก์รบรรลุเป้าหมาย เพราะถึงแมอ้งค์กรนันจะมีองค์ประกอบในการดาํเนิน
ธุรกิจเพียบพร้อมแค่ไหนก็ตาม ถา้ทาํงานไม่บรรลุเป้าหมายทีวางไวทุ้กอย่างก็
ไร้ความหมาย   
 วตัถุประสงคใ์นการเขียนหนงัสือเล่มนี ผมตงัใจเขียนขึนมาเพือเน้นให้
ผูบ้ริหารระดบัสูงเขา้ใจเครืองมือและรูปแบบในการจดัทาํแผนปฏิบติัการเชิงกล
ยทุธ ์รวมถึงเพือใหพ้นกังานโดยเฉพาะระดบัผูจ้ดัการและหัวหน้างานไดเ้ขา้ใจ
ภาพรวมและทิศทางขององค์กร เข้าใจความตอ้งการของ CEO และสามารถ
จดัทาํแผนปฏิบติัการเชิงกลยทุธใ์หต้อบโจทยอ์งคก์รและ CEO ไดอ้ยา่งแทจ้ริง  
 แนวทางการเขียนหนังสือเล่มนี ผมไม่สนใจว่าถูกตอ้งครบถว้นตรง
ตามหลกัทฤษฎีหรือขดัแยง้กบัหลกัการใดๆหรือไม่ เนืองจากเป็นการเขียนจาก
ประสบการณ์ในการทาํแผนกลยุทธ์ให้ตอบโจทยอ์งค์กรต่างๆเป็นหลกั เน้น
เรืองความสมเหตุสมผลทีสามารถอธิบายทีมาทีไป และสามารถตอบคาํถามที 
CEO ต้องการได้ และทีสาํคัญทีสุดแผนปฏิบัติการทีวางไวน้ันตอ้งสามารถ



 

 

 

นาํไปปฏิบติังานไดจ้ริงๆ ดาํเนินการตามแผนแลว้มีโอกาสบรรลุเป้าหมายไดสู้ง
ทีสุด เกิดความผดิพลาดนอ้ยทีสุด 
  และสไตลก์ารเขียนผมขออนุญาตใชภ้าษาทีง่ายๆ พยายามหลีกเลียง
ศพัทว์ิชาการโดยไม่จาํเป็น เนน้คาํพูดทีสามารถเขา้ใจไดทุ้กสาขาอาชีพเพือให้
คนทาํงานเขา้ถึงและนาํไปปฏิบติัจริงไดม้ากทีสุด 

 หวงัเป็นอย่างยิงว่าหนังสือเล่มนีจะช่วยสร้างประโยชน์ให้กับ CEO, 

ผูบ้ริหารหรือใครก็ตาม ทีเป็นผูรั้บผิดชอบในการทาํแผนปฏิบติัการในองค์กร 
เพือใชเ้ป็นเครืองมือสาํคญัในการขบัเคลือนองคก์รใหป้ระสบความสาํเร็จ มีผล
ประกอบการทีดี เติบโต ยงัยนื ตามทีตงัใจไว ้ 
 สุดท้ายนี ขอขอบคุณกัลยาณมิตรทุกท่านทีให้การสนับสนุน  และ 
ส่งเสริมกนัตลอดมา อ.ตุย้ สิทธิศกัดิ, อ.ออ้ พรรษมณฑ์, อ.บอม นราวิทย ์และ
อีกหลายท่านทีเอ่ยชือไดไ้ม่หมด ทีขาดไม่ไดคื้อขอกราบขอบพระคุณ “ครู” ผูที้
ให้ความรู้ ให้แนวทาง และให้โอกาสในอาชีพวิทยากรและทีปรึกษาดา้นการ
บริหารผลงานเชิงกลยุทธ์กบัผม จนทาํให้ผมไดรั้บการยอมรับจากองค์กรทุก
ระดบัเช่นทุกวนันี ขอกราบขอบพระคุณท่านดว้ยใจจริงครับ  
“ท่านอาจารย ์ณรงคว์ิทย ์แสนทอง” 
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 จากการทีผมไดส้ัมผสักบัองค์กรเล็กใหญ่ในเรืองการบริหารผลงาน
เชิงกลยุทธ์  บริษทัส่วนมากมกัมีปัญหาคลา้ยๆกนัคือผลงานแต่ละปีไม่ค่อย
บรรลุเป้าหมาย  ทงัๆทีเป้าหมายก็ไม่ไดก้าํหนดสูงขึนมากมายเท่าใดนกั  แต่เป็น
เพราะการแข่งขนัในยคุนีสมยันีทีทาํใหทุ้กอย่างยากขึนไปหมด  ไม่ใช่เรืองง่าย
เลยในการทาํงานใหบ้รรลุเป้าหมายแต่ละปีในยคุนี 

 ประเด็นทีพบคือ  องค์กรส่วนใหญ่ก็ มีการกําหนดเป้าหมายและ
แผนงานประจาํทุกปีอยู่แลว้  เพราะเป็นเรืองพืนพืนฐานทีองค์กรธุรกิจตอ้งทาํ 
แต่ทว่าการกาํหนดเป้าหมายและแผนงานของแต่ละองค์กรนันจะใชไ้ดจ้ริง มี
ประสิทธิภาพมากนอ้ยแค่ไหนเป็นอีกเรืองหนึง 

คาํถามคือ 

 หลายองคก์รไม่ค่อยใหค้วามสาํคญักบัการทาํแผนงานอย่างจริงจงั  คือ
ทาํไปตามหนา้ทีทีตอ้งทาํแผนกนัทุกปี  แต่ไม่ใส่ใจอย่างจริงจงัในรายละเอียด 
ขาดความสมเหตุสมผล หรือ ขาดการให้ความสาํคัญของขอ้มูล ตวัเลข ความ
เป็นไปไดข้องแผน  เลยเป็นแผนแบบทีแทบใชเ้ป็นแนวทางไดไ้ม่มากนัก ทุก
อยา่งไปลุน้กนัตอนลงมือปฏิบติัจริง  จะไดผ้ลไม่ไดผ้ลตามเป้าหมายก็ไปลุน้กนั
ทีหลงั สรุปแลว้แผนทีทาํไปใช้ประโยชน์อะไรไม่ค่อยได ้ เสียเวลาทาํกนัไป
เปล่าๆ 
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 การทีองคก์รส่วนหนึงไม่ค่อยบรรลุเป้าหมายในแต่ละปี  พบว่าปัญหา
เกิดจากสาเหตุใหญ่ๆไม่กีประการ ซึงก็มีทงัปัจจยัภายนอก โลกทีเปลียนแปลง
ไป แต่ก็มีไม่นอ้ยก็เกิดจากการบริหารจดัการขององคก์รเองทีไม่มีประสิทธิภาพ
มากพอ โดยรวมๆแลว้น่าจะสรุปไดเ้ป็นเรืองใหญ่ๆ ดงันี 

1. อุตสาหกรรมทีเราทาํ อยูใ่นภาวะถดถอย ความตอ้งการในสินคา้บริการนันๆ
ลดลง  หรือมีสินค้าอืนทีดีกว่าถูกกว่ามาแทนที  หรือสภาวะแวดลอ้มและ
สถานการณ์อืนๆทีเกิดขึนซึงไม่เอือต่อการดาํเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมนนัๆ 

2. การแข่งขนัทีรุนแรงในตลาด โดยเฉพาะคู่แข่งทีเกิดใหม่หลายรายมาจาก
องคก์รยกัษใ์หญ่ หรือ บางทีก็เป็นองคก์รทีเป็นแบรนดร์ะดบัโลก ทาํให้ลูกคา้มี
ตวัเลือกมากขึน เลือกคุณภาพไดม้ากขึนในราคาทีตาํลง 

3. มองงานกันเป็นปีๆไป กําหนดแต่เป้าหมายและแผนงานรายปี ไม่เคย
วางเป้าหมายและแผนระยะยาวขององค์กรว่า 3-5 ปี ว่าจากนีจะเป็นอย่างไร 
จะต้องเตรียมความพร้อมอะไรบ้างในเรืองสินค้าบริการ ระบบการจัดการ 
บุคลากร เทคโนโลย ีความเชียวชาญต่างๆ เพือรองรับอนาคตขององคก์ร 

4. ผูป้ระกอบการ กาํหนดแต่เป้าผลประกอบการ ดูยอดขายหรือกาํไรแต่เพียง
อยา่งเดียว  ละเลยความสอดคลอ้งของเป้าหมายของหน่วยงานต่างๆทีจะช่วยให้
องคก์รประสบความสาํเร็จ  เป้าหมายขององคก์รและหน่วยงานต่างๆไม่เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน แมห้ลายองค์กรทาํระบบประเมินผลงานอยู่แลว้ แต่ก็พบ
เสมอๆว่าในแต่ละปีผลงานบุคลากรดีเยียม แต่ผลประกอบการองค์กรกลบัไม่
บรรลุเป้า 
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5. แผนงานในแต่ละปีทีทาํ ฟังแลว้จบัตอ้งไดย้าก ไม่มีขอ้มูลอะไรทีอา้งอิงได้
เลยว่าสิงทีจะดาํเนินการนันจะทาํให้องค์กรประสบความสําเร็จ ตอบได้ไม่
ชดัเจนว่าสิงทีลงทุนไปจะไดอ้ะไรกลบัมาบา้ง ไดเ้ท่าไหร่  ทีสาํคญัหลายบริษทั
ใชแ้ต่แนวทางเดิมๆทุกปี เป้าหมายคลา้ยๆเดิมแผนงานก็เดิมๆ ไม่เคยคิดกลยุทธ์
ใหม่ๆ ทงัทีโลกของการแข่งขนัรอบๆตวั ไปไกลถึงไหนต่อไหนกนัแลว้  

6. การพฒันาระบบการทาํงานและบุคลากร ไม่สอดคลอ้งกับเป้าหมายและ
ทิศทางของบริษทั บางทีผูรั้บผดิชอบในการพฒันาก็ยงัไม่รู้เลยว่าอนาคต 3-5 ปี
ขา้งหนา้บริษทัจะดาํเนินการไปในทิศทางไหนอย่างไร เพราะผูบ้ริหารเองก็ไม่
เคยสือสารใหช้ดัเจน 

 สิงต่างๆทีว่ามานี  ล้วนแล้วแต่เป็นสาเหตุสําคัญทีทาํให้องค์กรไม่
ประสบความสาํเร็จและเป็นปัญหาทีเจอคลา้ยๆกันในหลายๆองค์กร   ซึงใน
หนงัสือเล่มนีคงไม่สามารถหยบิยกรายละเอียดในเรืองต่างๆทงัหมดมาพดูคุยถึง
แนวทางการดาํเนินการทุกๆดา้นได ้  แต่จะขอเน้นไปในเรืองของการกาํหนด
เป้าหมายและจัดทาํแผนปฏิบัติการทีสามารถช่วยให้องค์กรมีโอกาสบรรลุ
เป้าหมายมากทีสุดได ้

 ดงันันคาํถามทีถามไวต้อนตน้ว่า เราควรรู้ไดเ้มือไหร่ว่าปีนีจะบรรลุ
เป้าหมายหรือไม่ คาํตอบคือ 
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เพราะถา้แผนงานทีทาํบนกระดาษยงัตอบไดไ้ม่ชดัเจนว่า  จะสาํเร็จไดอ้ย่างไร
ตอนไปดาํเนินการจริงก็น่าจะยากทีจะสาํเร็จได ้

 ดงันนัหวัใจสาํคญัทีจะทาํใหอ้งค์กรประสบความสาํเร็จในแต่ละปีนัน 
หวัใจสาํคญัคือ  การกาํหนดเป้าหมายและจดัทาํแผนปฏิบติัการเพือตอบโจทย์
เป้าหมายนนัๆอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 โดยในเรืองการกาํหนดเป้าหมายนัน  ควรเน้นถึงความสอดคลอ้งของ
เป้าหมายของแต่ละหน่วยงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  และตอบโจทย์
องคก์รใหม้ากทีสุด  และสิงทีตอ้งเห็นไดช้ดัเจนคือตอนประเมินผลงานปลายปี
จะตอ้งพบว่าถา้องคก์รบรรลุเป้าหมาย ผลการประเมินของบุคลากรตอ้งออกมา
ในทางเดียวกนั ไม่ใช่ว่า ประเมินผลออกมาแลว้ ผลงานทุกคนดีเยยีมแต่องค์กร
ไม่บรรลุเป้าหมาย  แบบนีน่าจะตอ้งทบทวนกระบวนการกาํหนดเป้าหมายและ
ประเมินผลงานกนัใหม่แลว้ครับ 

 ส่วนเรืองของการทําแผนปฏิบัติการนัน  หัวใจสําคัญคือ  เราทํา
แผนปฏิบติัการเพือให้บรรลุเป้าหมายและตวัชีวดั  ดงันันในแผนตอ้งสามารถ
อธิบายไดว้่า ทาํแลว้เราจะไดผ้ลลทัธ์เป็นตวัเลขเป้าหมายเท่าใด เพราะอะไร มี
ข้อมูลอะไรอ้างอิง  แผนนันต้องมีแนวการคิดเชิงกลยุทธ์ทีสอดรับกับ
สถานการณ์และปัจจัยแวดลอ้มทีเปลียนไป  แผนนันต้องเป็นแผนงานทีทุก
หน่วยงานมีส่วนร่วมวางแผนดว้ยกนั เพือให้สอดคลอ้งกนัทงัองค์กร และแผน
นนัตอ้งมีแนวทางรองรับความเสียงทีอาจเกิดขึนไดต้ลอดเวลา  เพราะโลกธุรกิจ
ทุกวนันีโลกเปลียนแปลงเร็วมาก ทุกองค์กรตอ้งตามให้ทนักบัปัจจยัทีผนัผวน
ตลอดเวลา  
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และทีสาํคญัทีสุด ตอนนําเสนอแผนปฏิบัติการนันต่อ CEO ตอ้งตอบคาํถาม
ต่างๆเหล่านีไดว้่า 

 เพราะอะไรถึงเลือกทาํแผนนนั มีขอ้มลูอะไรรองรับ 

 มนัใจไดอ้ยา่งไรว่าแผนนนัจะไดผ้ล มีอะไรอา้งอิง 

 บริษทัตอ้งลงทุนเท่าไหร่ในการดาํเนินแผนปฏิบติัการนนัๆ 

 ผลลพัธที์จะไดเ้ป็นตวัเลขเท่าไหร่ มีอะไรอา้งอิง 

 มีความเสียงหรือไม่ มีแผนรองรับอยา่งไร 

 

ดงันนั การทาํแผนปฏิบติัการไม่ใช่แค่ไดท้าํแผน  แต่นาํไปใชแ้ลว้ตอ้งมีโอกาส
ประสบความสาํเร็จสูงสุด เพราะตามทีเคยกล่าวไวแ้ลว้ว่า 
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PART - I 

(Business Goal & Direction) 
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 ในอดีตทีผ่านมา  การทาํองค์กรธุรกิจให้สําเร็จไม่ได้ยากเหมือนใน
ปัจจุบนัขายอะไรก็มีสิทธิรวยได ้ เพราะการแข่งขนัไม่มากลูกคา้มีตวัเลือกไม่
มาก  แต่ในปัจจุบัน แมก้ารก้าวเข้ามาเป็นผูป้ระกอบการจะมีตัวช่วยและ
ช่องทางมากมาย  แต่กลบัประสบความสาํเร็จไดย้ากเพราะการแข่งขนัทีรุนแรง 
การเปลียนแปลงทีรวดเร็วของเทคโนโลยี  และปัจจยัแวดลอ้มอืนๆทีผนัผวน
ตลอดเวลา  ทาํใหผู้ป้ระกอบการมีความเสียงมากขึนเป็นเงาตามตวั  

 

 หลายคนคงคุน้เคยกบัคาํว่า วฏัจกัรของธุรกิจเป็นอย่างดี โดยจะมีช่วง
เริมตน้ เติบโต มนัคง และ ถดถอย ในส่วนนีไม่ขอกล่าวทงัหมด แต่ผมจะพูดถึง
เฉพาะเรืองทีทุกองคก์รตอ้งเตรียมการเพือใหอ้งคก์รประสบความสาํเร็จ 
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เริมจาก สิงทีทุกองคก์รตอ้งการในการดาํเนินกิจการ คือ 

ซึงเราจะมาดูกนัว่าแต่ละช่วงของธุรกิจนัน องค์กรตอ้งมีองค์ประกอบสาํคัญ
เรืองใดบา้งเพือทาํใหก้า้วไปขา้งหนา้ไดอ้ยา่งมงัคงได ้

 

 ในช่วงเริมตน้ดาํเนินการ สิงสาํคญัทีสุดของธุรกิจคือ ความอยู่รอด 2 

สิงสาํคญัทีสุดทีองคก์รตอ้งการคือ มีลกูคา้และมีสินคา้บริการให้กบัลูกคา้ สรุป
ง่ายๆว่า ขายได ้ส่งได ้เก็บตงัค์ไดเ้ป็นอนัจบ   แต่ในความเป็นจริงไม่มีองค์กร 
หรือบริษทัใดตงัใจจะขายแค่ปีสองปีแลว้เลิก  เมือกา้วเข้ามาแลว้ทุกองค์กรก็
อยากเติบโตย ังยืนทังนัน  แม้ในรายทีเจ้าของกิจการเองก็ไม่ได้คาดหวัง
ความสาํเร็จยงิใหญ่มากมาย แต่ทุกองคก์รก็ จาํเป็นต้องเตบิโต  ผมเคยตงัคาํถาม
ในการเปิดคลาสบรรยาย เ รืองการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ ( Strategic 

Performance Management System) ของผมอยูเ่สมอๆว่า  

 เพราะพนักงานมกับ่นกนัเสมอๆ ว่าเศรษฐกิจอย่างนี  CEO ยงัจะตัง
ยอดขายเพิมขึนทุกปีๆอีก  แค่รักษายอดเดิมไวไ้ดก้็หืดขึนคอแลว้ นนัคือมุมมอง
ของพนกังาน  แต่ถา้ทุกคนกลบัมามองทีมาทีไปแบบใจเป็นกลาง ไม่มีอคติจะ
พบว่า แมเ้ศรษฐกิจจะไม่ดี ยอดขายไม่เพิมขึนหรือบางทีลดลงดว้ยซาํ บริษทัก็
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ยงัตอ้งเพิมเงินเดือนใหพ้นกังานทุกๆปี เช่นเมือหลายปีก่อนโซนอยุธยานาํท่วม
หนกั หลายโรงงานธุรกิจเสียหายไม่มีรายไดห้ลายเดือน ผลประกอบการขาดทุน 
แต่ยงัตอ้งเพิมเงินเดือนแถมยงัจ่ายโบนัสให้พนักงานอีกดว้ย  และในแต่ละปีก็
จะเห็นว่ารายการค่าใชจ่้ายขององคก์รแต่ละรายการส่วนใหญ่เพิมขึนทุกปีๆ เช่น 
วตัถุดิบ, ค่าขนส่ง ฯลฯ   
 ดงันันจาํเป็นอย่างยิงทีองค์กรต้องมียอดขายมากขึน เพือให้องค์กร
สามารถดาํเนินกิจการต่อไปไดใ้นอนาคต 

 

 คาํถามคือ องค์กรจะเติบโตไดต้อ้งมีองค์ประกอบอะไรบา้ง  ซึงก็มีอยู่
หลายองคป์ระกอบสาํคญั แต่สิงสาํคญัทีสุดสิงแรกทีองคก์รตอ้งพิจารณา ละเลย
ไม่ไดเ้ลยนนัคือ 

 เพราะว่า ต่อให้องค์กรเราเชียวชาญในการสร้างสินค้าบริการนันแค่
ไหน เก่งในการทาํตลาดสักเพียงใด เราก็ไม่สามารถขายสินค้าบริการทีไม่มี
ลกูคา้ตอ้งการได ้ถึงขายไดป้ริมาณยอดขายก็อาจไม่เพียงพอทีจะทาํให้องค์กร 
ยงัคงรักษากิจการไวใ้นขนาดเดิมไดต่้อไป 

ดังนันในการมองการเติบโต คงต้องไปว่ากันในเรืองการวิเคราะห์ปัจจัย
ภายนอกทีจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจขององค์กร ซึงก็ว่าด้วยเรืองของการ
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วิเคราะห์ในแนวทางของ 5 Force Model และ ปัจจยัแวดล้อมอืนๆ ซึงผมขอยก
ไปกล่าวรายละเอียดใน บทที 5 การวเิคราะห์ปัจจัยและสถานการณ์ทีเกียวข้อง 
เพอืกาํหนดกลยทุธ์ แต่หลกัใหญ่ใจความทีสาํคญัคือ  

เพราะถา้มองพลาด ก็หมายถึงหายนะทีรออยู่ใกล้ๆ แค่ตรงหน้านีเอง สรุปว่า
องคป์ระกอบสาํคญัทีจะทาํใหอ้งคก์รเติบโตในเบืองตน้ คือ 

 1. ทิศทางปริมาณความตอ้งการของลกูคา้ รวมถึงปัจจยัต่างๆทีส่งผลต่อ
ซือสินคา้บริการนนัๆในอนาคต 

 2. คุณภาพของสินค้าและบริการ  ต้องสร้างความพึงพอใจและ
ตอบสนองความตอ้งการลูกคา้ไดอ้ย่างแทจ้ริง จนเกิดการซือซาํอย่างต่อเนือง 
(ในรายทีสินคา้มีการบริโภคซาํ) หรือไม่ก็เกิดความเชือมนัในคุณภาพ ถึงขัน
บอกต่อๆกนัไปจนเกิดลกูคา้ใหม่เขา้มาอยา่งต่อเนือง 

 3. ระบบการบริหารงานในทุกๆระบบทีสําคัญ ไม่ว่าจะเป็นระบบ
บริหารจัดการภาพรวมขององค์กร เช่น ISO 9001 (ซึงเป็นระบบทีดี แต่น่า
เสียดายทีหลายองค์กรทาํแค่ให้ผ่านการรับรอง แต่ไม่นํามาเป็นแนวปฏิบัติ
จริงจงั) ระบบบริหารผลงาน, ระบบบริหารงานดา้นการขายการตลาด, การผลิต
จดัหา, หรือส่วนงานสนับสนุนต่างๆ และทีขาดไม่ไดคื้อ ระบบการบริหาร
จดัการขอ้มลูของธุรกิจทงัหมด ใหเ้ชือมต่อกนัทงัองคก์ร 
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 4. ระบบการบริหารและพฒันาบุคลากร ซึงเป็นหัวใจสาํคญัต่อการ
เติบโตอยา่งยงิ โดยเฉพาะองค์กรทีตอ้งเน้นศกัยภาพส่วนตวัของบุคลากรเป็น
สาํคัญ เช่น ธุรกิจทีเกียวกบัการขายสินคา้ หรือ ธุรกิจบริการ หรือธุรกิจทีใช้
ความเชียวชาญเฉพาะเป็นหวัใจในการดาํเนินกิจการ 

 5. ความเชียวชาญในธุรกิจนนัๆ หรือ Knowhow ขององค์กร เพราะยุค
สมยันีแค่ผลิตสินคา้เป็น แค่ใหบ้ริการได ้ คงไม่เพียงพอทีจะยืนหยดัแข่งขนัใน
อุตสาหกรรมนนัๆไดอี้กต่อไป  ตอ้งดีกว่า เร็วกว่า และ เกือบทุกธุรกิจ ตอ้งราคา
ถกูกว่าคู่แข่งในกลุ่มตลาดเดียวกนั (Segmentation) ใหไ้ดอี้กดว้ย  

 แทจ้ริงแลว้ มีปัจจยัอืนๆอีกมากมายซึงเป็นปัจจยัสาํคญัของการเติบโต 
ขององคก์รซึงคงไม่สามารถกล่าวรายละเอียดไดท้งัหมดในทีนี 

 แต่ท่านเชือหรือไม่ครับ องค์กรต่างๆทีมีองค์ประกอบทีดีครบทัง 5 

องค์ประกอบนี ก็ยงัไม่เพียงพอทีจะทาํให้องค์กรเหล่านันยงัยืน ซึงถา้หากเรา
ลองนึกถึงแบรนดย์กัษใ์หญ่ของโลกหลายๆรายทีผา่นมา จะเห็นว่าแต่ละปัจจยัที
กล่าวมานนัองคก์รเหล่านันทาํไดอ้ย่างยอดเยียม แต่สุดทา้ยก็ยงัตอ้งปิดกิจการ 
หรือขายกิจการแบบหนีตายให้องค์กรอืนไป เพราะยุคนีสมยันี เราสามารถพูด
ไดเ้ต็มปากเลยว่า 

 ดงันนัไม่ว่าองคก์รจะเคยยงิใหญ่ขนาดไหน แบรนดด์งัเพียงใด ก็อาจอยูไ่ม่ได้
ถา้ไม่ปรับตวั 
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 จากทีสังเกตการณ์ การดาํเนินธุรกิจขององค์กรต่างๆทังๆทีเคยเป็น
องค์กรทีประสบความสาํเร็จมาก่อน แต่สุดทา้ยบริษทัก็ไปไม่รอดหรือเรียก
ง่ายๆว่า เจ๊ง มีอยู ่2-3 สาเหตุหลกัๆคือ  

 อยา่งแรกคือ ความตอ้งการลกูคา้เปลียนไป ขนาดตลาดลดลง 

 สินคา้ยงัไปได ้แต่คู่แข่งมากจนทาํใหห้ลายรายตอ้งพบัเสือกลบับา้น 

 พงัเพราะผูบ้ริหารเอง บริหารไม่ดี หรือ มีปัญหาผลประโยชน์ระหว่าง
หุน้ส่วนต่างๆ 

ดงันนัสิงทีตอ้งใหค้วามสาํคญัเป็นประเด็นแรกๆคือ นวตักรรมของสินคา้และ
บริการตอ้งตอบโจทยล์ูกค้าทีเปลียนแปลงไปตามยุคตามสมยั ซึงบางสินค้า
ตอ้งการการเปลียนแปลง เช่น สินคา้เทคโนโลยีต่างๆ แต่ก็มีบางสินคา้ทีห้าม
เปลียนแปลงแมจ้ะขายมาเป็นร้อยๆปีก็ตาม เช่น อาหารเครืองดืมบางยีห้อทีไม่
ว่าจะขายมากีปีก็ตาม ลกูคา้ก็ยงัติดอยูก่บัรสชาติเดิมๆ ซึงสินคา้เหล่านียงัคงตอ้ง
รักษาเอกลกัษณ์หรือ สิงทีลกูคา้ยงัคงตอ้งการแบบเดิมๆไว ้ส่วนจะออกตวัใหม่
มาเสริมทพั หรือปรับเปลียนบรรจุภณัฑก์็ว่ากนัไปตามยคุตามสมยั 

 ส่วนทีสองทีสาํคญัคือ การทาํให้ความรู้ความเชียวชาญในธุรกิจ หรือ 
Knowhow ในการทาํธุรกิจบางประเภทให้ฝังอยู่กบัองค์กร   เพราะมีหลายๆ
องคก์รทีเติบโตมาไดเ้พราะซือตวัผูเ้ชียวชาญมาสร้างสินคา้นนัๆ แต่พอบุคลากร
เหล่านันจากไปองค์กรก็กลายเป็นบริษทัธรรมดาๆรายหนึงซึงไม่มีความโดด
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เด่นหรือความเชียวชาญเหลืออยู่เลย  ดงันันสิงทีตอ้งทาํอย่างยิงคือการบริหาร
จัดการความรู้ (Knowledge Management) ทําให้ความเชียวชาญต่างๆของ
บุคลากร แปลงเป็นสือต่างๆทีบุคลากรรุ่นๆหลงัๆสามารถเรียนรู้สิงเหล่านันได้
อยา่งถกูตอ้งมีประสิทธิภาพ และรักษาความรู้ความเชียวชาญเหล่านันไวไ้ดแ้ม้
เวลาจะผา่นไปนานเท่าใดก็ตาม 

 ส่วนทีสามคือ เรืองทีเป็นมิติทีสาํคญัอีกดา้นหนึงของบุคลากร คือเรือง
ค่านิยมและวฒันธรรมของคนในองคก์ร   ซึงโดยปกติระบบต่างๆทีเราวางไวจ้ะ
ทาํให้องค์กรได้ผลงานตามมาตรฐาน    แต่เรืองค่านิยมวฒันธรรมจะทาํให้
บุคลากรสร้างผลงานใหก้บัองคก์รไดสู้งกว่ามาตรฐาน  และนาํศกัยภาพของตวั
บุคลากรเองมาใชท้าํงานใหก้บัองคก์รไดอ้ยา่งสุดความสามารถ แถมยงัเป็นการ
สร้างความจงรักภกัดีต่อองคก์ร และทาํใหค้นในองคก์รมีความสุขในการทาํงาน
อีกดว้ย 

 ดงันันโดยทัวไปเวลาผมเข้าไปบรรยาย หรือให้คาํปรึกษาเรืองการ
บริหารผลงาน หรือพฒันาองคก์รต่างๆ   มกัเนน้ยาํใหบุ้คลากรไดท้าํความเขา้ใจ
ในเป้าหมายในภาพรวมขององคก์รเสมอ   ว่าการทีทุกองค์กรจะบรรลุตอ้งการ 
เรืองผลประกอบการ การเติบโต และความยงัยืนนัน  จะตอ้งมีการดาํเนินการ
ต่างๆในแต่ละดา้นทีกล่าวมาแลว้ เพือจะส่งผลใหอ้งคก์รบรรลุเป้าหมายนนัๆได้
อยา่งแทจ้ริง 
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 เวลาทาํงานเรืองนี  ผมมกัมีโมเดลพืนฐานในการมองภาพรวมองค์กร
ในเบืองตน้ก่อนว่า  องคก์รมีการวางระบบการบริหารจดัการในส่วนไหนแลว้
บา้งเพือทีจะสามารถตอบโจทยเ์หล่านนัได ้ โดยมองเป็นภาพรวมคร่าวๆดงันี 

 

 องค์ประกอบสําคญัทีจะทาํให้องค์กร สําเร็จในดา้นผลประกอบการ 
เติบโตและยงัยืนเพือให้องค์กรบรรลุตามวิสัยทศัน์ทีตงัไวน้ัน ประกอบดว้ย 3 

แกนหลกัๆ  

 

 เป็นแกนทีองคก์รทวัๆไปทาํเป็นแกนแรก เป็นแกนทีเกิดโดยธรรมชาติ
ของการดาํเนินกิจการ คือ  กิจการนีทาํอะไรคา้ขายอะไร ผลิตอะไร มนัคือผงั
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การทาํงานและโครงสร้างซึงเกิดขึนจากการดาํเนินกิจการโดยธรรมชาติไม่วา่จะ
เขียนไวเ้ป็นเอกสารหรือไม่ก็ตาม ซึงก็จะตามมาดว้ยระเบียบการทาํงาน เป็น
พืนฐานซึงการบริหารจัดการในส่วนนีก็พฒันามาเป็น ระบบ HRM (Human 

Resource Management) ในปัจจุบนั ส่วนระบบ HRD (Human Resource 

Development) จริงๆก็ทาํกนัมานานแลว้แต่ก็เป็นรูปเป็นร่างและถูกพฒันาอย่าง
จริงจงั เป็นทีนิยมเมือไม่กีปีมานีเอง  

 โดยทวัไปจะพบว่าองคก์รอยา่ง SME ส่วนใหญ่ทีก่อร่างสร้างธุรกิจมกั
เริมดว้ยสิงนี  วิสยัทศัน์ พนัธกิจก็ยงัไม่มีดว้ยซาํในตอนเริมแรก  แค่คิดว่าจะขาย
อะไร จะผลิตอะไรแค่นัน  แต่ถา้มาในยุคนี พ.ศ. นี เริมธุรกิจดว้ยแกนนีน่าจะ
ลาํบากใช่น้อยครับ  ซึงองค์กรทีเป็นมืออาชีพไม่ไดเ้ริมตน้ดว้ยแกนนี  เวลาที
องค์กรยกัษ์ใหญ่ต่างๆขยายกิจการมกัเกิดจากการเห็นโอกาสและวิเคราะห์
โอกาสเหล่านันออกมาก่อน คิด Business Model ให้เห็นภาพชดัเจนก่อนจึง
กาํหนดเป็น วิสยัทศัน์ พนัธกิจ และต่อดว้ยการบวนการของการบริหารผลงาน
ซึงก็เป็นแกนดา้นซา้ยในภาพ  ทาํคู่ขนานพร้อมๆกนักบักบัแกนกลางในคราว
เดียวกนั 

 สาํหรับแกนนี ถือว่าเป็นเรืองสาํคญัมากๆขององคก์รยคุปัจจุบนั เพราะ
ตามทีเรารู้ๆกนัว่า  ตลาดความตอ้งการมีการเปลียนแปลงทีรวดเร็ว การแข่งขนั
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มีความรุนแรงดุเดือดขึนเรือยๆ  ดังนันการบริหารจัดการต้องทันต่อการ
เปลียนแปลงเหล่านนั  ดงันนัเพือบรรลุวิสยัทศัน์ องคก์รจึงตอ้งมีการวางกลยทุธ ์
กาํหนดเป้าหมาย จดัทาํแผนปฏิบติัการและประเมินผลการทาํงาน อย่างชดัเจน
เพือทีจะไดส้ามารถบริหารจดัการและพฒันาการทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
ซึงจะกล่าวรายละเอียดในบทต่อๆไป 

 ในการพฒันาบุคลากรเราทราบกันโดยทัวไป ว่าเราใช้หลกัในการ
พฒันาความสามารถ (Competency) เป็นแนวทางสาํคญั แต่การทีบุคลากรจะ
แสดงศกัยภาพออกมาไดเ้ต็มทีนนั  ส่วนสาํคญัคือเรืองของความมุ่งมนัแรงจูงใจ 
ซึงเป็นเรืองของคุณลกัษณะบุคคล ใน Competency นันเอง  คาํถามคือเราใช้
วิธีการใดสร้างความมุ่งมนัแรงจูงใจใหก้บับุคลากร  ซึงส่วนใหญ่ก็มกัมองไปใน
เรืองผลตอบแทนหรือรางวลัดา้นต่างๆเพียงอยา่งเดียว  แต่แทจ้ริงแลว้แมป้ฏิเสธ
ไม่ได้ว่าคนเราทาํงานเพือผลตอบแทน แต่เขาเหล่านันก็ต้องการสิงอืนๆดว้ย
นอกจากเงิน  นันคือความกา้วหน้าในอาชีพ, ไดท้าํงานทีชอบทีใช,้  ไดรั้บการ
ยอมรับ, มีผูร่้วมงานทีดี, มีบรรยากาศการทาํงานทีดี, มีความสุข   ซึงเครืองมือ
หนึงในทาํให้เกิดภาพรวมขององค์กรเป็นแบบนีได ้ คือการสร้างค่านิยมและ
วฒันธรรมและสร้างความสุขใหพ้นกังาน  ซึงถา้ทาํไดจ้ริงองคก์รจะไดพ้นกังาน
ทีทาํงานให้กบัองค์กรอย่างเต็มศกัยภาพ ซึงผมเคยพูดกับผูบ้ริหารองค์กรอยู่
ประจาํว่า 



32   Goal/KPI Setting & Strategic Action Plan 

 

อ.ราเชนทร พันธุเวช 

 เพราะเหตุผลสําคัญทีเรามีการสร้างค่านิยมวฒันธรรมคือ เพือช่วย
ส่งเสริมใหอ้งคก์รบรรลุวิสยัทศัน์ได ้ดีกว่า ง่ายกว่า เร็วกว่านนัเอง 
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 สิงสาํคญัประการแรกๆ ทีจะทาํใหอ้งคก์รมีผลประกอบการทีดี เติบโต
ยงัยนืไดน้นัคือ เป้าหมายและทิศทางขององค์กร  ซึงจะเป็นตวักาํหนดอนาคต 
ว่าต่อไปองค์กรจะเป็นอย่างไรขับเคลือนไปในทิศทางไหน  สิงแรกทีเป็น
จุดเริมต้นของเป้าหมายและทิศทางทีกล่าวมานัน คือ “ความต้องการของ
เจ้าของกจิการ”  

 แต่ความต้องการนันๆก็มีทงัเป็นไปไดจ้ริงและเป็นไปไดย้ากในทาง
ปฏิบัติ  ดังนันก่อนทีผูป้ระกอบการจะนําความต้องการนันมากาํหนดเป็น
เป้าหมายและทิศทางขององคก์ร  ก็ตอ้งมีการประเมินความเป็นไปไดข้องความ
ตอ้งการนันๆก่อน ดว้ยการวิเคราะห์ปัจจยัภายนอกเป็นสาํคัญ เช่น แนวโน้ม
ความต้องการลูกค้า การแข่งขัน ทรัพยากรหลกัทีจาํเป็นต่อการดาํเนินธุรกิจ 
และปัจจยัแวดลอ้มอืนทีทีส่งผลต่อปัจจัยทีกล่าวมาขา้งตน้  เมือวิเคราะห์ถึง
แนวโนม้อนาคตของกิจการในเบืองตน้แลว้ จึงกาํหนดเป็นเป้าหมายและความ
ตอ้งการตามช่วงระยะเวลาทีประเมินไว ้ ซึงเรามกัเรียกกนัว่า วิสัยทศัน์องค์กร 
แลว้ค่อยนาํวิสยัทศัน์มาประกาศใช ้ และนาํมาเป็นความตอ้งการตงัตน้ในการ
กาํหนดเรืองเป้าหมายทิศทาง และระบบกระบวนการบริหารจดัการอืนๆต่อไป 
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 ภาพเป้าหมายในอนาคต ระยะยาวในความตงัใจของเจา้ของกิจการ เขา
อยากให้องค์กรเป็นอะไรในอนาคต และถา้จะให้ชดัเจนมากขึน ก็มกัจะระบุ
ดว้ยว่า จะเป็นอะไร(สาํเร็จแค่ไหน) ในธุรกิจอะไร ทีไหน(แข่งขนัในพืนทีใด) 
เมือไหร่     

เช่น องคก์รทีจาํหน่ายเครืองสาํอางอาจมีการกาํหนดวิสยัทศัน์ ดงันี 

 “เราจะเป็นผู้นําในตลาด และเป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม ทีได้รับ
ความนิยมเป็นอนัดับหนึง ในประเทศไทย ภายในปี 2563” เป็นตน้ 

 แมใ้นความเป็นจริงเจา้ของกิจการหลายๆท่าน มองอนาคตของธุรกิจไว้
ไกลมากเป็นสิบปี  แต่ในการประกาศวิสยัทศัน์นนัเราจะกาํหนดในระยะ 3-5 ปี
ขา้งหน้าก็พอ  เพือให้สามารถดาํเนินการให้บรรลุเป้าหมายในแต่ละระยะให้
สาํเร็จไปทีละขันตอน  เพราะหากถา้ประกาศวิสัยทศัน์ระยะยาวเกินไป อาจ
ดาํเนินการใหบ้รรลุวิสยัทศัน์นนัไดล้าํบากเพราะเป็นเป้าหมายทีสูงเกินไปหรือ
ระยะยาวเกินไป  เราจึงควรกาํหนดไปทีละช่วงเวลาแลว้ดาํเนินการให้สาํเร็จ 
แลว้จึงมีการกาํหนดวิสัยทศัน์กันใหม่ในระยะต่อไป หรือเราอาจปรับเปลียน
วิสยัทศัน์เมือเกิดการเปลียนแปลงของปัจจยัภายนอกทีส่งผลกระทบสาํคญัของ
ทิศทางธุรกิจ เช่น เทคโนโลยีบางอย่างทีเปลียนไป ก็ทาํให้องค์กรทีทาํธุรกิจ
ดา้น IT อาจตอ้งปรับทิศทางให้สอดคลอ้งกบัการเปลียนแปลงนันๆ เพือความ
อยูร่อดขององคก์ร ดงันนัก็ไม่อาจใชว้ิสยัทศัน์เดิมๆไดอี้กต่อไป 
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 เพือใหท้ราบว่าอะไรคือเป้าหมายระยะยาวของบริษทัฯ 

(Long-term goal) 

 เพือตอบสนองความตอ้งการของคนทีเกียวขอ้ง 

(Stakeholders Expectation) 

 เพือกาํหนดเป้าหมายและแผนงานในแต่ละช่วงเวลา 
(Strategic Planning) 

 เพือปรับเปลียนองคก์รรองรับเป้าหมายในอนาคต 

(Change Management)   

 ภาพความสาํเร็จขององคก์รในอนาคต 

 มีความทา้ทายและเป็นไปได ้

 เป็นทีน่าสนใจแก่ผูที้เกียวขอ้งกบัองคก์ร (Stakeholders) 

 อ่านแลว้รู้ว่าเป็นธุรกิจอะไร 

 รู้ว่าจะแข่งกบัใครทีไหน 

 สามารถประเมินการบรรลุวิสยัทศัน์ได(้วดัจากอะไร เมือไหร่) 

 วิสัยทัศน์องค์กรทีเราพบเห็นในองค์กรทัวไปในปัจจุบันมีหลาย
รูปแบบ มีทงัวิสยัทศัน์ทีมีไวใ้ช ้และวิสยัทศัน์ทีมีไวโ้ชว  ์ ซึงมีจาํนวนไม่น้อยที
เขียนวิสัยทัศน์เอาไวแ้ต่ไม่เคยนํามาสือสารให้บุคลากรเข้าใจ  หรือใช้เป็น
เครืองมือในการบริหารจัดการอืนๆเลย และหลายๆองค์กรก็มีการกาํหนด
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วิสัยทัศน์เพือเป็นภาพลกัษณ์ให้ผูเ้กียวขอ้งทราบเท่านัน ซึงก็ขึนกับผูบ้ริหาร
องคก์รว่ากาํหนดไวเ้พืออะไร  

ตวัอยา่ง วิสยัทศัน์ (Vision) ขององคก์รต่างๆ 

Companies Vision 

พลังงาน เป็นบริษทัพลงังานไทยขา้มชาติชนันาํ 
ผลิตชินส่วนยาน
ยนต์ 

เราเป็นผูผ้ลิตชินส่วนยานยนตข์องคนไทยรายใหญ่ทีสุดใน
เอเชียอาคเนย ์ทีมีความเป็นเลิศทางดา้นคุณภาพ การ
ออกแบบ และการพฒันา รวมทงัดา้นนวตักรรมในสินคา้ 
และ บริการ  

