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SMART Change Management with OKRs in Action 

เปลี่ยนอนาคตอย่างรอบรู้สู่ความส าเร็จด้วยกลยุทธ์การใช้ OKRs 
 

หลักการและเหตผุล 
ภายใต้สภาวการณ์ในปัจจุบันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ท่ีไม่แน่นอน มากมาย 

หลากหลาย รุนแรง และรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานขององค์กร ประกอบด้วยการ
เปลี่ยนแปลงในด้านสังคม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการเมือง ท าให้องค์กรต่างต้อง
เตรียมพร้อมในการบริหารจัดการกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สามารถน าพาองค์กรไปสู่
วิสัยทัศน์ เป้าหมายท่ีต้องการ (DESIRED STATE) สร้าง ก าหนดกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการในการ
บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  

การเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ความส าเร็จน้ีได้ใช้แนวทางท่ีสถาบันได้พัฒนาข้ึนร่วมกับ
ผู้เช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ในการเปลี่ยนแปลงองค์กรช้ันน าระดับสากลจนประสบความส าเร็จ   
ภายใต้กรอบการจัดการท่ีช่ือว่า “FTPI CHANGE MANAGEMENT MODEL” ประกอบด้วย   
หัวข้อหลัก 6 ข้อ การเตรียมการและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การสื่อสาร กระบวนการและ
เครื่องมือ การเรียนรู้  การวัดผล และการยกย่องชมเชยและการให้ รางวัล รวมท้ังการใช้  
Objective & Key Results หรือ OKRs ซึ่งเป็นเครื่องมือทางการจัดการท่ีมุ่งสร้างการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรในการสร้างผลลัพธ์อย่างก้าวกระโดด (10 X) 

ผู้เข้าอบรมสามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปใช้ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงให้มีประสิทธิภาพ
และตระหนักในความส าคัญของการบริหารการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อความส าเร็จขององค์กร          
ท าให้องค์กรมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนและอยู่รอด
ต่อไปในอนาคต 
 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้ทราบและตระหนักถึงความส าคัญของการเปลี่ยนแปลงท่ีส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน

ขององค์กร  
2. เพื่อให้สามารถก าหนดแนวทางและข้ันตอนท่ีเป็นระบบในการบริหารการเปลี่ยนแปลง และการ

ใช้ Objective & Key Results หรือ OKRs เพื่อท าให้เข้าใจการบริหารการเปลี่ยนแปลงและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้การด าเนินงานต่อไป 

3. เพื่อทราบถึงการก าหนดกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ และกลไกการใช้ Objective & Key Results 
หรือ OKRs ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ความส าเร็จ 

4. เพื่อทราบถึงแนวทางการผลักดันให้เกิดความร่วมมือท้ังจากภายในและภายนอกองค์กร รวมถึง
ปัจจัยความส าเร็จท่ีจะท าให้ประสบความส าเร็จในการเปลี่ยนแปลง   
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วิทยากร  คณุสุรเชษฎ์ พลวณิช     ดร.วสิษฐ์  พรหมบตุร 
ผู้อ านวยการฝ่ายปรกึษาแนะน า   วิทยากรและที่ปรึกษา OKR 
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาต ิ
 
 

 
 
 
 

 
 

 
วิธีการอบรม การบรรยาย อภิปราย ยกตัวอย่าง ฝึกปฏิบัติ (Workshop) 
 

เหมาะส าหรบั 
● ผู้รับผิดชอบด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงขององค์กร ได้แก่ ผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

ผู้สนับสนุนการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น 
● ผู้บริหาร หัวหน้างาน ทีมงาน ด้านการพัฒนาองค์กร และทรัพยากรบุคคล   
● ผู้สนใจท่ัวไป 

  

จ านวนผู้เข้าอบรม 40 คน/รุ่น  
 

ก าหนดการอบรม    2 วัน   เวลา 9.00 – 16.00 น. 
วันท่ีหน่ึง       วิทยากร  คุณสุรเชษฎ์ พลวณิช 
● ความหมายและแนวคดิของการบริหารการเปลี่ยนแปลง  
● ประเภทของการเปลี่ยนแปลง 
● ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงองคก์รสูค่วามส าเร็จ :  

FTPI CHANGE MANAGEMENT MODEL 
● ปัจจัยส าคัญตอ่ความส าเร็จในการเปลี่ยนแปลง 
● แนวทางการปรบัปรุงอย่างตอ่เนื่อง 
● การจัดท า ROADMAP เพื่อการปรบัปรุง  
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วันท่ีสอง       วิทยากร  ดร.วสิษฐ์  พรหมบตุร 
● การเปลี่ยนอนาคตอย่างรอบรูด้้วย OKRs 
● ถอดรหัส OKRs เชิงกลยุทธ์  (Strategic OKRs)  
● OKRs Vs. KPIs  
● ความแตกต่างของ OKRs ทีอ่ยากท า กบั OKRs ทีต่้องท า 
● เทคนคิการเปลี่ยน KPIs เป็น OKRs 
● เทคนคิการก าหนด OKRs ที่สร้างผลลัพธ์แบบก้าวกระโดด (10 X) 
● กรณศีึกษาการใช้ OKRs สร้างการเปลี่ยนแปลงทางบวกขององคก์รในภาวะวิกฤติ 

COVID-19 
● ประโยชน์ที่ได้รบัเม่ือน า OKRs ไปใช้ 

 
พักทานอาหารว่างและเครือ่งดื่ม เวลา 10.30-10.45 น. และ 14.30-14.45 น. 

พักทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00-13.00 น. 
 

หมายเหตุ : เนือ้หาการฝกึอบรมสามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 

อุปกรณป์ระกอบการอบรม 
1. เครื่อง LCD Projector  1 เครื่อง 
2. กระดานไวท์บอร์ด หรือ Flip Chart, ปากกาเคมี  และ Post IT หลากสี อย่างละ 7 ชุด 
3. Notebook ประจ ากลุ่ม 
4. จัดเป็นกลุ่มจ านวน 6 กลุ่ม กลุ่มละ 6-7 คน  
 

ราคาค่าบรกิาร 
● วันธรรมดา (จันทร์ – ศุกร์)      ราคา     60,000  บาท 
● วันเสาร์ – อาทิตย์  และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ราคา     75,000  บาท 

 

หมายเหตุ :  
● ราคาน้ีไม่รวมค่าเดินทาง  ค่าท่ีพัก(ถ้ามี)  และยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % 
● สถาบันได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ท่ีจ่าย 3% 
● สถาบันน าส่งต้นฉบับเอกสารประกอบการฝึกอบรม  1 ชุด เพื่อให้ทางองค์กรส าเนา

แจกจ่ายให้กับผู้เข้าร่วมฝึกอบรม 
 

*** ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ตามประกาศ พ.ร.บ. สง่เสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน *** 
 
ติดต่อ ขนิษฐา  คงประเสรฐิลาภ  T. 02-6195500 ต่อ 586  E-mail: khanittha@ftpi.or.th 
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