เครือข่าย
โทรศัพท์มือถือ 

เป็นผูน้าํสร้างสรรครู์ปแบบตลาดการสือสารโทรคมนาคม
ในประเทศไทยดว้ยการเขา้ถึงนวตักรรมใหม่ๆ  
การมอบประสบการณ์ดีๆ ใหก้บัลูกคา้ คุณภาพเครือข่ายและ
วฒันธรรมการทาํงาน 

ปิโตรเคมี บริษทัปิโตรเคมีชนันาํครบวงจรของเอเชียภายในปี 63 

วัสดุก่อสร้างครบ
วงจร 

ภายในปี พ.ศ. 565 เรา จะเป็นองคก์รทีไดรั้บการยกยอ่งใน
ฐานะเป็นองคก์รแห่งนวตักรรมทีน่าร่วมงานดว้ย และเป็น
แบบอยา่งดา้นบรรษทัภิบาลและการพฒันาอยา่งยงัยนื  

 

 สิงทีองค์กรตอ้งดาํเนินการในดา้นต่างๆ เพือให้บรรลุตามวิสัยทศัน์ที
วางไว ้ โดยการกาํหนดพนัธกิจนนั จะเขียนตามกระบวนการ (Process) ต่างๆที
สาํคญัขององคก์ร ตามรูปแบบลกัษณะธุรกิจ (Business Model) เช่น  
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ธุรกจิรับจ้างผลติสินค้า : พนัธกิจของเรา ก็จะตอ้งมีการกาํหนดถึง กระบวนการ
ผลิตทีมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยกีารผลิตทีทนัสมยั การจดัหาวตัถุดิบทีดี การ
บริหารจดัการตน้ทุนทีมีประสิทธิภาพ 

ธุรกจิผลติสินค้าแบรนด์ของตัวเองและจําหน่าย : พนัธุกิจของเรา นอกจากจะ
พูดถึงดา้นการผลิตแลว้ ก็จะกาํหนดถึง การสร้างแบรนด์สินคา้, ช่องทางการ
จําหน่าย, การสร้างเครือข่ายหรือพันธมิตรในการกระจายสินค้า เพือให้
ครอบคลุมในธุรกิจนนัๆ 

 เพือเป็นกรอบการดาํเนินการทีสาํคญั ครอบคลุมตามลกัษณะธุรกิจ
นนัๆ ว่าตอ้งดาํเนินการเรืองไหนบา้ง 

 เพือเป็นแนวทางในการนาํไปบริหารองคก์รในดา้นต่างๆ เช่นวาง
ยทุธศาสตร์ , กาํหนดเป้าหมาย และกลยทุธ ์ฯลฯ 

 เพือใหม้นัใจว่าสิงทีจะตอ้งทาํสอดคลอ้งกบัวิสยัทศัน์ทีกาํหนดไว ้

1.ตอ้งแสดงถึงการกระทาํ...เช่น  
   - มุ่งมนั ส่งเสริม สรรหา พฒันา ฯลฯ 

 2. จะทาํอยา่งไร เช่น 

    - พฒันาการผลิตดว้ยเทคโนโลยสีมยัใหม่ 

 3. ควรจะครอบคลุมในดา้นต่างๆ เช่น 

    - การผลิต การตลาด การบริการ การจดัจาํหน่าย บุคลากร ฯลฯ 



Goal/KPI Setting & Strategic Action Plan   39 

 

 อ.ราเชนทร พันธุเวช 

 4. ควรตอบสนองผลประโยชนข์อง 

    - ผูถื้อหุน้ คู่คา้ ลกูคา้ สงัคม 

ตวัอย่างการเขยีน พนัธกจิกจิ ของ เครือข่ายโทรศัพท์มอืถอืชันนํา 

พนัธกจิ 

 มุ่งมนัทีจะสรรหาบริการทดีีและนวตักรรมใหม่ๆ 
  อนัเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินชีวติประจาํวนัของผูใ้ชบ้ริการ 

  มุ่งมนัใส่ใจในบริการ เพือมอบประสบการณ์ดา้นการสือสารทีดี 

 ใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการรวมทงัพฒันาคุณภาพเครือข่ายอยา่งต่อเนือง 
  มุ่งมนัทีจะส่งเสริมและพฒันาศักยภาพของบุคลากรและร่วมกนั 

 สร้างวฒันธรรมในการทาํงานทีก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่
องคก์ร 

 ใส่ใจดูแลผู้ถือหุ้น และผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียของบริษทั 

 ใหไ้ดรั้บผลตอบแทนและประโยชน์อยา่งคุม้ค่าตลอดจนการใส่ใจ 

 ดูแลสังคม เพือช่วยเหลือและพฒันาความเป็นอยูข่องคนไทย 
ใหดี้ยงิขึนอยา่งยงัยนื 

 ในตาํราการบริหารต่างๆ เรามกัไดย้นิคาํว่า Vision, Mission, Value กนั
อยูเ่สมอๆนะครับ ซึงในตาํราอืนเขียนไวอ้ยา่งไรผมไม่ขอกล่าวถึง แต่สาํหรับสิง
ทีผมจะสือสารนนั คุณค่า (Value) ในทีนี หมายถึงคุณค่าของธุรกิจซึงเป็นคนละ
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ความหมายกนักบั Core Value หรือ ค่านิยม ทีหลายๆคนรู้จกัและมีอยู่แลว้ใน
องคก์ร  

 คุณค่า (Value) ในทีนี ผมหมายถึงคุณค่าของธุรกิจ ซึงเป็นโจทยส์าํคญั
ส่วนหนึงในการกาํหนดยทุธศาสตร์ (ประเด็นสาํคญัทีส่งผลต่อความสาํเร็จของ
องค์กร) และกลยุทธ์ขององค์กร การมองคุณค่านันเรามองมาจาก 2 มุมมอง 
ส่วนแรกมองจากมุมของลกูคา้ทีมีต่อเรา และส่วนทีสองคือมองจากมุมมองของ
องค์กรเอง โดยการตังคาํถามง่ายๆ 2 คาํถาม เพือเข้าใจคุณค่าทีถูกต้องของ
องคก์รดงันี คือ 

หรือจะเรียกง่ายๆ ว่างานหนา้บา้น กบังานหลงับา้นก็คงไม่ผดินกั 

 จากคาํถามแรกทีถามว่า อะไรคือปัจจัยทีลูกค้าใช้ตัดสินใจเลือกใช้
สินคา้หรือบริการ ในแต่ละธุรกิจก็จะมีปัจจยัทีแตกต่างกนัไป แต่โดยหลกัๆไม่
ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทไหนก็ตาม มกัจะมีสิงพืนฐานทีลกูคา้ตอ้งการจากเราไม่
ต่างกนันนัคือคาํว่า 

 แต่ในการกาํหนดคุณค่านัน ต้องตีโจทยใ์ห้ชัดเจนเช่นคาํว่า ดี หรือ
คุณภาพดี ถา้ใหจ้าํเพาะเจาะจงในสินคา้บริการนนัๆ มนัหมายถึงปัจจยัเรืองไหน
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อยา่งไร เช่น คุณภาพของอาหาร หมายถึง สะอาด อร่อย มีคุณค่าทางโภชนาการ 
คุณภาพของยางรถยนต ์หมายถึง ความทนทาน, เสียงเงียบ, ความสวยงาม เป็น
ตน้ 

 จากแนวคิดในเรืองคุณค่าดงักล่าว ในมุมมองแรกหรืองานหนา้บา้น ถา้
องคก์รเราลองตีโจทยคุ์ณค่าขององค์กรตวัเองออกมา (ถา้มีขอ้มูลจากการวิจยั
ตลาดทีเชือถือไดส้นบัสนุนก็จะดีมาก) ก็จะไดเ้ป็นรูปแบบตามตวัอยา่งในตาราง
ต่อไปนี 

ปัจจยัสําคญัทีทําให้ บริษัทสามารถสร้างยอดขาย (สินค้ายางรถยนต์) กบัลูกค้า
กลุ่มตวัแทนจาํหน่าย (ปัจจยัทลีูกค้าตดัสินใจซือสินค้า) 

ปัจจยัทีลูกค้าเลอืก 
ลาํดบั 
สําคญั 

% 
ประเมนิ 
ตวัเอง 

ประเมนิ 
คู่แข่ง 1 

ราคา 2 25% B B 

แบรนด ์ความนิยมของผูใ้ชง้าน 1 30% B A 

คุณภาพ (ทน, เงียบ, สวย) 3 20% A A 

โปรโมชนั 6 5% C B 

การบริการ (ส่งมอบ, หลงัการขาย) 5 10% B A 

การเขา้ถึงของ Sale บริษทั 4 10% C A 

TOTAL  100%   

 และในอีกมุมมองหนึงหรืองานหลงับา้น ซึงเป็นเรืองสาํคญัไม่แพก้นั
กบัมุมมองแรกคือ การบริหารจดัการในองคก์ร  เพราะมีองค์กรจาํนวนไม่น้อย 
ทียอดขายก็ใชไ้ด ้และมีการเติบโตอย่างต่อเนือง แต่ท้ายสุดองค์กรก็ตอ้งปิด
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กิจการลงไป อาจเนืองจากขาดทุน หรือมีปัญหาการบริหารจดัการภายในองคก์ร
เอง   
 ถา้เราลองวิเคราะห์ถึงปัจจยัในการบริหารจดัการทีสาํคญัภายใน ว่ามี
เรืองอะไรบา้งในปัจจุบนัทีองค์กรกาํลงัประสบปัญหา หรือเป็นสิงทีตอ้งการ
พฒันา อาจสรุปไดต้ามตารางต่อไปนี 

ปัจจยัในการบริหารสําคญัภายใน 
ลาํดบั 
สําคญั 

% 
ประเมนิ 
ตวัเอง 

การควบคุมตน้ทุนการผลิต 2 30% D 

การสร้างแบรนดสิ์นคา้ 1 35% C 

การบริหารสภาพคล่อง 3 20% C 

การรักษาบุคลากรใหอ้ยูก่บัองคก์ร 4 15% C 

TOTAL  100%  

 ถา้เรานาํปัจจยัต่างๆของทงัสองดา้นนีมาพิจารณา ทงังานหน้าบา้นและ
งานหลังบ้าน ดูความสอดคล้องของปัจจัยทังสองด้านนี และคัดเลือกตาม
ความสาํคญัและไม่ซาํซอ้น เราจะไดปั้จจยัหลกัๆดงันี 

 การสร้างแบรนด ์

 การควบคุมตน้ทุน (ส่งผลถึงราคาทีสามารถแข่งขนัได)้ 
 คุณภาพสินคา้ 
 การบริหารจดัการสภาพคล่อง 
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 ปัจจัยสําคัญเหล่านีเราอาจเรียกได้ว่า มันคือปัจจัยทีทําให้องค์กร
ประสบความสาํเร็จ (Success Factor) และ เราก็สามารถนาํปัจจยัเหล่านี มาใช้
เป็นส่วนหนึงในการ “วางยุทธศาสตร์” ใหก้บัองคก์รต่อไป 

 ยุทธศาสตร์ คือ หัวใจสาํคญัทีจะทาํให้องค์กรประสบความสาํเร็จใน
ธุรกิจทีทาํอยู ่ตามวิสัยทศัน์ (ไม่ไดก้าํหนดครอบคลุมทุกดา้นเหมือนพนัธกิจ)  
ซึงจะแบ่งเป็น 2 ส่วนหลกัๆคือ 

 1) กาํหนดประเด็นยุทธศาสตร์ หรือ เรืองสําคญัทีต้องทํา 
 2) วางแผนยุทธศาสตร์ หรือ แนวทางในเรืองนันๆ 

 สิงสําคัญคือผูบ้ริหารในองค์กรต้องตีโจทยใ์ห้ออกว่า  ”ในธุรกิจ
ประเภทนี อุตสาหกรรมนี”  อะไรคือประเด็นสําคัญทีจะทาํให้เราประสบ
ความสาํเร็จตามวิสยัทศัน์ และเราจะมีแนวทางดาํเนินการอย่างไรในเรืองนันๆ
และในแต่ละปีเวลาเรากาํหนดเป้าหมาย วางกลยุทธ์ และจดัทาํแผนปฏิบติัการ
เราตอ้งไม่ลืมโจทยส์าํคญันีเป็นอนัขาด 

โดยหากเราเรียบเรียงลาํดบักระบวนการตงัแต่การหาคุณค่า จนถึงการจัดทาํ
แผนปฏิบติัการ เราจะไดผ้งักระบวนการคร่าวๆ ดงันี 
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 ถึงจุดนี เชือว่าหลายคนอาจยงัมีความสับสนเล็กน้อย ระหว่างคาํว่า 
ยทุธศาสตร์ กบั กลยทุธ ์ว่าแตกต่างกนัอยา่งไร  
 สรุปง่ายๆว่า ยุทธศาสตร์เราจะมองในมิติปัจจัยสําเร็จของประเภท
ธุรกิจว่าธุรกิจนีอะไรคือปัจจยัและแนวทางแห่งความสาํเร็จในภาพรวม  ส่วน
กลยทุธเ์ป็นแนวทางดาํเนินการเพือใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ปัจจยัเกียวขอ้ง
ต่างๆ ทีเปลียนแปลงไป 

 โดยยุทธศาสตร์ เราใชก้าํหนดแนวทางระยะยาว ตามกรอบเวลาของ
วิสยัทศัน์ก่อนทีเราจะกาํหนดเป้าหมาย แต่ว่ากลยุทธ์เป็นการหาแนวทางบรรลุ
เป้าหมายทีกาํหนดไวช้ดัเจนในแต่ละปี   
หรือถา้ใหส้รุปภาพรวมใหเ้ขา้ใจง่ายๆ ถึงขนัตอนต่างๆในกระบวนการบริหาร
ผลงานเชิงกลยทุธ ์เราจะสรุปไดต้ามตารางดงัต่อไปนี 
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Vision 

วิสยัทศัน์ 
ภาพความสาํเร็จขององคก์รในระยะยาว (3-5 ปี) 
ตอ้งการสาํเร็จแค่ไหน ทีไหน เมือไหร่ 

Mission 

พนัธกิจ 
ตอ้งทาํเรืองอะไรบา้ง ตามรูปแบบธุรกิจ เพือให้
บรรลุวิสยัทศัน์ขา้งตน้ 

Value 

คุณค่า(ธุรกิจ) 
อะไรคือปัจจยัหรือคุณค่าสาํคญั ทีทาํใหธุ้รกิจเกิด
มลูค่า หรือ ปัจจยัทีทาํใหล้กูคา้ซือหรือใชบ้ริการ 

Strategic 

ยทุธศาสตร์ 
คือประเด็นและแนวทางสาํคญั ทีจะทาํใหเ้รา
ประสบความสาํเร็จในธุรกิจนนัๆ ตามวิสยัทศัน์ 

Goal 

เป้าหมาย 
ความตอ้งการในเรืองต่างๆทีชดัเจน พร้อมตวัเลข
เป้าหมาย ทีชดัเจน (Target)  

Strategies 

กลยทุธ ์
แนวทางการปฏิบติั ทีออกแบบจากการวิเคราะห์
ปัจจยัต่างๆ ทีจะทาํใหอ้งคก์รบรรลุเป้าหมาย 

Action Plan 

แผนปฏิบติัการ 
ตอ้งดาํเนินการอะไรบา้ง เตรียมการอะไรบา้ง 
เพือบรรลุตามเป้าหมาย 

KPI 

ตวัชีวดั 
สมการ, ตวัเลข มิติต่างๆของเป้าหมาย เพือใชเ้ป็น
เกณฑเ์ปรียบเทียบความสาํเร็จของแผนงานทีทาํ  

Performance Appraisal 

การประเมินผลงาน 
การประเมินผลการทาํงาน เทียบกบัเป้าหมาย 
หรือตวัชีวดั ว่าเมือเทียบแลว้ อยูร่ะดบัใด 
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 หลงัจากทีองค์กรเรากาํหนดวิสัยทัศน์,  พนัธกิจ และเข้าใจเรืองของ
คุณค่าและยุทธศาสตร์แลว้  สิงสําคญัมากๆทีทุกองค์กรควรทาํคือ ตอ้งมีการ
วางแผนระยะยาว ตามกรอบวิสัยทศัน์ (3-5 ปี) เพือเป็นการวางแนวทางปฏิบติั
ให้เห็นภาพทีชดัเจน ว่าใน 3-5 ปี ทีเราจะบรรลุวิสัยทศัน์นี เราจะเดินไปทาง
ไหน ไปอยา่งไร ซึงแผนงานทีว่านี ควรจะประกอบดว้ย 

 วิสยัทศัน์, พนัธกิจ 

 คุณค่า, ประเด็นและแนวทางยทุธศาสตร์ 

 เป้าหมาย 3-5 ปี (กรอบเวลาตามวิสยัทศัน์) 
 การวางแผนกลยทุธ ์และตวัเลขคาดการณ์ทีไดจ้ากกลยทุธ์ 

โดยแผนนีบางองคก์รอาจจะเรียกว่า แผนยทุธศาสตร์  แต่สาํหรับหนังสือเล่มนี 
เนืองจากแผนนี เป็น  

ซึงเราจะมาดูแนวทางการวางแผนนีในบทต่อไป 
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 การทีองคก์รจะบรรลุวิสยัทศัน์ทีวางไวใ้นระยะ 3-5 ปี ไดต้ามทีตงัใจไว้
นัน หัวใจสําคัญคือ ผูบ้ริหารหรือผูป้ระกอบการต้องทําให้วิสัยทัศน์และ
แนวทางรองรับวิสัยทศัน์ให้ชดัเจนเป็นรูปธรรมมากทีสุด และตอ้งสือสารให้
บุคลากรในองคก์รเขา้ใจตรงกนัมากทีสุด  

 จากนนักระบวนการสาํคญัคือ ทีมผูบ้ริการตอ้งมีการแปลงวิสยัทศัน์นนั 
ใหเ้ป็นเป้าหมายระยะยาวขององค์กร กาํหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ในแต่ละปี 
เพือให้ผูที้รับผิดชอบไดจ้ดัทาํแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ เพือบรรลุเป้าหมาย
ต่อไป  

 เหตุผลอีกประการทีสาํคญัมากๆในการทีองค์กรตอ้งมีแผนกลยุทธ์คือ 
เป้าหมายหลายๆประการทีองค์กรต้องการบรรลุผล ต้องมีระยะเวลาในการ
เตรียมการขา้มปี เช่น การทาํระบบ ISO, วางระบบ ERP, การปรับเปลียนสินคา้
รองรับอนาคต หรือการนาํบริษทัเสนอขายหุน้ต่อประชาชน (IPO) เป็นตน้ 

 ดงันนัทุกองคก์รควรตอ้งมีการกาํหนด เป้าหมายและแผนกลยุทธ์ของ
องคก์รในระยะ 3-5 ปี หรือจนกว่าบรรลุวิสยัทศัน์ทีไดก้าํหนดไว ้โดยมีขนัตอน
สาํคญัดงัต่อไปนี 

(หลงัจากองค์กรกาํหนดวิสัยทศัน์จากการวิเคราะห์ความเป็นไปไดแ้ลว้ และ
กาํหนดพนัธกิจครอบคลุมตามรูปแบบธุรกิจขององคก์รแลว้) 
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 เช่น หากวิสัยทัศน์กาํหนดไวว้่า เป็นผูน้าํตลาด สินค้า ... ในปี 2563 

ผูบ้ริหารตอ้งแปลงเป็นตวัเลขเป้าหมายให้ไดว้่า คาํว่า ผูน้าํตลาดนันแปลงเป็น
ยอดขายหรือส่วนแบ่งการตลาดเป็นเท่าใด  (ในธุรกิจทีหาตัวเลขส่วนแบ่ง
การตลาดได)้ เพราะคาํว่าผูน้าํตลาดยงัไม่ใช่เป้าหมายทีจบัตอ้งไดช้ดัเจน และ
องคก์รควรกาํหนดเป้าหมายในมิติอืนๆทีสาํคญัในระยะยาวควบคู่ ไปดว้ยเช่น 
เปอร์เซ็นตก์าํไร หรือเป้าหมายความสาํเร็จอืนๆทีตอ้งการบรรลุผล เช่น จาํนวน
สาขา หรือยอดขายหรือการขยายตลาดในต่างประเทศ ฯลฯ 

 สมมุติในปีที 5 นับจากนี เป้าหมายยอดขายคือ 3,500 MB แลว้ปีที 
4,3,2,2,1 ยอ้นมา ตัวเลขเป้าหมายยอดขายจะเป็นเท่าใด   และคิดเทียบไป
ขา้งหนา้ มีอตัราการเติบโตของยอดขายเท่าใด  อตัรากาํไรในแต่ละปีเป็นเท่าใด 
มองยอ้นหลงักลบัไป 3-5 ปีทีผา่นมาต่างกนัมากนอ้ยแค่ไหน  เป้าหมายทีตงัไวมี้
ความเป็นไปได้หรือไม่เพราะอะไร เพือกาํหนดเป้าหมายรายปีเบืองต้นให้
ชดัเจนโดยเฉพาะปีต่อไปทีจะตอ้งทาํแผนปฏิบติัการรองรับแบบละเอียดเพือให้
บรรลุยอดขายนนัๆ 

 เมือเรากาํหนดวิสัยทศัน์และแปลงเป็นตวัเลขเป้าหมายให้เห็นกนัใน
ระยะ 3-5 ปีตามวิสัยทศัน์แลว้ ต่อไปก็จะตอ้งดาํเนินการกาํหนดแนวทางทีจะ
บรรลุเป้าหมาย โดยเริมวางยทุธศาสตร์ก่อนว่าในธุรกิจประเภทนีเราจะตอ้งทาํ
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เรืองอะไรทีเป็นเรืองสาํคญัมีแนวทางภาพใหญ่ใน 3-5 ปีนีอยา่งไร ทีจะทาํใหเ้รา
บรรลุเป้าหมายวิสยัทศัน์ทีวางไวใ้หไ้ด ้ 

 เมือเรามีการกาํหนดยทุธศาสตร์แลว้ ซึงจะระบุว่าธุรกิจของเราอะไรคือ
เรืองสําคัญทีองค์กรตอ้งให้ความสําคัญต้องเน้นดาํเนินการ  และต่อด้วยการ
กาํหนดตวัเลขเป้าหมายในแต่ละปีแลว้ สิงสาํคญัมากๆคือในแต่ละปีเราจะมี
แนวทางในการบรรลุเป้าหมายนันๆไดอ้ย่างไรและจะไดผ้ลลพัธ์โดยประมาณ
เท่าไหร่ จากการดาํเนินการในแต่ละกลยทุธ์  แต่ยงัไม่ยงัไม่ลงลึกถึงรายละเอียด
เหมือนทาํแผนปฏิบติัการซึงเราจะไปทาํในรายปีต่อไป   

 สิงที CEO อยากทราบเวลาทีมผูบ้ริหารนําเสนอแผนแผนกลยุทธ์
นอกจากผลลพัธ์ทีองค์กรจะได้รับจากลยุทธ์นันๆแล้ว   สิงสําคัญคือ การ
ดาํเนินการนันๆ บริษัทต้องลงทุนเท่าไหร่ ลงทุนด้านใดบ้าง เพือเป็นการ
วางแผนดา้นการลงทุน บริหาร Cash Flow ของบริษทั เพราะบางกลยุทธ์ เช่น 
การเพิมสินคา้ใหม่ หรือการขยายตลาดต่างประเทศ ขยายสาขา เป็นเรืองของ
การลงทุนทีเป็นเม็ดเงินไม่ใช่น้อยๆ อีกประการคือเพือจะได้ใช้เป็นเกณฑ์
ตดัสินใจไดอ้ยา่งถกูตอ้งว่า ควรจะอนุมติัใหด้าํเนินการตามกลยทุธน์นัๆหรือไม่  
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 ก่อนทีองคก์รจะนาํกลยทุธน์นัสู่ขนัตอนการดาํเนินการ นอกจากผลที
คาดว่าจะไดรั้บเป็นตวัเลข และความคุ้มทุนแลว้ ยงัต้องมีประประเมินความ
เสียง โอกาสสาํเร็จ กรอบเวลา และผลกระทบอืนๆอีกขนัตอนหนึง  CEO จึงจะ
อนุมติัแผนกลยทุธน์นัเพือให้ดาํเนินการได ้เพราะหากเดินเกมไม่ถูกตอ้ง อ่าน
สถานการณ์ผิด  อาจหมายถึงความเสียหายใหญ่หลวงทังด้านการลงทุน 
ทรัพยากร เวลา และอาจเลวร้ายถึงขนัทาํใหกิ้จการตอ้งล่มสลายเลยก็เป็นได ้ 

 หลงัจากทีทีมผูบ้ริหาร นาํเสนอแผนกลยุทธ์กบั CEO และมีการแกไ้ข
ปรับปรุงแผนจนผ่านการอนุมติัให้ดาํเนินการแลว้  แผนกลยุทธ์นันคือพนัธะ
สัญญาทีผูรั้บผิดชอบจะตอ้งให้ไวต่้อ CEO ในการดาํเนินการให้เป็นไปตาม
แผนนันๆ   โดยตอ้งนําแผนกลยุทธ์นันใชเ้ป็นแนวทางหลกัขององค์กร เพือ
กาํหนดเป้าหมาย ตวัชีวดัอืนๆ และจัดทาํทาํแผนปฏิบติัในแต่ละปี ให้องค์กร
บรรลุเป้าหมายในแต่ละปี ต่อไป 
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PART - II 

(Business Strategy) 
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 ในการกาํหนดเป้าหมายองค์กรในแต่ละปี หากบุคลากรผูรั้บผิดชอบ
สามารถใชว้ิธีการแบบเดิมๆโดยไม่ตอ้งหาวิธีการเพิมเติมในการบรรลุเป้าหมาย  
นันแสดงว่าเป้าหมายนันไม่ทา้ทาย  และแนวทางในการดาํเนินการนันเราไม่
เรียกว่ากลยทุธ ์ เพราะกลยทุธห์มายถึง 

 ตวัแปรสาํคญัในการดาํเนินกิจการ  สิงสาํคญัทีสุดทีขาดไม่ไดคื้อ ลกูคา้ 
เพราะถา้ไม่มีลกูคา้ธุรกิจก็ไม่สามารถดาํเนินกิจการต่อไปได ้และปัญหาทีส่งผล
กระทบต่อองคก์รธุรกิจในปัจจุบนัเป็นอย่างมากคือ การซือของลูกคา้มีโอกาส
เปลียนแปลงไดต้ลอดเวลา และช่วงระยะเวลาในการเปลียนแปลงนนั สนัลงกว่า
ในอดีตมาก  
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 การเปลียนแปลงนันเกิดไดจ้ากความตอ้งการทีเปลียนไปตามยุคตาม
สมยั  มีคู่แข่งขันในธุรกิจมากเกินไปหรือมีสินค้าหรือเทคโนโลยีใหม่ๆมา
ทดแทนสินคา้บริการเดิม  หรือมีปัจจยัอืนๆทีส่งผลต่อการซือสินคา้ของลูกคา้
จนทาํใหค้วามตอ้งการสินคา้บริการเดิมของธุรกิจลดลง  

 ดงันัน ทุกองค์กรธุรกิจ มีความจาํเป็นอย่างยิง ทีจะตอ้งมีการปรับตัว 
ปรับเปลียนวิธีการดาํเนินธุรกิจ ใหส้อดคลอ้งกบัปัจจยัแวดลอ้มและสถานการณ์
ทีเปลียนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา เพือให้องค์กรสามารถดาํเนินธุรกิจไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ และขบัเคลือนธุรกิจให ้เติบโต ยงัยนื ตามทีกาํหนดไว ้

 การจะออกแบบและกาํหนดกลยทุธไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์
ตรงประเด็นเป้าหมายนนั หวัใจคือเราตอ้งเขา้ใจเรืองของผงัความคิดในการคิด
เชิงกลยุทธ์ก่อนเป็นอนัดับแรก โดยในการวาดผงัความคิดนี แท้จริงมนัคือ 
แนวคิดทีมาจากพืนฐานทีว่า  

และลาํดับในการการคิดนันต้องคิดยอ้นกลับจากเป้าหมาย ยอ้นกลบัมาหา
กระบวนการขนัตอน และปัจจยันาํเขา้ หรือคิดง่ายๆว่า ผลทีดีเกิดจากเหตุทีดี
นนัเอง 
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 ผงัความคิดเชิงกลยทุธ ์คือกระบวนการคิดเพือออกแบบและกาํหนดกล
ยุทธ์ในการบรรลุเป้าหมายขององค์กร ซึงการจะคิดเชิงกลยุทธ์ได้ควรต้องมี
ความรู้และทกัษะการคิดพืนฐานทีดีซะก่อนจึงจะออกแบบกลยุทธ์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ พืนฐานทีกล่าวขา้งตน้นนัคือ 

 ความรู้ ความเชียวชาญ ในแต่ละดา้นของธุรกิจนนัๆ 

 การคิดอยา่งเป็นระบบ (Systems Thinking) 

 การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking) 
 การคิดสร้างสรรค ์ (Creative Thinking) 
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1. ทาํความเขา้ใจวิสยัทศัน์ และพนัธกิจใหช้ดัเจน 

2. ตีความเรืองคุณค่า ปัจจยัสาํเร็จ และนาํสู่การกาํหนดยทุธศาสตร์  
3. กาํหนดเป้าหมายในดา้นต่างๆทีตอบโจทย ์วิสยัทศัน์, คุณค่า, ปัจจยัสาํเร็จ

และ ยทุธศาสตร์ดา้นต่างๆ 

4. วิเคราะห์ปัจจยัภายนอก และปัจจยัภายใน 

5. กาํหนดกลยทุธที์สอดคลอ้งกบัปัจจยัต่างๆ เพือบรรลุเป้าหมาย 

6. ประมาณการใชท้รัพยากรในเบืองตน้ ตามกลยทุธแ์ต่ละกลยทุธ ์

7. ประเมินความเสียง โอกาสสาํเร็จของกลยทุธต่์างๆ 

8. สรุปกลยทุธที์จะนาํไปทาํเป็นแผนปฏิบติัการเชิงกลยทุธต่์อไป 
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 ในการกาํหนดเป้าหมายและทิศทางองค์กรนัน  เราจาํเป็นตอ้งมีการ
วิเคราะห์ปัจจยัต่างๆทีเกียวขอ้งในหลายขนัตอนกว่าจะไดข้อ้สรุปสาํคญัในแต่
ละเรือง ซึงสามารถสรุปกระบวนการวิเคราะห์ในขนัตอนต่างๆ ดงันี 

1. การวเิคราะห์เพอืกาํหนดวสัิยทัศน์ 

 ก่อนที CEO จะกาํหนดวิสัยทศัน์ และนาํมาประกาศต่อผูเ้กียวขอ้งได้
นนั CEO และทีมผูบ้ริหารเองตอ้งมนัใจว่าวิสัยทศัน์นันมีโอกาสเป็นไปไดจ้ริง
ในทางปฏิบติั  กาํหนดแลว้สามารถใชเ้ป็นธงทีจะนาํพาองค์กรไปในทิศทางที
ถกูทีใช่  ดงันนัทีมผูบ้ริหารตอ้งมีการวิเคราะห์เกียวกบัแนวโนม้ของตลาด ความ
ตอ้งการของลกูคา้ และปัจจยัทีส่งผลต่อการใชสิ้นคา้และบริการนันในอนาคต 
รวมถึงการวิเคราะห์คู่แข่ง และศกัยภาพขององคก์รเองว่าจะสามารถดาํเนินการ
ใหบ้รรลุวิสยัทศัน์นนัๆไดห้รือไม่  

2. การวเิคราะห์เพอืวางยุทธศาสตร์ 

 ทีมาของยุทธศาสตร์ มาจากปัจจยัทีทาํให้องค์กรประสบความสาํเร็จ 
ในช่วงเวลาทีกาํหนดไวใ้นวิสัยทศัน์  โดยตอ้งวิเคราะห์ถึงปัจจยัสาํคญัในการ
แข่งขันและปัจจัยสาํเร็จของอุตสาหกรรมนี รวมถึงปัจจัยภายนอกและปัจจัย
ภายในทังหมดทีส่งผลมาพิจารณา   เพือสรุปให้ได้ว่า  ใน  3-5 ปีนี  ใน
อุตสาหกรรมของเรา อะไรบา้งคือเรืองสาํคญัทีเราตอ้งให้ความสาํคญัมากทีสุด 
และเราจะมีแนวทางดาํเนินการในเรืองนนัอยา่งไร  
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3. การวเิคราะห์เพอืออกแบบกลยทุธ์ 

 การกาํหนดกลยทุธน์นั คือการหาแนวทางปฏิบติั โดยใชปั้จจยัต่างๆทงั
ภายนอกและภายในมาพิจารณาประกอบการออกแบบแนวทางปฏิบติัเพือให้
องคก์ร บรรลุเป้าหมายทีกาํหนดไวใ้นแต่ละปี 

 ดงันันกระบวนการในการกาํหนดกลยุทธ์ จาํเป็นอย่างยิงทีจะตอ้งนาํ
ปัจจยัทีเกียวขอ้งมาพิจารณาประกอบการออกแบบ และประเมินกลยุทธ์ทีจะ
นาํมาดาํเนินการปฏิบติั เพือใหไ้ดแ้นวทางทีมีประสิทธิภาพทีสุด มีโอกาสบรรลุ
เป้าหมายมากทีสุด 

 หลายคนพอถึงเวลาตอ้งกาํหนดกลยทุธ์ประจาํปี มกัจะเริมตน้ดว้ยการ
วิเคราะห์ SWOT จนเขา้ใจกนัเป็นส่วนใหญ่แลว้ว่าการกาํหนดกลยุทธ์ คือการ
วิเคราะห์ SWOT ซึงแทจ้ริง SWOT เป็นแค่ส่วนหนึงในกระบวนการกาํหนดกล
ยทุธแ์ละทีสาํคญัคือ SWOT ไม่ใช่ขนัตอนแรกในการกาํหนดกลยทุธน์ะครับ  

 หวัใจสาํคญัทีสุด ในการกาํหนดกลยทุธคื์อหลกัคิดในพืนฐาน จากคาํว่า 

 แต่ สิงทีเราตอ้งตงัคาํถาม เป็นคาํถามแรกไม่ใช่คาํว่า “เราอยู่ไหน” แต่
มนัคือคาํว่า “เราจะไปไหน” มากกว่า 



62   Goal/KPI Setting & Strategic Action Plan 

 

อ.ราเชนทร พันธุเวช 

 

จะไปไหน หมายถึง วิสยัทศัน์ พนัธกิจ คุณค่า เป้าหมาย 

เราอยู่ไหน คือการวิเคราะห์ปัจจยัภายใน เทียบกบัจุดหมาย 

จะไปอย่างไร หมายถึง ยทุธศาสตร์ กลยทุธ ์และแผนปฏิบติัการ 

สรุปหวัใจสาํคญัในการวิเคราะห์ คือ 

 เพราะถา้หากเราเริมตน้ดว้ยการวิเคราะห์ โดยไม่มีกรอบความตอ้งการ
หรือเป้าหมายปลายทางเป็นตวัอา้งอิง  เราอาจจะวิเคราะห์ปัจจยัทีไม่เกียวขอ้ง
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โดยเปล่าประโยชน์ และอาจตีความหมายของปัจจัยนันๆ ไม่ถูกต้อง เช่น 
สถานการณ์นาํท่วม นนัถือเป็น อุปสรรค หรือโอกาส ??? 

คาํตอบ ก็จะแตกต่างกนัไป ขึนอยูก่บัว่าเราทาํธุรกิจอะไร  

 - ถา้องคก์รเรา ขายสินคา้ทวัๆไป มนัคือ อุปสรรคอยา่งร้ายแรง 

 - แต่ถา้เราขาย เรือทอ้งแบน รองเทา้บู๊ท มนัคือโอกาสอนัยงิใหญ่ 

 และอีกประเด็นคือเราจะบอกไดอ้ย่างไรว่าสิงทีเรามีอยู่นัน มนัคือจุด
แข็ง ถา้ไม่ไดเ้ทียบกบัเป้าหมาย หรือ เทียบกบัคู่แข่ง เช่น ความเชียวชาญในดา้น
ภาษาองักฤษของผูบ้ริหารอาจใชป้ระโยชน์ไดไ้ม่เต็มทีหากกลุ่มตลาดหลกัที
ตอ้งการสินคา้ขององคก์รเรา คือประเทศทีไม่นิยมใชภ้าษาองักฤษ 

 ในการกําหนดกลยุทธ์นัน  ขันตอนสําคัญคือการวิ เคราะห์ปัจจัย
ภายนอกและภายใน เพือนาํมาประกอบการพิจารณาออกแบบกลยทุธ ์ 
โดยมีประเดน็สาํคญัในการวิเคราะห์ในภาพรวมและการวิเคราะห์ในปัจจยัแต่
ละดา้นดงันี 

 การวิเคราะห์ SWOT คือการนาํปัจจยัต่างๆทีเกียวขอ้งทงัปัจจยัภายนอก 
และปัจจยัภายในมาพิจารณา เพือเป็นขอ้มูลประกอบการออกแบบกลยุทธ์  ซึง
จะมีปัจจยัต่างๆเบืองตน้ดงัผงัภาพต่อไปนี
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จุดประสงค์สาํคัญในการวิเคราะห์ เพือสรุปให้ไดว้่า ปัจจยัหรือสถานการณ์ที
เป็นอยูน่นั เราควรจะดาํเนินการอย่างไรเพือใช้ประโยชน์หรือหลบเลียงปัจจยั
สถานการณ์นนัๆ เพือใหอ้งคก์รบรรลุเป้าหมายไดดี้ทีสุด ดงันนั 

 
 

 

 ปัจจยัภายนอกนันเราแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรก คือ ปัจจัยทีสัมพนัธ์
เกียวขอ้งกบัการแข่งขนัในธุรกิจโดยตรง หรือเรารู้จกักนัดีในทฤษฏี Five Force 

Model ของ Michael E. Porter นนัเอง โดย องค์กรตอ้งมองปัจจยัสาํคญัในการ
แข่งขนัดงันี 
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 ลกูคา้ : แนวโนม้ความตอ้งการเป็นอยา่งไร มากขึนหรือนอ้ยลง 

 คู่แข่งเดิม : ตลาดนีมีผูเ้ล่นมากนอ้ย เราอยูร่ะดบัไหนในตลาด 

 คู่แข่งใหม่ : มีโอกาสจะเกิดผูแ้ข่งขนัหนา้ใหม่ มากนอ้ยแค่ไหน 

 สินคา้ทดแทน : ลกูคา้จะหนัไปใชอ้ะไรอืน แทนสินคา้เราหรือไม ่

 ผูจ้าํหน่าย : ทรัพยากรต่างๆทีตอ้งใช ้มีแนวโนม้อยา่งไร 

กลุ่มทีสอง คือ ปัจจยัแวดลอ้มต่างๆทีส่งผลกระทบต่อธุรกิจไม่ว่าจะกระทบต่อ
ลูกคา้ คู่แข่ง ผูจ้าํหน่าย หรือแมแ้ต่กระทบต่อองค์กรเราเอง ส่วนต่างๆเหล่านี
ตอ้งนาํมาพิจารณาทงัสิน ปัจจยัต่างๆทีกล่าวมานนั เช่น 

 สภาพเศรษฐกิจ : ทีส่งผลต่อการซือของลกูคา้ 
 นโยบาย กฎหมายของประเทศ : ธุรกิจเราขึนอยูก่บัเรืองนีแค่ไหน 

 เทคโนโลย ี: โลกเปลียนเร็วมาก หลายธุรกิจเจ๊งไดใ้นชวัพริบตา 
 สงัคม ค่านิยม : บางสินคา้หมดยคุหมดสมยั ทาํอยา่งไรก็ไม่โต 

 สิงแวดลอ้ม : ภูมิอากาศ, นาํท่วม, สภาพแวดลอ้มพืนทีนนัๆ 

 พลงังาน : ขอ้จาํกดัของพลงังาน, รูปแบบพลงังาน ส่งผลต่อธุรกิจ 

 ฯลฯ  
 ซึงการวิเคราะห์ปัจจยัภายนอกนนัเพือใหเ้ราประเมินไดว้่า ปัจจยัอะไร
ส่งผลดีต่อธุรกิจขององค์กร หรือปัจจยัอะไรส่งผลลบต่อองค์กร หรือทีเรามกั
เรียกกนัในการทาํ SWOT ว่า โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค หรือภัย
คุกคาม (Threats) นนัเอง 
 ประเด็นสาํคญัในการวิเคราะห์ปัจจยัภายนอกคือ ปัจจยันันเป็นโอกาส
ของเรา หรือ เป็นโอกาสของทุกองค์กรในอุตสาหกรรมนัน และเรามีศกัยภาพ
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พอทีจะใชโ้อกาสนนัให้เป็นประโยชน์หรือไม่  บางโอกาสเราไม่ตอ้งทาํอะไร
เลยยอดขายก็ดีขึนเช่น เศรษฐกิจดีขึนก็มีลกูคา้มากขึนเอง โอกาสแบบนีมกัจะมี
ผลดีต่อทุกองค์กรเหมือนๆกนั แบบนีจะไม่ถือว่าเป็นโอกาสทองเพราะไม่ได้
สร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั 

 ทีสาํคญัคือ ปัจจยัภายนอกเหล่านันจะถือเป็นโอกาสหรืออุปสรรค ก็
ขึนอยู่กบัมุมมอง ขึนกบัว่ามองเห็นหรือไม่ และสามารถใชโ้อกาสนันให้เป็น
ประโยชน์ต่อองคก์รไดแ้ค่ไหน 

 และโอกาสทีดีทีสุด คือ โอกาสทีเราสามารถใชป้ระโยชน์ไดม้ากกว่า
คู่แข่ง หรือเรามาสามารถใชโ้อกาสทีคู่แข่งทาํไม่ได้ นันแหละถือว่าเป็นโอกาส
ทองอยา่งแทจ้ริง 

 คาํถามทีน่าสนใจมากๆอีกประการคือ องค์กรเรามองความตอ้งการ
ลกูคา้เป็นสาํคญั (Outside In) หรือมองทีตวัเราเป็นสาํคญั (Inside Out) คาํถามนี
ทุกคนก็คิดว่าไม่น่าตอ้งถามเพราะใครๆก็รู้ว่าตอ้งมองความตอ้งการลูกคา้เป็น
อนัดบัแรก  แต่เชือหรือไม่ครับในความเป็นจริงมีหลายองคก์ร แมจ้ะเป็นองคก์ร
ระดับโลกก็เห็นมาแลว้ทียึดมนัเอาความต้องการของตัวเองเป็นหลกั โดย
ประมาทพลงัความตอ้งการของลกูคา้  ทาํให้หลายๆบริษทัยกัษ์ใหญ่ระดบัโลก
ล่มสลายซึงก็มีตวัอยา่งใหเ้ห็นกนัมานกัต่อนัก เพราะไม่ยอมปรับตวัตามโลกที
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เปลียนแปลงไป  แบรนด์ไหน ยีห้อไหนคงไม่ต้องเอ่ยชือนะครับรู้ๆกันอยู ่ 
ดงันนัอยา่ลืมพิจารณาเรืองสาํคญัเรืองนีเป็นอนัขาด เพราะ 

 และนีคือคาํตอบของคาํถามทีหลายๆคนมกัเคยสงสัยว่า ปัจจยัภายใน 
และปัจจยัภายนอก โดยเฉพาะปัจจยัความตอ้งการของลกูคา้ อนัไหนสาํคญักว่า  
ตอ้งมองอนัไหนก่อน  คงรู้คาํตอบกนัแลว้นะครับ   

 ปัจจยัภายในเป็นตวับ่งบอกว่าเรามีศกัยภาพแค่ไหน ทีจะดาํเนินการให้
บรรลุเป้าหมาย โดยเฉพาะสถานการณ์ทีสภาพแวดลอ้มทวัๆไป ทีไม่ค่อยดีมาก
นกั จงัหวะยงัไม่มาโอกาสยงัไม่ค่อยมี  สิงทีองค์กรตอ้งทาํคือใชค้วามสามารถ
ตวัเองในการสร้างโอกาสสร้างความแตกต่างใหเ้หนือคู่แข่งใหไ้ด ้ 
 การวิเคราะห์ปัจจยัภายใน เราจะวิเคราะห์เพือให้รู้ศกัยภาพตวัเองว่า  
เรืองไหนบ้าง กระบวนการไหนบ้าง หน่วยงานไหนบ้างในองค์กรทีเรา
เชียวชาญ และอะไรบา้งทีเราตอ้งปรับปรุง หรือทีเราคุน้เคยเป็นอย่างดีกบัคาํว่า 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) ของธุรกิจ นนัเอง 

 

 โดยหลกัการทวัไป ในการวิเคราะห์ ปัจจยัภายในเราจะวิเคราะห์ตาม
แนวทาง Value Chain (ห่วงโซ่คุณค่า) ของ Michael E. Porter 
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 ซึงโมเดลนีกล่าวว่า  ในการดาํเนินกิจการขององค์กรประกอบด้วย
กระบวนการขันตอนอะไรบ้าง นับตังแต่การนําเข้าสินค้าหรือวตัถุดิบผ่าน
กระบวนการต่างๆจนถึงการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า  แลว้ก็จะมีการกล่าวถึง
หน่วยงานสนบัสนุนต่างๆทีเป็นพืนฐานสาํคญัขององคก์ร 

  แต่ในหนังสือเล่มนีผมขออธิบายด้วยผงักระบวนการง่ายๆ ทีเป็น
พืนฐานของทุกสิง ซึงแนวคิดนีเป็นหลกัคิดเรืองเดียวกนักับ Value Chain, 
Balanced Scorecard หรือ หลกัของ Strategy Map (แผนทีกลยุทธ์) แต่อธิบาย
ง่ายๆ ดว้ยสิงทีทุกคนรู้จกักนัอยา่งดีอยูแ่ลว้ นนัคือ หลกัของ Output << Process 

<< Input ซึงมีผงัภาพ ดงันี 
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 เป้าหมายปลายทางของทุกองค์กรคือ กาํไร เติบโต ยงัยืน แต่การจะ
เติบโต ยงัยนืไดน้นั เรามองเฉพาะยอดขายทีเพิมขึนเพียงอยา่งเดียวไม่ได ้เพราะ
อาจเกิดจากความต้องการของตลาดทีมากขึนตามธรรมชาติ  แต่การเติบโต 
ยงัยนื ตอ้งเกิดจากการทีลูกคา้พึงพอใจ มีการซือซาํหรือบอกต่อ จนเกิดการใช้
สินคา้บริการอยา่งต่อเนือง 

 กระบวนการกลุ่มหลักๆ  ขององค์กรไม่ว่าจะธุรกิจอะไร หรือมี
หน่วยงานมากมายกีหน่วยงานก็ตาม ถา้มองกระบวนการใหญ่ๆแลว้ 
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ก็จะแบ่งไดเ้ป็น 3 กลุ่มกระบวนการหลกัๆ คือ 

 กระบวนการขายและการตลาด  
 กระบวนการผลิต หรือจดัหาสินคา้บริการ 

 กระบวนการสนบัสนุนทงัหมด 

 เราตอ้งใชปั้จจยัใดบา้งเพือใหก้ระบวนการต่างๆขององค์กร ทาํงานได้
สมบูรณ์ เช่น บุคลากร วตัถุดิบ ทรัพยากร ความรู้ เทคโนโลยี นวตักรรม และ
ทรัพยากรตน้ทางก็คือเงินนนัเอง 

 หลกัสําคัญคือ Output จะประสบความสําเร็จตามเป้าหมายได้นัน 
Process ตอ้งดีและ Input ตอ้งเหมาะสม ดงันัน ปัจจยัภายในขององค์กรเราคือ 
Process และ Input นนัคือสิงทีเราตอ้งบริหารจดัการ คาํถามในการประเมินจุด
แข็ง จุดอ่อน คือ 

 เวลาวิเคราะห์ปัจจยัภายในอยา่มองแค่หัวขอ้หลกัๆ เช่น บอกว่าเราเก่ง
การตลาด เก่งการผลิต มนักวา้งเกินไป ตอ้งจาํเพาะเจาะจงมากกว่านีเพือการ
ประเมินศกัยภาพตวัเองไดช้ดัเจน และนาํไปออกแบบกลยุทธ์ทีตอบโจทยต์รง
ประเด็นทีสุด เช่น 
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ด้านการขาย การตลาด 

 เรามีร้านคา้ เครือข่าย ครอบคลุมทุกพืนทีของประเทศ 

 เรามีแบรนดที์เป็นทีรู้จกั ลกูคา้เชือถือมายาวนาน 

 ผูบ้ริหารเรามี Connection ทีดีมาก กบั ลกูคา้องคก์รยกัษใ์หญ่ในจีน 

 เรามีจุดพกัและกระจายสินคา้ครอบคลุมทีสุด ส่งไดเ้ร็วทีสุด 

ด้านการผลติ จดัหา 
 เรามีเทคโนโลยผีลิตทีทนัสมยัทีสุดทีคู่แข่งไม่มี 
 เรามี Knowhow ในดา้นนีรายเดียวในประเทศ 

 เราสามารถทาํตน้ทุนต่อหน่วยสินคา้ถกูทีสุดในตลาด 

 เรามีแหล่งวตัถุดิบชนิดนีทีใหญ่ทีสุด ซึงเป็นบริษทัในเครือ 

ประเด็นสาํคญัในการประเมินปัจจยัภายใน คือ 

 ดังนันถา้เราลองวิเคราะห์ภาพรวม  ของทังปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอกจะเห็นว่า กรณีมีปัจจยัภายนอกทีเปลียนแปลง เราตอ้งมาประเมินก่อน
ว่าเราสามารถใชโ้อกาสนนัไดห้รือไม่ แต่ถา้เรามีปัจจยัภายในทีดีเราสามารถใช้
ปัจจยันนัๆออกแบบกลยทุธไ์ดเ้ลย 
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ลกัษณะกจิการ ธุรกิจ ผลิตและจาํหน่าย อะไหล่และอุปกรณ์ประดบั
ยนต ์(สินคา้ ใน Segmentation ระดบั กลาง ) 

แนวนโยบาย 

(เจ้าของกจิการ) 
องคก์รดาํเนินธุรกิจนีมาอยา่งยาวนาน ถา้ยงัมีตลาด
บริษทักย็งัคงตอ้งการทาํธุรกิจเดิม และ ค่อยต่อยอดไปสู่
ธุรกิจทีเกียวขอ้ง 

กลุ่มลกูค้า ร้านคา้ตวัแทนจาํหน่าย 80%, อู่ต่อรถ 10% 

โชวรู์มรถยนต ์5%, ออนไลน์ 5% 

 อุตสาหกรรมรถยนต ์เป็นสินคา้ทียงัมีความตอ้งการในระยะยาว 

 รูปแบบของรถจะทนัสมยัมากขึน 

 แนวโนม้รถพลงังานไฟฟ้ามาแรง เพราะรัฐบาลจบัมือกบัผูป้ระกอบการ
สถานีใหบ้ริการนาํมนัรายใหญ่ ขยายสถานีชาร์ทไฟฟ้าโดยมีค่ายรถยนต์
หลายค่ายร่วมมือในการผลิตรถยนตไ์ฟฟ้า 

 เทคโนโลย ีรถยนตไ์ร้คนขบั 

 รถรุ่นใหม่ๆ มีอุปกรณ์เสริมครบครันมากขึน 

 มีผูแ้ข่งขนั เป็นองคก์รยกัษใ์หญ่ต่างชาติเพิมขึน 



Goal/KPI Setting & Strategic Action Plan   73 

 

 อ.ราเชนทร พันธุเวช 

ระยะ 3-5 ปี 

      เราจะเป็นผูน้าํตลาดในสินคา้ประดบัยนตใ์นไทย และ CLMV ภายในปี   
      2021 

ระยะ 5-10 ปี (มองภาพรวมวางแผนระยะยาว ยงัไม่ประกาศเป็นวิสยัทศัน์) 
       รักษาความเป็นผูน้าํตลาดสินคา้ประดบัยนต ์

       พฒันาการผลิตชินส่วนตกแต่งภายในรถยนตไ์ฟฟ้า ไร้คนขบั 

 

 ยทุธศาสตร์คือประเด็นและแนวทางสาํคญัทีจะทาํใหอ้งคก์รบรรลุ
วิสยัทศัน์ หลกัสาํคญัคือองคก์รตอ้งทราบใหไ้ดว้่า “ในธุรกิจนี” อะไรคือตวัแปร
หรือปัจจยัสาํคญัทีจะทาํใหอ้งคก์รประสบความสาํเร็จ เราตอ้งเนน้เรืองไหนและ
มีแนวทางอยา่งไร 

 โดยการวางยทุธศาสตร์ ตอ้งตีโจทยใ์หแ้ตกว่าธุรกิจของเรา สินคา้และ
บริการของเรา Business Model แบบเรา การทีเราจะสามารถบรรลุวิสยัทศัน์นี 
เราตอ้งเนน้ความสาํคญัเรืองไหนและมีแนวทางอยา่งไร ทาํไดโ้ดยการตงัโจทย์
นีใหช้ดัเจน และตอบ 2 คาํถามนีใหไ้ด ้นนัคือ 

 1) อะไรคอื ปัจจยัทีลกูค้าใช้ตดัสินใจเลอืกใช้สินค้าบริการ? 
 2) อะไรคอื ปัจจยัทีทําให้ธุรกจิดํารงอยู่ได้? 
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ปัจจยัทีลูกค้าเลอืกซือสินค้าบริการ 

 ปัจจัยในการเลือกซือสินค้าและบริการของลูกค้าแต่ละกลุ่มแมจ้ะ
คลา้ยๆกนั  แต่อาจมีลาํดบัความสาํคญัในการเลือกไม่เหมือนกนัหรืออาจมีบาง
หวัขอ้ทีต่างกนั เช่น ตวัแทนจาํหน่าย ตอ้งการราคาเป็นอนัดบัแรก เพือสามารถ
ทาํกาํไรไดม้ากในธุรกิจของเขา แต่ผูใ้ชง้านบางกลุ่มอาจมองทีคุณภาพมาเป็น
อนัดบัแรกๆ (ในทีนีขอยกตวัอยา่งลกูคา้กลุ่มหลกั)   

กลุ่มร้านค้าตวัแทนจาํหน่าย (ยอดขาย 80% / ยอดทังหมด) 

ปัจจยัทีลูกค้าเลอืก 
ลาํดบั 
สําคญั 

% 
ประเมนิ 
ตวัเอง 

ประเมนิ 
คู่แข่ง 1 

ราคา 1 30% C B 

แบรนด ์ความนิยมของผูใ้ชง้าน 2 25% B B 

คุณภาพ (สวย, ทนทาน) 3 20% A B 

โปรโมชนั 6 5% C A 

การบริการ (ส่งมอบ, หลงัการขาย) 5 10% B A 

ความเร็วในการออกผลิตภณัฑ ์ 4 10% C A 

TOTAL  100%   

 ในการประเมินคู่แข่ง เราจะประเมินกบัคู่แข่งรายสาํคญัทีมองเห็นกนั
อยูใ่นวงการเพือเทียบภาพรวมว่าปัจจยันนัๆเราอยูต่รงไหนในตลาด แต่สิงทีน่า
กงัวลคือ  การประเมินนันขอ้มูลเชือถือไดแ้ค่ไหนและมนัใจไดอ้ย่างไรว่าเรา
ประเมินดว้ยใจทีไม่เอนเอียง  เพราะถา้ประเมินไม่ถูกตอ้ง ก็จะวางยุทธศาสตร์
ไม่ถกูทิศทาง การดาํเนินการก็อาจสูญเปล่าในทีสุด 
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ปัจจยัในการบริหารทีสําคญัภายในองค์กร 

ปัจจยัในการบริหารสําคญัภายใน 
ลาํดบั 
สําคญั 

% 
ประเมนิ 
ตวัเอง 

ออกผลิตภณัฑท์นัความตอ้งการ 2 30% D 

บริหารตน้ทุน เพือใหร้าคาแข่งขนัได ้ 1 35% C 

การบริหารสภาพคล่อง 4 15% C 

สร้างแบรนด ์ 3 20% C 

TOTAL  100%  

 ซึงหลงัจากทีเราไดข้อ้สรุปจากตารางการวิเคราะห์ทงั 2 ดา้นนีแลว้เราก็
จะมองเห็นแลว้ว่าอะไรบา้งคือปัจจยัสาํคญัต่อการดาํเนินธุรกิจของเรา ซึงเมือ
วิเคราะห์ความสาํคัญให้ดีแลว้  เราก็สามารถสรุปเป็นยุทธศาสตร์ขององค์กร
เพือใชเ้ป็นแนวทางดาํเนินการในขนัตอนอืนๆ ต่อไป 

 

 ความเร็วในการออกผลิตภณัฑ ์ 
 ตน้ทุน  
 แบรนด ์

 คุณภาพ 

 ตลาดต่างประเทศ 
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 (กาํหนดเป้าหมายในปีปัจจุบนัเพือทาํกลยทุธ)์ 

เป้าหมาย / ตวัชีวดั หน่วย 
Base Line 

(ปีก่อน) 

Target 

(ปีนี) 
ยอดขาย MB 1,600 2,000 

กาํไร (EBIT) % 12% 15% 

จาํนวนร้านคา้ตวัแทนจาํหน่าย ร้าน 640 800 

ความพึงพอใจของลกูคา้ตวัแทน % 70% 80% 

การรับรู้แบรนดสิ์นคา้ % 50% 70% 

ปัจจยัภายนอก (ประเมินจากสถานการณ์ช่วงระยะเวลา  ปี 2016-2017) 

ปัจจยัภายนอก ทีส่งผลต่อธุรกจิ 
ระดับ 

ผลกระทบ 
ความสามารถ 
ในการ... 

ปัจจยับวก ต่อธุรกจิ (โอกาส)  ใช้ประโยชน์ 

- คนใชร้ถเก่า ทีตอ้งบาํรุงรักษามากขึน + 3 3 

- ตลาดรถยนต ์CLMV กาํลงัขยายตวั + 5 4 

- นาํมนัถกูลง คนใชร้ถมากขึน + 3 3 

ปัจจยัลบ ต่อธุรกจิ (อุปสรรค)  รับมอื 

- เศรษฐกิจไม่ดี คนซือรถใหม่นอ้ย - 5 2 

- สินคา้จีนราคาถกู เขา้มาตีตลาดมากขึน - 4 2 

- ผูแ้ทนจาํหน่ายเลิกกิจการ เพราะเศรษฐกิจ - 4 2 

ระดบัผลกระทบ จาํลองใหมี้ระดบั 1-5 
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ความสามารถในการใชป้ระโยชน์ หรือรับมือ มีระดบั 1-5 

 (จากตัวอย่างการวิเคราะห์ในตารางข้างต้นจะเห็นว่ามีการกาํหนด
ตวัเลขผลกระทบ  และระดบัความสามารถในการใชป้ระโยชน์สาํหรับปัจจัย
บวกหรือความสามารถในการรับมือสาํหรับปัจจยัลบ  ซึงเป็นหนึงในวิธีการที
เราใชใ้นการจดัลาํดบัความสาํคญั เช่น  

 นําหนักของลาํดับความสําคญั  
 =  ผลกระทบ x ความสามารถในการใช้ประโยชน์ 

ซึงตวัเลขเหล่านีเป็นการสมมุติขึนเพือการเปรียบเทียบเท่านนั หรือเราจะใชก้าร
เปรียบเทียบแบบอืนๆก็ไม่ผดิ เช่น ใหเ้กรด A,B,C,D เป็นตน้) 

 ปัจจยัทีมีผลกระทบมากและเรามีศกัยภาพทีจะใชป้ระโยชน์ไดม้าก คือ 
ปัจจยัสาํคญัทีเราควรจะนาํไปออกแบบกลยทุธเ์ป็นอนัดบัแรกๆ 

ปัจจยัภายใน (ประเมินศกัยภาพองคก์ร ในช่วงระยะเวลา ปี 2016-2017) 
(เทียบกบั ยทุธศาสตร์ เป้าหมาย และคู่แข่งในตลาด) 
โดยหลกัการประเมินปัจจยัภายใน เราจะประเมินตามหลกั VRIO โดยที 

 Value ปัจจยันีมีคุณค่าต่อลกูคา้ หรือ สร้างมลูค่าไดแ้ค่ไหน  
 Rarity ปัจจยันีหายากหรือไม่ คู่แข่งมีหรือไม ่

 Imitability คู่แข่งสามารถลอกเลียนแบบไดย้ากหรือไม ่

 Organization เราสามารถใชป้ระโยชน์ปัจจยันี ไดแ้ค่ไหน 

แต่ในหนงัสือเล่มนี ขอนาํเสนอมุมมองง่ายๆเนน้การเอาไปใชง้านก็พอครับ 



78   Goal/KPI Setting & Strategic Action Plan 

 

อ.ราเชนทร พันธุเวช 

ปัจจยัภายใน 
คุณค่า 
ต่อธุรกจิ 

ประเมนิ 
ตวัเอง 

ประเมนิ 
คู่แข่ง 1 

จุดแข็ง    

- ดีไซน์สวย ทนทาน + 4 A B 

- แบรนดเ์ป็นทีรู้จกั ยอมรับ  + 4 B B 

- มีตวัแทนจาํหน่ายทวัประเทศ +4 B B 

จุดอ่อน    

- ราคาสูง - 5 C B 

- ไม่เก่ง ตลาดต่างประเทศ - 3 C A 

- ออกผลิตภณัฑใ์หม่ ไดช้า้ - 5 C A 

- สภาพคล่อง ไม่ค่อยดี - 3 C B 

 ผูบ้ริหารจาํนวนไม่นอ้ยพอทาํการวิเคราะห์ SWOT เสร็จแลว้ ก็พยายาม
จะออกแบบกลยุทธ์จากการใช้โอกาส หรือจุดแข็งโดยตรง หรือไม่ก็ใช ้
เครืองมือ TOWS Matrix จบัคู่ ปัจจยัภายนอกและภายในเพือออกแบบกลยุทธ ์
แต่การออกแบบกลยทุธใ์หม้ีประสิทธิภาพนนั ทาํไดห้ลายวิธีการ  
 และหัวใจสาํคญัในการออกแบบกลยุทธ์คือ การตอบโจทย ์เป้าหมาย 
หรือปัจจยัสาํเร็จของธุรกิจ ดงันนัไม่ว่าเราจะมีจุดอ่อนหรือมีอุปสรรค แต่ถา้เป็น
ปัจจัยทีส่งผลสําคัญต่อความสําเร็จในเป้าหมาย เราก็จาํเป็นต้องดาํเนินการ
ปรับปรุงพฒันาใหไ้ด ้เพอืบรรลุเป้าหมาย  
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ตวัอย่างเช่น 

 ยทุธศาสตร์ขององคก์รทีเราวิเคราะห์จากความตอ้งการลกูคา้ และหวัใจ
ความสาํเร็จขององค์กร คือ ความเร็วในการออกผลิตภณัฑ์, ตน้ทุน, แบรนด์, 
คุณภาพ และ ตลาดต่างประเทศ และเป้าหมายองค์กรก็กาํหนดให้สอดคลอ้ง
ตามยทุธศาสตร์  ดงันนัไม่ว่าจะมีปัจจยัภายนอกหรือภายในเป็นอยา่งไร  องคก์ร
ก็ตอ้งพยายามประยกุต์ใชปั้จจยัเหล่านัน เพือตอบโจทยเ์รืองทีเป็นยุทธศาสตร์
สาํคญั หรือเป้าหมายแต่ละดา้นใหไ้ด ้ 
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 จากทีเราไดท้ราบความหมายของกลยุทธ์มาเป็นอย่างดีแลว้ ว่ากลยุทธ ์
คือการหาแนวทางปฏิบติัโดยใชปั้จจยัต่างๆทงัภายนอกและภายในทีอาจส่งผล
ต่อเป้าหมายหรือการดาํเนินการในกรอบระยะเวลาทีกาํหนดมาทาํการพิจารณา
ประกอบการออกแบบแนวทางปฏิบติั เพือให้องค์กรบรรลุเป้าหมายทีกาํหนด
ไว ้ดงันนัหลกัคิดสาํคญัของการกาํหนดกลยทุธคื์อ 

 สรุปคือ การออกแบบกลยทุธแ์มจ้ะนาํปัจจยัเรืองไหนมาวิเคราะห์กต็าม 
เราตอ้งมองความสําเร็จของเป้าหมายเป็นหลกั โดยวิธีการนันสามารถทาํได้
หลากหลายแนวทางไม่ตายตวั ปรับเปลียนและยดืหยุน่ได้เสมอเพือความสาํเร็จ
ตามเป้าหมายโดยมีแนวทางกาํหนดกลยทุธด์งันี  

1. ปรับปรุง พฒันากระบวนการเดิม 

2. ปัจจยัสาํเร็จขององคก์ร คือโจทยก์ลยทุธ ์

3. การวิเคราะห์ SWOT 

4. การทาํ TOWS Matrix 

5. ศึกษาหลกัการ และตวัอยา่งกลยทุธอื์นๆ 

 ซึงในการออกแบบกลยทุธ ์เราจะใชว้ิธีการไหนหรือใชกี้วิธีการก็ไม่ผิด 
ขอให้กาํหนดออกมาแลว้มีการประเมินความเสียงโอกาสสําเร็จ และนําไป
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ปฏิบติัไดจ้ริงถือเป็นอนัใชไ้ด ้โดยแนวทางการออกแบบกลยทุธต่์างๆมีประเด็น
สาํคญัในแต่ละวิธีการดงันี 

 กลยุทธ์ไม่ใช่อะไรทีต้องใช้แนวคิดทีซับซ้อนยุ่งยากเสมอไป การ
ปรับปรุงพฒันาการทาํงาน ก็ถือเป็นกลยุทธ์ไดเ้ช่นกนัเพราะมนัคือการแกไ้ข
จุดอ่อนของการทาํงานขององคก์รนนัเอง 

 ซึงกระบวนการปรับปรุงงานนนั เราสามารถใชเ้ครืองมือในการบริหาร
จดัการทีมีอยูห่ลากหลายเขา้มาช่วยวิเคราะห์งาน เช่น Flow Chart, ผงักา้งปลา, 
Tree Diagram, Mind Map, PDCA, ECRS, KAIZEN, Lean และอืนๆอีก
มากมาย ซึงไม่สามารถลงรายละเอียดทงัหมดในหนงัสือเล่มนีครับ 

ตวัอยา่ง Process Mapping (หรือ Process Flow)  
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 การปรับปรุงการทาํงาน เราอาจเริมดว้ยเรืองสาํคญัพืนฐาน นันคือการ
เขียน Process Flow ขององคก์ร แลว้มาวิเคราะห์ว่าขนัตอนไหนใน Flow ทีตอ้ง
ปรับปรุงอะไร โดยใช้เครืองมือการคิดง่ายๆอย่าง ECRS ก็เป็นวิธีการหนึงใน
การปรับปรุงพฒันาการทาํงาน 

แนวทางของ กระบวนการ ECRS (เพอืปรับปรุงพฒันางาน) 

 Eliminate     ตดักระบวนการทีไมจ่าํเป็นออก  
 Combine      รวมงานทีซาํซอ้นเขา้ดว้ยกนัลดขนัตอน  
 Rearrange    จดัเรียงใหม่ลาํดบัใหม่เพือประสิทธิภาพ  
 Simplify       ปรับวิธีการหรือหาเครืองมือทาํใหง้านง่ายขึน 

ส่วนเครืองมือ อืนๆท่านสามารถเรียนรู้เพิมเติมไดจ้ากแหล่งขอ้มลูทวัๆไป 

 

 วตัถุประสงค์สาํคญัในการกาํหนดกลยุทธ์ คือเพือหาแนวทางบรรลุ
เป้าหมาย จากตวัอย่างในบททีผ่านมา เราทราบดีแลว้ว่าเป้าหมายสําคญัทีเรา
ตอ้งตอบโจทยใ์ห้บรรลุผลคือ สิงทีลูกคา้ตอ้งการ และปัจจยัความอยู่รอดของ
องคก์ร หรือพดูง่ายๆก็คือ เป้าหมายตอ้งสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์ และ กลยุทธ์
ตอบโจทยเ์ป้าหมาย ดงันนักลยทุธต์อ้งสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ดว้ย 
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จากตวัอยา่งในบททีผา่นมาในเมือเราสรุปยทุธศาสตร์ของเราออกมาได้
แล้วกลยุทธ์ที เราต้องทําก็ คือการหาแนวทางในการบรรลุเป้าหมายตาม
ยทุธศาสตร์ในแต่ละขอ้นนัเอง (ตอ้งมีเป้าหมายเพือความชดัเจน)  

ยุทธศาสตร์ 
(เรืองสําคญัทีต้องทํา) 

กลยุทธ์ 
(แนวทางบรรลเุป้าหมาย) 

ความเร็วในการออก
ผลิตภณัฑ ์

- สรุปผงักระบวนการในการออกผลิตภณัฑ ์
- วิเคราะห์หาปัจจยัทีส่งผลต่อกระบวนการ 
- ใชก้ระบวนการปรับปรุงงาน ECRS 
- สรุปแนวทางปรับปรุงการออกผลิตภณัฑ ์

ตน้ทุน - วิเคราะห์โครงสร้างตน้ทุน ค่าใชจ่้าย 
- ระบุตวัเลขใหช้ดัเจน ส่วนไหนเท่าไหร่ 
- อะไรเป็นตน้ทุนคงที ตน้ทุนแปรผนั 
- จะลดอะไร โดยไม่กระทบต่อประสิทธิภาพ 

แบรนด ์ - สร้างตวัตนขององคก์รใหช้ดัเจน 
- รู้จกัและเขา้ใจลกูคา้ใหช้ดัเจน 
       Segmentation  เขา้ใจตลาดแต่ละกลุ่มของสินคา้ 
       Target Group  ลูกคา้เรากลุ่มไหน ตอ้งการอะไร 
       Positioning  วางตวัตนเราใหช้ดัเจน เราเด่นอะไร  

- กาํหนดช่องทางและวิธีการสือสารกบัลกูคา้ 
IMC (Integrate Marketing Communication) 

คุณภาพ - สรุปผงักระบวนการผลิต และบริการ 
- วิเคราะห์ปัจจยันาํเขา้ทีส่งผลต่อกระบวนการ 
- ใชก้ระบวนการ ECRS ต่อดว้ย  PDCA 
- สรุปแนวทางปรับปรุงคุณภาพ 
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 ในบททีผ่านมา เราไดท้ราบกนัไปแลว้ว่าเรามีวิธีการในการวิเคราะห์ 
ปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายในอยา่งไร อะไรเป็นปัจจยับวก อะไรเป็นปัจจยัลบ 
ในส่วนนีเราก็จะนาํปัจจยัทีวิเคราะห์มาแลว้ นาํสู่การกาํหนดกลยทุธ ์

 สิงสาํคญัทีสุดทีผมเคยยาํหลายครังคือ ทุกการวิเคราะห์ตอ้งอา้งอิงกบั
เป้าหมาย และกลยทุธที์จะกาํหนดตอ้งตอบโจทยเ์ป้าหมายเช่นเดียวกนั เราจะไม่
ใช้โอกาส, อุปสรรค, จุดแข็ง, จุดอ่อน มากาํหนดกลยุทธ์ โดยไม่ตอบโจทย์
เป้าหมายทีกาํหนดไว ้
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ตวัอย่างการวเิคราะห์ SWOT เพอืออกแบบกลยุทธ์ 

ภาพความต้องการขององค์กร 
วสัิยทัศน์ เราจะเป็นผูน้าํตลาดในสินคา้ประดบัยนตใ์นไทย และ 

CLMV ภายในปี   

ยุทธศาสตร์ ตลาดต่างประเทศ 

ปัจจยัภายนอก-ภายใน ทีเกยีวข้อง 
โอกาส ตลาดรถยนต ์CLMV กาํลงัขยายตวั 

จุดแข็ง แบรนดเ์ป็นทีรู้จกัยอมรับ 

 มีตวัแทนจาํหน่ายทวัประเทศ 

จุดอ่อน ไม่เก่ง ตลาดต่างประเทศ 

 สภาพคล่อง ไม่ค่อยดี 

สรุปการทํา 
SWOT 

ตลาดต่างประเทศขยายตวั แต่เราไม่ถนดัต่างประเทศ และ
ไม่พร้อมนกัในการลงทุนเอง เนืองจากสภาพคล่องยงัไม่ดี 
แต่เรามีตวัแทนจาํหน่ายทีแข็งแรงหลายรายในประเทศ  

แนวทางออกแบบกลยทุธ์ 

กลยุทธ์ 1. ลองหาตวัแทนในประเทศ ทีมีศกัยภาพทงัเงินทุนและ
ความเชียวชาญ มีคอนเน็คชนัในการขยายตลาดไป
ต่างประเทศไดโ้ดยใหสิ้ทธิในเขตพืนทีหรือประเทศนนัๆ 

2. หาพนัธมิตรตวัแทนจาํหน่ายในธุรกิจเดียวกนัใน
ต่างประเทศเพือลงทุนและจาํหน่ายสินคา้ 
3. พฒันา หรือรับทีมขยายตลาดต่างประเทศ 
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 การทาํ TOWS Matrix คือการทาํตารางเพือออกแบบกลยุทธ์ดว้ยการ
การจบัคู่วิเคราะห์ปัจจยัภายนอกและภายในว่ามีปัจจยัคู่ไหนบา้งทีสอดคลอ้งกนั
และสามารถนาํไปเป็นไอเดียในการออกแบบกลยุทธ์ได้  ซึงก็เป็นอีกวิธีการ
หนึงทีเราสามารถใชใ้นการออกแบบกลยุทธ์ โดยจุดเด่นของวิธีการนีคือเพือ
ช่วยให้เราสามารถใช้ปัจจัยต่างๆทังภายนอกภายในได้ครบทุกมิติ  และใช้
ประโยชน์จากปัจจยัต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด แต่ก็ใช่ว่าถา้ไม่ทาํ
วิธีการนีแลว้จะออกแบบกลยทุธไ์ม่ไดเ้พราะในบทนีก็แสดงใหเ้ห็นแลว้ว่าเรามี
วิธีการออกแบบกลยทุธไ์ดม้ากมายหลายวิธี 

 และไม่ว่าจะออกแบบกลยทุธด์ว้ยวิธีการใดก็ตาม วตัถุประสงค์ก็ยงัคง
เป็นการหาแนวทางบรรลุเป้าหมาย ดงันนั ตอ้งตงัตน้ทีเป้าหมายเสมอ 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 

ความเร็วในการออกผลิตภณัฑ ์ ยอดขาย 

ตน้ทุน กาํไร (EBIT) 

แบรนด ์ การรับรู้แบรนดสิ์นคา้ 
คุณภาพ ความพึงพอใจของลกูคา้ตวัแทน 

ตลาดต่างประเทศ ยอดขายต่างประเทศ 
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(ขอ้มลูการวิเคราะห์ SWOT จากบทที 5) 

TOWS Matrix 
ธุรกิจ 

ผลิตอะไหล่ และตกแต่ง
รถยนต์ 

จุดแข็ง (Strength) 

ดีไซน์สวย ทนทาน 

แบรนดเ์ป็นทีรู้จกั ยอมรับ  
มีตวัแทนทวัประเทศ 

จุดอ่อน (Weaknesses) 

ราคาสูง 
ไม่เก่งตลาดต่างประเทศ 

ออกผลิตภณัฑใ์หม่ไดช้า้ 
สภาพคล่องไม่ค่อยดี 

สถานการณ์ทัวไป - พฒันาสินคา้  
- ช่วยตวัแทนเก่าทาํตลาด 

- ลดตน้ทุนคา่ใชจ่้าย 

- หาพนัธมิตรต่างประเทศ 

- ปรับปรุงการออกสินคา้ 

โอกาส (Opportunities) 

รถเก่าตอ้งบาํรุงรักษา 

ตลาดรถ CLMV ขยายตวั 

นาํมนัถูก คนใชร้ถมากขึน 

SO (รุกเดินหน้า) 
- พฒันาตวัแทนบุกต่างประเทศ 

- ส่งเสริมตวัแทน ใหข้ายดีขึน 

- ทาํตลาด Online ถึง User 

- ทาํตลาด ชมรมรถรุ่นดงัต่างๆ 

WO (พัฒนา,หาพันธมิตร) 

- หาทีมต่างประเทศ 

- หาตวัแทนต่างประเทศ 

- เจาะตลาดรถรุ่นดงัเกา่ๆ 

- สร้าง Community รถแต่ง 
อุปสรรค (Threats) 

เศรษฐกิจ คนไม่ซือรถใหม่ 

สินคา้จีนถูก เขา้มาตีตลาด 

ผูแ้ทนจาํหน่ายเลิกกิจการ 
เพราะเศรษฐกิจ 

ST (ปรับทศิทาง ) 
- เนน้ความคุม้ค่าในคุณภาพ 

- ขยายพืนทีใหต้วัแทนเกา่ 

- สร้างตลาดใหม่ 

- ออก Fighting Brand สู้จีน 

- ออกสินคา้เกรด Premium 

WT (ถอย, ลดขนาด) 
- ลดตน้ทุน 

- ปรับปรุงโครงสร้าง กาํลงัพล 

- รับของจีนบางตวั มาขาย 

 ในการคิดไอเดียและออกแบบกลยุทธ์ขณะทีเราทาํในตาราง TOWS 

นัน อย่าเพิงกังวลถึงความเป็นไปได้ของกลยุทธ์  เพราะมิเช่นนันเราจะไม่
มีไอเดียใหม่ๆในการดาํเนินการ ส่วนกลยุทธ์ทีออกแบบมาจะสามารถนาํไป
ดาํเนินการไดจ้ริงหรือไม่แค่ไหน  เราจะตอ้งมีขนัตอนการประเมินความเป็นไป
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ไดแ้ละความเสียง เพือคดัเลือกกลยทุธที์มีโอกาสสาํเร็จมากทีสุดเพือนาํไปจดัทาํ
แผนปฏิบติัการต่อไป 

 กระบวนการ TOWS Matrix นัน นอกจากใชใ้นการออกแบบกลยุทธ์
ในสถานการณ์แวดลอ้มต่างๆแลว้ เราอาจใชเ้ครืองมือนีในการพิจารณาภาพรวม
ขององค์กรด้วยว่า ทิศทางขององค์กรจะไปอย่างไร สามารถขับเคลือนไปได้
ตามทีตงัใจไวไ้ดห้รือไม่ ตอ้งรอดูสถานการณ์หรือรอจงัหวะใหปั้จจยัภายนอกดี
ขึนกว่านี หรือว่าเราควรออกจากอุตสาหกรรมนีแลว้ไปทาํอยา่งอืนแทน  ซึงโดย
ปกติการวิเคราะห์ในส่วนนี ตอ้งดาํเนินการวิเคราะห์ตงัแต่กาํหนดวิสยัทศัน์แลว้ 
ว่าวิสยัทศัน์นนัมีโอกาสเป็นไปไดจ้ริงหรือไม่  

 วิธีการทีดีทีสุดวิธีการหนึงในการกาํหนดกลยุทธ์ และเป็นวิธีทีขาด
ไม่ได้เลยคือ ต้องทาํการศึกษาให้เข้าใจหลกัในการกาํหนดกลยุทธ์ก่อนใน
เบืองตน้ เราจึงจะสามารถพลิกแพลงพฒันาต่อยอดหรือออกแบบกลยุทธ์ได้
อยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป  
 ผูบ้ริหารหลายๆท่านคงผา่นการเรียนรู้และปฏิบติัมาพอสมควรในเรือง
ของการกาํหนดกลยทุธใ์นระดบัต่างๆขององคก์ร ซึงเราจะมาทบทวนร่วมกนัว่า
มีการกาํหนดกลยทุธใ์นระดบัต่างๆอยา่งไรบา้ง ดงันี 

 กลยทุธร์ะดบัองคก์ร (จะเรียกว่า ยทุธศาสตร์องคก์ร ก็ไม่ผดิ) 
 กลยทุธใ์นการแข่งขนัทางธุรกิจ 

 กลยทุธใ์นแต่ละหน่วยงาน 
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ซึงในทีนีคงไม่กล่าวถึงทฤษฎีในรายละเอียดแต่จะขอสรุปคร่าวๆเพือให้เห็น
แนวทางทีตรงกนั 

 ปกติกลยทุธอ์งคก์รมีทงัการเติบโต รักษาเสถียรภาพ และการลดขนาด
องค์กร แต่ในทีนีผมของสรุปแต่เพียงกลยุทธ์ในการเติบโตขององค์กรเพียง
อยา่งเดียวนะครับ  เพราะโดยทวัไปผูป้ระกอบการมกัเลือกสู้ให้ถึงทีสุดเพือให้
องค์กรทีสร้างมาอย่างยากลาํบาก เติบโตยงัยืน ดงันันเราจะมาเน้นในเรืองกร
ขยายกิจการว่าจะขยายตวัทิศทางใด จะขยายไปในธุรกิจใด ขยายดว้ยวิธีใด  
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) ขยายด้วยธุรกจิเดิม (สินค้า, พนืที, Segmentation)  

 การขยายตัวในธุรกิจเดิมคือ รูปแบบธุรกิจเดิม สินค้ากลุ่มเดิม การ
ขยายตวัแบบนี ก็จะเนน้ทีขยายพืนที, ขยายกลุ่มลกูคา้, เพิมสินคา้ Segmentation 

อืน, เพิมเซล, เพิมตวัแทนจาํหน่าย ใชก้บัองค์กรทียงัมีโอกาสเติบโต มีขนาด
ตลาดใหเ้ล่นไดอี้กมาก กลยทุธนี์จะมีแนวคิดหลกัๆดงันี 

 สินคา้เดิม ตลาดเดิม >> เพิมเติมดว้ยโปรโมชนั 

 สินคา้ใหม่ ตลาดเดิม >> ลกูคา้เดิมตอ้งพึงพอใจ ใชก้ารเขา้พบ 

 สินคา้เดิม ตลาดใหม่ >> ขยายพืนที ขยายสาขา หาพนัธมิตร 

 สินคา้ใหม่ ตลาดใหม่ >> สร้างแบรนด ์ใชทุ้กวิธีการขาย-ตลาด  

   ) ขยายไปธุรกจิใกล้เคยีง (ต้นนํา, ปลายนาํ) 
 ในกรณีทีองค์กรมีความมงัคงพอควร ตลาดไม่หวือหวา เติบโตแบบ
เรือยๆแต่ไม่แรง แต่องค์กรตอ้งการสร้างกาํไรเพิม  หลายองค์กรมกัใชว้ิธีการ
ขยายไปธุรกิจใกลเ้คียงทีเกียวข้องกับธุรกิจเรา  เช่น เราเป็นโรงงานผลิต
เครืองดืมบรรจุขวดขนาดใหญ่เราก็จะมองว่าเราคือผูผ้ลิตและจาํหน่าย  แต่ธุรกิจ
ตน้นาํเราคือ Supplier ต่างๆ เช่น ผูผ้ลิตขวด, ฝา, กล่อง, นาํตาล  องคก์รเหล่านีก็
มกัจะมองว่า  การขยายไปในธุรกิจใดจะเอือประโยชน์กบัองค์กรมากทีสุด ทาํ
ใหต้น้ทุนเราตาํลงความต่อเนืองดีขึน คุมคุณภาพไดดี้ขึน  องคก์รก็มกัขยายไป
ทาํกิจการนนัๆ  ยอดผลิตส่วนหนึงก็ป้อนบริษทัแม่ อีกส่วนหนึงก็ทาํตลาดกบั
ลูกคา้รายอืนๆ ทวัๆไป  และเมือมีธุรกิจตน้นาํแลว้ บางองค์กรก็อยากมีธุรกิจ
ปลายนาํดว้ยโดยเฉพาะองคก์รทีมีผลิตภณัฑที์หลากหลาย เมือก่อนเคยกระจาย
สินคา้ผ่าน ร้านคา้ ตวัแทนจาํหน่าย หรือ Modern Trade ต่างๆ วนัดีคืนดี ถา้
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วิเคราะห์แลว้เวิร์คก็อาจจะทาํร้านคา้เองก็ได ้ขายผลิตภณัฑต์วัเองเชียร์เองจดัชนั
วางเองไดเ้ต็มที แถมขายสินคา้อืนไดอี้กดว้ย    

   ) ขยายไปธุรกจิอนื (ใกล้เคยีง, ธุรกจิอนืๆ) 
 หลายธุรกิจเมือพบทางตันหรือตลาดหดตัวลง ก็จาํเป็นต้องมองหา
ธุรกิจใหม่ๆทาํ แต่ถา้เลือกได้  ไม่มีผูป้ระกอบการรายไหนทิงธุรกิจเดิมอย่าง
สินเชิง เพราะการไปเริมธุรกิจใหม่ทีเราไม่เชียวชาญ  แมม้ีโอกาสทางการตลาด 
แต่ก็มีความเสียงไม่นอ้ยเช่นกนั ดงันัน สิงทีควรตอ้งถามตวัเองเวลาเจอปัญหา
ลกูคา้หดตวัคือ 

 ยกตวัอยา่งเช่น โรงงานผลิตชินส่วนรถยนต ์แบบฉีดพลาสติกขึนรูปส่ง
ผูผ้ลิตรถยนต์รายหนึง เจอสภาวะทีตลาดรถยนต์หดตวัอย่างมาก บริษทัจึงมา
ทบทวนตวัเองว่า เราเก่งในการขึนรูปพลาสติก  และในประเทศนีโลกนีก็ยงัมี
สินคา้อีกมากมาย  ทีตอ้งใชพ้ลาสติกขึนรูป  เท่านีก็เห็นทางออกขององคก์รแลว้
ว่าจะเดินไปทางไหน ถึงแมไ้ปธุรกิจใหม่ก็ยงัตอ้งมีการแข่งขนั และตอ้งฝ่าฟัน
อีกมาก แต่ทีแน่ๆคือ ดีกว่ารอวนัตายในอุตสาหกรรมเดิมอยา่งแน่นอน    
 แต่ก็ยงัมีหลายธุรกิจทีความเชียวชาญหลกัขององค์กร ไม่สามารถขยบั
ขยายไปทาํธุรกิจอืนได ้ก็จาํเป็นตอ้งเปลียนธุรกิจจากเดิมไปอย่างสินเชิงก็ตอ้ง
ทาํ เพือความอยูร่อดขององคก์ร 
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) วธิีขยาย (สร้าง, พนัธมติร, ซือกจิการ) 
   ในการขยายธุรกิจไปธุรกิจอืนนนั ในยคุปัจจุบนัทุกท่านคงคุน้เคยกบัคาํ
ว่า M&A (Mergers and Acquisition) เป็นอย่างดี มนัคือการควบรวมหรือการ
ซือกิจการอืนๆทีมีศกัยภาพ หรือมีโอกาสทางธุรกิจ   ซึงยคุก่อนๆจะไม่ค่อยนิยม
มากนักเพราะผูป้ระกอบการหลายคนยงัต้องการคงความเป็นเจ้าของกิจการ
ทงัหมดร้อยเปอร์เซ็นต์   แต่ทุกวนันีโลกเปลียนไป การแข่งขนัรุนแรงขึนมาก 
องคก์รทีไม่แข็งแกร่งจริงๆอยู่ไดย้าก  จึงมีการควบรวมกิจการกนัมากขึนเพือ
เพิมศกัยภาพการแข่งขนั ทงัเรืองเงินทุน การตลาด หรือหลายๆกระบวนการที
สามารถใชร่้วมกันไดเ้พือประสิทธิภาพทีสูงสุดขององค์กร   หรืออีกมุมหนึง
หลายธุรกิจตอ้งการขยายการเติบโตดว้ยการซือคู่แข่ง ซือธุรกิจใกลเ้คียงหรือซือ
ธุรกิจอืนเลย เพราะง่ายกกว่าการมาก่อร่างสร้างธุรกิจใหม่มากมาย  เนืองจากมี
ทรัพยากรพร้อม มีตลาดพร้อมอยู่ในระดบัหนึงแลว้ ซือขายกนัเสร็จธุรกิจก็ยงั
เดินต่อไม่สะดุด ทีมบริหารเขา้ไปปรับปรุงการบริหารนิดหน่อย ก็ติดปีกทะยาน
ต่อไปไดอี้กไกล  

ธุรกิจทวัไปยอ่มตอ้งมีการแข่งขนั ดงันนัสิงสาํคญัคือตอ้งตีโจทย ์หรือ
เขา้ใจปัจจยัทีเราจะตอ้งแข่งขนัให้ออก หลายๆท่านคงเคยไดย้ินคาํว่ากลยุทธ์
ผูน้าํดา้นราคา (Cost Leadership) หรือ การสร้างความแตกต่างในสินคา้และ
บริการ (Product  Differentiation) สิงเหล่านีก็คือส่วนหนึงของปัจจยัการแข่งขนั
ในธุรกิจ  การจะกาํหนดกลยุทธ์การแข่งขนัได ้ก็ตอ้งตอบคาํถามให้ไดช้ดัเจน
ก่อนว่า ปัจจยัทีใชแ้ข่งขนัคืออะไร กาํหนดมาจากไหน  
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 แท้จริงแล้ว  ปัจจัยนันก็มาจากหลักการตลาดพืนฐาน นันคือ 4P 

(Product, Price, Place, Promotion) นนัเอง แต่ก็จะเป็นปัจจยัภาพทีกวา้งเกินไป 
ถา้จะใหเ้จาะจงและตรงประเด็นเลยปัจจยัทีว่านันก็คือ คุณค่าทีลูกคา้ตอ้งการที
เราพดูกนัมาตลอดในหนงัสือเล่มนีนนัเอง  

 ปัจจยัทีลูกค้าใช้ตดัสินใจเลอืกซือสินค้า อปุกรณ์ตกแต่งรถยนต์ 

 (สาํหรับประเมิน กลุ่มตวัแทนจาํหน่าย) 

ปัจจยัทีลูกค้าเลอืก 
ลาํดบั 
สําคญั 

% 
ประเมนิ 
ตวัเอง 

ประเมนิ 
คู่แข่ง 1 

ราคา 1 30% C B 

แบรนด ์ความนิยมของผูใ้ชง้าน 2 25% B B 

คุณภาพ (สวย, ทนทาน) 3 20% A B 

โปรโมชนั 6 5% C A 

การบริการ (ส่งมอบ, หลงัการขาย) 5 10% B A 

ความเร็วในการออกผลิตภณัฑ ์ 4 10% C A 

TOTAL  100%   

 ซึงขอ้ควรระวงัคือ ในแต่ละกลุ่มสินคา้ และในแต่ละกลุ่มลูกคา้ ปัจจยั
นนัๆอาจมีความแตกต่างกนัไปในรายละเอียด 

 ดงันันปัจจยัในการแข่งขนัก็ถอดมาจาก การสาํรวจหรือประเมินคุณ
ค่าทีลูกค้าตอ้งการนันเอง แต่โจทยส์าํคญัคือ  เมือรู้ปัจจยัทีจะแข่งขนัแลว้ จะ
กาํหนดกลยทุธอ์ยา่งไร ใหเ้ราสามารถแข่งขนัได ้ซึงเราจะมาดูกนัว่าแต่ละปัจจยั
เราจะทาํอยา่งไร 
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1) ด้านราคา (Price Competition)  
 โดยเฉพาะสินคา้ทีตอ้งการตลาด Mass ราคาคือสิงสาํคญัซึงการจะทาํ
เรืองราคาไดคื้อ ปริมาณยอดขาย หรือปริมาณการผลิต และ การลดต้นทุน
ค่าใชจ่้าย 

2) สร้างความแตกต่างของสินค้า (Product Differentiation) 

 สินค้าตวัหนึงนันเราสามารถสร้าง มิติของความแตกต่างได้มากมาย 
เช่น อาหาร จะตอ้งมีมิติของความอร่อย, สด, สะอาด, คุณค่าทางโภชนาการ 
หรือแมแ้ต่ เรืองราว หรือ Story ของอาหารนันๆ  ดงันันองค์กรตอ้งตีโจทยใ์ห้
ชดัเจนว่าสินคา้ชนิดนันมีมิติไหนบา้งทีลูกคา้ตอ้งการ อย่าตีโจทยร์วมๆว่าคุณ
คุณภาพเพราะเป็นคาํทีกวา้งมาก  ต้องจาํเพาะเจาะจงลงไป เช่น ความสวย, 
ความทนทาน, ฟังก์ชนัก์การใชง้าน, สี , บรรจุภณัฑ์ ฯลฯ  และตอ้งรู้ให้ไดว้่า
ลกูคา้แต่ละกลุ่ม มองเรืองไหนก่อนหลงัในการตดัสินใจซือสินคา้แต่ละตวัของ
เรา 

3) ช่องทางจาํหน่าย (Distribution Competition)  

 สินคา้หลายๆตวัโดยเฉพาะตลาด Mass ปัจจยัทีสาํคญัอย่างยิงเลยก็คือ 
ช่องทางการจาํหน่าย  หมายถึง เรามีกีวิธีการทีจะทาํให้ลูกคา้มีโอกาสเข้าถึง
สินคา้ของเรามากทีสุด และเราควรเลือกใชช่้องทางใดเพราะอะไร เช่น Modern 

Trade, ร้านคา้ตวัแทนจาํหน่าย, ทีมเซล, Online, Delivery หรือ หาพนัธมิตรที
เชียวชาญในการกระจายสินค้า ฯลฯ ซึงในยุคปัจจุบัน ต้องอาศยัเครือข่าย
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กระจายสินคา้ใหม้ากๆ เพราะจะทาํตลาดเองขายเองทงัหมด  เราอาจไม่เก่งทุก
เรือง และค่าใชจ่้ายสูงอาจทาํใหเ้ราแข่งขนัไดย้าก 

4) โปรโมชัน (Promotion Competition) 

 ในกลยุทธ์นีคงไม่ตอ้งอธิบายกนัมาก เพราะเห็นกนัอยู่ทวัไป แต่ข้อ
สาํคญัคือ อย่าพรําเพรือเกินไป ทาํ Promotion กนัทงัปีทงัชาติ จะเสียแบรนด ์
และทาํให้ลูกค้ายึดติดกับการจัดโปรโมชัน  เลยทาํให้ช่วงไม่มีโปรขายของ
ไม่ได ้และขอ้สาํคญั ตอ้งทาํใหถ้กูจงัหวะเวลา ทาํใหโ้ดนใจลูกคา้ ตอ้งรู้ว่าลูกคา้
เราชอบอะไร ทาํโปรผดิๆนอกจากไม่ไดย้อดขายแลว้ อาจทาํลายแบรนด์ตวัเอง
ก็ได ้และทีสาํคญัยงิทาํโปรมากเกินไปก็หนักาํไรลงไปทุกที   

5) ความเร็ว (Speed Competition) 

 ในการตลาดจะมีตวัแปรสาํคญัขอ้หนึงเรืองกระแสความนิยมในสินคา้
บริการหนึงๆ ซึงเป็นช่วงทีสร้างยอดขายไดถ้ล่มทลาย ดงันันองค์กรทีจะเก็บ
เกียวช่วงจงัหวะนีไดต้อ้งมีความเร็ว ทงัในดา้นการผลิต และกระจายสินคา้ใหถึ้ง
มือลกูคา้เร็วทีสุดยามทีกระแสกาํลงัแรง  แต่เรืองความเร็วนีก็มีขอ้ควรระวงั 2-3 

เรืองคือ  
 เรืองแรก การนําสินค้าใหม่ออก สู่ตลาดโดยทีตลาดยงัไม่ต้องการ 
ประเภทสินค้านําสมยัหรือลาํสมัย ถ้าสินค้านันๆไม่โดนใจ ไม่ตรงความ
ตอ้งการ ก็อาจพงัทงัองคก์รได ้ดงันนัใหค้วามสาํคญักบัขอ้มลูวิจยัตลาดใหม้าก  
 เรืองทีสอง ถา้สินค้านีจุดกระแสติดได้รับความนิยมอย่างมากมาย
มหาศาล คาํถามคือ ความนิยมนันจะเป็นไฟไหมฟ้างหรือไม่ เตรียมกาํลงัการ
ผลิตไวเ้ยอะ สต็อคไวเ้ยอะพอหมดความนิยมก็เจ็บตวักนัเป็นแถวๆ  
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 เรืองสุดทา้ยคือ สินคา้นันเลียนแบบได้ง่ายแค่ไหน เราเตรียมการไว้
เยอะ พอความนิยมเกิด สินคา้คลา้ยกนั ของเลียนแบบ ออกมากนัเกลือนตลาด 
ดงันนัก็ตอ้งคิดกนัใหร้อบคอบ  แต่อยา่งไรก็ตามความเร็วถือเป็นปัจจยัสาํคญัใน
การแข่งขนัทีละเลยไม่ไดที้เดียว   

6) การบริการ, การตอบสนองความต้องการ 

 ในกรณีทีเราเป็นผูเ้ล่นรายเล็กในตลาด   แล้วต้องชนกับคู่แข่งทีมี
ศกัยภาพเหนือกว่า สินคา้ก็เหมือนๆกนัแต่กาํลงัคู่แข่งเหนือกว่า จะสู้อย่างไร 
คาํตอบคือตอ้งหาช่องว่างตลาดให้เจอ อะไรทีเจา้ใหญ่ไม่ยอมลงมาทาํ เช่นไม่
ยอมปรับเงือนไขหรือปรับปรุงสินคา้บริการ ให้กบัลูกคา้รายใดรายหนึงเพราะ
ปริมาณซือไม่มากนักสําหรับเขา  ซึงในความเป็นจริงลูกค้ารายเล็กถึงกลาง
หลายแห่งมีความตอ้งการเฉพาะ อยากไดง้านสังตดั แต่เจา้ใหญ่มกัไม่ทาํ นีคือ
กลยทุธห์นึงทีองคก์รเราสามารถนาํไปใชไ้ดเ้วลาเจอสถานการณ์นี   

7) กลุ่มตลาด (Niches Market Strategy) 

 กลยุทธ์ทีสาํคัญอีกตัว ทีเหมาะมากสาํหรับธุรกิจทีไม่ใหญ่ หรือเพิง
เริมตน้ธุรกิจ การแข่งขนัในตลาดใหญ่ทีตอ้งใชทุ้นหนา ตอ้งมีศกัยภาพในการ
ผลิตและกระจายสินคา้สูงๆซึงเป็นเรืองไม่ง่ายเลย  ดงันันการทีจะเกิดในธุรกิจ
ไดอ้าจต้องอาศยัความเชียวชาญพิเศษเฉพาะด้านกับลูกคา้เฉพาะกลุ่ม เพราะ
กลุ่มนียอดขายอาจไม่มากนักรายใหญ่ไม่ลงมาเล่น มนัคือโอกาสยิงใหญ่ของ
องคก์รทีเจอช่องว่างในตลาดนี 

 สรุปคือ กลยทุธใ์นการแข่งขนัมีมากมายไม่ตายตวั ปรับรูปแบบไดต้าม
สถานการณ์ และปัจจยัต่างๆทีเกียวขอ้ง ดว้ยวตัถุประสงคส์าํคญัคือ เพิมยอดขาย 
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สร้างการเติบโตใหก้บัองคก์ร แต่สาํหรับความยงัยนื กลยทุธต์อ้งปรับเปลียนไป
เรือยๆขึนอยูก่บัว่าวนัขา้งหนา้นนัองคก์รจะเจอสถานการณ์อะไร    

1) กลยุทธ์เกาะไหล่ยกัษ์  
 เช่นอุปกรณ์เสริมต่างๆ  ประดับยนต์ต่างๆ อาศยัจังหวะสินค้าหลกั
เปิดตวัแลว้ออกสินคา้ตวัเองประกบ ในรายทีเราไม่ใช่ยกัษใ์หญ่แบบนีเวิร์ค 

2) สินค้านํา สินค้าทํากาํไร  
 ยอมขายสินคา้นาํขาดทุนหรือเท่าทุน เพือสร้างโอกาสการขายในสินคา้
อืนๆ  เห็นมากในการขายโทรศพัทถ์กูๆเพือไปคิดแพค็เกจ หรือหา้งสรรพสินคา้ 
ขายบางอยา่งถกูมากเพือดึงคนเขา้หา้ง 

3) กลยุทธ์เลยีนแบบ  
 อนันีจะไม่เรียกว่ากลยทุธก์็ไดค้รับ แต่มนักลบัไดผ้ลอย่างไม่น่าเชือกบั
สินคา้ทีผูใ้ชไ้ม่ไดเ้จาะจงยหีอ้ เห็นชดัใน Modern Trade ต่างๆ ทีมีสินคา้ House 

Brand ออกมาแต่ทาํรูปร่างหนา้ตาคลา้ยสินคา้แบรนดด์งั จนคนหยบิผดิกนัเยอะ  

4) ขายสินค้าตามกระแส  
 คงไม่ตอ้งอธิบายนะครับ อะไรดงัก็เอามาขาย โดยเฉพาะบริษทัทีเป็น 
Retail ต่างๆ ทาํกนัเป็นประจาํ 
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5) สร้างความต้องการใหม่ให้ลูกค้า  
 คือสร้างตลาดใหม่แต่ต้องใช้พละกาํลงัมหาศาล แถมถา้ดังแลว้มีคน
เลียนแบบเพียบ จะทาํไดต้อ้งเจ๋งและใหญ่จริงๆ เช่น iPhone , ชาเขียว 

6) สร้างให้เห็นภาพการใช้ประโยชน์  
 บางสินคา้ขายแบบเดิมๆ ถึงจุดอิมตวั เลยตอ้งประชาสัมพนัธ์แนะนํา
ลกูคา้ใหเ้ห็นถึงช่องทางการใชสิ้นคา้นนัในรูปแบบอืนๆทีต่างจากเดิม  เช่น ปลา
กระป๋อง บะหมีกึงสาํเร็จรูป แนะนาํการนาํสินคา้ไปทาํทาํเมนูใหม่ๆ 

7) Solution ขายแบบครบวงจร  
 แทนทีลกูคา้ตอ้งซือของหลายอยา่ง จากหลายที ก็เลยจดัใหม้าทีเดียวจบ
ตังแต่ออกแบบ เลือกสินค้า ติดตัง มีทุกอย่างทีเดียวครบ เหมือบริษัทวสัดุ
ก่อสร้างยกัษใ์หญ่ในบา้นเรา เขาวาง Positioning ตวัเองเป็น Home Solution 

8) ผูกขาดทาํให้ลูกค้าต้องใช้ของเรา 
  เหมือนสินคา้ IT บางยหีอ้ จะออกแบบอุปกรณ์เสริมต่างๆทียีห้ออืนๆ
นาํไปใช้งานไม่ได ้แต่จะทาํแบบนีได้ตอ้งเป็นเจา้ใหญ่และสินค้าตอ้งดีจริงๆ 
ไม่เช่นนนัอาจจะเป็นการผลกัลกูคา้ไปใชสิ้นคา้คู่แข่งก็เป็นได ้ 

9) วางตวัเองเป็นผู้เชียวชาญ  
 มีการใหค้าํปรึกษาฟรี หรือทาํสือใหค้วามรู้ในสินคา้บริการนนัฟรีๆ จน
ลกูคา้วางใจและเชือมนั แลว้ก็มีทีมตลาดทีมขายทาํกลยุทธ์ เรียกลูกคา้ซอ้นเขา้
ไปอีกชนัเพือทาํยอดขาย หรือจะเรียกกลยทุธนี์ง่ายๆวา่ เล่นบทพระเอก 
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 เมือองค์กรกาํหนดกลยุทธ์การเติบโต และการแข่งขันออกมาแล้ว 
หน่วยงานต่างๆต้องทาํอะไรในการดาํเนินกลยุทธ์นัน โดยเฉพาะหน่วยงาน
สนับสนุนมกัรู้สึกว่าหน่วยงานเราไม่น่าเกียวขอ้ง เพราะโดยมากกลยุทธ์เป็น
เรืองของงานขายและการตลาดมากกว่า 
 แต่แทจ้ริงแลว้การทาํให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย ตอ้งเกิดจากกระบวน
ภายในของทุกหน่วยงานทีสอดคลอ้งสนบัสนุนซึงกนัและกนั  เพราะเป้าหมาย
จะสาํเร็จได ้เกิดจากกระบวนการในองคก์รทีมีประสิทธิภาพ และมีปัจจยันาํเขา้
ต่างๆทีเหมาะสม  

ตวัอย่างเช่น (องคก์รผลิตและจาํหน่ายสินคา้) 
 ถา้ฝ่ายขายมีเป้าหมาย ตอ้งทาํยอดขายเพิมขึน 20% 

 ฝ่ายผลิตจะตอ้งทาํอะไรเพิมขึน เท่าไหร่? 

 กาํลงัการผลิตเดิม รองรับไดห้รือไม่? 

 คลงัสินคา้ ขนส่ง ตอ้งทาํงานเพิมเท่าไหร่? 

 จดัซือ บญัชี การเงิน HR ตอ้งเตรียมการอะไร? 

ทุกหน่วยงานตอ้งทาํอะไร เพือรองรับยอดขายทีเพิมขึนนนัได ้อยา่งราบรืน 

 ดงันันทุกหน่วยงานตอ้งมีการกาํหนดเป้าหมายร่วมกัน และกระจาย
เป้าหมายสู่หน่วยงานต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ มีการกาํหนดกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการทีสอดคลอ้งเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  เพือช่วยให้องค์กรมี
โอกาสบรรลุเป้าหมายสูงทีสุด 
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กลยุทธ์ใช่เป็นเรืองของการตลาดการขายเท่านัน ทุกหน่วยงานก็
สามารถกาํหนดกลยทุธใ์นการพฒันากระบวนการ รูปแบบทาํงานของตวัเองหา
วิธีการใหม่ๆทีทาํให้ผลการทาํงานดีขึนกว่าเดิม เพือส่งเสริมให้องค์กรบรรลุ
เป้าหมาย  

 ฉะนนัเราลองมาดูกนัว่าแต่ละหน่วยงาน ควรจะมีแนวทางกาํหนดกล
ยทุธ์กนัอย่างไร ซึงแนวทางต่างๆทีจะกาํหนดออกมานัน ตอ้งปรับเปลียนกล
ยทุธต์ามสถานการณ์ของในแต่ละองคก์ร 
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แนวทางการกาํหนดกลยุทธ์ของหน่วยงาน 

หน่วยงาน แนวทางการออกแบบกลยุทธ์ 

กลุ่มงาน ตลาด / ขาย สร้างแบรนด,์ เพิมช่องทางการสือสาร, ช่องทาง
การตลาด, หาพนัธมิตรในการกระจายสินคา้, กลุ่ม
ตลาดใหม,่ สินคา้ใหม่  

คลงัและขนส่ง ระบบคลงัอตัโนมติั, บริหาร Inventory, ปรับระบบ
การขนส่ง, พฒันาวิธีขนส่ง, พลงังานทางเลือก, 
 Outsource 

กลุ่มงานผลิต การควบคุมตน้ทุน, ลดระยะเวลาผลิต, ปรับปรุง
กระบวนการผลิต, เทคโนโลยผีลิต, เทคโนโลยวีสัดุ
, ลดกาํลงัพล, Multi Skill 

งานสนบัสนุนอืนๆ ลดขนัตอน, ลดกาํลงัพล, ใชร้ะบบ IT มากทีสุด, 
เชือมโยงขอ้มลูทงับริษทัเขา้ดว้ยกนั, Outsource 

ทรัพยากรมนุษย ์ ปรับโครงสร้าง, ลดกาํลงัพล, Multi Skill,  

Outsource, ระบบ HRM-HRD 

การเงิน IPO, ผูร่้วมทุน, ใชเ้งินลกูคา้ทาํงาน 

 ส่วนในแต่ละหน่วยงานเราจะใช้กลยุทธ์อะไร ก็ให้ดูจากวิสัยทัศน์ 
ยทุธศาสตร์ และเป้าหมายองคก์รและหน่วยงาน  เพราะหัวใจสาํคญัคือ กลยุทธ์
ทีนาํมาใชน้นัตอ้งสอดคลอ้งและตอบโจทยอ์งคก์รเป็นสาํคญั 
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 จากแนวทางการกาํหนดกลยุทธ์ทีเรากล่าวมาทังหมดในบทนี เราจะ
เห็นว่าการออกแบบกลยทุธม์ีไดห้ลากหลายวิธี ไม่มีวิธีการใดทีสามารถสรุปได้
ว่าดีทีสุด และถ้าองค์กรสามารถคิดกลยุทธ์ได้จากหลากหลายวิธีการ แล้ว
คดัเลือกร่วมกนั ก็จะไดก้ลยทุธที์แม่นยาํมีประสิทธิผลทีดีขึน 

 แต่ทงันีทงันันในทางปฏิบติัในแต่ละปีทีเรามีการออกแบบกลยุทธ์มา
นนั ใช่ว่าจะใชเ้ป็นแผนกลยุทธ์ประจาํปีไดท้นัที  ตอ้งมีการประมาณการเรือง
โอกาสความสาํเร็จเป็นตัวเลขทีพอจบัตอ้งได ้ประเมินความคุม้ค่า การลงทุน  
ระยะเวลา และผลกระทบอืนๆทีอาจเกิดขึนในการดาํเนินการตามกลยุทธ์นันๆ 
ในเบืองตน้ก่อน พอแผนกลยุทธ์นันผ่านการอนุมติั เราก็จะนาํแผนกลยุทธ์นัน
ไปลงรายละเอียดในการทาํแผนปฏิบติัการจริง  ตวัเลขทีคาดว่าจะไดรั้บจริง การ
ลงทุนจริง  อนุมัติเป็นครังสุดท้ายก่อนดําเนินการ แล้วก็ ลุยงานกันตาม
แผนปฏิบติัการนนัต่อไป สรุปง่ายๆว่า 

  



104   Goal/KPI Setting & Strategic Action Plan 

 

อ.ราเชนทร พันธุเวช 

 

 

 

  

PART - III 

 (Goal & KPI Setting) 
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 ในการกาํหนดเป้าหมายขององค์กรในแต่ละปีนัน หลายองค์กรพบว่า
เป้าหมายทีกาํหนดออกมาแทบไม่ต่างกันกับปีก่อนๆเลย หัวข้อเดิมๆ ซาํๆ 
ยอดขาย กาํไร ความพึงพอใจลูกค้า ฯลฯ  ซึงในบางปีองค์กรก็มีวาระสําคัญ
หลายๆเรืองทีตอ้งดาํเนินการในปีนันแต่กลบัไม่ไดก้าํหนดเป็นเป้าหมาย และ
พอไม่ไดก้าํหนดเป็นเป้าหมาย ก็ไม่ไดม้ีการจดัทาํแผนปฏิบติัการ สุดทา้ยก็จะ
มาโทษกนัไปมาว่า ทาํไมเรืองนีไม่มีใครทาํ 

 ทงัหมดทีกล่าวมา เกิดจากการกาํหนดเป้าหมายไม่ครอบคลุม ไม่รู้ว่า
เป้าหมายควรกาํหนดจากอะไรบา้ง ซึงเราจะพูดคุยกนัในบทนีในเรืองของการ
กาํหนดเป้าหมายและตวัชีวดั  แต่ก่อนทีเราจะไปต่อในเนือหาบทนี ผมอยากจะ
ทาํความเข้าใจให้ตรงกันก่อนถึงคาํศพัท์ทีเราจะใช้ในเรืองของการกาํหนด
เป้าหมายและตวัชีวดั ซึงแสดงใหเ้ห็นความแตกต่างดงัตารางต่อไปนี 

คาํศัพท์ ตวัอย่าง 

วตัถุประสงค ์
Objective 

ตอ้งการแกปั้ญหาการบริหารจดัการสภาพคล่องของบริษทั 

เป้าหมาย 
Goal 

ควบคุมปริมาณ STOCK สินคา้ใหเ้หมาะสม (เป็นส่วน
หนึงทีจะช่วยใหส้าํเร็จตามวตัถุประสงค)์ 

ตวัชีวดั 
KPI 

Inventory Day 

= (มลูค่า Stock เฉลีย / ตน้ทุนขายทงัปี) x 365  

ตวัเลขเป้าหมาย 
Target 

45 วนั 
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 จากตารางขา้งตน้เราสรุปไดง่้ายๆว่า เป้าหมายคือผลงานทีเราตอ้งการ 
ซึงเรากาํหนดไวเ้พือใหผู้รั้บผดิชอบทาํงานให้บรรลุผลตามนัน ส่วนตวัชีวดัคือ
เกณฑค์วามสาํเร็จในมิติต่างๆของเป้าหมาย ทีเราใชเ้ป็นตวัเทียบผลงานทีไดว้่า
เราบรรลุผลหรือไม่  

 KPI คือเกณฑว์ดัความสาํเร็จในมิติต่างๆของเป้าหมาย ทีเราใชเ้ป็นตวั
เทียบผลงานทีได้ว่าเราบรรลุผลหรือไม่  โดยตัวชีว ัดบางตัวก็จะเป็นหัวข้อ
เดียวกนักบัเป้าหมาย แต่บางตวัก็เป็นเป้าการทาํงานในกระบวนการต่างๆ หรือ
บางตวัก็เป็นเกณฑที์ใชว้ดัผลการทาํงานในมิติอืนๆของเป้าหมาย  

 สิงทีองค์กรต้องเข้าใจให้ชัดเจนในเบืองต้นคือ เป้าหมายองค์กร 
กาํหนดจากอะไร ควรกาํหนดอะไรบา้ง และ มีวิธีกาํหนดอยา่งไร   

. ตอ้งตอบโจทย ์วิสยัทศัน์, พนัธกิ์จ, นโยบาย  
2. ตอบโจทยคุ์ณค่าทีลกูคา้ตอ้งการ ปัจจยัความสาํเร็จ   หรือยทุธศาสตร์ 

3. ตอ้งครอบคลุมโจทยส์าํคญัตามลกัษณะธุรกิจขององคก์ร 

. ตอ้งตอบโจทยปั์ญหา และ สถานการณ์ในปัจจุบนั 



108   Goal/KPI Setting & Strategic Action Plan 

 

อ.ราเชนทร พันธุเวช 

 ในบททีผา่นมา เราไดท้ราบไปแลว้ว่าวิสยัทศัน์คือ ภาพเป้าหมายระยะ
ยาว สิงทีองค์กรตอ้งการจะเป็น ... พนัธกิจคือ สิงทีองค์กรตอ้งทาํเพือบรรลุ
เป้าหมาย ส่วนนโยบาย ก็คือแนวปฏิบติั ซึงขยายความมาจากพนัธกิจและทาํให้
ชดัเจนขึนมีรายละเอียดแนวทางปฏิบติัมากขึนนนัเอง 

  ดงันนั เป้าหมายขององคก์รก็ตอ้งกาํหนดใหส้อดคลอ้งกบั ตวัวิสยัทศัน์ 
พนัธกิจ และ นโยบาย องค์กรกาํหนดไวอ้ย่างไร เวลากาํหนดเป้าหมายต้อง
แปลงสิงเหล่านนัเป็นหวัขอ้เป้าหมายดว้ย  และเพือความเขา้ใจทีชดัเจนขึนลอง
มาดูตวัอยา่งกนัครับ 
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ตวัอย่าง วสัิยทัศน์ พนัธกจิ และนโยบาย ขององค์กรหนึง 

วสัิยทัศน์ 

 เป็นบริษทัในระดบัแนวหนา้ทีใหบ้ริการเกียวกบัระบบเครืองจกัรแบบ 
Automation อยา่งสมบูรณ์ 
พนัธกจิ 

1. เร่งพฒันา ปรับปรุงระบบการดาํเนินธุรกิจในปัจจุบนัใหม้ีประสิทธิภาพ
เพิมขึน ดว้ยตน้ทุนตาํลง 

2. ทุ่มเท และใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาระบบ Automation อยา่งจริงจงั 
และ ต่อเนือง 

3. รักษาการเติบโตของบริษทัฯ ใหม้ียอดการขายเพิมขึนในอตัราไม่นอ้ย
กว่า 10 % ต่อปี 

นโยบาย 

1. มุ่งเนน้ในเรืองคุณภาพ ( Quality ) 

2. มุ่งเนน้ในเรืองการส่งมอบตรงเวลา ( On-time Delivery ) 

3. มุ่งเนน้เรืองการบริการทีดีเยยีม น่าประทบัใจ (Wholeheartedly 

Services ) 

4. มุ่งเนน้การทาํงานอยา่งมีระบบ ตามมาตรฐาน  ISO  

5. ใหค้วามสาํคญักบัระบบขอ้มลูเพือใชใ้นการดาํเนินงานและการ
ตดัสินใจ 

 ในเมือองคก์รกาํหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ นโยบายมาแบบนี การกาํหนด
เป้าหมาย ตอ้งใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการขององคก์รเหล่านี และถา้เราลองตี
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โจทย์ความต้องการองค์กรในแต่ละข้อ เราก็จะได้หัวข้อทีจะกําหนดเป็น
เป้าหมาย หรือ ตวัชีวดัต่างๆไดด้งันี 

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / 
นโยบาย แปลงเป็น รูปแบบเป้าหมาย/ตัวชีวัด 

เป็นบริษทัระดบัแนวหนา้ ยอดขาย , % ส่วนแบ่งการตลาด 

รักษาการเติบโตยอดขาย 
>= 10% ทุกปี 

% การเติบโตยอดขาย 

ตน้ทุนตาํลง % ตน้ทุน/ยอดขาย 
คุณภาพสินคา้ คะแนนความพึงพอใจของลูกคา้,  

% สินคา้ทีผ่านมาตรฐาน ในการตรวจคุณภาพ  
การส่งมอบตรงเวลา % การส่งมอบตรงเวลา 

การบริการดีเยยีม % คะแนนความพึงพอใจ 

ประสิทธิภาพ Productivity,  % ของเสีย 
พฒันาระบบ Automation % ความสาํเร็จในการพฒันาเทคโนโลยใีหม่ๆ 

ทาํงานอยา่งมีระบบ  
ตามมาตรฐาน ISO 9001 

จาํนวน CAR (Corrective Action Request) 

ระบบขอ้มูล % ความสาํเร็จใจการจดัทาํระบบขอ้มูลระบบขอ้มูล 

 จากตารางดงักล่าว เราก็จะเห็นแนวทางไดช้ัดเจนขึนถึงการ กาํหนด
เป้าหมายจากวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และนโยบายองค์กร  ซึงเราก็จะนําไปปรับ
รูปแบบการเขียนเป้าหมายใหอ้ยูใ่นรูปของ KPI (ตวัชีวดัผลงานหลกั) ต่อไป  
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 โจทยส์าํคญัของทุกองคก์ร คือ ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้และ 
ขบัเคลือนองคก์รใหมี้กาํไร เติบโตและยงัยนื ซึงบางองค์กรก็จะสรุปทงั 2 ส่วน
นีเป็น ยทุธศาสตร์องคก์ร เพือกาํหนดเป็นประเด็นสาํคญัและแนวทางทีองค์กร
ตอ้งดาํเนินการ  

 แต่ในหลายองคก์รกลบัพบว่า มีการวิเคราะห์ความตอ้งการลกูคา้ ปัจจยั
สาํเร็จ และยทุธศาสตร์ไวท้งัหมดแลว้ แต่กลบัไม่นาํสิงเหล่านันมากาํหนดเป็น
เป้าหมาย เลยทาํให้องค์กรไม่ไดด้าํเนินการหลายเรืองทีตอบโจทยส์าํคญัของ
องค์กรอย่างแทจ้ริง ดงันันสิงสาํคญัคือตอ้งกาํหนดเป้าหมายให้ตอบโจทยสิ์ง
เหล่านนัใหค้รบถว้น โดยการแปลงทุกความตอ้งการเป็นเป้าหมายและตวัชีวดั 
เพือเป็นเป้าในการกาํหนดกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ เพือดาํเนินการทาํงานให้
บรรลุเป้าหมายต่อไป 

การแปลงโจทย์องค์กร เป็นเป้าหมายและตวัชีวดั 

โจทย์องค์กร เป้าหมาย ตวัชีวดั 

ราคา ราคาทีแข่งขนัได ้ = ตน้ทุน/ยอดขาย 

= ตน้ทุน / หน่วย 
แบรนด ์ สร้างแบรนดใ์หด้งั = % การรับรู้แบรนดข์องลูกคา้ 
คุณภาพ (สวย, 

ทนทาน) 
คุณภาพทดีี = ความพึงพอใจ 

= % คุณภาพในการผลิต 

= % ของเสีย 
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โจทย์องค์กร เป้าหมาย ตวัชีวดั 

โปรโมชนั กระตุน้ยอดขาย = ยอดขายจาก Promotion 

การบริการ  รักษาลูกคา้ = ความพึงพอใจในการบริการ 

= คะแนนประเมิน SLA 

= จาํนวนขอ้ร้องเรียน 

= จาํนวนการแจง้เคลมสินคา้ 

= % การส่งมอบ/แผน 

= % การซือซาํ 
ความเร็วในการ 

ออกผลิตภณัฑ์ 
ตอบโจทยล์ูกคา้ 
สร้างยอดขาย 

= ระยะเวลาในการออกสินคา้ 
= ระยะเวลาเฉลียในการผลิต 
= Productivity 

การจดัการสภาพ
คล่อง 

ธุรกิจไม่สะดุด = Inventory Day 

= A/R Day 

= A/P Day 

= Cash Ratio 

= Dead Stock / Inventory 

 จากตารางจะเห็นว่า ถา้เราสามารถแปลงโจทยส์าํคญัขององค์กรเป็น 
เป้าหมายและตวัชีวดัได ้เราก็จะมีเป้าทีชดัเจนในการทาํงานต่อไป 

  และประเด็นสาํคญัอีกประการคือ ธุรกิจนันๆ ในบรรดาปัจจยัต่างๆที
ทาํใหเ้ราสาํเร็จอะไรคือหวัใจทีชีอนาคตการแข่งขนัมากทีสุด หรืออุตสาหกรรม
ทีเราแข่งขนัอยูน่นัเราวดักนัเรืองไหน ปัจจยันันเราเรียกว่า Key Success Factor 

(KSF) ของธุรกิจ   
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ซึงธุรกิจแต่ละประเภท ก็จะมี KSF ทีแตกต่างกนัไป เช่น 

 ธุรกิจประเภท Discount store จะตอ้งสร้างขนาดธุรกิจใหใ้หญ่เพือ
เอือให้ธุรกิจเติบโต และสร้างความไดเ้ปรียบเหนือทงัคู่แข่งและมี
อาํนาจต่อรองต่อ Supplier ต่างๆ KSF คือ “ขนาดของธุรกิจ” 

 ธุรกิจ IT  KSF คือ ความเร็วของนวตักรรมทางเทคโนโลย ี

 การขนส่ง KSF คือ ส่งตรงเวลา สินคา้ไม่เสียหาย  
 ธุรกิจคา้ปลีก KSF ก็คือ ทาํเล ทาํเล และทาํเล 

 บางธุรกิจมีการแข่งขนัทีรุนแรง การหาความแตกต่างในตวัสินคา้ได้
ยาก การสร้างมลูค่าเพิม (Value added ) ดว้ย ภาพลกัษณ์สินคา้หรือ 
บริการทีเหนือกว่าคือหวัใจของธุรกิจ 

 ธุรกิจอยา่งนาํดืมประเภทนาํอดัลมหวัใจของการแข่งขนั KSF คือ การ
กระจายสินคา้ทีทวัถึง 

 ดนันนัสิงสาํคญั ผูบ้ริหารองคก์รตอ้งใหค้วามสาํคญักบั เรืองของ KSF  
ซึงโดยทวัไปแลว้ ปัจจยัสาํคญัเหล่านี ก็จะถกูกาํหนดเป็น KPI ขององคก์รธุรกิจ
นนัๆดว้ย 

 เราทราบกนัดีอยู่แลว้ว่า ความตอ้งการสูงสุดของทุกองค์กรคือ กาํไร 
เติบโต และยงัยนื แต่ในการทีองคก์รจะประสบความสาํเร็จ ในมิติต่างๆเหล่านี
ได ้ตอ้งการจากการดาํเนินการในกระบวนการขนัตอนต่างๆ ในองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึงในการดาํเนินธุรกิจแต่ละประเภท ยอ่มมีความแตกต่างกนัตาม
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ลกัษณะของธุรกิจ ดงันนัแต่ละองคก์รก็จะตอ้งมีการกาํหนด เป้าหมาย ตวัชีวดั 
ทีแตกต่างกนัไปบา้งในบางส่วน  

วตัถุประสงค์ หรือเป้าหมายสําคญัทีทุกองค์กรธุรกจิต้องการนัน คอื 

1. ความสาํเร็จดา้นผลประกอบการ พดูง่ายๆก็คือ ยอดขาย และกาํไรนนัเอง 
(Profit) 

2. ทุกองคก์รตอ้งการ การเติบโตของยอดขาย, ลกูคา้ และ บุคลากร 

(Growth) 

3. ทุกองคก์รตอ้งการความมนัคงยงัยนื อยูใ่นธุรกิจไดใ้นระยะยาว 

(Sustainable) 

ปัจจยัทีจะช่วยส่งเสริมใหอ้งคก์รบรรลุตามวตัถุประสงค ์ทงั 3 ขอ้คือ  

วัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก ปัจจัยทีจะทําให้สําเร็จตามเป้าหมาย 

ผลประกอบการ(ยอดขาย, 
กาํไร) 

• จาํนวนลูกคา้, ปริมาณจาํหน่ายสินคา้, ราคา, ยอด
ซือต่อราย 

• ตน้ทุนการผลิต, ค่าใชจ่้ายการดาํเนินการ 

การเติบโต • ความพึงพอใจในสินคา้บริการของลูกคา้ 
(คุณภาพ) 

• ระบบการบริหารจดัการ 

• การพฒันาและการเติบโตของบุคลากรในองคก์ร 

ความมนัคง และยงัยนื • แบรนด ์ภาพลกัษณ์ขององคก์ร และ สินคา้ 

• ความเชือมนัของลูกคา้ ต่อองคก์ร สินคา้ บริการ 

• นวตักรรมของสินคา้บริการ ทีตอบความตอ้งการ
ในระยะยาว 
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 ซึงถา้เรา ลองนาํตวัอยา่งของ KPI ทีแต่ละองค์กรใชก้นัอยู่ เราก็จะเห็น
ไดอ้ยา่งชดัเจนว่า KPI แต่ละตวั ตอบสนองเป้าหมายหรือวตัถุประสงค์ หลกัๆ
ขององคก์รในดา้นใดดา้นหนึงหรือหลายดา้น ซึงสามารถเปรียบใหเ้ห็นไดอ้ย่าง 
ชดัเจนตามตารางต่อไปนี 

KPIs 
กําไรปีนี 

(Profitability) 

การเติบโต 

(Growth) 

ความมันคง
ยงัยนื 

(Sustainable) 

กาํไร  

มูลค่ายอดขาย  

% Margin  

CSI    

Quality (Claim/reject)   

Project management 

achievement 
   

% Delivery   

New Product launching    

Business partner development    

Market share   

New business   

CSR  

Corporate Governance score  

 และหากสงัเกตจากตารางทงัสองตารางทีผ่านมา จะเห็นไดว้่า ปัจจยัที
จะทาํใหเ้ป้าหมายองคก์รบรรลุผล จะสามารถจดัอยู่ในหมวดหมู่ต่างๆ ในดา้น
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ของผลประกอบการ, ด้านลูกคา้, ด้านระบบบริหารจัดการภายใน และ การ
พฒันาและเติบโตของบุคลากร ซึง 4 หมวดหมู่นี ก็คือหลกัการของ Balanced 

Scorecard นนัเอง โดยเรียกสนัๆว่า BSC 

(BSC ไดถู้กพฒันาขึนเมือปี 1990 โดย Drs. Robert Kaplan จาก Harvard Business School และ David 

Norton จาก Balanced Scorecard Collaborative) 

 ในการพฒันาองคก์รนนั สามารถวดั และประเมินไดจ้ากการมองผ่าน
มุมมองของระบบการวดัผลและประเมินผลใน 4 ดา้นหลกั คือ 

 1. มุมมองดา้นการเงิน (Financial Perspective) 

 2. มุมมองดา้นลกูคา้ (Customer Perspective) 

 3. มุมมองดา้นการดาํเนินการภายใน (Internal Perspective) 

 4. มุมมองดา้นการเรียนรู้และพฒันาการ (Learning and Growth) 

 ดงันัน BSC จึงเป็นเสมือนเครืองมือหรือกลไกในการวางแผนและ
บริหารผลงานทีมีการกาํหนดมุมมองทงั 4 ดา้น เพือให้เกิดความสมดุลในการ
พฒันาองคก์รจนสามารถบรรลุตามเป้าหมายทีวางไวไ้ด ้ 

 ซึงถา้เราสงัเกตให้ดีๆ หลกัของ Balanced Scorecard มนัก็คือหลกัการ
ทีมาจากพืนฐานของ Input >> Process >> Output ของธุรกิจ และมนัก็เป็น
หลกัการเดียวกนักบัเรืองของ แผนทีกลยทุธ ์(Strategy Map) นนัเอง 
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 ในการดาํเนินธุรกิจขององค์กรแต่ละช่วงของวงจรธุรกิจนัน องค์กรมี
ความตอ้งการทีแตกต่างกนั และในแต่ละปีสภาพแวดลอ้มต่างๆทางธุรกิจก็ไม่
เหมือนเดิม ดงันนัการกาํหนดเป้าหมายและตวัชีวดันัน องค์กรตอ้งกาํหนดตาม
ช่วงการเติบโตของธุรกิจ และสถานการณ์ภายนอกทีเปลียนไปนนัเอง  

ความต้องการขององค์กร ในแต่ละช่วงของธุรกจิ 

1. ช่วงเริมตน้ ตอ้งการยอดขาย ตอ้งการลกูคา้ เพือใหอ้ยูไ่ดใ้นธุรกิจ 

2. ช่วงทีมียอดขายเติบโต ตอ้งการเพิมกาํลงัการผลิต และเพิมประสิทธิภาพ 

3. ช่วงยอดขายพอ ผลิตทนั แต่กาํไรนอ้ยมาก ก็ตอ้งการเนน้เรืองลดตน้ทุน  
4. ยอดขาย ตน้ทุน OK ก็ตอ้งการจดัระบบบริหารจดัการใหม้ีประสิทธิภาพ  
5. ทุกอยา่งลงตวั กต็อ้งการพฒันาคน เพือการเติบโตและรักษาบุคลากร 

6. สุดทา้ยคือ ตอ้งเริมมองหา นวตักรรมใหม่ๆ เพือความยงัยนืของธุรกิจ 

การกาํหนดเป้าหมาย และตวัชีวดัตามสถานการณ์ขององค์กร 

 ในสถานการณ์ทีเปลียนไปในแต่ละปี เมือโจทยเ์ปลียน องค์กรต้อง
ปรับตวัเองตามการเปลียนแปลง ดังนันเป้าหมายตวัชีวดัในแต่ละปีนอกจาก
กําหนดตามเป้าหมายพืนฐานประจําปีแล้ว ต้องกําหนดตามกลยุทธ์และ
แผนปฏิบติัการดว้ย ดงัตวัอยา่งต่อไปนี 
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การกาํหนดตวัชีวดัตามสถานการณ์หรือตามกลยุทธ์ 

สถานการณ์ / กลยุทธ์ ตวัชีวดั 

การทาํ IPO กาํหนดวนั IPO สาํเร็จ 
ติดตงัระบบ ERP % โครงการวางระบบ ERP ตามแผน 
การขยายสาขาต่างประเทศ ยอดขายสาขาใหม่ ต่างประเทศ 

ลดกาํลงัพล กาํลงัการผลิต / คน / เดือน 

 ซึงจะเห็นไดช้ดัเจนว่า แต่ละช่วงเวลาแต่ละสถานการณ์ ความจาํเป็น
เร่งด่วนขององคก์รเปลียนไป การกาํหนดเป้าหมายและตวัชีวดัในแต่ละปีของ
องค์กรก็เช่นเดียวกัน เป้าหมาย/ตวัชีวดัไม่ไดเ้หมือนเดิมทุกปี เปลียนไปตาม
สถานการณ์ตามเหตุการณ์ความจาํเป็นขององค์กร ปีนีเรากาํหนดเป้าหมาย/
ตวัชีวดัเรืองนี แต่พอทาํไดส้าํเร็จแลว้บางหัวขอ้อาจตอ้งไปเน้นเรืองอืนต่อไป 
เพือการพฒันาทีไม่หยดุยงัขององคก์ร 
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 ปัญหาใหญ่ในการกาํหนดเป้าหมายและตวัชีวดัขององค์กรส่วนใหญ่
คือ เป้าหมายบุคลากรไม่ค่อยตอบโจทย์องค์กร , KPI แต่ละหน่วยงานไม่
สอดคลอ้งกนั, มี KPI ทีสาํคญัหลายตวัทีไม่มีคนรับผดิชอบ, บางหน่วยงานไม่รู้
จะกาํหนด KPI อยา่งไร ซึงเราจะไดค้าํตอบกนัในบทนี 

หลกัการสําคญัในการกาํหนด KPI (Key Performance Indicator) ในภาพรวม
ทังองค์กร 

1. Business & Balance : KPI ตอ้งตอบโจทยธุ์รกิจ และครอบคลุมทุกมิติสาํคญั
ขององคก์ร (ตามหลกั Balances Scorecard) 

2. Causes and effects : หวัขอ้ KPI แต่ละตวัตอ้งมีความสมัพนัธก์นัเชิงเหตุผล 
อธิบายทีมาทีไป ความสอดคลอ้งของเป้าหมายแต่ละตวัได ้

3. Significant impact : หวัขอ้ KPI ตอ้งมีความสาํคญั ควรวดั และมีผลกระทบ
มากพอ คุม้ค่าต่อการทาํการประเมนิผล 

. Specified & Focus  : มีความชดัเจน วดัเป็นตวัเลขได ้มหีน่วยวดั กรอบ
ระยะเวลา สามารถติดตามเก็บขอ้มลูไดต้ลอดกระบวนการ 

5. Alignment : ตอ้งสอดคลอ้งกนัทุกหน่วยงาน ทงัองคก์ร ทงัแนวตงัตามสาย
บงัคบับญัชา และแนวนอนระหว่างหน่วยงาน 

6. Achievable Action Plan : มีความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั สามารถทาํ
แผนปฏิบติัการเพือดาํเนินการและ ติดตามตรวจสอบได ้

 



Goal/KPI Setting & Strategic Action Plan   121 

 

 อ.ราเชนทร พันธุเวช 

 

 

การกาํหนดเป้าหมายทีตอ้งตอบโจทยธุ์รกิจ และครอบคลุมทุกส่วนสาํคญัของ
องคก์ร คือ 

 ตอบโจทยค์วามตอ้งการขององคก์ร คือ สอดคลอ้งกนั วิสยัทศัน์ 

พนัธกิจ นโยบาย 

 ตอบโจทยค์วามจาํเป็นเร่งด่วนขององคก์ร เป้าหมายเหมาะกบั
สถานการณ์ปัจจุบนัขององคก์ร 

 สมดุลตามหลกัของ Balanced Scorecard คือ ดา้นการเงิน, ลกูคา้, การ
บริหารจดัการ, การพฒันาบุคลากร 
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 ซึงหลกัการของ BSC ก็คือพืนฐานของ Input >> Porcess >> Output ที
เราพดูกนัมาตลอดนนัเอง  

 
 หากเราลองนึกถึงความเป็นจริงในการดาํเนินธุรกิจ คงไม่มีองค์กรใดที
จะเติบโตและยงัยนืได ้หากมีนโยบายหรือมีเป้าหมายทีจะทาํยอดขายและกาํไร
แต่เพียงอยา่งเดียว  เพราะถา้เนน้เฉพาะการทาํกาํไรใหม้ากทีสุดก็ตอ้งขายสินคา้
ใหแ้พงทีสุดดว้ยตน้ทุนทีตาํทีสุด  ซึงเป็นทีแน่นอนว่าถา้ขายสินคา้ราคาแพงก็
ยากทีจะแข่งขนัไดใ้นตลาด ผูบ้ริโภคก็ย่อมหันไปซือสินคา้อืนทีคลา้ยกนัหรือ
ทดแทนกันได้  และถ้าต้องการให้ต้นทุนตาํทีสุดก็ต้องใช้ว ัตถุดิบถูกทีสุด 
แรงงานคุณภาพตาํสุด  ซึงย่อมส่งผลถึงคุณภาพของสินคา้ทีจะดอ้ยลง และจะ
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ทาํใหผู้บ้ริโภคเลิกซือสินคา้ในทีสุดเพราะรับไม่ไดก้บัคุณภาพและราคาทีสวน
ทางกนันนัเอง 

ตวัอย่าง การกาํหนดเป้าหมาย ตามหลกัของ Balanced Scorecard 

Finance Customer Internal Process 
Learning & 

Growth 

Sale, Revenue CSI 
Productivity, 
Efficiency 

People 
Development 

Gross Profit  
Customer 
Complain 

Quality, Yield, ISO 
Employee 
Satisfaction 

EBITDA Market Share 
Cost, Delivery, 
Safety 

Turn Over Rate 

Net Profit 
Customer 
Retention 

Inventory Day, 
Inventory Turn Over 

R & D 

COGS New Customer A/R Day, A/P Day Innovation 
SG&A 
Expense 

 Functional Process New Product 

ROI  Production, IT New Process 

EPS  Purchase, QC, QA New Market 

 
 

HR, Account, 
Finance … 

Branding 

  Sale, Marketing Image 

 การกาํหนดเป้าหมายขององคก์รให ้ครอบคลุม ครบถว้น รอบดา้นนัน 
ก็เพือตอบโจทยส์าํคญัขององคก์รคือ กาํไร เติบโต และยงัยนื นนัเอง  

 หากเรานาํหวัขอ้ตามหลกัการกาํหนด หวัขอ้ KPI ตามหลกั Balance มา
เขียนลงในตาราง เราก็จะไดรู้ปร่างของ KPI แบ่งเป็นหมวดหมู่ตามตารางนี 
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ตวัอย่าง KPI สําคญัๆขององค์กร 

หัวข้อ KPI องค์กร Base Line Target 
Finance (มุมมองด้านการเงิน) 
     ยอดขาย 1,500 MB 1,800 MB 
     % กาํไรสุทธิ / ยอดขาย 10 % 12 % 

     % การเติบโตยอดขาย 8 % 11 % 

     % ตน้ทุนการผลิต/ยอดขาย 45 % 40 % 

Customer (มุมมองด้านลูกค้า) 
     % คะแนนความพึงพอใจของลูกคา้,  75 % 85 % 
      % ส่วนแบ่งการตลาด 24 % 30 % 

     จาํนวนขอ้ร้องเรียนของลูกคา้ 25 10 

Internal Process (มุมมองด้านการบริหารจัดการภายใน) 

     % การส่งมอบตรงเวลา 85 % 95 % 

     % สินคา้ทีผ่านมาตรฐาน ในการตรวจคุณภาพ 90 % 95 % 
     % ความสาํเร็จในการพฒันาเทคโนโลยใีหม่ๆ 40 % 100 % 

     จาํนวน CAR (Corrective Action Request) 15 3 
     % ความสาํเร็จใจการวางระบบ ERP 30 % 100 % 

Learning & Growth (การพัฒนาและเติบโตของบุคลากร) 

     % คะแนนความพึงพอใจของพนกังาน 65 % 80 % 

     % อตัราการลาออกของพนกังาน 8 % 4 % 

     จาํนวนพนกังานทีสอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพ 15 30 

หมายเหตุ :   Base Line คือตวัเลขเป้าหมายปีทีผ่านมา 
                    Target คือ ตวัเลขเป้าหมายปีนีทีตอ้งการบรรลุผล 
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 ซึงการจะนาํมากาํหนดเป็น KPI องค์กรทีใชจ้ริงๆขึนอยู่กบันโยบาย
การบริหารผลงานขององค์กร บางองค์กรกาํหนดเพียงไม่กีขอ้ เช่น ยอดขาย, 
กาํไร, % การส่งมอบ เท่านนั 

 โมเดลทีผมใชอ้ธิบายขยายความเรืองนีเป็นประจาํคือ โมเดลโครงสร้าง
การทาํกาํไรของบริษทั 

 
 ในการกําหนด  KPI ขององค์กรนัน เราต้องสามารถจําแนก
องคป์ระกอบของ KPI นันๆ ว่า แบ่งเป็น KPI ย่อยๆ อะไรไดบ้า้ง KPI นัน จะ
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สาํเร็จไดต้อ้งเกิดจากการดาํเนินการเรืองใดบา้ง และการดาํเนินการนนั สามารถ
วดัผลงานไดห้รือไม่ ถา้วดัไม่ได ้สามารถวดัจากการปฏิบติัไดห้รือไม่ 

สรุปคือ เราตอ้งสามารถอธิบาย อยา่งเป็นเหตุเป็นผลไดว้่า KPI นนัเกิดจากอะไร 
จะต้องไปปรับปรุงพฒันาหรือดาํเนินการเรืองใด จึงจะทาํให้เราบรรลุตาม
เป้าหมาย หรือ KPI ทีตงัไว ้เช่น 

 กาํไรดาํเนินการ (EBIT) = รายได ้- รายจ่าย 

 รายได ้(Revenue) = ยอดขาย + รายไดอื้นๆ 

 รายจ่าย = ตน้ทุนขาย (COGS) + ค่าใชจ่้ายขายและบริหาร (SG&A) 

 Production Cost = Direct Material + Direct Labor + Overhead 

 ฯลฯ 

 ในระดบัองค์กร เรามกัวดักันที KPI ปลายทางหรือผลงานทีปรากฏ
ออกมาในภาพรวม  แต่ถา้ยอ้นไปทีกระบวนการต่างๆทีทาํใหเ้กิดผลงานนนัๆ ก็
ต้องตอบให้ได้ว่า  เราต้องทาํอะไรบ้างเพือให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย และ 
กระบวนการเหล่านัน KPI คืออะไร และใครตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบ KPI หัวขอ้
ยอ่ยๆเหล่านนั 

หลกัสําคญัของของการ กาํหนด KPI คอื 

 KPI มีทงัแบบทีเราวดัทีผลงาน และ KPI ทีวดัทีการปฏิบติังาน ซึงวดั
การปฏิบติัในกรณีทีเราวดัผลงานเรืองนันไม่ไดโ้ดยตรง หรือ วดัเพือช่วยให้
มนัใจว่าผลงานจะมีโอกาสสาํเร็จมากทีสุด 
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 ในการกาํหนด KPI นัน หากเรานําปัจจัยองค์ประกอบต่างๆมาเป็น
ตวัชีวดัทงัหมด ก็จะพบว่ามีจาํนวนเยอะมาก  ปัญหาทีตามมาคือไม่รู้จะโฟกสั
เรืองไหนและมีจาํนวนเป้าหมายมากเกินไปจนไม่สามารถทาํใหส้าํเร็จได ้

 ดงันัน สิงสาํคญัในการกาํหนด KPI คือ ตอ้งเป็นเป้าหมายทีสาํคญั มี
ผลกระทบมากเพียงพอทีเราจะตอ้งทุ่มเทในการทาํใหบ้รรลุเป้าหมาย หรือคุม้ค่า
พอทีจะดาํเนินการจดัเก็บขอ้มลู เพือประเมินผล 

 

 ในหลกัของการบริหารผลงาน เราตอ้งแยกให้ออกว่าอะไรควรจะเป็น 
KPI (Key Performance Indicator) ตวัชีวดัผลงานหลกั และอะไรเป็นเพียง PI 
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(Performance Indicator) ตวัชีวดัผลงาน ซึงตามหลกัการแลว้ การจดัเก็บขอ้มูล
แบบละเอียด การกาํหนดตวัชีวดัไดทุ้กจุดเป็นสิงทีดี แต่ในทางปฏิบติักลบัทาํให้
เกิดปัญหามากมายตามมา โดยเฉพาะส่วนมากทีพบมาคือไม่สามารถปฏิบติัได้
ครบถว้นเนืองจากเป้าหมายเยอะจนเกินไป 

 ดงันนัในการกาํหนด KPI เพือใชง้านจริง  ตอ้งมาพิจารณาดูว่า PI ต่างๆ
ทีมีอยู่มากมาย ตวัไหนสาํคญัหรือตวัไหนบา้งทีซาํซอ้นกนั  ตวัไหนทีวดัแลว้ 
สามารถอธิบายผลงานของอีกหลายๆตัวได้  และทีสําคัญ PI ตัวไหนทีส่ง
ผลกระทบมากๆกบัองคก์ร PI ตวันนัแหละครับ ทีควรจะเป็น KPI 
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คุณลกัษณสาํคญั ของ KPI ประการหนึงคือ ตอ้งชดัเจน (Specific) ซึงจะตอ้ง
ระบุไดว้่า KPI ขอ้นนั 

 วดัผลเรืองอะไร ทุกฝ่ายทีเกียวขอ้งเขา้ใจตรงกนัหรือไม่ สามารถวดัเป็น
ตวัเลขไดห้รือไม่ หน่วยวดัคืออะไร  
 KPI นนั ตอ้งมีลกัษณะการวดัทีชดัเจน เป็นจาํนวน, ปริมาณ, 
เปอร์เซ็นต ์,ค่าเฉลีย, ผา่น-ตก หรือ อืนๆ ทีจบัตอ้งได ้

 ตอ้งมีกาํหนดระยะเวลาในการวดัผลทีชดัเจน 1 เดือน, 3 เดือน, 6 เดือน 
หรือ 1 ปี   

อีกประการสาํคญั คือตอ้งมีการเจาะจง (Focus) เน้นไปในเรืองนัน เช่น หาก
ระดับองค์กรสรุปแลว้ว่า จะมีการกาํหนด KPI เรือง เปอร์เซ็นต์ต้นทุนต่อ
ยอดขาย  ถา้กระจายเป้าหมายไปสู่ระดบัหน่วยงานก็ควรจะเป็น KPI ในส่วนที
เป็นองคป์ระกอบของตน้ทุน เช่น 

ระดบัองคก์ร KPI  = % ตน้ทุนรวม / ยอดขาย   
ระดบัหน่วยงาน KPI  = ตน้ทุนวตัถุดิบ (รับผดิชอบโดย แผนกจดัซือ) 
  = ตน้ทุนแรงงาน (รับผดิชอบโดย แผนกบุคคล + 
         แผนกผลิต) 
  = ตน้ทุนอืนๆ (แผนกทีเกียวขอ้ง) 

ซึงในการเจาะจง (Focus) นนัก็รวมไปถึง วิธีการทีจะควบคุมปัจจยันันๆให้ได้
ตามเป้าหมายทีกาํหนดดว้ย และตอ้งมีแผนปฏิบติัการทีชดัเจนในการทาํให ้KPI 

ขอ้นนับรรลุผล 
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 ในอดีตทีผ่านมา กระบวนการในการจดัทาํ KPI ของแต่ละหน่วยงาน 
คือแจกแบบฟอร์มประเมินให้แต่ละหน่วยงานเขียนหัวข้อ KPI ของแผนก
ตวัเองมาเสนออนุมติัซึงต่างคนต่างเขียน  ปัญหาทีเกิดขึนคือแต่ละหน่วยงานก็
เขียนเป้าหมายเฉพาะงานทีหน่วยงานตวัเองรับผิดชอบตามทีหน่วยงานนันๆ
เขา้ใจ  ผลทีเกิดขึนคือเป้าหมายสาํคญัๆขององค์กรบางขอ้ไม่มีหน่วยงานไหน
รับผดิชอบ และเป้าหมายสาํคญับางเรืองซึงน่าจะเป็นความรับผิดชอบร่วมกนั
ของหลายๆหน่วยงาน แต่กลบัไม่เป็นเช่นนนั ส่งผลใหเ้กิดความขดัแยง้เกียงงาน 
โทษกนัไปโทษกนัมาเมือไม่บรรลุเป้าหมาย 

 หลกัสาํคญัของการบริหารผลงาน ก็คือ การกระจาย KPI จากองค์กร สู่
หน่วยงานอยา่ง มีเหตุมีผลดว้ยหลกัความสอดคลอ้งและสัมพนัธ์กนัทงัองค์กร 
โดยเน้นในแนวทางทีว่าบุคลากรทุกคนหน่วยงานทุกหน่วยต้องมีเป้าหมาย
สอดคล้องกันมีแผนการทาํงานไปในทิศทางเดียวกันและต้องส่งเสริมให้
เป้าหมายขององคก์รบรรลุผล 

 ดงันัน ในการกาํหนด KPI ของหน่วยงานจะไม่ใช่กาํหนดกนัเองจาก
หน่วยงานแบบเดิมๆ แต่จะเป็นการกาํหนดจาก KPI ขององค์กร พิจารณา KPI 

ขององคก์รแต่ละขอ้ แลว้ก็วิเคราะห์ดว้ยเหตุดว้ยผลว่า KPI ขององค์กรขอ้นัน
หน่วยงานไหนมีส่วนเกียวขอ้งบา้ง ส่วนจะเกียวขอ้งมากหรือน้อยกีเปอร์เซ็นต ์
หรือสุดท้ายจะตัดทิงก็ค่อยว่ากันขันตอนต่อไป ทาํแบบนีไล่ไปจนครบทุก
หัวข้อของ KPI องค์กรเราก็จะได้ความสัมพันธ์ว่า KPI องค์กรข้อไหน
หน่วยงานใดตอ้งรับผดิชอบบา้ง 
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 กระบวนการทีทาํใหเ้ห็นภาพไดช้ดัเจนทีสุดในการกระจายเป้าหมายสู่
หน่วยงานต่างๆ คือการทาํโครงสร้างเป้าหมายร่วมกนั เพือใหเ้ห็นความสมัพนัธ์
ในภาพรวมว่า KPI องคก์รแต่ละขอ้นนั ประกอบดว้ย KPI ยอ่ยๆอะไรบา้ง และ
ใครหน่วยงานไหนตอ้งร่วมกนัรับผดิชอบ 

ผงัโครงสร้างเป้าหมาย 

 

 และพอทําโครงสร้างเป้าหมายเสร็จ เราก็จะมาทําตารางกระจาย
เป้าหมายระบุใหช้ดัเจนว่า KPI แต่ละขอ้ใครหน่วยงานไหนตอ้งรับผดิชอบ และ
เราจะใช้ตารางนีเป็นข้อมูลอา้งอิงในการกาํหนด KPI ของแต่ละหน่วยงาน 
เพราะเมือแต่ละคนกาํหนด KPI ออกมาแลว้ ควรต้องมีหัวข้อทีได้รับการ
มอบหมายจากองคก์ร รวมอยูใ่นนนัดว้ย  
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KPIs ขาย จัดซือ 
วาง 
แผน 

ออก 
แบบ 

ผลิต จัดส่ง 

ยอดขาย 

% การเติบโตของยอดขาย 

คะแนนความพึงพอใจลูกคา้ 

%การส่งมอบตรงตามแผน 

% ตน้ทุนต่อยอดขาย 

% อตัราการผลิต 

% การสูญเสียของวตัถุดิบ 
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 สิงสาํคญัทีสุดอีกประการหนึงของการกาํหนด KPI คือ เป้าหมายนันๆ
ตอ้งทาํไดจ้ริงเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั สิงทีจะตอบโจทยข์อ้นีไดดี้ทีสุดคือ KPI 

ระดบัองคก์รทุกขอ้ตอ้งมีแผนปฏิบติัการรองรับ (Action Plan) และแผนนนัตอ้ง
สามารถอธิบายไดอ้ยา่งชดัเจนตงัแต่เริมดาํเนินการจนถึงระยะเวลาประเมินผล
ว่าช่วงเวลาไหนตอ้งทาํอะไร อะไรทีจะทาํใหเ้ป้าหมายบรรลุผล และแผนปฏิบติั
การนีเองก็จะใชเ้ป็นเครืองมือสาํคญัในการติดตามผลการดาํเนินงานในแต่ละ
ช่วงเวลา ใชเ้ป็นเครืองมือในการพดูคุยหารือประชุมสรุปความกา้วหน้าในการ
ทาํงานเพือใหบ้รรลุผลตามเป้าหมายทีวางไว ้ 

 หลกัการทงั 6 ขอ้นีคือหลกัสาํคญัในการกาํหนด KPI ในองคก์ร เพือให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการจดัทาํระบบบริหารผลงานในองคก์รทีตอ้งการนาํ
ระบบนีไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์อยา่งแทจ้ริงต่อไป 

 หลกัการ 6 ขอ้ทีผ่านมา คือภาพรวมของ KPI ทงัองค์กร ส่วนหัวข้อ 
KPI ในแต่ละขอ้ควรมีลกัษณะอย่างไรนัน ? เราก็สามารถใชห้ลกัการกาํหนด
เป้าหมาย แบบ SMART มาใชเ้ป็นแนวทางการกาํหนด KPI แต่ละขอ้ได ้

 Specific มีความเจาะจง ชดัเจน จะวดัอะไร เท่าใด เมือไหร่ 

 Measurable สามารถวดัได ้เก็บตวัเลขไดจ้ริง 
 Achievable ตอ้งมีความเป็นไปไดจ้ริง  
 Reasonable ตอ้งสามารถอธิบายได ้มีความสมเหตุสมผล  
 Tracking ตอ้ง ติดตามตรวจสอบผลงานได ้
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 สาํหรับตวัอกัษร “T” ในขอ้  บางขอ้มลูก็จะใชเ้ป็น Timely คือมีกรอบ
เวลาทีแน่นอน  ซึงไม่ใช่สาระสําคัญครับว่ามีการเขียนต่างกันอย่างไรใน
รายละเอียด ทีสาํคญัคือตอ้งเขา้ใจและสามารถนาํไปใชก้าํหนดเป้าหมาย ให้มี
ประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์ต่อองคก์รก็เพียงพอ   

หรือ สรุปโดยรวมทงัหมด หวัขอ้ KPI ทีดี ควรมีลกัษณะดงันี  
 สามารถวดัออกมาเป็นตวัเลขได ้

 มีความชดัเจนทุกคนเขา้ใจตรงกนัโดยไม่ตอ้งตีความ 

 สามารถเก็บขอ้มลูไดจ้ริงหรือไม่? 

 คุม้ค่ากบัการจดัเก็บขอ้มลูหรือไม่? 

 สามารถตรวจสอบได ้ขอ้มลูทีไดน่้าเชือถือหรือไม่? 

 ไมย่ากเกิน จนเป็นไปไม่ได ้หรือไม่ง่ายจนไม่ตอ้งทาํอะไร 

 ไม่ส่งผลกระทบในเชิงลบ 

 คุณลกัษณะสาํคญัของการกาํหนดหัวขอ้  KPI ประการหนึงคือ ตอ้ง
กระชบัไดใ้จความมีความชดัเจนทุกคนเขา้ใจตรงกนัโดยไม่ตอ้งตีความ ซึงโดย
ความหมายหลกัของ KPI คือ ตวัเลขทีใชชี้วดัผลงานหรือใชเ้ป็นเป้าหมาย  

 ดงันันรูปประโยคของ KPI คือ การระบุถึงผลลพัธ์ทีเป็นตัวเลข  แต่
โดยมากทีพบเห็นอยู่บ่อยครังในการจัดทาํระบบบริหารผลงานหรือระบบ
ประเมินผลงาน ในรายขององค์กรทีไม่เคยทาํระบบนีมาก่อน มกัจะเขียน
รูปแบบประโยค เป็นลกัษณะของวตัถุประสงค์ หรือ แนวการปฏิบติัมากกว่าที
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จะเป็นตวัชีวดัผลงาน  ผมจึงอยากแนะนาํการเขียนรูปแบบตวัชีวดั ซึงแปลงมา
จากวตัถุประสงค ์หรือ การปฏิบติั ใหต้ามตารางดงันี  

วัตถุประสงค์ / การปฏิบัติ รูปแบบตัวชีวัด 
KPI Target 

รักษาการเติบโตยอดขาย > 10% ทุกปี % การเติบโตยอดขาย / ปีทีผ่านมา > 10% 

ลดตน้ทุนผลิตต่อยอดขายใหต้าํลง เหลือ 
40% 

% ตน้ทุนผลิต/ยอดขาย < 40% 

เพิมคุณภาพสินคา้ใหไ้ด้  95% % Yield  > 95% 
การส่งมอบตรงเวลา  % การส่งมอบ/แผน 100% 

การบริการดีเยียม % คะแนนความพึงพอใจของลูกคา้ > 95% 

   

 ขอ้สาํคญัทีสุดคือ ตวัชีวดัผลงานส่วนใหญ่เป็นตวัเลข แต่ถา้เป็นหัวขอ้
ทีเป็นตัวเลขไม่ได้ก็ต้องชดัเจนว่าถา้บรรลุผลแลว้จะเห็นอะไรทีชดัเจน เช่น 
กาํหนดวนัทีทีโครงการตอ้งเสร็จสมบูรณ์ ซึงรูปแบบการวดัผลงานหรือผลการ
ปฏิบติัอาจอยูใ่นรูปแบบใดรูปแบบหนึงดงันี 

 • ร้อยละ (Percentage) • อตัราส่วน (Ratio)  เช่น :  

 • ผลรวม (Summation) • อตัรา (Rate) เทียบกบัเวลา 
 • จาํนวน (Number) • ค่าเฉลีย (Mean) 

 • วนัทีเป้าหมาย (Date) • ผา่น-ไม่ผา่น (Pass-Fall) 

 หรือในบางกรณี ตวัชีวดัจะอยู่ในลกัษณะคาํศพัท์เฉพาะทีเป็นทีเขา้ใจ
ตรงกนัในองคก์ร หรือ หน่วยงาน เช่น 
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คาํศัพท์เฉพาะ ความหมาย 

% Yield % ชินงานทีผ่านการทดสอบ / ชินงานทีทดสอบทงัหมด 
% OEE % ประสิทธิภาพโดยรวมของเครืองจกัร 
% NC % ผลิตภณัฑท์ีไม่ผ่านตามมาตรฐานทีกาํหนด/ผลิตภณัฑ์ทงัหมด 
Scraps กากของเสีย, ชินงานเสียทีใชก้ารไม่ได ้

 ซึงในกรณีนี ก็สามารถใช้คาํศพัท์เฉพาะนันๆเป็นตัวชีวดัผลงานได้
โดยตรงเนืองจากเป็นทีเขา้ใจตรงกนัของผูที้เกียวขอ้ง เพราะถา้หากใชค้าํอธิบาย
อืนทีไม่เขา้ใจตรงกนั ก็กลบักลายเป็นการเพิมความสบัสนมากขึนไปอีก 

 และเป้าหมายบางเรืองก็สามารถกาํหนดตวัชีวดัไดห้ลายมิติ เช่นการ
ดาํเนินการผลิตให้เสร็จเรียบร้อย ก็มีหลายมิติทีจะสะท้อนความสําเร็จของ
เป้าหมายขอ้นี เช่น  

 ดา้นปริมาณ (QUANTITY)  

 ดา้นคุณภาพ (QUALITY) 

 ดา้นความปลอดภยั (SAFETY)  

 เวลาการทาํงาน หรือ ส่งมอบ (ON TIME)  

 ค่าใชจ่้าย (COST) 

 เชือว่าทุกท่านทีไดอ่้านรายละเอียดในบทนี จะสามารถนาํแนวทางทีได ้
ไปกาํหนดหัวข้อ KPI ในองค์กร หรือในหน่วยงานได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพมากขึน ส่วนเมือเราไดห้ัวข้อ KPI องค์กรแลว้จะดาํเนินการ
อยา่งไรต่อ ก็ติดตามรายละเอียดไดใ้นบทต่อไป 
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Perspective/KPIs ความหมาย 

Financial Perspective 
  EBITDA กําไรการดําเนนิงาน 
  Net profit กําไรสทุธ ิ
  Gross profit กําไรเบอืงตน้ 
   Sale, Revenue ยอดขาย , รายได ้
 % COGS / Sale % ตน้ทนุขาย / ยอดขาย 
   % SG&A /Sale % คา่ใชจ้า่ยขาย และบรหิาร 
Customer Perspective 
  Sales volume จํานวนขาย 
  Customer Satisfaction ความพงึพอใจลกูคา้ 
  Customer complain/Claim ขอ้รอ้งเรยีน / การเคลมของลกูคา้ 
  % Customer retention อัตราการซอืซํา 
  % Market share สว่นแบง่การตลาด 
  % Order fulfillment การตอบสนองทันตามความตอ้งการ 
Internal Processes Perspective 
  % On time delivery % การสง่มอบ / แผน (กําหนด) 
  % Transportation utilization % การจัดการการขนสง่/กําหนด 
  Inventory Day ระยะเวลาการสํารองสนิคา้ (วัน) 
  Inventory turnover อัตราการหมนุเวยีนสนิคา้คงคลัง 
  %Warehouse utilization % การใชง้านพนืทคีลังสนิคา้ 
  Productivity ผลติภาพ = ผลผลติ/ปัจจัยนําเขา้ 
  %OEE ประสทิธภิาพโดยรวมของเครอืงจักร 
  % Yield % คณุภาพผลผลติ 
  % S curve % ความกา้วหนา้งานแบบ S-Curve 
Learning and Growth 
  Innovation Items จํานวนนวัตกรรม ทผีลติได ้
  Employee Satisfaction คะแนนความพงึพอใจของบคุลากร 
  Productivity / staff ผลงาน /จํานวนพนักงาน 
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 ในการกาํหนด KPI ของหน่วยงานนัน ในระบบเดิมๆเราก็จะให้
ผูจ้ดัการของแต่ละหน่วยงานกาํหนดกนัขึนมาเองจากงานทีรับผิดชอบแลว้ค่อย
ส่งอนุมติั   แต่ก็ทาํใหเ้กิดปัญหามากมายตามทีไดก้ล่าวไปแลว้ขา้งตน้ เช่น แต่
ละหน่วยงานต่างคนต่างทาํ ไม่สอดคลอ้งกนั เกิดความขดัแยง้กนั ผลสุดทา้ยก็
เกิดผลกระทบต่อเป้าหมายองคก์ร 

 ตวัอยา่งทีพบเห็นทวัไป เช่น ในโรงงานอุตสาหกรรม มกัเกิดความไม่
สอดคลอ้งกนัเสมอๆ ระหว่างหน่วยงานวางแผนและหน่วยงานผลิต 

 เพราะในระบบเดิม เป้าหมายของหน่วยงานวางแผน ก็เพียงแค่วางแผน
ใหดี้ถกูตอ้งครบถว้นทนัเวลา แลว้ก็ส่งแผนการผลิตใหฝ่้ายผลิต แลว้ก็เกิดความ
ขดัแยง้ขึนเนืองจากฝ่ายผลิตไม่สามารถผลิตไดต้ามแผนนัน เนืองจากหากผลิต
ตามแผนนนัซึงตอ้งสลบัปรับเปลียนอุปกรณ์ หรือเครืองจกัร  จะทาํให้เกิดของ
เสียขึนมากมายตอนเริมตน้ไลน์ผลิตทีตงัค่าใหม่ อีกทงัยงัตอ้งเสียเวลาในการ
ปรับเปลียนอุปกรณ์เครืองจกัร ต่างๆหากทาํตามแผนนัน (Down Time) เหตุนี
เพราะฝ่ายผลิตไม่ไดเ้พียงมีเป้าหมายทีตอ้งผลิตไดต้ามแผนเท่านัน แต่ยงัตอ้ง
ควบคุมเรืองตน้ทุนและเรืองของ Loss และ Waste อีกดว้ย  

 ดังนันจากตัวอย่างทีกล่าวมา หากหน่วยงานทีทํางานร่วมกันแต่มี
เป้าหมายทีขัดแยง้กันในตวัเองก็จะเกิดปัญหาตามมา ทาํให้คนทาํงานแต่ละ
หน่วยงานเกิดความขดัแยง้กนัขึนมาอีกดว้ย 
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 อีกกรณีทีเห็นไดช้ดั คือ KPI สาํคญัขององค์กร เช่น การส่งมอบตรง
เวลา หน่วยงานไหนควรรับผดิชอบบา้ง ทวัไปอาจจะคิดว่ามีแค่หน่วยงานผลิต 
และหน่วยงานจดัส่ง แต่ในระบบบริหารผลงานแบบใหม่นี จะมองยอ้นจาก
เป้าหมายไปหาตน้ทางเลยว่าการส่งมอบไดต้รงเวลาเกิดจากกระบวนการใดบา้ง
ในองค์กร ซึงก็หมายความว่า ตงัแต่ จดัซือ > ออกแบบ > วางแผน > ผลิต > 
คลงัสินคา้ > จดัส่ง หน่วยงานเหล่านีมีส่วนตอ้งรับผิดชอบใน KPI ขอ้นีของ
องค์กรทงัสิน ส่วนหน่วยงานไหนจะรับผิดชอบเท่าใดนัน ค่อยไปจดันาํหนัก
ความสาํคญักนัในขนัตอนต่อไป   

 ก่อนทีเราจะเรียนรู้ขันตอนของการกระจายเป้าหมายองค์กรสู่ทีม
ผูบ้ริหารอย่างมีประสิทธิภาพนัน เราต้องเขา้ใจหลกัการสาํคญัในการกาํหนด
เป้าหมายกนัก่อน โดยเราไดเ้ขียนไวใ้นบทที 8 แลว้ว่ามีหลกัสาํคญัทงัหมด 6 

ขอ้ซึงจะไม่กล่าวรายละเอียดซาํทงัหมด แต่ในทีนีจะขอพูดถึงกระบวนการคิด
ในการกระจายเป้าหมาย จากหลกัการ 2 ขอ้ในนนั ดงันี 

 Causes and effects : หวัขอ้ KPI แต่ละตวัตอ้งมีความสมัพนัธก์นัเชิง
เหตุผล อธิบาย ทีมาทีไป ความสอดคลอ้งของเป้าหมายแต่ละตวัได ้

 Alignment : ตอ้งสอดคลอ้งกนัทุกหน่วยงานทงัองคก์ร ทงัแนวตงั และ
แนวนอน 

 ซึงในการสร้างกระบวนการคิดทีชดัเจน ขอแนะนาํในรายละเอียดถึง
การใชเ้ครืองมือในการคิดมาช่วยสร้างความเขา้ใจในเรืองนี 
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 ขออธิบายโดยใช ้ผงัโครงสร้างการทาํกาํไร  

 

หลกัคดิสําคญั ในการกระจายเป้าหมาย แบบ Causes and Effects คอื 

1) เป้าหมายหลกันนั ม ีมติอินืทีเราต้องการบรรลุผลอกีหรือไม่ 

เช่น ความสาํเร็จของการทาํงาน เราไม่ไดต้อ้งการไม่ใช่แค่ทาํเสร็จตามจาํนวน 
สิงทีเราตอ้งการคือ 

 ทาํเสร็จตามจาํนวนปริมาณทีกาํหนด 

 ทนัตามเวลาทีกาํหนดไว ้

 ผลงานมีคุณภาพดี 

 ประหยดัตน้ทุน ค่าใชจ่้าย 

 ไม่เกิดความเสียหายต่อชีวิตทรัพยสิ์นในระหว่างการผลิต 
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2) กรณเีป้าหมายหลกันนัเป็นเป้าหมายตวัเลข ตอ้งคิดว่าเป้าหมายนนั ... 
 สามารถแบ่งเป็นเป้าหมายยอ่ยๆไดห้รือไม่ มีองคป์ระกอบของ
เป้าหมายอะไรบา้ง 

 เป้าหมายยอ่ยแต่ละตวั มีสดัส่วน หรือ ตวัเลขเท่าไหร่ 

ตวัอยา่ง เช่น  
 EBIT เกิดจาก Revenue - COGS - SG&A  

 รายได ้เกิดจาก ยอดขายลกูคา้เดิม + ยอดขายลกูคา้ใหม่ + ยอดบริการ 

ซึงตวัเลขของเป้าหมายยอ่ยรวมกนัหรือหกัลบกนัแลว้ทงัหมด จะตอ้งไดต้วัเลข
เท่ากบัเป้าหมายหลกั 

 3) กรณเีป้าหมายหลกันนัไม่ใช่เป้าหมายตวัเลข ตอ้งคิดว่าเป้าหมายนนั ... 
 มี Process และ Input อะไรทีทาํใหเ้กิดเป้าหมายนนั แปลว่าตอ้งทาํ
อะไรใหเ้ป้าหมายหลกัสาํเร็จ และการกระทาํนนัตวัชีวดัคืออะไร 

 มีปัจจยัภายในอะไรบา้งทีส่งผลต่อเป้าหมายนนั กาํหนดเป็นตวัชีวดัได้
หรือไม่ 

ดงันนั ในการกระจายเป้าหมายหลกัแต่ละเป้าหมาย เราก็ใชค้าํถามกบัเป้าหมาย
นนัๆง่ายๆว่า  

โดยใชห้ลกัคิดในการกระจายเป้าหมาย 2 ขอ้ตามทีกล่าวมาข้างต้น เราก็จะ
กระจายเป้าหมายย่อยของเป้าหมายหลกันีไปไดเ้รือยๆ จนครบกระบวนการ 
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หรือปัจจยันาํเขา้สาํคญัๆทีเกียวขอ้งทงัหมด แลว้ค่อยมาดูว่าใครหรือหน่วยงาน
ใดเกียวขอ้ง หรือควรรับผดิชอบเป้าหมายยอ่ยๆเหล่านนั  

 จะอธิบายดว้ยผงัโครงสร้างเป้าหมายและกระบวนการ 

 
 หลงัจากทีเราเข้าใจเรืองของ Causes and Effects ในการกาํหนด
เป้าหมายย่อยเพือตอบโจทยเ์ป้าหมายหลกัแลว้  เราก็จะนาํแนวทางนันๆมาสู่
การกระจายเป้าหมายในระดบัองค์กรเพือให้เป้าหมายทุกหน่วยงานสอดคลอ้ง
กันทังองค์กร โดยตังต้นจากความต้องการปลายทางขององค์กร คือ กาํไร 
เติบโต และ ยงัยนื โดยมีกระบวนการกระจายเป้าหมาย ดงันี 
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1) แบ่งส่วน ของกลุ่มเป้าหมายเป็น 4 ส่วนหลกัๆ การเงิน ลกูคา้ กระบวนการ 
และ ปัจจยันาํเขา้ 
2) ในกลุ่มของเป้าหมาย Process ใหว้างผงักระบวนการทาํงานทีสาํคญั เช่น  

 กระบวนการ ขายการตลาด 

 กระบวนการผลิตจดัหา พร้อม กระบวนการคุณภาพประสิทธิภาพ 

 กระบวนการสนบัสนุน 

3) กาํหนดกลุ่มงาน Input ต่างๆ บุคลากร ทรัพยากร นวตักรรม เงิน 
4) กาํหนดเป้าหมายในแต่ละกลุ่ม ในมิติต่างๆ ตวัเลขและไม่ใช่ตวัเลข 

5) เชือมโยงเป้าหมายจากเป้าหมายหลกั สู่เป้าหมายยอ่ยในแต่ละกลุ่ม 

 จากกระบวนการคิดในการกระจายเป้าหมายแบบ Causes and Effects 

และ Alignment เราก็จะมีหลกัการและขอ้มลูเบืองตน้ในการกระจายเป้าหมายสู่
หน่วยงานต่างๆในองคก์รต่อไป 
 
ข้อมูลทต้ีองใช้ประกอบในการกระจาย KPI จากองค์กร สู่หน่วยงาน 

 1. โครงสร้างสายบงัคบับญัชาขององคก์ร 

 2. รายชือหน่วยงานทงัหมดในองคก์ร 

 3. ใบกาํหนดหนา้ทีงานของหน่วยงาน และพนกังาน 

 4. หวัขอ้ KPI ของระดบัองคก์ร (ทีไดรั้บการอนุมติัใช)้ 

 หลงัจากทีเรามีขอ้มูลครบถว้นทังหมดแลว้ เราก็จะนํามาดาํเนินการ
กาํหนดเป้าหมายของแต่ละหน่วยงาน โดยมีลาํดบัขนัตอนสาํคญัดงันี 



Goal/KPI Setting & Strategic Action Plan   145 

 

 อ.ราเชนทร พันธุเวช 

 ในการกระจาย KPI จากองคก์รสู่หน่วยงานนนั เราก็จะนาํ KPI องค์กร  
ผลงานปีล่าสุดและเป้าหมายในปีต่อไปเป็นตัวตงั แลว้ดา้นขวาของตารางคือ
รายชือหน่วยงานต่างๆทีขึนตรงต่อผูบ้ริหารสูงสุดขององค์กร เพราะ KPI 

องคก์รก็คือเป้าหมายหรือตวัชีวดัผลงานของผูบ้ริหารสูงสุดนนัเอง 

KPIs ระดับองค์กร Base Line  

(เป้าปีทแีล้ว) 

Target 

(เป้าปีน)ี 
ฝ.ขาย ฝ.

ผลติ 

ฝ.
จัดซือ 

ฝ.
จัดส่ง 

ฝ.
ซ่อม 

ยอดขาย 1,000 1,500      

% ส่งมอบตรงเวลา 95% 100%      

% ตน้ทุนต่อยอดขาย 55% 50% 
     

อตัราผลผลิต (Yield) 80% 85% 
     

……………………. ………….. ………… …… …… ……. …… …. 

 ในกระบวนการ การกระจาย KPI สู่หน่วยงานนนั ผูที้เกียวขอ้งทงัหมด
ไม่ว่าผูบ้ริหารระดบัสูง หรือผูบ้ริหารหน่วยงาน ทงัหมดควรรับรู้และมีส่วนร่วม
ในการกระบวนการนีดว้ย เพือความความเป็นธรรม รับรู้ทวักนั และมีส่วนได้
แสดงความคิดเห็น เห็นดว้ยหรือไม่ก็จะไดส้รุปใหเ้รียบร้อยในทีประชุมไดเ้ลย 

 พอจดัรูปแบบตารางเสร็จเรียบร้อย แลว้ ก็ทาํการพิจารณา KPI ของ
องค์กรเป็นหัวข้อๆไป ว่าหน่วยงานใดบ้างทีมีส่วนเกียวข้องหรือมีส่วน
รับผดิชอบกบั KPI ขอ้นนัๆ ใหท้าํเครืองหมายถกูหรือกากบาทไวก่้อน ส่วนจะ
ไดน้าํไปใชเ้ป็น KPI หน่วยงานจริงหรือไม่ ว่ากนัขนัตอนต่อไป 
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KPIs Base 

Line 

Target ฝ.ขาย ฝ.ผลติ ฝ.
จัดซือ 

ฝ.
จัดส่ง 

ฝ.
ซ่อม 

ยอดขาย 1,000 1,500      

% ส่งมอบตรงเวลา 95% 100%      

  - % การผลิตไดต้ามแผน 95% 98%      

  - % การจดัซือวตัถุดิบทนัเวลา 98% 100%      

% ตน้ทุนต่อยอดขาย 55% 50%      

  - % ตน้ทุนวตัถุดิบ 30% <28%      

อตัราผลผลิต (Yield) 80% 85%      

  - % เครืองจกัร Breakdown 5% <3%      

……………………. …… …… …… …… ……. …… …. 

 จากตารางใน ขอ้ 2 ตวัอย่าง KPI ขององค์กรในหัวขอ้ % ส่งมอบตรง
เวลานัน ในการกระจายเบืองตน้ จะเห็นว่า มี 4 หน่วยงานทีเกียวขอ้ง คือ ฝ่าย
ขาย, ฝ่ายผลิต, ฝ่ายจดัซือ และฝ่ายจดัส่ง  แต่พอจะนาํมากาํหนดเป็น KPI ของ
หน่วยงาน เราตอ้งพิจารณาว่า จะรับผิดชอบ KPI ขององค์กรหัวขอ้นันร่วมกนั 
หรือ จะแปลงมาเป็นหวัขอ้ทีสนบัสนุน KPI ขอ้นันขององค์กร ทีหน่วยงานเรา
รับผดิชอบโดยตรง เช่น 

 KPI องคก์รคือ %ส่งมอบตรงเวลา   

 >> แปลงเป็น   % การผลิตไดต้ามแผน (ฝ่ายผลิต) 
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 >> แปลงเป็น   % การจดัซือวตัถุดิบทนัเวลา (ฝ่ายจดัซือ) 

โดยหลกัในการกาํหนด KPI ของหน่วยงาน หรือ KPI ตามลกัษณะงาน คือ 

 หน่วยงานนี ถกูตงัขึนเพือทาํอะไร มีหนา้ทีสาํคญัอะไรบา้ง 
 อะไรคือผลงานของหน่วยงาน และจะวดัผลงานไดจ้ากอะไร 

 มีเป้าหมายสาํคญัร่วมกบัหน่วยงานอืน หรือมีงานสาํคญัทีหน่วยงาน
อืนร้องขอ อะไรบา้ง 

 จะมีการพฒันาระบบงาน หรือพฒันาบุคลากรอยา่งไรบา้ง 

 หน่วยงานนีมขีอ้กาํหนดมาตรฐาน หรือระบบอืนๆ อะไรบา้งทีตอ้ง
ปฏิบติั 

KPIs Base 

Line 

Target ฝ.ขาย ฝ. 
ผลติ 

ฝ. 
จัดซือ 

ฝ. 
จัดส่ง 

ฝ.ซ่อม 

1 : KPI ทีมาจากบริษทัฯ 
       

% ส่งมอบตรงเวลา 95% 100%      

  - % การผลิตไดต้ามแผน 95% 98% 
     

% ตน้ทุนต่อยอดขาย 55% 50% 
     

อตัราผลผลิต (Yield) 80% 85% 
     

2 : Functional KPI  
       

% ความคืบหนา้โครงการ A - 100% 
     

% งานเคลม 0.5% <0.3% 
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 ในทุกองคก์ร ในแต่ละปี ก็อาจมีกิจกรรมขององคก์ร หรือ กิจกรรมของ
หน่วยงานใดหน่วยงานหนึง ทีจาํเป็นตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากพนักงานทุก
คนในองคก์ร อาจจะไม่ใช่กฎระเบียบขอ้บงัคบั แต่ก็ตอ้งการความร่วมมือจาก
ทุกหน่วยงาน ดังนันจึงต้องมีการบรรจุ เป็นประเภทหัวขอ้ตัวชีวดัในความ
ร่วมมือ หรือ เพือใหเ้นน้ปฏิบติั เช่น ในปีนี องคก์รจะเนน้เรืองการสร้าง ค่านิยม 
และวฒันธรรมองคก์ร หรือ เนน้ทาํ 5 ส. เป็นตน้  

 เมือกาํหนด KPI ของหน่วยงานครบถว้นทุกประเภทแลว้ ก็ให้ทาํการ
เรียงลาํดับความสําคัญ ของหัวข้อ KPI ของหน่วยงาน โดยการเรียงลาํดับ
ความสาํคญันนั มีหลกัพิจารณาดงัต่อไปนี 

 KPI ทีรับโดยตรงมาจากองคก์ร และรับมาหน่วยงานเดียว? 

 KPI ทีรับโดยตรงมาจากองคก์ร แต่รับร่วมกบัหลายหน่วยงาน? 

 KPI ทีเกิดจากการร้องขอการสนบัสนุนจากหน่วยงานอืน? 

 KPI ทีเป็นงานโครงการขององคก์รระยะยาว/การปรับปรุงงาน? 

 KPI ทีสาํคญัของงานประจาํ? 

 หลายคนอาจมีคําถามในใจว่า ทาํไม KPI ซึงเป็นงานประจาํ ของ
หน่วยงานถึงตอ้งจดัลาํดบัไวห้ลงัสุด เหตุผลก็คือ งานประจาํนนัถือเป็นหน้าทีๆ
ตอ้งปฏิบติั ถึงไม่ระบุใน KPI ก็ต้องปฏิบัติอยู่แลว้ โดยเฉพาะอย่างยิง งาน
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ประจาํทีไดต้ามเป้าหมายอยู่แลว้ ก็ไม่ควรระบุเป็นหัวขอ้ KPI ดว้ยซาํ เพราะ 
การประเมินผล ดว้ย KPI ใหเ้ป็นหลกัเกณฑ ์พิจารณาผลงานทีเพิมขึน เพือเป็น
ฐานใหก้ารใหผ้ลตอบแทนเพิมแก่พนกังานนนัเอง 

KPIs Base 

Line 

Target ฝ.ขาย ฝ.
ผลติ 

ฝ.
จัดซือ 

ฝ.
จัดส่ง 

ฝ.ซ่อม 

1 : KPI ทีมาจากบริษทัฯ        

% ส่งมอบตรงเวลา 95% 100%  6    

  - % การผลิตไดต้ามแผน 95% 98%  1    

% ตน้ทุนต่อยอดขาย 55% 50%  3    

อตัราผลผลิต (Yield) 80% 85%  2    

2 : KPI ทีกาํหนดเพิม        

% ความคืบหนา้โครงการ A - 100%  5    

% งานเคลม 0.5% <0.3%  4    

KPIs Base 

Line 

Target ฝ. 
ขาย 

ฝ. 
ผลติ 

ฝ. 
จัดซือ 

ฝ. 
จัดส่ง 

ฝ. 
ซ่อม 

1 : KPI ทีมาจากบริษทัฯ 
       

% ส่งมอบตรงเวลา 95% 100%  10    

  - % การผลิตได้ตามแผน 95% 98% 
 30    

% ตน้ทุนต่อยอดขาย 55% 50% 
 

15    

อตัราผลผลิต (Yield) 80% 85% 
 

20 
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2 : KPI ทีกาํหนดเพิม 
       

% ความคืบหนา้โครงการ A - 100% 
 

10 
   

% งานเคลม 0.5% <0.3% 
 

15 
   

รวมคะแนนประเมินผลงาน    
100 

   

ในการกาํหนดนาํหนกัคะแนน มีหลกัเกณฑด์งันี 

  คะแนนเต็มเท่ากนัทุกหน่วยงาน (ทุกคน) เช่น คะแนนรวม KPI ทุก
ขอ้ =  คะแนน  

  KPI ทีมีลาํดบัความสาํคญัมากกว่าตอ้งมีคะแนนไมน่อ้ยกวา่ KPI ทีมี
ลาํดบัความสาํคญัรองลงไป 

  คะแนนตาํสุดของ KPI แต่ละขอ้ไม่ควรตาํกว่า  คะแนน 

  ไม่ควรกาํหนดคะแนนเป็นจุดทศนิยม 

KPIs ของฝ่ายผลิต นําหนัก
ผลงาน 

Target ระดับผลงาน 

5 4 3 2 1 

% ส่งมอบตรงเวลา 10 100% >105% >103% >100% >98% >95% 

  - % การผลิตได้ตามแผน 30 98% 

% ตน้ทุนต่อยอดขาย 15 50% 

อตัราผลผลิต (Yield) 20 85% 

% ความคืบหนา้โครงการ A 10 100% 

% งานเคลม 15 <0.3% 

รวมคะแนนประเมินผลงาน 100 
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 สาํหรับขนัตอนสุดทา้ย ของการกาํหนด KPI ของหน่วยงาน ก็คือ การ
จดัให้อยู่ในรูปแบบของตารางประเมินผลงานของหน่วยงาน โดยในรูปแบบ
ของตารางประเมินผลงานไม่จาํเป็นตอ้งแยกประเภทของ KPI ว่าส่วนไหนมา
จากองคก์ร ส่วนไหนทีกาํหนดขึนเองในหน่วยงาน เพราะทงัหมดก็คือเป้าหมาย 
หรือตวัชีวดัผลงานของหน่วยงานนีนันเอง และตารางนีก็คือตารางประเมินผล
ของผูบ้ริหารหน่วยงานนนัๆเช่นกนั ส่วนองค์กรใดจะมี KPI ส่วนอืนๆ ในการ
ประเมินผลผูบ้ริหารหน่วยงานหรือผูจ้ ัดการ เช่น ตัวชีว ัดเรืองของทักษะ
ความสามารถ หรือสถิติการมาทาํงาน ก็ขึนอยู่กบัระเบียบนโยบายขององค์กร
นนัๆ 

 สาํหรับเรืองของการประเมินผลงาน ผมไดเ้ขียนไวแ้ลว้ ในหนังสือ 
“บริหารผลงานอยา่งไร ใหถึ้งเป้า” นะครับ ไม่ขอกล่าวในเล่มนี โดยจะขอเน้น
เฉพาะเรืองการกาํหนดเป้าหมายและจดัทาํแผนปฏิบติัการเท่านนั 
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ตวัอย่าง KPI แต่ละหน่วยงาน 

ฝ่ายผลติ ฝ่ายซ่อมบํารุง 

% การผลิต / แผน   % การซ่อมบาํรุงเชิงป้องกนัตามแผน 

Productivity   จาํนวนครังทีเครืองจกัร Breakdown 

% NC (เปอร์เซ็นตผ์ลิตภณัฑที์ไม่ไดม้าตรฐาน)   จาํนวนครังทีมีการซ่อมซาํ 
% OEE (ประสิทธิภาพโดยรวมของเครืองจกัร)    % OEE 

% Yield ของการผลิต   % Down Time / ชวัโมงงานเครืองจกัร 

% ตน้ทุนการผลิต / หน่วย   % การซ่อมเสร็จตามใบส่งซ่อม 

% Rework (เปอร์เซ็นงานแกไ้ขทาํซาํ)   % การทาํงานล่วงเวลา 
อตัราผลผลิตต่อคน     

% การทาํงานล่วงเวลา   ฝ่ายประกนัคุณภาพ 

    จาํนวนครังทีลกูคา้ร้องเรียน 

ฝ่ายจัดซือ   จาํนวนครังทีพบปัญหาคุณภาพภายใน 

% การจดัซือสินคา้ไดต้รงเวลาทีกาํหนด   จาํนวนCAR จากการ Audit 

% การจดัซือไดต้รงตาม สเป็ค   จาํนวนครังทีตรวจคุณภาพผิด 

% ตน้ทุนสินคา้ / หน่วย     

จาํนวนครังทีจดัซือผิดพลาด  ฝ่ายการตลาด 

จาํนวนครังทีตรวจรับสินคา้ผิดพลาด   % ยอดขายเพิมขึนจากกจิกรรมการลาด 

% ราคาทีต่อรองได ้/ ราคาปีทีผ่านมา   % การทาํกจิกรรมการตลาดไดต้ามแผน 

จาํนวนผูข้ายเฉลียแต่ละรายการ(สินคา้หลกั)   % ตน้ทุนการตลาดต่อตน้ทุนสินคา้ 
คะแนนประเมินผูข้าย   % ค่าใชจ่้ายทีเกนิงบประมาณทีกาํหนด 
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ฝ่ายบัญชี   ฝ่ายการเงิน 

จาํนวนครังทีปิดบญัชี ผิดพลาด   จาํนวนครังทียอดเงินรายรับ-รายจ่ายไม่ตรงกนั 

จาํนวนครังทีขอ้มูลผิดพลาด   จาํนวนครังทีเอกสารการเงินผิดพลาด 

จาํนวนขอ้บกพร่องจากการ Audit   จาํนวนขอ้บกพร่องจากการ Audit 

จาํนวนครังทีปิดงบการเงินส่งล่าชา้   จาํนวนครังทีเงินขาดสภาพคล่อง 

มูลค่าการถูกปรับ/จ่ายเงินเพิม   มูลค่าดอกเบีย OD 

    ผลตอบแทนการบริหารเงิน 

ฝ่ายขาย   จาํนวนครังทีทาํ/จ่ายเช็คผิดพลาด 

มูลค่ายอดขายรวม   ระยะเวลาเกบ็หนีเฉลีย (A/R Day) 

มูลค่ายอดขายต่างประเทศ     

จาํนวนร้านคา้ตวัแทนจาํหน่าย   ฝ่ายบุคคล 

% ลูกคา้เกา่ซือต่อเนือง   % การพฒันาตามผลประเมิน 

% ลูกคา้ใหม่ทีเพิมขึน   % การสรรหาตรงเวลา 

ระยะเวลาเกบ็หนีเฉลีย (A/R Day)   จาํนวนขอ้ขดัแยง้ทางแรงงาน 

จาํนวนครังทีลกูคา้ร้องเรียน รายได ้/ จาํนวนพนกังาน 

% ทีพนกังานขายอยู่ผ่านทดลองงาน จาํนวนครังทีการจ่ายค่าจา้ง / สวสัดิการผิดพลาด 

% คะแนนความรู้พนกังานขายผ่านเกณฑ ์ % พนกังานเขา้รับฝึกอบรมตามแผน 

 % ค่าใชจ่้ายงานขาย / ยอดขาย % การผ่านทดลองงานของพนกังานใหม่ 

  

ฝ่าย IT / Graphic Design ฝ่ายจัดส่ง 

จาํนวนครังที Server down  % การจดัส่งไดต้รงตามแผน 

% ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ % ค่าขนส่งต่อตน้ทุนสินคา้ 
จาํนวนงาน IT ใหม่ทีพฒันาใชง้านได้ มูลค่าความค่าเสียหายจากการขนส่ง/จดัเกบ็ 

% ความคืบหนา้โครงการ วางระบบ IT จาํนวนรายการสินคา้ทีจดัส่งผิดพลาด 

จาํนวนครังทีแกไ้ขงานซาํ % ค่าใชจ่้ายการขนส่ง / ยอดขาย 

  จาํนวนครังทีลกูคา้ร้องเรียน 
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PART - IV 

(Strategic Action Plan) 
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 จากทีเราคุยกันมาตังแต่เริมตน้ถึงความยากลาํบากในการขับเคลือน
ธุรกิจใหป้ระสบความสาํเร็จนนั มีปัญหาอุปสรรคหลายประการทงัเป้าหมายที
ทา้ทายขึน การแข่งขนัทีสูงขึนและปัจจยัภายนอกทีเปลียนแปลงอยูต่ลอดเวลา 

 ดังนันหัวใจสําคัญของการบริหารผลงาน  นอกจากการกําหนด
เป้าหมายตัวชีวดัให้มีประสิทธิภาพตอบโจทยอ์งค์กรและสอดคลอ้งกันทัง
องคก์รแลว้ สิงสาํคญัมากทีสุดอีกประการคือการทาํให้เป้าหมายนันๆบรรลุผล 
ซึงจาํเป็นอยา่งยงิทีตอ้งมีการจดัทาํแผนปฏิบติัการทีมนัใจว่าจะบรรลุเป้าหมาย
มากทีสุด นนัเอง  

 ในการทําแผนการทาํงานนันมีแผนอยู่หลายประเภท ต่างกันตรง
วัตถุประสงค์และวิธีการในการทําแผนงานนันๆ   ซึงในเล่มนีจะขอเน้น
รายละเอียดเฉพาะการทาํแผนปฏิบติัการเท่านนั ซึงต่างจากแผนอืนๆคือ 

 

 แต่ก่อนทีจะเจาะลกึในเรืองการทําแผนปฏิบตักิาร เรามาดูภาพรวมกนั
ก่อนว่าแผนงานมกีปีระเภท อะไรบ้าง 
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1. แผนงานประจาํ (Operation Plan) 
 แผนงานนีจดัทาํเพือเป็นแม่แบบแนวทางในการปฏิบติั เพือใชอ้า้งอิง
การทํางาน ความก้าวหน้างาน รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรต่างๆ แม้แผน
ลกัษณะนีเป็นเรืองทีทาํอยูป่ระจาํไม่มีความซบัซอ้นหรือตอ้งคิดวิเคราะห์อะไร
ใหม่ๆ  แต่ประโยชน์ทีเห็นไดช้ดัเจนคือใชเ้ป็นเครืองมือในการประชุมติดตาม
ผลงานว่ามีสิงใดผดิพลาดหรือนอกเหนือจากแผนงานบา้ง เพือสามารถปรับปรุง
แกไ้ขไดท้นัท่วงที 

2. แผนงานโครงการ (Project Plan) 

 ใช้ในกรณีมีโครงการในความรับผิดชอบทีตอ้งดาํเนินการ เป็นการ
วางแผนภาพรวมทงัหมดของโครงการ กระบวนขนัตอนการดาํเนินโครงการ 
เงือนไขเวลา ทรัพยากร งบประมาณ แนวทางปฏิบติัต่างๆ  

3. แผนกลยุทธ์ (Strategic Plan)  
 แผนกลยุทธ์ เป็นแผนงานสําหรับรองรับสิงทีจะเกิดในอนาคต 
โดยมากจะเป็นแผนทีใชใ้นระดบันโยบายขององคก์ร เพือประมาณการสิงทีจะ
เกิดขึนในอนาคต ระยะกลางและระยะยาว 3-5 ปี หรือ 10 ปีขา้งหน้า แผน
ประเภทนีจะไม่มีรายละเอียดมากนกั ตวัเลขมกัระบุเป็นตวัเลขคาดการณ์ในแต่
ละด้าน เพราะเป็นการวางแผนเพือให้เห็นแนวทางภาพรวมในอนาคต  บาง
องคก์รอาจเรียกว่าแผนยทุธศ์าสตร์ก็ได ้
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4. แผนปฏบิัตกิาร (Action Plan) 

 แผนปฏิบติัการในทีนี หมายถึงการจดัทาํแผนเพือทีจะลงมือปฏิบติัให้
บรรลุเป้าหมาย  ในเมือองคก์รหรือหน่วยงานไดมี้การกาํหนดเป้าหมายขึน และ
เป้าหมายนนัมกัทา้ทายขึนยากขึน เราจึงตอ้งมีการวางแผนเพือไม่ให้เกิดความ
ผดิพลาดและสร้างโอกาสในการบรรลุเป้าหมายใหม้ากทีสุด 

การทําแผนงานสําคญัอย่างไร ทําไมต้องจดัทําแผนงาน  
สรุปโดยภาพรวมทงัหมด การจดัทาํแผนงานในประเภทต่างๆ ก็เพือ  

 . เพือทาํใหเ้ป้าหมายจะบรรลุผล 

2. บริหารจดัการทรัพยากร 
3. ลดความเสียง ความผดิพลาด 

4. ใหก้ารทาํงานสอดคลอ้งกนั ลดความขดัแยง้ระหว่างหน่วยงาน 

5. จดัลาํดบัความสาํคญัในการทาํ 
6. เครืองมือในการมอบหมายงาน และติดตามผลงาน 

 ในเนือหาส่วนนีเราจะเนน้กนัในเรืองของการทาํแผนปฏิบติัการ เชิงกล
ยทุธ ์โดยจะตอ้งเป็นแผนปฏิบติัการทีทาํแลว้ไดป้ระสิทธิผลจริงๆ 
แต่ก่อนทีจะเริมทาํแผนปฏิบติัการนนั เราตอ้งมีการเตรียมความพร้อมในดา้น
ต่างๆ ดงันี 

1. เขา้ใจทิศทางองคก์ร วิสยัทศัน์ พนัธกิจ ยทุธศาสตร์, กลยทุธ์ 
2. มีเป้าหมาย ตวัชีวดัผลงาน (KPIs) ทีชดัเจน  
4. รู้ผงักระบวนการเดิม บทบาทหนา้ทีของ ผูเ้กียวขอ้ง 

5. รู้ขอ้จาํกดัในทรัพยากรดา้นต่างๆ 
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ภาพรวมและองค์ประกอบของแผนปฏิบัตกิาร 

 

ตารางแผนปฏิบตักิารทีเสร็จสมบูรณ์แล้ว มอีงค์ประกอบ 4 ส่วนหลกั คอื 

1. ส่วนของเป้าหมายหลกัและเป้าหมายยอ่ย 

2. ส่วนของแผนและรายละเอียดของแผน 

3. ส่วนของการติดตามผล บนัทึกปัญหาในการปฏิบติัตามแผน 

4. ส่วนของการ ปรับแผน ปรับปรุงแกไ้ขการปฏิบติังาน 

รายละเอยีดสําคญัของตารางแผนปฏิบัตกิาร ประกอบด้วย 

1. การกาํหนดเป้าหมาย และตวัชีวดัหลกั และ ตวัชีวดักิจกรรม 

2. ขนัตอน กิจกรรมในการดาํเนินการ 

3. การระบุทรัพยากร, ผูรั้บผดิชอบ, งบประมาณ 

4. ตารางเวลา เพือบนัทึกแผนและผลการดาํเนินงาน  
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 ดงันนัการจดัทาํแผนปฏิบติัการในเบืองตน้ ก่อนดาํเนินการเราจะตอ้งมี
การกาํหนดเป้าหมายและลงรายละเอียดของแผน ระบุวิธีการการดาํเนินการ
ต่างๆ ซึงในกระบวนการเขียนแผนปฏิบัติการนันไม่ใช่เรืองยากสําหรับ
ผูบ้ริหารทุกๆท่าน เพราะเขียนแผนกนัเป็นประจาํอยูแ่ลว้ แต่ส่วนทียากทีสุดใน
การทาํแผนปฏิบติัการ คือ 

 เพราะถา้เป้าหมายนันๆ เป็นเป้าหมายทีผูรั้บผิดชอบรู้อยู่แลว้ว่าจะทาํ
อยา่งไรใหส้าํเร็จ เราก็คงไม่ตอ้งเสียเวลาทาํแผนปฏิบติัการ และก็หมายความได้
ว่าเป้าหมายนนัง่ายเกินไปไม่ทา้ทาย และอาจไม่สาํคญัพอทีจะนาํไปกาํหนดเป็น
เป้าหมายเสียดว้ยซาํไป 

 ดงันันก่อนเขา้สู่กระบวนการทาํแผนปฏิบติัการ ผมขอพูดถึงแนวคิด 
หรือผงัความคิดในการออกแบบแผนปฏิบติัการ ซึงมนัก็คือการคิดวิเคราะห์ 
และหาแนวทางบรรลุเป้าหมายนนัเอง ซึงการคิดวิเคราะห์นีเราไดเ้รียนรู้กนัมา
ในระดบัหนึงแลว้ในการเรืองของแนวทางการกาํหนดกลยทุธ ์ 
 ในบทนี เราก็จะนาํแนวทางการกาํหนดกลยุทธ์มาประยุกต์ใชก้บัการ
ออกแบบแผนปฏิบัติการด้วย ซึงผูรั้บผิดชอบในการทาํแผนนีจาํเป็นต้องมี
ความรู้และทกัษะดา้นต่างๆคลา้ยกบัการทาํกลยทุธเ์ช่นกนั คือตอ้งมี  

 ความรู้ความเขา้ใจในการทาํงานนนัๆเป็นอยา่งดี 

 มีทกัษะในการคิดอยา่งเป็นระบบ การคิดเชิงวิเคราะห์ 

 และ มีความคิดสร้างสรรค ์ในการหาแนวทางบรรลุเป้าหมาย   
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 โดยหวัใจสาํคญัของผงัความคิดนีคือ หากเราพยายามออกแบบวิธีการ
เพือตอบโจทยเ์ป้าหมายหลกัโดยตรง  เราจะได้เพียงไม่กีวิธีการและอาจเป็น
วิธีการทีไม่สามารถตอบโจทยไ์ดอ้ยา่งแทจ้ริง  

ในบทนี เราขอยกตวัอยา่งเป้าหมายสาํคญัขอ้หนึงขององคก์รทวัๆไปคือ 
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 เรามีโจทยใ์นเรืองการผลิตและส่งมอบสินคา้ใหล้กูคา้ตามกาํหนด ซึงปี
ทีผา่นๆมาเราไม่สามารถส่งมอบไดต้ามกาํหนดทงัหมด แต่ปีนีเราตงั KPI การ
ส่งมอบตามกาํหนด โดยตงั Target เป็นเปอร์เซ็นต ์= 100% 

หลกัคิดสาํคญัคือ เราควรใชค้าํถามแบบไหนในการหาทางบรรลุเป้าหมาย  

ถา้เราถามแบบที 1 คาํตอบมักเป็นคาํตอบแบบกล่าวโทษ หรือระบุไปยงั
หน่วยงานใดหรือหลายหน่วยงานทีคิดว่าเป็นตน้เหตุ แต่ถา้ถามแบบที 2 เราจะ
ไดปั้จจยัทีครอบคลุมทงัหมดทีจะทาํใหเ้ราบรรลุเป้าหมาย  แลว้ค่อยมาวิเคราะห์
ในแต่ละปัจจัยว่าอะไรบ้างเป็นปัญหาสาเหตุทีแท้จริง แล้วก็หาทางลงมือ
แกปั้ญหานนัๆ หรือดาํเนินการใหเ้ป้าหมายยอ่ยนนับรรลุผล 

 สรุปสันๆ คอื ผงัความคดิในการออกแบบแผนปฏิบัตกิารเชิงกลยุทธ์ 
เรามกีระบวนการดําเนินการตามขันตอนต่อไปน ี
 . เลือกเป้าหมายหลกั และกาํหนดเป้าหมายรอง หรือ มิติอืนๆ 

 . วิเคราะห์เป้าหมาย ปัจจยั / สาเหตุ, Gap, ลาํดบัสาํคญั 
 . ออกแบบทางเลือก แนวทางบรรลุเป้าหมาย 

 4. ประเมินทางเลือก โอกาสสาํเร็จ, ความเสียง 

 5. จดัทาํตารางแผนการปฏิบติัการเชิงกลยทุธ ์
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 ขอ้สําคัญคือตอ้งอย่าลืมว่า แผนปฏิบติัการเราทาํเพือบรรลุเป้าหมาย 
หรือตวัชีวดัขอ้ใดขอ้หนึง ดงันนัการทาํแผนปฏิบติัการตอ้งมีโจทยเ์ป็นเป้าหมาย
หรือตัวชีวดัทีชัดเจน เป้าหมายคืออะไร ตัวชีวดัคืออะไร มีกรอบระยะเวลา
เท่าไหร่  ดงันนัแผนปฏิบติัการนนัเมือทาํตามแผนแลว้ ตอ้งช่วยใหเ้ป้าหมายนัน
บรรลุผล 

 เมือทราบแนวทางคร่าวๆแลว้ ต่อไปเราก็จะเข้าสู่กระบวนการการ
จดัทาํแผนปฏิบติังานเชิงกลยทุธ ์ต่อไป  
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การกําหนดเปาหมาย 
และ วิเคราะหเปาหมาย 

บทท่ี 11  
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ภาพรวมกระบวนการ จดัทาํแผนปฏิบติัการมีดงันี 

 

 ภาพรวมการจดัทาํแผนปฏิบติัการทงัหมด เราไดท้ราบไปในเบืองตน้
แลว้ ว่ามีทงัหมด 5 ขนัตอน ขนัทีตอนสาํคญัมากและเป็นขนัตอนแรกคือการ
กาํหนดเป้าหมาย  ขนัตอนนีถา้เราทาํไม่ถูกตอ้ง ก็จะทาํให้ขนัตอนทีเหลืออาจ
ผดิเพียนไป อาจไดแ้ผนปฏิบติัการทีไม่ตอบโจทยเ์ป้าหมายอยา่งแทจ้ริงก็ได ้

 ดงันนัต่อจากนีเราก็จะมาดูในรายละเอียดกนัว่า การกาํหนดเป้าหมาย
เพือจดัทาํแผนปฏิบติัการ มีวิธีการอยา่งไร  
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การกาํหนดเป้าหมาย มหีลกัสําคญัดังต่อไปนี 
1) กาํหนดเป้าหมายหลกั ทีจะจดัทาํแผนปฏิบติัการเชิงกลยทุธ ์โดย
เป้าหมายหลกัตอ้งชดัเจน ว่าเป้าหมายคืออะไร KPI คืออะไร Target 

เท่าไหร่ ต่างจากตวัเลขทีทาํไดเ้ดิมเท่าไหร่ มีกรอบเวลาในการบรรลุผล
เท่าไหร่ ส่งผลหรือเกียวขอ้งกบัเป้าหมายอืนอยา่งไร 

2) เป้าหมายหลกันนั สามารถแบ่งเป็นเป้าหมายยอ่ยๆ หรือมีมิติอืนๆของ
เป้าหมายไดห้รือไม่ เพือสามารถหาแนวทางบรรลุผลในแต่ละมิติ 

3) ถา้ตอ้งแบ่งเป้าหมายนนั เป็นแบบรายเดือน จะกาํหนดอยา่งไร  
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ตวัอย่างการกาํหนดเป้าหมาย  
1) กาํหนดเป้าหมายให้ชัดเจน 

 KPI หลกั คือ เปอร์เซ็นต์การส่งมอบตามกาํหนด Target = % ซึง 
เปอร์เซ็นตก์ารส่งมอบตามกาํหนดนีตอ้งสือสารให้ตรงกนัในองค์กร ว่าไม่ใช่
แค่วดัผลการทาํงานของกระบวนการขนส่งเท่านัน แต่วดัผลงานนับตงัแต่เมือ
รับ Order จากลกูคา้ จนถึงการส่งมอบสินคา้ถึงมือลูกคา้ เทียบกบักาํหนดเวลา
การส่งมอบทีกาํหนดไว ้ถา้สมมุติตวัเลขสถิติของปีทีผา่นมาคือ ทาํได ้90% 

ซึงสามารถเขียนเป็นตารางกาํหนดเป้าหมายไดด้งันี 

ตัวชีวัดผลงานหลัก 
(Key Performance Indicator) 

ผลงานปี 

ทีผ่านมา 
ผลต่าง เป้าหมาย 

ปีนี 

% การส่งมอบสินคา้ตามกาํหนด 90% 10% 100% 

 ในเรืองความชดัเจนของเป้าหมายอีกมุมมองหนึงทีมองขา้มไม่ไดคื้อ 
เราตงัโจทยถ์กูตอ้งหรือไม่  หมายถึงเป้าหมายหรือปัญหาทีเรานาํมากาํหนดเป็น
เป้าหมายนนั เป็นปัญหาจริงๆหรือไม่ แลว้มนัส่งผลถึงอะไร 

 ยกตัวอย่างเช่น หลายหน่วยงานเวลาทาํงานไม่ทนัมกัจะเห็นปัญหา
ตามทีเขารู้สึก เช่น คนไม่พอ เลยตอ้งการขอคนเพิม ซึงในการกาํหนดเป้าหมาย
ทีแทจ้ริงตอ้งตงัคาํถามว่า คนไม่พอทีว่านันส่งผลถึงอะไร ถา้ตอบว่าส่งผลถึง
การส่งมอบงานไดต้ามกาํหนดก็หมายความว่าปัญหาปลายทางจริงๆ คือ ทาํงาน
ไม่ทันตามกาํหนด ซึงถา้มองยอ้นไปถึงปัจจัยทีส่งผลต่อการทาํงานให้ทัน
กาํหนด มีหลายปัจจยั คน, เครืองจกัร, วตัถุดิบ, วิธีการ ซึงถา้เจาะลงไปในเรือง
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ของคนเอง ก็ไม่ใช่แค่เรืองจาํนวนเท่านันทีส่งผลต่อการทาํงานให้ทันเวลา 
คุณภาพของคนก็มีผล การทาํงานไดห้ลากหลายของพนกังาน( Multi-Skill) การ
บริหารจดัการกาํลงัพล ก็ส่งผลโดยตรงต่อการทาํงานใหไ้ดต้ามกาํหนด  

 สรุปว่า เราตอ้งตังโจทยใ์ห้ถูกว่าอะไรคือปัญหาแท้ปัญหาปลายทาง 
แลว้ค่อยหาทางดาํเนินการ เพราะถา้เราตงัโจทยผ์ิด  เช่นสรุปว่าคนไม่พอคือ
ปัญหาหลกั เราอาจเสียงบตอ้งจา้งคนเพิมในปริมาณทีเกินความจาํเป็นก็เป็นได ้
ทงัๆทีการแกปั้ญหาหรือวิธีการบรรลุเป้าหมาย  มีวิธีอืนทีดีกว่า ประหยดักว่า มี
ประสิทธิภาพมากกว่า 

2) กาํหนดเป้าหมายมติอินืๆ หรือ เป้าหมายย่อย 

2.1) มองเป้าหมายในมติอินืๆ 
 เป้าหมายในการส่งมอบตามกาํหนดนัน  เราไม่ไดต้อ้งการแค่ส่งมอบ
ทนัเวลาเพียงอย่างเดียว ตอ้งคาํนึงถึงเป้าหมายในมิติอืนๆในการผลิตและส่ง
มอบอีกดว้ย เช่น 

 % การส่งมอบตามกาํหนด 

 % รายการทีถกูปฏิเสธสินคา้/สินคา้ส่งทงัหมด (คุณภาพ) 
 % ของเสียในการผลิต / จาํนวนผลิตส่งทงัหมด 

 % ชวัโมง OT / ชวัโมงงานปกติ 

 จากเป้าหมายมิติอืนๆขา้งตน้จะเห็นไดช้ดัว่า ในการทาํงานไม่ใช่มุ่งแต่
ผลิตสินคา้ส่งมอบใหท้นัโดยไม่คาํนึงถึงคุณภาพสินคา้ ทรัพยากรทีใช ้ 
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เพราะถา้ส่งทนัแต่คุณภาพไม่ดี ตน้ทุนค่าใชจ่้ายสูง ก็คงเรียกไม่ไดว้่าการทาํงาน
นนั ประสบความสาํเร็จอยา่งแทจ้ริง 

 ซึงการกาํหนดเป้าหมายให้ครอบคลุมแต่ละมิติทีสําคญัๆไวต้งัแต่ต้น 
จะทาํให้ผูเ้กียวขอ้งเกิดความตระหนัก  ทาํงานโดยมีการคาํนึงถึงผลลพัธ์และ
ผลกระทบอืนๆทีจะเกิดขึนตามมา ซึงจะทาํใหเ้ราไดผ้ลงานทีดีทีสุดในทุกๆดา้น 

2.2) กาํหนดเป้าหมายย่อย 

มีแนวคิดในการกาํหนด ดงันี 

2.2.1) กรณีเป้าหมายหลกันนัเป็นเป้าหมายตวัเลข  
 สามารถแบ่งเป็นเป้าหมายยอ่ยๆไดห้รือไม่ มีองคป์ระกอบของ
เป้าหมายอะไรบา้ง 

 เป้าหมายยอ่ย แต่ละตวั มีสดัส่วน หรือ ตวัเลขเท่าไหร่ 

ตวัอยา่ง เช่น การแบ่งยอดขายตามกลุ่มลกูคา้, ตามสินคา้ หรือ ตามพืนที 

 ยอดขาย = ยอดสินคา้ A + ยอดสินคา้ B + ยอดการบริการ 

(แต่ตามโจทยต์วัอยา่งเรืองการส่งมอบในขอ้นี ไม่ใช่กรณีแบ่งเป็นตวัเลข) 

2.2.2) กรณีเป้าหมายหลกันนัไม่ไดเ้ป็นเป้าหมายตวัเลข  
 มี Process และ Input อะไรทีทาํใหเ้กิดเป้าหมายนนั แปลว่าตอ้งทาํ
อะไรใหเ้ป้าหมายหลกัสาํเร็จ และ การกระทาํนนัตวัชีวดัคืออะไร 

 มีปัจจยัภายในอะไรบา้ง ทีส่งผลต่อเป้าหมายนนั กาํหนดเป็นตวัชีวดัได้
หรือไม่ 

ตวัอยา่งเช่น KPI หลกั คือ เปอร์เซ็นตก์ารส่งมอบตามกาํหนด 
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 การส่งมอบไดต้ามกาํหนด เกิดจากกระบวนการต่างๆ ทีตอ้งทาํไดต้าม
กาํหนดเช่นกนั ตงัแต่ฝ่ายขายทีตกลงกาํหนดส่งมอบกบัลกูคา้ จนถึงฝ่ายจดัส่งที
ตอ้งทาํใหไ้ดต้ามกาํหนด 

 

ถา้แต่ละขนัตอน ไม่สามารถทาํงานได้ตามกาํหนดเวลาของหน่วยงานตวัเอง 
การส่งมอบสินคา้ใหก้บัลกูคา้ใหไ้ดต้ามกาํหนด 100% ก็จะไม่บรรลุผล 

ตารางกระบวนการ เพอืตอบโจทย์การส่งมอบสินค้าได้ตามกาํหนด 

NO 
กระบวนการขนัตอน 

เพือการส่งมอบสินค้า ผู้รับผิดชอบ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

1 การรับ Order ลูกคา้ ขาย กาํหนด Due ทีเป็นไปไดจ้ริง 

2 การวางแผนการผลิต วางแผน วางแผนใหง้านราบรืน 

3 การออกแบบผลิตภณัฑ์ ออกแบบ ออกแบบทนัตามกาํหนด 

4 การจดัซือวตัถุดิบ จดัซือ จดัซือไดต้ามกาํหนด 

5 การผลิตสินคา้ ผลิต ผลิตใหไ้ดต้ามกาํหนด 

6 การตรวจสอบคุณภาพ QA, QC ตรวจใหถู้กตอ้งทนักาํหนด 

7 การจดัเกบ็ และจดัส่งใหลู้กคา้ จดัส่ง ขนส่งไดต้ามกาํหนด 
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 อีกหนึงประเด็นสาํคญัทีมกัพบเป็นปัญหาในการกาํหนดเป้าหมายย่อย 
ทีจะนาํไปใชใ้นตารางแผนปฏิบติัการ คือ กาํหนดเป้าหมายแบ่งเป็นรายเดือนไม่
เป็น ไม่รู้จะกาํหนดอยา่งไร 

 เช่น โรงงานรับจา้งผลิต ทีไม่เคยมีฝ่ายขาย งานเขา้เรือยๆแต่ไม่แน่ไม่
นอน บางช่วงงานมาก บางช่วงงานน้อย และเป็นงานผลิตระยะสัน เห็นงาน
ขา้งหนา้แค่ระยะไม่กีเดือน เจา้ของธุรกิจมีเป้าหมายอยูใ่นใจว่าตอ้งการยอดขาย
ปีละเท่าไหร่แต่ก็ไม่รู้จะกาํหนดเป้าหมายย่อยอย่างไร  เพราะไม่ไดว้ิงขายงาน 
แต่ลกูคา้ติดต่อมาซือเอง จึงขอสรุปแนวทางสาํคญัในการกาํหนดเป้าหมายของ
กิจการทีมีเป้าหมายลกัษณะต่างๆดงัหวัขอ้ต่อไปนี 

3) การกระจายเป้าหมายประจาํปี เป็นเป้าหมายรายเดือน 

ซึงแบ่งตามเป้าหมายรูปแบบต่างๆดงันี 

3.1) เป้าหมายเป็นตวัเลข ทีสามารถกาํหนดล่วงหน้าได้ 
 เป้าหมายประเภทนี เช่น เป้ายอดขายรายปี รายเดือน, เป้าหมายการผลิต
ตามแผนผลิต สาํหรับองคก์รทีมีฝ่ายขาย ก็จะทาํแผนงานขายประมาณการ (Sale 

Forecast)  เพือเป็นเป้าหมายหลกัขององคก์ร งานลกัษณะนีกาํหนดเป้าหมายไม่
ยาก แต่ยากตรงทาํแผนอยา่งไรใหม้ีโอกาสบรรลุเป้าหมายไดม้ากทีสุด 

3.2) เป้าหมายเป็นตวัเลข แบบไม่สามารถกาํหนดล่วงหน้าได้ 

 เป้าหมายประเภทนี ตัวอย่าง เช่น องค์กรรับจ้างผลิตทีเพิงกล่าวมา
ข้างต้น  คือเป็นการทํางานแบบตัง รับ  ไม่ รู้ว่างานจะมามากหรือน้อย 
วางเป้าหมายล่วงหนา้ไม่ได ้ ซึงกรณีนีเรามีแนวทางกาํหนดอยา่งนี คือ 
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 แบ่งกลุ่มของตวัเลขเป้าหมาย เป็นส่วนทีทราบเป้าหมายล่วงหนา้ที
ชดัเจน (ซึงถา้ไม่มีเป้าหมายทีทราบล่วงหนา้ทีชดัเจน กก็าํหนดจาก 
Demand Forecast), และส่วนของกาํลงัผลิตสูงสุดในแต่ละประเภท 
แลว้ ค่อยทาํแผนรองรับในแต่ละรูปแบบ 

ตวัอยา่ง การกาํหนดเป้าหมายผลิต ทีไม่มีตวัเลขชดัเจน 

เป้าหมาย / เดอืน ม.ค. ก.พ. ม.ีค. 
ยอดผลิตทีทราบชดัเจน (ถา้มี) 
หรือตงัเป้าจาก Demand Forecast 

   

   - Model A 1,000 800 500 

   - Model B 1,300 900 700 

   - Model C 1,000 700 900 

จาํนวนยอดผลิตรวม 3,300 2,400 2,100 

ความสามารถผลิตไดเ้พิมเติม 

(กาํลงัผลิตสูงสุด 5,000 / เดือน) 1,700 2,600 2,900 

 สมมุติกรณี การผลิตแต่ละโมเดลใชก้ระบวนการผลิตทีปรับเปลียนทดแทนกนัได ้

 จากตารางขา้งตน้ เป้าหมายทีทราบชดัเจน ก็ทาํแผนตามขนัตอน 

 ส่วนเป้าหมายทียงัไม่ทราบอนาคต ใหก้าํหนดในมุมของการพฒันา
ประสิทธิภาพ เพือการรองรับงานผลิตทีอาจจะเกิด  เช่น อตัราการผลิต/
เดือน , เปอร์เซ็นตข์องเสีย, ตน้ทุน/ชิน เป็นตน้ 
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3.3) เป้าหมายไม่เป็นตวัเลข  
 เป้าหมายประเภทนีเช่น งานโครงการต่างๆ การปรับปรุง การวางระบบ
ต่างๆ นอกจากเรามีเป้าปลายทางคือกาํหนดแลว้เสร็จของโครงการแลว้ เรา
จาํเป็นตอ้งกาํหนดเป้าเป็นรายเดือนดว้ย เพือใชติ้ดตามผลงาน โดยเป้าหมาย
ประเภทนี แบ่งเป็นเป้ารายเดือนไดด้งันี 

 กาํหนดเป็น เปอร์เซ็นตค์วามคืบหนา้ (หากระบุไดเ้ป็นเปอร์เซนต)์ 
 กาํหนดเป็น Check List ว่าแต่ละเดือนตอ้งเห็นผลงานอะไร เช่น 
เหมือนการสร้างบา้นทวัๆไป สมมุติกาํหนดเสร็จ 4 เดือน 

     - เดือนแรกเราตอ้งเห็นโครงสร้างฐานราก เสาบา้น 

    - เดือนทีสอง เราควรเห็นหลงัคาบา้น ผนงับางส่วน 

    - เดือนทีสามเราควรเห็นผนงั ประตูหนา้ต่างครบถว้น 

    - เดือนสุดทา้ยตอ้งเห็นครบทุกอยา่ง สี รัว สนามหญา้ ต่าง 

(ในทางปฏิบติังานก่อสร้างจะมีแผนความคืบหนา้งานทีชดัเจน ซึงจะ
แสดงความคืบหนา้ในลกัษณะของ S-Curve ซึงสะทอ้นจากมลูค่างาน
ก่อสร้างทีคืบหนา้ในแต่ละเดือน) 

จากแนวทางการกาํหนดเป้าหมายทงัหมดทีกล่าวมา เราสามารถสรุปไดด้งันี 

สรุป ขันตอนที 1 การกาํหนดเป้าหมาย มใีจความสําคญัคอื 

1) กาํหนดใหช้ดัเจน KPI คืออะไร, ตวัเลขเป้าหมาย, เวลา, Gap  
2) กาํหนดเป้าหมายมิติอืนๆ หรือ กาํหนดเป้าหมายยอ่ย เพือวิเคราะห์ 

3) แบ่งเป้าหมายเป็นรายเดือน เพือทาํแผนรายเดือน และการติดตามผล 
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 ในการทําแผนปฏิบัติการ หากเรากาํหนดเป้าหมายแล้วออกแบบ
แนวทางปฏิบติัเลยในทนัที จะเกิดผลเสียอยา่งไรบา้ง? ซึงแน่นอนว่าหลายท่าน
คงมีประสบการณ์เรืองนีเป็นอย่างดี ถา้เราวางแผนลงมือโดยไม่วิเคราะห์ให้ดี
ก่อน เราอาจเกาไม่ถูกทีคัน  ทาํงานไม่ถูกวิธี เสียเวลา เสียงบประมาณ เสีย
ทรัพยากร ดงันนัการวิเคราะห์เป้าหมายถือเป็นขนัตอนทีสาํคญัมากๆ 

โดยมวีตัถุประสงค์ของการวเิคราะห์ กค็อื  
 รู้ปัจจยัทีส่งผลถึงเป้าหมายทีครบถว้นชดัเจน 

 เขา้ใจสาเหตุทีแทจ้ริงของปัญหา หรือเป้าหมาย 

 ตดัประเด็นทีไม่เกียวขอ้งออกไป 

 ลาํดบัความสาํคญัของเป้าหมายและปัจจยัทีส่งผลกระทบ 
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โดยการวเิคราะห์เป้าหมาย มขีนัตอนสําคญัดงัต่อไปนี 
1) หาความแตกต่าง (Gap) ของเป้าหมายยอ่ยกบัสถานะปัจจุบนั 

2) ตดัประเด็นทีไม่มีปัญหา หรือ ไม่มีผลต่อเป้าหมายออกไป 

3) วิเคราะห์กระบวนการหรือปัจจยั ทีส่งผลต่อเป้าหมายจริงๆ 

4) สรุปปัญหาทีแทจ้ริง ลาํดบัความสาํคญั 

 มาถึงจุดนี หมายคนอาจสับสนว่า การกาํหนดเป้าหมายและวิเคราะห์
เป้าหมายแตกต่างกันอย่างไรเพราะดูวิธีการแลว้หลายส่วนในการกําหนด
เป้าหมายน่าจะถือเป็นการวิเคราะห์มากกว่า คาํตอบคือ อยา่ซีเรียสครับ ขนัตอน
นนัจะเรียกว่าอะไรไม่สาํคญั เพราะ 

 อย่าสนใจเรืองชือครับ ทาํแลว้ตอบโจทย์ใชง้านไดก้็พอครับ หรือจะ
รวมการกาํหนดและวิเคราะห์เป้าหมาย เป็นขนัตอนเดียวกนัก็ไม่ผดิอะไร 

เรามาดูรายละเอยีดในแต่ละขันตอนของการวเิคราะห์ ดงัต่อไปน ี

ลาํดบัที 1 เป้าหมายกบัปัจจุบันแตกต่างกนัอย่างไร  
 - ต่างกนัในแง่ไหน ปริมาณ จาํนวน คุณภาพ ฯลฯ 
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ตวัอยา่ง ตารางการเปรียบเทียบ ตวัเลขผลงานทีผา่นมา และเป้าหมาย 

ตัวชีวัดผลงานหลัก 
(Key Performance Indicator) 

ผลงานปี 

ทีผ่านมา 
ผลต่าง เป้าหมาย 

ปีนี 

% การส่งมอบสินคา้ตามกาํหนด 90% 10% 100% 

% รายการลูกคา้ Reject สินคา้ 0% 0% 0% 

% ของเสียในการผลิต 0.1% 0% 0.1% 

% ชวัโมง OT / ชวัโมงงานปกติ 12% 0% 12% 

 จากการเปรียบเทียบ Gap ของเป้าหมายในแต่ละมิติ เราจะพบว่า 
เป้าหมายทียงัไม่บรรลุผลคือ การส่งมอบเพียงเรืองเดียว  ส่วนเรืองสินคา้ทีถูก
ลูกค้าปฏิเสธการรับ, ของเสีย อาจอยู่ในเกณฑ์ทีพึงพอใจหรือไม่ซีเรียสจึง
กาํหนดเป้าหมายแค่รักษาระดบัไม่ให้มากกว่าเดิมเท่านัน  ส่วนในมุมของ OT 

ผูบ้ริหารอาจเห็นว่าเหมาะสมแลว้ทงัเรืองค่าใชจ่้าย และขีดจาํกดัศกัยภาพของ
พนกังาน จึงตงัเป้าหมายไม่ให้เพิม OT แต่มุ่งให้ผูรั้บผิดชอบพยายามปรับปรุง
งานส่วนอืนๆแทน  

ลาํดบัที 2  ตดัประเดน็ทไีม่มปัีญหา หรือไม่มผีลต่อเป้าหมายออกไป 

 จากตวัอยา่งในลาํดบัที 1 สรุปว่าตอนนี เรามีเป้าหมายสาํคญัเรืองเดียว
คือเรืองของการส่งมอบสินคา้ใหท้นัตามกาํหนด ซึงเราก็จะมาทาํการวิเคราะห์
โดยละเอียดต่อไปว่าการส่งมอบไม่ทนัตามกาํหนดนันเกิดจากอะไร เพือจะได้
ออกแบบแผนปฏิบติัการไดถ้กูตอ้งตรงประเด็นนนัเอง 
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ลาํดบัที 3  วเิคราะห์กระบวนการหรือปัจจยั ทีส่งผลต่อเป้าหมายจริงๆ 

 จากขนัตอนทีผา่นมา เราไดร้ะบุชดัเจนแลว้ว่า เป้าหมายหรือปัญหาของ
เราคือเรืองของการส่งมอบใหไ้ดต้ามกาํหนด ดงันนัขนัตอนนีเราจะมาวิเคราะห์
กันต่อว่า มีปัจจัย กระบวนการ หรือสาเหตุอะไรทีทําให้เราส่งมอบไม่ทัน
กาํหนดในปีทีผา่นมา  

 หากเราทราบเหตุแห่งปัญหา เราก็สามารถระบุไดเ้ลย เพราะบางเรือง
เป็นเรืองทีไม่ซบัซอ้น ผูเ้กียวขอ้งอาจมีประสบการณ์อยู่แลว้หรือเขา้ใจปัญหา
สาเหตุอยูแ่ลว้ก็ลองระบุสาเหตุทีน่าจะมีผลทาํให้ส่งมอบไม่ทนัเวลาไดเ้ลย แต่
การระบุสาเหตุโดยทันทีอาจเกิดความผิดพลาดหลายอย่างเ ช่น ระบุได้ไม่
ครบถว้น มองขา้ม ลืม หรือเกิดอคติต่อหน่วยงานใดหน่วยงานหนึง  
 ในกรณีทีเป้าหมายนนั ไม่ใช่โครงการหรือเป้าหมายเรืองใหม่ เป็นงาน
ทีเราทาํอยูม่ีขอ้มลูการทาํงานอยูแ่ลว้ การวิเคราะห์ก็ตอ้งนาํขอ้มลูต่างๆทีมีอยู่มา
อา้งอิงประกอบการวิเคราะห์ดว้ย  

การวเิคราะห์ การส่งมอบตามกาํหนด มขีนัตอนปฏบิัตดิงันี 
- การส่งมอบ มีลาํดบักระบวนการกีขนัตอนอะไรบา้ง 

- มีองคก์ระกอบ ปัจจยั ทรัพยากร คน อะไรบา้งเกียวขอ้ง 

- อะไรบา้งทีทาํใหเ้กิดปัญหา ทาํใหเ้ราไม่บรรลุเป้าหมาย 

 การดาํเนินการในกระบวนการนี ทาํเพือหาจุดทีผิดพลาดว่าเกิดจาก
กระบวนการใด องคป์ระกอบใดหรือวิธีการใด  ซึงการวิเคราะห์แบบนีจะทาํให้
เราผดิพลาดไดน้อ้ยเพราะมีความละเอียดรอบคอบชดัเจนสูง 
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การวเิคราะห์ปัญหาในกระบวนการส่งมอบสินค้า 

NO 
กระบวนการขนัตอน 

เพือการส่งมอบสินค้า 

องค์ประกอบ 

ทรัพยากร 

ผู้เกียวข้อง 

ปัญหาทีพบ 

1 การรับ Order ลูกคา้ ..... Order ด่วนแทรก 
2 การวางแผนการผลิต …. Order กระจุกตวับางช่วง 
3 การออกแบบผลิตภณัฑ์ …. - 

4 การจดัซือวตัถุดิบ …. - 

5 การผลิตสินคา้ …. สินคา้ขาด เพราะผลิตไม่ทนั 

6 การตรวจสอบคุณภาพ …. - 

7 การจดัเกบ็ และจดัส่งใหลู้กคา้ …. รถขนส่งไม่เพียงพอ 
    

ลาํดบัที 4 สรุปปัญหาทีแท้จริง ลาํดบัความสําคญั 

 จากการวิเคราะห์เบืองตน้ทีผา่นมา เราคน้พบปัจจยัทีทาํให้เราไม่บรรลุ
เป้าหมายเรืองการส่งมอบตามกาํหนด 4 ประเด็น สิงสาํคญัคือ เราตอ้งทราบให้
ไดว้่าประเด็นไหนส่งผลกระทบต่อเป้าหมายมากนอ้ยกว่ากนั โดยแนวทางทีเรา
ใชป้ระเมินความสาํคญั มาจาก 
 - โอกาสเกิด ความถีในการเกิด มากนอ้ยแค่ไหน  
 - ผลกระทบ ความเสียหาย ทีจะเกิดขึน 

 - ลาํดบัความสาํคญัในการแกไ้ข (จดัลาํดบัจาก 2 ปัจจยัขา้งตน้) 

 หากเป้าหมายทีเราตอ้งการทาํแผน เป็นเรืองการปรับปรุงการทาํงาน
หรือแกปั้ญหาการทาํงานเดิม ซึงเรามีขอ้มลูสถิติในการทาํงานเก็บไวอ้ยูแ่ลว้ เรา
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ตอ้งนาํขอ้มูลเหล่านันมาประกอบการวิเคราะห์ เพือจดัลาํดบัความสาํคญัของ
ปัญหาต่างๆเหล่านันไดช้ดัเจนว่าอะไรทีเราควรให้ความสาํคญัก่อนหลงั หรือ
อะไรสาํคญัมากนอ้ยกว่ากนั  

ตวัอยา่งขอ้มลูสถิติปัญหาทีส่งผลกระทบต่อ การส่งมอบตามกาํหนด  

 

เมือเราได้ข้อมูลทีชัดเจนในการทาํงาน เราต้องสรุปให้ได้ว่าปัจจัยเหล่านัน 
ปัจจยัไหนส่งผลกระทบเท่าใดต่อเป้าหมายหลกั ซึงในขณะเดียวกนัเราก็จะได้
ทราบชดัเจนดว้ยว่า ปัจจยัไหนมีผลต่อเป้าหมายมากนอ้ยกว่ากนั โดย  

 จากตวัอยา่ง เราสรุปไดว้่า ปัจจยัทีส่งผลต่อเป้าหมายมากทีสุดคือ 

ออเดอร์ทีกระจุกตวัเป็นบางช่วง รองมาดว้ยปัญหาการผลิตไม่ทนั และการทีมี
ออเดอร์ด่วนแทรก และสุดทา้ยคือ เรืองของปัญหารถขนส่งไม่เพียงพอ 

 และในกรณีทีเราไม่มีขอ้มลูสถิติในการทาํงานก็ตอ้งใชว้ิธีการประมาณ
การเพือเป็นขอ้มลูพิจารณาแทนครับ 
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 ส่วนในกรณีเป้าหมายหลกัหรือโจทยค์วามตอ้งการไม่ใช่เรืองของการ
แก้ไขปัญหาทีเคยเกิดขึนเดิม แต่เป็นเป้าหมายใหม่ทีต้องการบรรลุผล เช่น 
ยอดขายทีเพิมขึน  เราก็สามารถใชก้ระบวนการหลายรูปแบบร่วมกนัเพือบรรลุ
เป้าหมาย ส่วนใดเคยมีขอ้มูลหรือแนวทางอยู่แลว้ก็ทาํการวิเคราะห์แกปั้ญหา
ปรับปรุงงานแบบเดิมไป  ส่วนใดทีเป็นเป้าหมายทีไม่เคยทํามาก่อนก็ใช้
กระบวนการคิดวิเคราะห์เชิงระบบ หรือการคิดแบบกลยทุธเ์พือบรรลุเป้าหมาย
นนัๆ 

ตวัอยา่งการกาํหนดเป้าหมายยอ่ย เพือบรรลุเป้าหมาย ยอดขายขององคก์ร 

 

  ซึงการทาํแผนปฏิบัติการสําหรับการบรรลุเป้าหมายยอดขาย ยงัไม่
กล่าวรายละเอียดในบทนี เพราะจะนาํไปยกเป็นตวัอย่างเชือมโยงให้เห็นภาพ
ทงัหมด ในบทที 14 บทสุดทา้ยครับ 
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 หลังจากทีเราทาํการกําหนดเป้าหมายอย่างชัดเจน วิเคราะห์อย่าง
ละเอียดจนแน่ใจแลว้ว่าอะไรคือปัญหาทีทาํใหเ้ราไม่บรรลุเป้าหมาย  บทนีก็ถึง
ขนัตอนทีเราจะหาแนวทางบรรลุเป้าหมายนนัๆใหส้าํเร็จ  

 ซึงก่อนทาํขนัตอนนีตอ้งขอทาํความเขา้ใจก่อนว่า แนวทางหรือวิธีการ
ทีเรากาํลงัจะออกแบบในขันตอนนี เป็นคนละส่วนกบักระบวนการในการ
ทาํงานปกติ โดยจากภาพผงักระบวนการในหน้าถดัไป กระบวนการในการส่ง
มอบตามกาํหนดนนั เริมตงัแต่งานขายจนถึงงานจดัส่ง แต่วิธีการทีเรากาํลงัจะ
ออกแบบ มนัคือวิธีการหาทางแกปั้ญหาทีได้จากการวิเคราะห์มาในขนัตอน
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ก่อนหน้านี นันคือ Order ด่วนแทรก, Order กระจุกตวั, ผลิตไม่ทัน, และรถ
ขนส่งไม่พอ นนัเอง 

 

 ซึงก่อนทีเราจะหาวิธีแก้ปัญหาในแต่ละเรือง เรามาทาํความเข้าใจ
เกียวกบัแนวคิดในการออกแบบแนวทาง หรือออกแบบทางเลือกในการบรรลุ
เป้าหมายกนัก่อน โดยมีหวัใจสาํคญัของการออกแบบทางเลือก คือ 

 เราถึงใช้ชือของขันตอนนี ว่า “ออกแบบทางเลือก” ส่วนออกแบบ
มาแลว้ทางเลือกไหนจะสามารถทาํไดจ้ริงในทางปฏิบติัหรือไม่ เราค่อยทาํการ
ประเมินในขนัตอนต่อไป เพราะถา้เราออกแบบวิธีการไปแลว้คิดถึงขอ้จาํกดัไป 
เราอาจจะไม่สามารถคิดวิธีการใหม่ๆไดเ้ลย 
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 การออกแบบทางเลือกนนัไม่มีวิธีการทีตายตวัหรือหลกัการใดหลกัการ
หนึงทีชดัเจน ซึงในทีนีขอแนะนาํแนวทางในการสร้างทางเลือกแบบต่างๆ ใน
เบืองตน้ 4 แนวทาง ดงันี 

1. ออกแบบทางเลือกจากประสบการณ์ในการทาํงาน 

2. ออกแบบทางเลือกจากการคิดไอเดียบรรลุเป้าหมายใหไ้ดม้ากทีสุด 

3. ออกแบบทางเลือกโดยใชเ้ครืองมือการคิดแบบต่างๆ 

4. ออกแบบทางเลือกแบบคิดวิเคราะห์เชิงระบบ 

 ซึงการออกแบบนนัจะใชว้ิธีการใดวิธีการหนึง หรือหลายวิธีร่วมกนัก็
ได ้ซึงในแต่ละวิธีการมีรายละเอียดแนวทางดงัต่อไปนี 

. ออกแบบทางเลอืกจากประสบการณ์ในการทํางาน 

 การออกแบบทางเลือกแบบนี คือการใชค้วามรู้ความเชียวชาญแกโ้จทย์
ปัญหาโดยตรง ซึงการจะตอบโจทยเ์ป้าหมายหรือแกปั้ญหาไดดี้มากน้อยขึนอยู่
กบัประสบการณ์ของผูรั้บผดิชอบ เช่น รถขนส่งไม่พอก็จา้งรถนอกมาแทน 

. ออกแบบทางเลอืกจากการคดิไอเดยีบรรลเุป้าหมายให้ได้มากทีสุด 

 วิธีการนีคือการหาไอเดียในการตอบโจทยปั์ญหาให้มากทีสุดเท่าทีจะ
มากได ้มีแนวทางอย่างไรวิธีการไหนทีจะสามารถตอบโจทยไ์ด้ให้คิดออกมา
ก่อน ส่วนจะสามารถใชก้ารไดจ้ริงหรือไม่ค่อยทาํการการประเมินทางเลือกใน
ภายหลงั ซึงวิธีการแบบนีต้องใช้ประสบการณ์บวกกับทักษะการคิดแบบ
สร้างสรรคเ์ป็นหลกั  
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 ตวัอย่างการคิดวิธีการแบบนีทีเห็นไดช้ดัเจนและเป็นทียอมรับในวง
กวา้งนันคือเรืองของ การสือสารการตลาด IMC (แนวคิดของ  Prof. Don E. 

Schultz) ซึงมีวิธีการต่างๆ ดงันี 

การสือสารการตลาด Integrate Marketing Communication (IMC)  

1) โฆษณา 
2) ส่งเสริมการขาย ลดแลกแจกแถม 

3) การขายดว้ยพนกังานขาย 

4) การประชาสมัพนัธ ์

5) การตลาดโดยตรง (โทรศพัท ์E-Mail) 
6) การตลาดเชิงกิจกรรม (งานขอบคุณลกูคา้ ฉลองครบรอบ) 
7) การจดัแสดงสินคา้ 
8) การจดัทีมขาย ขายเป็นทีม (สาํหรับสินคา้ราคาแพง) 
9) การจดังานนิทรรศการ 

10)  สือเคลือนที รถโฆษณา  
11)  การจดัสมัมนา 
12)  คาํขวญั 

13)  บรรจุภณัฑ ์

14)  จดัสาธิตสินคา้ 
15) ใชส้ญัลกัษณ์ 

 ซึงจะเห็นว่ามีแนวทางหลากหลายวิธีทีเป็นทางเลือก แลว้ค่อยใชว้ิธีการ
ประเมินทางเลือกเพือหาแนวทางทีเหมาะสมกบัองคก์รต่อไป 
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. ออกแบบทางเลอืกโดยใช้เครืองมอืการคดิแบบต่างๆ 

เครืองมือการคิดทีสามารถใชใ้นการออกแบบทางเลือกต่างๆ เช่น 

 การตงัคาํถาม 5W +1H ใคร, ทาํอะไร, ทีไหน เมือไหร่, ทาํไม, อยา่งไร  
 กระบวนการ ECRS  ตดั, รวม, เรียบเรียง, ปรับปรุง (ดูหนา้ 83) 

ซึงในทีนีไม่ขอลงรายละเอียดในเครืองมือต่างๆขา้งตน้ 

4. ออกแบบทางเลอืกแบบคดิวเิคราะห์เชิงระบบ 

 การคิดวิเคราะห์อยา่งเป็นระบบ คือการแยกองคป์ระกอบของเป้าหมาย
หรือปัญหานนั แลว้ค่อยคิดหาวิธีในการตอบโจทยใ์นแต่ละองคป์ระกอบ 

ตวัอย่างแนวคดิวเิคราะห์ในการแก้ปัญหา 

 
ใชค้าํถามเป็นแนวทางในการคิดวิเคราะห์ดงันี 

 เป้าหมาย หรือปัญหาคืออะไร 

 มีกระบวนการ, ปัจจยั, ทรัพยากรอะไรเกียวขอ้ง ส่วนไหนมีปัญหา 

 ปรับปรุงกระบวนการนนัไดห้รือไม่, อยา่งไร 
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หรือ ถา้เราแกไ้ขหรือปรับเปลียนปัจจยัเหล่านนัไม่ได ้มีวิธีการอืนทีทาํให้บรรลุ
เป้าหมายไดห้รือไม่ โดยสรุปง่ายๆคือ 

ตวัอย่างเช่น การวเิคราะห์เพอืหาทางแก้ปัญหาการผลติสินค้าไม่ทัน 

 ขนัตอนแรกอาจใชว้ิธีการวิเคราะห์องคป์ระกอบเป้าหมาย (การผลิตไม่
ทนั) เพือใหท้ราบประเด็นปัญหาทีชดัเจน จะไดแ้กไ้ขไดถ้กูจุด 

ทบทวน 

กระบวนการผลติ 

สรุปปัญหาจาก 

ทรัพยากร ปัจจยัภายใน 

ปัญหาจาก 

ปัจจยัภายนอก 

- ทบทวน Work Flow ผลิต 

- เทียบสถิติแต่ละขนัตอน 

- ขนัตอนใดชา้ มีปัญหา 

- บนัทึกสรุปปัญหา 

- เครืองจกัรไม่ทนัสมยั 

- คนขาดลามาสายเยอะ 

- ขาด Multi Skill 

- ขนัตอนงานซับซ้อน 
- Productivity ตาํ 
- ความผิดพลาดเยอะ 

ปกติกผ็ลิตไม่ค่อยทนั 

ยงิมี Order กระจุกตวั 

และ Order ด่วนแทรก 

ยงิไม่ทนัใหญ่ 

 เมือวิเคราะห์ปัญหาผลิตไม่ทนัแลว้ ก็มาดูว่าเรามีขอ้จาํกดัเรืองไหนบา้ง
ทีเป็นเงือนไขชดัเจนว่าเราไม่สามารถแกไ้ขได ้ตอ้งเลียงไปใชว้ิธีอืน เช่น  

 สภาวะเศรษฐกิจนี บริษทัยงัไม่พร้อมลงทุนเครืองจกัรใหม่ หรือเพิมคน  
 เราใหท้าํงานล่วงเวลามากเต็มศกัยภาพของพนกังานแลว้ 

 เราควบคุมปัจจยัภายนอกไม่ได ้เช่น Order ด่วนแทรก  
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 หลงัจากทีทาํการวิเคราะห์ปัจจยัทีส่งผลแลว้ เห็นปัญหาทีทาํให้เราผลิต
ไม่ทันชัดเจนขึนแล้ว  เราก็ลองใช้วิธีหาไอเดียอิสระทุกวิธีเพือตอบโจทย์
เป้าหมาย โดยมีหลกัคิดง่ายๆโดยใช ้หลกัคิด แบบกลยทุธ ์ก็ได ้

 ในตวัอยา่งขา้งตน้เรายกมาเฉพาะเป้าหมายการส่งไม่ทนัเนืองจากส่วน
ของการผลิต แต่การส่งมอบไม่ทันก็มีอีกหลายสาเหตุ ดงันันเมือเรานาํแนว
ทางการวิเคราะห์ปัญหาและการหาหนทางบรรลุเป้าหมายแบบนี มาใช้กับ
ปัญหาการส่งมอบงานไม่ทนักาํหนดจากทงั 4 ประเด็น คือ 

 สินคา้ขาด ผลิตไม่ทนั 

 Order ด่วนแทรก 

 Order กระจุกตวั 

 รถขนส่งไม่พอ 

 ดว้ยวิธีการออกแบบทางเลือกทีกล่าวมา เราก็จะไดแ้นวทางแกปั้ญหา
จากสาเหตุดา้นต่างๆตามตารางต่อไปนี 
 



Goal/KPI Setting & Strategic Action Plan   189 

 

 อ.ราเชนทร พันธุเวช 

ตวัอย่าง การออกแบบทางเลอืกในการแก้ปัญหาต่างๆ 

สาเหตุทีส่งสินค้าไม่ตรงเวลา จาก 
10% 

ตัวอย่างทางเลือก 

ไม่มีสินคา้ เพราะผลิตไม่ทนั 2%  ผลิต Stock เกบ็ไว ้

 ซือสินคา้ทีอืนมาส่งใหลู้กคา้ 
 ลดเวลาในการผลิต (ปรับระบบ พฒันาคน) 
เตรียมจา้ง Outsource ไวร้องรับ 

 ออเดอร์กระจุกตวัในบาง
ช่วงเวลา 

5% วางแผนการผลิตรายปีจากสถิติเดิม 

เตรียมจา้ง Outsource ไวร้องรับ 
 ออเดอร์ด่วนแทรก 2%  เปิดแผนกจดัส่งด่วนโดยเฉพาะ 

 ไม่รับออเดอร์ด่วน 
 เตรียมจา้ง Outsource ไวร้องรับ 

 รถขนส่งไม่เพียงพอ 1%  จา้งรถนอก 

 ซือรถเพิม 
 ใหลู้กคา้มารับเองโดยใหส่้วนลด 
……………………………… 

 ตามทีเราไดพ้ดูคุยกนัไวใ้นตอนตน้ว่า ในการออกแบบแนวทางปฏิบัติ 
หรือออกแบบทางเลือกนนั อยา่เพิงคาํนึงถึงขอ้จาํกดัทีมีอยู ่เพราะจะทาํใหเ้ราไม่
สามารถหาวิธีการใหม่ๆในการแกปั้ญหาได ้นอกเสียจากว่าวิธีการนันเห็นได้
อยา่งชดัเจนว่าเป็นไปไม่ไดเ้ลยในทางปฏิบติั ก็สามารถตดัออกไดใ้นขนัตอนนี 
ส่วนทีเหลือเราจะทาํการประเมินทางเลือกในขนัตอนต่อไป 
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 ทางเลือกทีเราออกแบบมานนั  เป็นการระดมความคิดการหาไอเดียหา
แนวทางเบืองตน้ในการบรรลุเป้าหมาย แต่ยงับอกไม่ไดว้่าทางเลือกนนัจะไดผ้ล
หรือไม่ ซึงในทางปฏิบติัเราคงไม่สามารถลองผิดลองถูกทุกทางเลือก   เพราะ
อาจตอ้งใชเ้วลา งบประมาณ ดงันนัสิงทีควรทาํหลงัจากคิดทางเลือกก็คือ ทาํการ
ประเมนิความสาํเร็จและผลกระทบรอบดา้นของทางเลือกนันๆ เพือจะสรุปได้
ว่าทางเลือกใดเหมาะสมทีสุดทีจะนาํมาเป็นแผนปฏิบติัการจริงต่อไป 

 วิธีการในการประเมินทางเลือก คือการคิดล่วงหนา้ถึงทางเลือกทีเราจะ
ดาํเนินการ ว่าทางเลือกนันจะสามารถทาํให้เราสําเร็จไดต้ามเป้าหมาย (KPI) 
หรือไม่ เราอาจใชว้ิธีตงัคาํถามเพือตรวจสอบถึงความเป็นไปไดข้องทางเลือก
เหล่านนั เช่น 
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 แตกต่างจากสิงทีเคยทาํมาในปีก่อนหรือไม่? 

 เป็นไปไดใ้นทางปฏิบติัหรือไม่ จะไดผ้ลลพัธเ์ท่าไหร่? 

 คุม้ค่ากบัการลงทุนหรือไม่? 

 ไม่ขดักบันโยบาย กฎหมาย หรือขอ้กาํหนดใดๆใช่หรือไม่? 

 สามารถเห็นผลภายในปีนีหรือไม่? 

 ไม่ส่งผลกระทบเชิงลบในดา้นอืนๆใช่หรือไม่? 

จากหวัขอ้การประเมินทางเลือกนนั มีรายละเอียดบางสิงทีตอ้งทาํความเขา้ใจ
เพิมเติมใหต้รงกนัในบางหวัขอ้ ดงันี 

ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัต ิ 
 หมายถึงดาํเนินการแลว้จะตอบโจทย ์KPI ขอ้นันไดจ้ริงหรือไม่ ส่วน
จะตอบโจทยแ์ค่ไหนก็ประเมินตวัเลขออกมา 

คุ้มค่าการลงทุน  
 ตอ้งมีการประเมินค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการในเบืองตน้คร่าวๆก่อนว่า 
ตอ้งใชง้บประมาณเท่าไหร่ จะไดอ้ะไรกลบัมา เทียบกบัตวัเลขผลงานทีจะได้
กลบัแลว้คุม้หรือไม่ ถา้ดูคร่าวๆแลว้ไม่คุม้แน่นอนก็ตดัไป แต่ถา้ไม่มนัใจตอ้ง
ลองทาํแผนปฏิบติัการโดยละเอียดก่อนครับเพราะการทาํแผนโดยละเอียดตอ้งมี
การประมาณการตน้ทุนอยูแ่ลว้ 

การประเมนิผลกระทบ (ผลเสีย) 
 ในการประเมินผลกระทบทีอาจเกิดขึน หากปัญหาหรือทางเลือกนัน
เป็นเรืองใหญ่ การประเมินผลเสียนนัอาจตอ้งทบทวนใหร้อบคอบในหลายมิติ 
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โดยคาํนึงถึงผลทีอาจเกิดขึนในดา้นต่างๆใหม้ากทีสุด เช่น 

 ผลกระทบต่อคุณภาพสินคา้  
 ภาพลกัษณ์ ชือเสียงของบริษทั 

 ความปลอดภยั 

 ผลกระทบต่อระบบงาน ประสิทธิภาพงาน 

 ผลกระทบต่อขวญักาํลงัใจของพนกังาน 

 ฯลฯ 

 ตวัอย่างเช่น การจา้ง Outsource ในการผลิต เราจะสามารถควบคุม
คุณภาพสินคา้ใหม้ีคุณภาพเหมือนทีเราผลิตเองไดจ้ริงในทางปฏิบติัหรือไม่ ยิง
ถา้เราเคยทาํวิธีนีอยู่แลว้เราก็จะตอบได้ชัดเจนว่าผ่านหรือไม่ผ่าน หรือถ้า
จาํเป็นตอ้งทาํก็ตอ้งมีมาตรการทีดีกว่าทีเคยปฏิบติัมาก่อนหนา้ 

 หลงัจากนนัก็จดัใหอ้ยูใ่นรูปแบบของตาราง โดยมีทางเลือกแต่ละทาง 
และคาํถามประเมินทางเลือก ทาํลักษณะเหมือน Check List ว่าในแต่ละ
ทางเลือกตอบโจทยค์าํถามขอ้ใดไดบ้า้ง แลว้ค่อยมาประมวลดูว่าทางเลือกใด 
ตอบโจทยไ์ดร้อบดา้นมากทีสุด เหมาะจะนาํไปเป็นแผนปฏิบติัการได  ้

 ประเด็นสําคัญทีต้องคาํนึงในการทาํการประเมินทางเลือกคือ เรามี
เหตุผลหรือขอ้มลูอะไรอา้งอิงในการประเมินหัวขอ้เหล่านัน และประเมินดว้ย
เหตุผลไม่ใชค้วามรู้สึกส่วนตวั ดงันนัวิธีการทีดีทีสุดคือใหผู้บ้ริหารหน่วยงานที
เกียวข้องทังหมดถกประเด็นและประเมินร่วมกันโดยต้องมีข้อมูลอ้างอิง
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 การจดัทาํในรูปของตารางขา้งตน้นัน เพือความสะดวก ง่ายต่อการ
ประเมิน เห็นภาพการเปรียบเทียบไดช้ดัเจน และ มีประสิทธิภาพในการสรุป
ไดว้่าทางเลือกใดเหมาะสมทีสุด 

ผลทีคาดหวงัเป็นตวัเลข (ในขนัตอนนีเป็นการประมาณการ) 
 หวัใจสาํคญัในการทาํแผนปฏิบติัการ คือ ทาํเพือตอบโจทยเ์ป้าหมาย
ตวัชีวดั ดงันนัในเมือเป้าหมายอยูใ่นรูปของ KPI ซึงเป็นตวัเลย ในขนัตอนการ
ทาํการวิเคราะห์ หรือออกแบบทางเลือก จาํเป็นอย่างยิงทีต้องตอบคาํถาม
ดงัต่อไปนี 

 ผลทีคาดหวงั เป็นตวัเลข หรือ ตวัเลขผลลพัธจ์ะเป็นเท่าใด? 

 มีขอ้มลูสนบัสนุนใด ทีบ่งบอกว่าทางเลือกนนัจะไดต้ามผลตามทีคาด? 

 ถา้เลือกทางเลือกนี จะมนัใจไดห้รือไม่ว่าน่าจะทาํให ้KPI ขอ้นีบรรลุ
เป้าหมาย? 

 ในการประเมินผลใหเ้ป็นตวัเลขนนัมีหลายกรณีทีผูด้าํเนินการมกับอก
ว่าเรืองนนัคาดการเป็นตวัเลขไดย้าก ถา้เป็นเช่นนีก็แปลไดว้่าโอกาสทีแผนนี
จะทาํสาํเร็จก็น่าจะยากเช่นกนั เพราะทาํไปก็ไม่รู้ว่าจะไดผ้ลหรือไม่ แค่ไหน  

 ซึงขันตอนนีเป็นเพียงตวัเลขประมาณการเท่านัน ส่วนตัวเลขโดย
ละเอียดเราจะไดจ้ากการทาํรายละเอียดในตารางแผนปฏิบติัการ 

 เมือเราไดป้ระเมินทางเลือกเสร็จแลว้ และสรุปไดแ้ลว้ว่าจะใชว้ิธีการ
ใดนาํไปทาํเป็นแผนปฏิบติัการ ขนัตอนต่อก็คือการจดัทาํตารางแผนปฏิบติัการ  
ซึงจะกล่าวในบทต่อไป 
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อ.ราเชนทร พันธุเวช 

 

 ตารางแผนปฏิบติัการ คือตารางสรุปใจความสาํคญัของสิงทีจะลงมือ
ปฏิบัติเพือให้บรรลุเป้าหมายทีวางไว้ ซึงตารางนีต้องสามารถแสดงถึง 
รายละเอียดสิงทีจะดาํเนินการปฏิบติัในแต่ละดา้น เช่น ระยะเวลา ทรัพยากร 
งบประมาณและปัจจยัอืนทีเกียวข้องสาํคญัทังหมด เพือสามารถเตรียมการ
ล่วงหนา้และคาดการณ์ถึงโอกาสทีจะสาํเร็จตามเป้าหมายได ้ก่อนลงมือปฏิบติั
จริง 
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โดยแผนปฏิบติัการทีดี ตอ้งสามารถตอบคาํถามดงัต่อไปนีได ้ 
 ตอ้งทาํอะไรบา้ง เพืออะไร ? 

 จะทาํอะไรก่อนหลงั เดือนไหน ? 

 การทาํแต่ละเรืองจะเห็นผลเมือไหร่ ? 

 การทาํแต่ละเรืองจะไดผ้ลเท่าไหร่ ? 

 มนัใจหรือไม่ว่าถา้ทาํทุกเรืองตามแผนฯ จะบรรลุเป้าหมาย ? 

 แต่ละเรืองมีความเสียงอะไรบา้ง ? 

 มีแผนรองรับความเสียงอยา่งไร 

 ภาพรวมของตารางแผนปฏิบติัการ เคยกล่าวไปแลว้ แต่ขอทบทวนอีก
ครังเพือความเขา้ใจชดัเจนตรงกนัครับ 

ภาพรวมของตารางแผนปฏบิัตกิาร 
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อ.ราเชนทร พันธุเวช 

ตารางแผนปฏิบตักิารทีเสร็จสมบูรณ์แล้วประกอบด้วยข้อมูล 4 ส่วนหลกั คอื 

1) ส่วนของเป้าหมายหลกั และเป้าหมายยอ่ย 

2) ส่วนของแผนงานและรายละเอียดของแผนงาน 

     - ขนัตอน กิจกรรมในการดาํเนินการ 

     - ตวัชีวดัของกิจกรรม 
     - การระบุ ทรัพยากร, ผูรั้บผดิชอบ, งบประมาณ 

     - ตารางเวลา เพือบนัทึกแผนและผลการดาํเนินงาน 

3) ส่วนของการติดตามผล บนัทึกปัญหาในการปฏิบติัตามแผน 

4) ส่วนของการปรับแผน ปรับปรุงแกไ้ขการปฏิบติังาน 

(ส่วนของแผนและการติดตามผล สามารถปรับรูปแบบทาํเป็น 2 บรรทดัคู่กนั
ไดเ้ลยครับ Plan และ Actual) 

 หลงัจากทีเรา ทาํกระบวนการออกแบบแผนปฏิบติัการ ทงั  4 ขนัตอน 
ตงัแต่กาํหนดเป้าหมาย, วิเคราะห์เป้าหมาย, ออกแบบทางเลือก และประเมิน
ความเสียงมาแลว้  ก็ถึงเวลาทีเราจะทาํตารางแผนปฏิบติัการกนัครับ แต่ตามที
เราไดพู้ดคุยกนัไวใ้นตอนตน้ว่า การใส่ขอ้มูลลงในแผน หรือทาํตารางแผน
ไม่ใช่เรืองยาก เพราะส่วนทียากทีสุด ท่านได้ดาํเนินการผ่านมาแลว้คือการ
กาํหนดเป้าหมายให้ถูกตอ้ง และออกแบบแนวทางเพือบรรลุเป้าหมายให้ได ้
แต่อยา่งไรก็ตามกระบวนการทงัหมดทีผา่นมานนั จะไม่มีประโยชน์อะไรเลย 
ถา้เราไม่สามารถสรุปเป็นตารางแผนปฏิบติัการทีชดัเจน ไปนาํเสนอต่อ CEO 

ดงันนั เรามาเริมทาํตามรางแผนปฏิบติัการกนัเลยครับ  
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อ.ราเชนทร พันธุเวช 

เตรียมตารางแผนปฏิบติัการ ก่อนดาํเนินการ 
ส่วนที 1 ส่วนการวางแผน 
1. กาํหนดเป้าหมายหลกั ใหช้ดัเจน 

 - กาํหนด KPI และ Target 

 - กาํหนดเป้าหมายรายเดือน 

2. กาํหนดแผนการปฏิบติั โดยตอ้งประกอบดว้ย 

 - หวัขอ้กิจกรรม/แผนปฏิบติัการ (สรุปจากขนัตอนออกแบบทางเลือก) 
 - ผูรั้บผดิชอบ 

 - งบประมาณ, ทรัพยากร 

 - KPI และ Target ของแผน 

 - ระยะเวลาดาํเนินการ 

 - กาํหนดตวัเลขเป้าหมายรายเดือน (ช่อง Plan) 

ส่วนที 2 ส่วนการดําเนินการและตดิตามผลการดําเนินการ 

3. ติดตามการดาํเนินการ 

 - บนัทึกตวัเลขผลงานรายเดือน (ในช่อง Actual) 

 - บนัทึกปัญหา สาเหตุ ในกรณี ไม่ถึงเป้าหมาย 

4. การปรับปรุงแผนงาน วิธีปฏิบติั 

 - กาํหนดเป้าหมายใหม่ ชดเชยเป้าหมายทีไม่บรรลุผล 

 - กาํหนดแผนปฏิบติัการ เพือชดเชยเป้าหมายทีไม่บรรลุผล 
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ภาพ ส่วนของการกาํหนดเป้าหมาย กิจกรรม ขอ้มลูประกอบ และ ตวัชีวดั 

 

ภาพส่วน ของการระบุตวัเลขเป้าหมาย และ ช่วงเวลาการดาํเนินการ 

 

 จากรูปแบบการจดัทาํแผนปฏิบติัการทีเห็น หลายคนอาจมีขอ้สงสัยว่า 
แผนปฏิบติัการจาํเป็นตอ้งมีรูปแบบตามตวัอยา่งขา้งตน้ใช่หรือไม่?   คาํตอบคือ 
ไม่สาํคญัว่าเราจะทาํรูปแบบตารางเป็นอย่างไร แต่สาํคญัอยู่ทีแผนนันสามารถ
นาํไปใชเ้ป็นเป็นแนวทางลงมือปฏิบติัไดจ้ริงแค่ไหน ดงันนั รูปแบบของตาราง
สามารถปรับปรุงไดต้ามโจทยที์องคก์รตอ้งการครับ 

เป้าหมาย / แผนปฏบิตักิาร
การตดิตามผล / ปรบัปรงุแกไ้ข

Part 1 เป้าหมาย

เป้าหมาย KPI = % การสง่มอบสนิคา้ ตามกําหนด % ส่งมอบตามกําหนด 100%

ผลงานจรงิ

ผลตา่ง

Part 2 แผนปฏบิตักิาร

1.Order กระจุกตัว และ Order ดว่นแทรก

Plan 12 M

Actual

ผูร้บัผดิชอบ งบประมาณ ทรพัยากร ตวัชวีดั

P
la

n/
A

ct
ua

l

Target
(รายปี)

ระ
ย
ะเ
วล
า

40 K Unit    - ทํา Demand Forecast Planning
Production

- - จํานวนการส่งมอบ
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 ด่านสําคญัด่านแรกทีทุกท่านจะไดใ้ช้งานแผนปฏิบติัการนี คือการ
นาํเสนอแผนปฏิบติัการนีต่อบอร์ดบริหารขององค์กร เพราะอย่างไรก็ตามทุก
แผนก็ตอ้งไดรั้บการอนุมติก่อนถึงจะนาํไปลงมือปฏิบติัได ้โดยเฉพาะอย่างยิง 
แผนทีตอ้งใชง้บประมาณเยอะๆและมีผลกระทบต่อองคก์รมากๆตอ้งกลนักรอง
เขม้งวดเป็นพิเศษ 

คาํถามเบอืงต้น ทีต้องตอบให้ได้เวลานําเสนอบอร์ดบริหาร 

 เป้าหมายปีนีเพิมขึน/ลดลงจากปีก่อนเท่าไหร่? 

 เป้าหมายแต่ละเดือน ไตรมาส เท่ากนัหรือไม่ เพราะอะไร? 

 ถา้ไม่ทาํอะไรเพิมเลยในแต่ละเดือนคิดวา่จะได ้

ผลงานขนัตาํเท่าไหร่? 

 แลว้เป้าหมายส่วนทียงัขาดอยูจ่ะเอามาจากไหน? 

 จะทาํอะไรบา้งเพือใหไ้ดผ้ลงานตามเป้าหมายในแต่ละเดือน? 

 บอกไดห้รือไม่ว่ากิจกรรมจะทาํใหใ้หเ้กิดผลงานเท่าไหร่ 

และจะไดผ้ลงานในเดือนไหน? 

 ถา้การนาํเสนอนัน ผูรั้บผิดชอบอธิบายทีมาทีไปไม่ได ้ไม่มีขอ้มูลทีมี
นาํหนักเพียงพอ การอนุมติัให้ดาํเนินการก็น่าจะยากครับ ก็ต้องไปหาข้อมูล
เพิมเติม หรือทาํแผนใหม่เพือมานาํเสนอจนกว่าจะผา่นการอนุมติัดาํเนินการ 
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อ.ราเชนทร พันธุเวช 

 จากตวัอยา่งการกาํหนด วิสัยทศัน์, พนัธกิจ, ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์
องคก์ร ในตอนช่วงเริมตน้ของหนงัสือเล่มนี เราไดย้กตวัอยา่งธุรกิจหนึงซึงผลิต
และจาํหน่ายอุปกรณ์อะไหล่ยนตแ์ละประดบัยนต ์ 

 ดังนันในบทสุดท้ายนี  เราจะขอยกตัวอย่างเชือมโยงกระบวนการ
ทงัหมดตงัแต่ทิศทางทีผูบ้ริหารกาํหนดจนถึงการจดัทาํตารางแผนปฏิบติัการ
เชิงกลยุทธ์  เพือให้ทุกท่านเห็นภาพกระบวนการทังหมด เพือทีจะสามารถ
นาํไปประยกุตใ์ช ้ในการทาํแผนปฏิบติัการจริงขององคก์รไดอ้ย่างแทจ้ริง ซึงมี
กระบวนการดงัต่อไปนี 

ลกัษณะกจิการ ธุรกิจ ผลิตและจาํหน่าย อะไหล่และอุปกรณ์ประดบั
ยนต ์(สินคา้ ใน Segmentation ระดบักลาง ) 

แนวนโยบาย 

(เจ้าของกจิการ) 
องคก์รดาํเนินธุรกิจนีมาอยา่งยาวนาน ถา้ยงัมีตลาด
บริษทักย็งัคงตอ้งการทาํธุรกิจเดิม แลว้ค่อยต่อยอดไปสู่
ธุรกิจใหม่ทีเกียวขอ้ง 

กลุ่มลกูค้า ร้านคา้ตวัแทนจาํหน่าย 80%, อู่ต่อรถ 10% 

โชวรู์มรถยนต ์5%, ออนไลน์ 5% 
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เราจะเป็นผูน้าํตลาดในสินคา้ประดบัยนตใ์นไทย และ CLMV ภายในปี 2012 

 ความเร็วในการออกผลิตภณัฑ ์ 
 ตน้ทุน  
 แบรนด ์

 คุณภาพ 

 ตลาดต่างประเทศ 

  

 เป้าหมายสําคัญขององค์กร ควรกาํหนดให้ครอบคุลมแต่ละด้านที
สาํคญัแต่การจะประกาศเป็นเป้าหมายองคก์ร จะประกาศเป้าหมายอะไรบา้ง 

กีขอ้ ขึนอยูก่บันโยบายการบริหารไม่มีหลกัเกณฑต์ายตวั  

เป้าหมาย / ตวัชีวดั หน่วย 
Base Line 

(ปีก่อน) 

Target 

(ปีนี) 
ยอดขาย MB 1,600 2,000 

กาํไร (EBIT) % 12% 15% 

จาํนวนร้านคา้ตวัแทนจาํหน่าย ร้าน 640 800 

ความพึงพอใจของลกูคา้ตวัแทน % 70% 80% 

การรับรู้แบรนดสิ์นคา้ % 50% 70% 
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TOWS Matrix 
ธุรกิจ 

ผลิตอะไหล่ และตกแต่ง
รถยนต์ 

จุดแข็ง (Strength) 

ดีไซน์สวย ทนทาน 

แบรนดเ์ป็นทีรู้จกั ยอมรับ  
มีตวัแทนทวัประเทศ 

จุดอ่อน (Weaknesses) 

ราคาสูง 
ไม่เก่ง ตลาดต่างประเทศ 

ออกผลิตภณัฑใ์หม่ ไดช้า้ 

สภาพคล่อง ไม่ค่อยดี 
สถานการณ์ทัวไป - พฒันาสินคา้  

- ช่วยตวัแทนเก่าทาํตลาด 

- ลดตน้ทุนคา่ใชจ่้าย 

- หาพนัธมิตรต่างประเทศ 

- ปรับปรุงการออกสินคา้ 

โอกาส (Opportunities) 

รถเก่าตอ้งบาํรุงรักษา 

ตลาดรถ CLMV ขยายตวั 

นาํมนัถูก คนใชร้ถมากขึน 

SO (รุกเดินหน้า) 
- พฒันาตวัแทนบุกต่างประเทศ 

- ส่งเสริมตวัแทน ใหข้ายดีขึน 

- ทาํตลาด Online ถึง User 

- ทาํตลาด ชมรมรถรุ่นดงัต่างๆ 

WO (พัฒนา,หาพันธมิตร) 

- หาทีมต่างประเทศ 

- หาตวัแทนต่างประเทศ 

- เจาะตลาดรถรุ่นดงัเกา่ๆ 

- สร้าง Community รถแต่ง 
อุปสรรค (Threats) 

เศรษฐกิจ คนไม่ซือรถใหม่ 

สินคา้จีนถูก เขา้มาตีตลาด 

ผูแ้ทนจาํหน่ายเลิกกิจการ 
เพราะเศรษฐกิจ 

ST (ปรับทศิทาง ) 
- เนน้ความคุม้ค่าในคุณภาพ 

- ขยายพืนทีใหต้วัแทนเกา่ 

- สร้างตลาดใหม่ 

- ออก Fighting Brand สู้จีน 

- ออกสินคา้เกรด Premium 

WT (ถอย, ลดขนาด) 
- ลดตน้ทุน 

- ปรับปรุงโครงสร้าง กาํลงัพล 

- รับของจีนบางตวั มาขาย 

1. ขยายตลาดต่างประเทศโดยผลกัดนั ตวัแทนจาํหน่ายเดิมทีมีศกัยภาพ 

2. ปรับปรุงกระบวนการเพือเพิมความเร็วในการออกผลิตภณัฑ ์

3. เนน้การส่งเสริมยอดขาย สร้างตวัแทนจาํหน่ายใหแ้ข็งแรง 
4. สร้าง Community เจาะตลาดตรงเขา้ถึงกลุ่มชมรมผูใ้ชร้ถรุ่นดงัๆต่างๆ 
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5. รับของจีนนาํเขา้มาขายบางรายการทีไม่ชนกบัสินคา้ตวัเอง 

6. ปรับปรุงกระบวนการทาํงานทงัระบบ เพือเพิมประสิทธิภาพ 

7. ลดตน้ทุน โดยการทาํ Lean ทงัองคก์ร 

เป้าหมายยอดขาย 2,000 ลา้นบาท 

 

 ในการแบ่งองคป์ระกอบเป้าหมายสามารถแบ่งไดห้ลายแบบ เช่นแบ่ง
ตามกลุ่มลกูคา้ กลุ่มผลิตภณัฑ ์กลุ่มพืนที แต่ในตวัอย่างนีขอแบ่งองค์ประกอบ
เป้าหมายแบบบริหารความเสียง ซึงจากเป้าหมายองคก์รขา้งตน้ 2,000 MB เรามี
การบริหารความเสียงของยอดขาย โดยแบ่งเป็น  
 - ยอดทีมีอยูใ่นมือแน่นอน 1,000 MB 

 - และยอดทีน่าจะสามารถสร้างได ้600 MB 

 ซึงการทีจะไดต้วัเลข 2 ตวันี จะตอ้งมีการรวบรวมขอ้มูลของฝ่ายขาย
มาแลว้ทงัหมดว่าตวัเลขทีระบุมานนัมาจากลกูคา้รายใดและจะไดต้วัเลขเท่าไหร่ 
โดยตอ้งมีหลกัฐานทีสามารถยนืยนัตวัเลขนนัไดต่้อ CEO เวลานาํเสนอแผน 
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ส่วนยอดขายทีเป็นส่วนต่างระหว่างเป้าหมายและยอดทีมองเห็นคือ 400 MB 

แต่เนืองจากตอ้งชดเชยความเสียงยอดขายทียงัไม่มนัใจ อีก 300 MB (ยอดขาย
น่าจะสามารถทาํได ้600 MB แต่ไม่มีความแน่นนอน ดังนันต้องสร้างยอด
ชดเชยความเสียงนี ในตวัอยา่งนีตอ้งชดเชย 300 MB จาก 600 MB ) 
ดงันนัยอดขายทีตอ้งทาํแผนรองรับในส่วนนี จะตอ้งมีเป้าหมาย เท่ากบั 700 MB  

 การออกแบบทางเลือกในการทาํแผนปฏิบติัการนัน วิธีการทีดีทีสุดคือ
การวิเคราะห์องคป์ระกอบของเป้าหมายหาปัจจยัทีส่งผลกระทบ แลว้หาวิธีการ
ทีจะตอบโจทยแ์ต่ละปัจจยัเหล่านัน สรุปคือแยกแยะเป้าหมายปัญหาให้เล็กลง
และจดัการเรืองเลก็ทีละเรือง  

 และขอ้สาํคญัอย่างยิงอีกประการคือ แนวทางเลือกนันทีต้องมีความ
สอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ทีวางไวเ้พราะยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
เหล่านนัผา่นการวิเคราะห์ทิศทางและปัจจยัต่างๆมาในระดบัหนึงแลว้ 

 

บรหิารความเสยีง ยอดขาย
2000 MB ตวัอยา่งทางเลอืก

A. ยอดขายทมีแีลว้ 100% 1,000 MB ทํา CRM

(โอกาส 100 %) บรกิารหลังการขาย

B. ยอดขายทน่ีาจะสรา้งได ้ 600 MB สง่เสรมิการขาย พัฒนาตัวแทนจําหน่ายเดมิ

(โอกาสเกนิ 50%) เพมิความเร็วการออกสนิคา้ใหทั้นความตอ้งการ

ทําตลาด Online Marketing

สรา้ง Community เจาะตลาดกลุม่ชมรมผูใ้ชร้ถ

รับของจนีนําเขา้มาขายบางรายการ

Gap (เป้าหมาย - A-B) 700 MB สรา้งพันธมติรกระจายสนิคา้ในตา่งประเทศ

ขยายตลาดตา่งประเทศโดยผลักดัน ตัวแทนเดมิ

ออกผลติภัณฑใ์กลเ้คยีง เพมิโอกาส

สรา้งตัวแทนจําหน่ายเพมิ
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 จากตารางแผนปฏิบติัการทงั 2 ตารางขา้งตน้ เป็นตัวอย่างคร่าวๆให้
เห็นแนวทางในการทาํแผนปฏิบติัการเชิงกลยุทธ์ ซึงขอยกตวัอย่างเฉพาะใน
ส่วนของยอดขายทีเป็น Gap ระหว่างเป้าหมายองค์กรและยอดขายทีมองเห็น 
ซึงมีส่วนต่าง 700 ลา้นบาท โดย  
 - ตารางแรก เป็นตารางภาพรวมแผนการสร้างยอดขายใหม่ 700 MB 

 - ตารางถดัมา เป็นการลงรายละเอียดแผนการสร้างตวัแทนจาํหน่าย 

ซึงในแต่ละตาราง มีสาระสาํคญัทีตอ้งกาํหนดใหช้ดัเจนดงันี 

ตารางแผนหลกั : KPI ยอดขายส่วนเพิม 700 MB 

 หากทาํตามแผนปฏิบติัการทงั 4 แผนยอดขายตอ้งบรรลุ 700 MB 

 ตวัเลขเป้าหมายและตวัเลขแผน แบบรายเดือนตอ้งสอดคลอ้งกนั 
 ยอดขายและจาํนวนร้านคา้ จะตอ้งสมัพนัธก์นัในแง่สถิติยอดขาย 

 จาํนวนร้านคา้เป้าหมายตอ้งเป็นไปไดจ้ริง มีขอ้ฐานมลูรองรับ 
 แผนปฏิบติัการแต่ละขอ้ ควรมีตารางแผนปฏิบติัการยอ่ยรองรับ 

 งบประมาณในแผนหลกั ตอ้งมีรายละเอียดในแผนยอ่ย 

ตารางแผนย่อย : KPI สร้างยอดขายจากตวัแทนจาํหน่ายรายใหม่ 500 MB 

 ตอ้งแสดงวิธีการดาํเนินการทีเป็นรูปธรรม 

 แต่ละกิจกรรมตอ้งมี KPI รองรับ ว่าวดัผลจากอะไร 

 ดาํเนินการตามแผนแลว้ ตอ้งทาํใหเ้ป้าหมายหลกับรรลุผล 

 มีการประเมินค่าใชจ่้ายทีชดัเจน เพือวางงบประมาณ 

 ตอ้งมีเหตุผลขอ้มลูอา้งอิง ใหม้นัใจว่าจะบรรลุเป้าหมาย 

 ความเสียงคืออะไร มีแผนรองรับอยา่งไร 
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 จากตารางสองตารางขา้งตน้ เป็นเพียงตวัอย่างส่วนหนึงของการจดัทาํ
แผนปฏิบติัการทงัหมด ซึงในทางปฏิบติัผูรั้บผดิชอบในการทาํแผนปฏิบติัการนี 
ตอ้งทาํแผนรองรับยอดขายทงั 3 ส่วน นันคือยอดขายทงัหมด 2,000 ลา้นบาท 
และต้องทําแผนปฏิบัติการย่อยของแต่ละเป้าหมาย เพือลงรายละเอียดการ
ดําเนินการจึงจะถือว่าแผนปฏิบัติการนีสมบูรณ์ครบถ้วนตอบโจทย์ตาม
เป้าหมายทีองคก์รตงัไว ้

 ในการจดัทาํตารางแผนปฏิบติัการนัน รูปแบบขึนอยู่กบัวตัถุประสงค์
ในการทาํแผนนนัๆ ดงันนัไม่มีรูปแบบทีแน่นอนตายตวั สามารถปรับปรุงส่วน
ต่างๆของแผนตามทีตอ้งการ เพียงแต่การทาํแผนปฏิบติัการนนัสิงสาํคญัคือ 

 ยกตวัอยา่งเช่น แผนปฏิบติัการทีองคก์รซึงเป็นธุรกิจผลิตและจาํหน่าย
สินค้าแห่งหนึงจัดทําขึนเพือให้เห็นภาพรวมทังหมดขององค์กร ดังนันใน
องคป์ระกอบของแผนนี จะประกอบดว้ย  

 ตวัเลขผลประกอบการ ยอดขาย ตน้ทุนค่าใชจ่้าย กาํไร 

 เป้าหมายการผลิตทีสอดคลอ้งกนัในแต่ละหน่วยงาน 

 แผนการดาํเนินการทางการขายการตลาด 

 และ แผนการบริหารตน้ทุนค่าใชจ่้าย 

ซึงรูปแบบของแผน กาํหนดขึนเพือตอบโจทยก์ารใชง้านขององคก์รโดยเฉพาะ 
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 เมือตอนตน้ผมไดพ้ดูไปแลว้ แต่ขอยาํอีกครังกบัประเด็นสาํคญั ทีตอ้ง
ตอบคาํถาม CEO เวลานาํเสนอแผนปฏิบติัการใหไ้ด ้

1. มีเหตุผลหรือปัจจยัอะไร ทีเลือกทาํแผนขอ้นี 
2. มีหลกัฐานหรือขอ้มลูอะไร ทีมนัใจไดว้่าแผนขอ้นีจะไดผ้ล 

3. มนัใจไดแ้ค่ไหนว่าตวัเลขผลงานทีไดจ้ากแผนขอ้นนัจะบรรลุผล 

4. เพือใหไ้ดต้วัเลขนนั บริษทัตอ้งลงทุนเท่าไหร่ 

5. การประเมินการลงทุน มีหลกัการคิดอยา่งไร 

6. มีความเสียงเรืองอะไรบา้ง มีแผนรองรับความเสียงอยา่งไร 

 หากผูรั้บผดิชอบในการทาํแผนปฏิบติัการสามารถให้ความชดัเจนต่อ 
CEO ไดท้งัหมด นนัคือด่านแรกทีจะทาํใหเ้รามนัใจไดว้่าการดาํเนินการในปีนี
เราไดคิ้ดอยา่งรอบคอบ เตรียมการมาอยา่งรัดกุมทีสุดแลว้ 

 ซึงจากแนวทางการจดัทาํแผนปฏิบติัการเชิงกลยุทธ์ทีกล่าวมาทงัหมด
ในหนงัสือเล่มนี หลายท่านอาจมีขอ้กงัวลใจว่าการจะทาํแผนปฏิบติัการทาํไม
ตอ้งมีขนัตอนทียุง่ยากซบัซอ้นมากมายนกั เพราะในทา้ยทีสุดเป้าหมายจะสาํเร็จ
หรือไม่ก็ตอ้งขึนอยูก่บัการดาํเนินการอยูดี่ แลว้เราจะทาํใหม้นัยุง่ยากทาํไม 

 จากคาํถามนีเราตอบเลยได้ว่าแต่ละองค์กรสามารถหาหนทางสาํเร็จ
ตามเป้าหมายไดห้ลายวิธีการ แต่ละวิธีการยอ่มมีความยากง่าย ในการดาํเนินการ
ทีแตกต่างกนัไป แต่ประเด็นสําคญัคือ ทุกสิงทีเราต้องดาํเนินการเพือบรรลุ
เป้าหมาย มนัคือการลงทุนทรัพยากร เงิน เวลา บุคลากร ดงันันประสิทธิภาพ
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และความคุม้ค่าเป็นเรืองสาํคญัทีสุดเพราะองค์กรธุรกิจอย่างเรา ต้องบริหาร
กาํไร   
 แน่นอนครับถา้เราคิดให้ทุกอย่างรอบคอบไวต้งัแต่การเตรียมการ ถึง
เวลาทาํงานจะง่ายราบรืน แต่ถา้ตอนวางแผนเราคิดง่ายๆไวก่้อน ก็อาจพบความ
ยุง่ยากตอนดาํเนินการในภายหลงั ... เพราะ .... 

เพราะคนทาํงานอยา่งเรารู้กนัอยูแ่ลว้ครับว่า  
ถา้คิดว่าทาํแผนปฏิบติัการมนัยาก 

... 
สวสัดคีรับ 
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โทร. 081-9937077 
www.chentrainer.com 
chentrainer.com@gmail.com 

วิทยากรดา้นพฒันาคน พฒันาองคก์ร ,ทีปรึกษา , นกัเขียน 

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า) 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี ( KMUTT – บางมด) 
 

วิศวกรไฟฟ้า , วิศวกรโครงการ ระบบไฟฟ้า (Kindenko Thailand Co.,Ltd.) 

วิศวกรโครงการ ระบบไฟฟ้า (Bania Co.,Ltd.) 

ผูจ้ดัการโครงการ การติดตงัระบบไฟฟ้า (Screen Power Co.,Ltd.) 

Sale Engineer Van Intertrade Co.,Ltd. 

โปรแกรมเมอร์ และ Web Master อิสระ (VB, Access, SQL Server, ASP) 

ธุรกจิส่วนตวัดา้น Computer และ Software 

ทีปรึกษาดา้นการทาํ Strategic Planning, Goal Setting, Action Plan, PMS 

นกัเขียน หนงัสือดา้นการพฒันาคน พฒันาองคก์ร 
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ลําดับ หลักสูตร 

1 Business Strategic Planning / การวางแผนธุรกิจเชิงกลยทุธ์ 

2 Goal & KPI Setting  / การกาํหนดเป้าหมาย และตวัชีวดั 

3 Strategic Action Plan / การจดัทาํแผนปฏิบติัการเชิงกลยทุธ์ 

4 Performance Management / การบริหารและประเมินผลงาน บนฐาน KPI 

5 Core Value & Corporate Culture / การสร้างค่านิยม และวฒันธรรมองคก์ร 

6 Systematic Thinking / การคิดเชิงระบบ 

7 Problem Solving & Decision Making / การแกปั้ญหาและตดัสินใจ 

 

1. บริษทั โอสถสภา จาํกดั (Target Setting & Performance Review 11 รุ่น) 

2. บริษทั วอลโว่ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จาํกดั (Strategic Planning / KPI & Action Plan) 

3. เซ็นทรัล มาร์เกต็ติง กรุ๊ป (Performance Management System)  

4. บริษทั คาวาซาก ิมอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (KPI & Action Plan) 

5. บริษทั ไทย ซัมมิท ออโตพ้าร์ท อินดสัเตรียล จาํกดั (Business Strategic Planning) 

6. บริษทั บริดจสโตน เอ็นซีอาร์ จาํกดั (การบริหารผลงาน และประเมินผลงานบนฐาน KPI) 

7. บริษทั ฮิตาชิ ออโตโมทีฟ ซิสเต็มส์ โคราช จาํกดั (หลกัสูตร Smart Goal Setting) 

8. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (หลกัสูตร Strategies GHB Smart Planning) 

9. บริษทั วีไอวี อินเตอร์เคม จาํกดั (Smart Goal Setting & Effective Action Plan) 

10. สตาร์มาร์ค กรุ๊ป (หลกัสูตร Business Strategic Planning) 

11. สตาร์มาร์ค กรุ๊ป (หลกัสูตร Strategic Goal Setting 2 รุ่น) 

12. บริษทั ฑีฆากอ่สร้าง จาํกดั (การบริหารผลงาน และประเมินผลงานบนฐาน KPI 4 รุ่น) 

13. บริษทั เนเจอร์ คอร์ปอเรชนั จาํกดั (Smart Goal Setting & Effective Action Plan) 

14. Teamplas Group Co., Ltd. (Business Strategic Planning & Goal Setting)   
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15. Mayekawa (Thailand) Co., Ltd. (Business Strategic Planning) 

16. HOSEI Brake (Thailand) Co., Ltd. (Smart Goal Setting) 

17. Lee & Steel Co., Ltd. (Business Strategic Planning - Goal Setting) 

18. บริษทั ฮายาชิ เทเลมปุ (ประเทศไทย) จาํกดั (หลกัสูตร Balanced Scorecard) 

19. บริษทั ชวนนัท ์คอร์ปอเรชนั จาํกดั (Smart Goal Setting & Effective Action Plan) 

20. บริษทั ชวนนัท ์คอร์ปอเรชนั จาํกดั (การจดัทาํระบบประเมินผลงาน ฐาน KPI) 

21. บริษทั โตโยตา้ เจริญคา้ จาํกดั (การบริหารผลงาน และประเมินผลงาน บนฐาน KPI) 

22. บริษทั เอฟ.บี.ซี.อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (การประเมินผลงานบนฐาน KPI) 

23. PSG Intertrade Co., Ltd. (Strategic Action Plan) 

24. Happy Move Co., Ltd. (Business Strategic Planning & Goal Setting) 

25. TLS Group South East Asia Co., Ltd. (การบริหารและประเมินผลงาน บนฐาน KPI) 

26. บริษทั โกลบอล พลาสท ์จาํกดั (Smart KPI & Effective Action Plan) 

27. บริษทั โกลบอล พลาสท ์จาํกดั (การประเมินผลงานบนฐาน KPI & Competency) 

28. บริษทั แม็กเวล็ธ อินโนเวชนั จาํกดั (Smart KPI & Effective Action Plan) 

29. การรถไฟแห่งประเทศไทย (การบริหารผลงาน และพฒันาบุคลากรเชิงกลยุทธ์) 
30. โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลงั (การวางยุทธศาสตร์ เพือการเติบโตและยงัยืน) 

31. ชมรมบริหารงานบุคคล ปินทอง (การบริหารและประเมินผลงาน บนฐาน KPI) 

32. ชมรมบริหารงานบุคคล ไฮ-เทค (การบริหารและประเมินผลงาน บนฐาน KPI) 

33. นสพ.กรุงเทพ ธุรกจิ (Public : Business Strategic Planning) 

34. นสพ.กรุงเทพ ธุรกจิ (Public : Business Strategic Thinking) 

35. นสพ.กรุงเทพ ธุรกจิ (Public : Smart Goal Setting & Effective Action Plan 2 รุ่น) 

36. นสพ.กรุงเทพ ธุรกจิ (Public : Strategic Performance Management System) 

37. บริษทั เอ็กเซลเลนท ์พีเพิล จาํกดั (Public :การบริหารและประเมินผลงาน บนฐาน KPI) 

38. บริษทั เอ็กเซลเลนท ์พีเพิล จาํกดั (Public :Strategic Planning) 2 รุ่น 

39. สาํนกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน (การวิเคราะห ์SWOT และกาํหนดกลยุทธ์) 
40. กระทรวงการคลงั (แนวทางการจดัทาํระบบบริหารผลงาน ของภาคเอกชน) 

41. มหาวิทยาลยัมหิดล (การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์  สู่แผนปฏิบติัการ 2 รุ่น) 

42. TOYOTA Motor (Thailand) Co., Ltd.(การสร้างค่านิยมและวฒันธรรมองคก์ร 7 รุ่น) 
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43. IMPACT EXHIBITION MANAGEMENT CO.,LTD. (การสร้างค่านิยมและวฒันธรรม) 

44. บริษทั ไทยโพลีคาร์บอเนต จาํกดั (การสร้างค่านิยม และ วฒันธรรมของทีม 2 รุ่น) 

45. บริษทั อีสเทิร์น โพลีแพค็ จาํกดั (การสร้างค่านิยม และ วฒันธรรมองคก์ร) 

46. บริษทั แม็กเวล็ธ อินโนเวชนั จาํกดั (การสร้างค่านิยม และ วฒันธรรมองคก์ร) 

47. กรมอุตุนิยมวิทยา (การสร้างค่านิยม และ วฒันธรรมองคก์ร) 

48. กรมอุตุนิยมวิทยา (การขบัเคลือนค่านิยม และวฒันธรรม สู่การปฏิบติัอย่างยงัยืน) 

49. สาํนกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน (การสร้างค่านิยมองคก์ร) 

50. บริษทั สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน) (Problem Solving & Decision Making) 

51. Bridgestone Specialty Tire Manufacturing Co., Ltd. (Logical Thinking) 

52. นสพ.กรุงเทพ ธุรกจิ (Public การคิดเชิงระบบ Systematic Thinking 3 รุ่น) 

53. บริษทั บูรพา พรอสเพอร์ จาํกดั (Problem Solving & Decision Making) 

54. บริษทั อลัมอนด ์(ไทยแลนด)์ จาํกดั (Problem Solving & Decision Making) 

55. บริษทั จาโตโค (ประเทศไทย) จาํกดั (การคิดเชิงระบบ Systematic Thinking) 

56. บริษทั ซี.แอล.พี. เอ็นจิเนียนริง จาํกดั (การคิดเชิงระบบ Systematic Thinking)  

57. บริษทั ฮายาชิ เทเลมปุ (ประเทศไทย) จาํกดั (การคิดเชิงระบบ Systematic Thinking) 

58. สาํนกันายกรัฐมนตรี (การแกปั้ญหา-ตดัสินใจ Problem Solving & Decision Making) 

59. สาํนกันายกรัฐมนตรี (การคิดอย่างเป็นระบบ System Thinking) 

60. มูลนิธิ ปิดทองหลงัพระ (การคิดอย่างเป็นระบบ System Thinking) 

61. บมจ. ธนาคารกรุงไทย (KTB) (การพฒันาบุคลากร และ การทาํงานเป็นทีม) 

62. บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (หลกัสูตร การสร้างแรงจูงใจใหพ้นกังาน) 

63. บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริง แอนด ์คอนสตรัคชนั (หลกัสูตร การทาํงานเป็นทีม 4 รุ่น) 

64. บริษทั กูด๊เยียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั มหาชน (การสร้างการทาํงานเป็นทีม) 

65. บริษทั ซูมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั (การสร้างความรักสามคัคีและทาํงานเป็นทีม) 

66. บริษทั เพาเวอร์ไลน ์เอ็นจิเนียริง จาํกดั มหาชน (Team Performance) 

67. Magnecom Technology Precision (มหาชน) (หลกัสูตร หวัหนา้งานมืออาชีพ 5 รุ่น) 

68. AeroFlex Co.,Ltd. (หลกัสูตร หวัหนา้งานมืออาชีพ) 
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69. General Group (ลูกอมอาร์ทบีท) (หลกัสูตร หวัหนา้งานมืออาชีพ) 

70. Transtec Industry Co., Ltd. (หลกัสูตร หวัหนา้งานมืออาชีพ) 

71. Thai Sintokogio Co., Ltd. (หลกัสูตร หวัหนา้งานมืออาชีพ) 

72. JNC Nonwovens Co., Ltd. (หลกัสูตร หวัหนา้งานมืออาชีพ) 

73. นสพ.กรุงเทพ ธุรกจิ (Public Team Motivation การสร้างแรงจูงใจใหที้มงาน) 

74. Diversey Hygiene (Thailand) Co., Ltd. (Team Synergy) 

75. SCG Cement-Building Material Co., Ltd. (หลกัสูตร Train the Trainer) 

76. King Power International Co.,Ltd. (หลกัสูตร ยาํ Presentation 2 รุ่น ) 

77. บมจ. SVI (หลกัสูตร เทคนิคการสอนงาน)  

78. AeroFlex Co.,Ltd. (หลกัสูตร Train the Trainer) 

79. บริษทั บูรพา พรอสเพอร์ จาํกดั (หลกัสูตร Train the Trainer) 

80. บริษทั คิวพี ไทยแลนด ์จาํกดั (หลกัสูตร Train the Trainer) 

81. บริษทั ลาชูเล่ เอเชีย จาํกดั (หลกัสูตร Train the Trainer) 

82. Tsubakimoto Automotive (Thailand) Co.,Ltd. (หลกัสูตร Public Speaking) 

83. บริษทั V-Net Global Co.,Ltd. (หลกัสูตร Train the Trainer 2 รุ่น) 

84. กรุงเทพมหานคร (หลกัสูตร การสอนงานและมอบหมายงาน 4 รุ่น) 

85. วิทยาลยับรมราชชนนี นนทบุรี (หลกัสูตร การสอนงานและมอบหมายงาน) 

86. สาธารณสุข จ.ปทุมธานี (หลกัสูตร Sum Presentation 2 รุ่น) 

87. สาํนกังานกองทุนสงเคราะหก์ารทาํสวนยาง (หลกัสูตร Sum Presentation) 

88. Public Training (หลกัสูตร Sum Presentation 2 รุ่น) 

89. SCG Cement-Building Material Co., Ltd. (หลกัสูตร Happy Work Place) 

90. บริษทั หาดทิพย ์จาํกดั มหาชน (โคก้) (Performance Coaching) 

91. บริษทั ซูมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั (Professional Management) 

92. บริษทั ซูมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั (จิตสาํนึกรักองคก์ร 4 รุ่น) 

93. Team Precision Public Company Limited (Coaching & Mentoring Techniques) 

94. นสพ.กรุงเทพ ธุรกจิ (Public การพฒันาบุคลากรใหต้อบโจทยเ์ป้าหมายตวัชีวดั) 
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95. NYK Line (Thailand) Co., Ltd. (การบริหารความขดัแยง้อย่างสร้างสรรค)์ 

96. บริษทั พฒันายนต ์ชลบุรี จาํกดั (PATCO) (Smart Manager) 

97. บริษทั คาลบีธนาวธัน ์จาํกดั (Calbee) (หลกัสูตร การทาํงานดว้ยความสุข) 

98. บริษทั วีไอวี อินเตอร์เคม จาํกดั (การโคช้และใหค้าํปรึกษาเพือพฒันาผลงาน) 

99. SCG Authorized Dealer (ปัญญา กรุ๊ป)(หลกัสูตร การบริหารงาน บริหารคน) 

100. Givaudan (Thailand) Co., Ltd. (หลกัสูตร การพฒันาตนเองสู่ความสาํเร็จ) 

101. บริษทั บูรพา พรอสเพอร์ จาํกดั (หลกัสูตร Positive Thinking) 

102. บริษทั พีเพิล ฟ ูเทคโนโลยี จาํกดั (การตลาดภาคปฏิบติั) 

103. บริษทั MIR World Wide Co.,Ltd. (หลกัสูตร ภาวะผูน้าํ) 
104. บริษทั ลาชูเล่ คอสเมติคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (การสร้างทีมงานมืออาชีพ 3 รุ่น) 

105. สาํนกัปลดักระทรวงสาธารณสุข (เขา้ใจคน เขา้ใจงานประสานความเป็นเลิศ 3 รุ่น) 

106. วทิยาลยับรมราชชนนี นนทบุรี (หลกัสูตร การบริหารแผนงานโครงการ) 

107. สาํนกัพฒันาอุตุนิยมวิทยา (การพฒันาการทาํงานใหป้ระสบความสาํเร็จร่วมกนั) 

108. บริษทั Soft Logic Center จาํกดั (Public Training : หลกัสูตร Proactive HR) 

109. บริษทั Soft Logic Center จาํกดั (Public Training : Coaching & Mentoring) 

ฯลฯ 
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 อ.ราเชนทร พันธุเวช 

 

Mobile 081-9937077 

Website www.chentrainer.com 

E-Mail chentrainer.com@gmail.com 

Facebook www.facebook.com/ChenTrainer 

FB Page www.facebook.com/ChenTrainer.SPMS/ 

 การบริหารผลงานเชิงกลยทุธ์ 

Line ID Chentrainer 

 




