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กำาล่ัง
ศ้กษาเร้�องหน้ี้�งค่อนี้ขึ้�างเขึ้�มขึ้�นี้ ค้อเร้�องขึ้อง 

OKR’s ทั่้�ย่อมาจาก Objective and Key Results 

ในี้ความหมายคร่าวๆ ขึ้องผู้มม่นี้ค้อกรอบการทั่ำางานี้ท้ั่�ม้เป้าหมาย 

ว่ดผู้ลได�ติรงประเด็นี้.. สิ�งสำาค่ญประการหน้ี้�งก็ติรงท้ั่� “วัดผู้ลได้ติรง

ประเด็น” ซึ่้�งเคร้�องม้อทั่้�ว่ดผู้ลได�ม้มากมาย และก็ติรงประเด็นี้ ไม่ง่�นี้

จะว่ดทั่ำาไม? แติ่คำาว่าติรงประเด็นี้น้ี้� บางทั่้ม่นี้ขึ้้�นี้อย้่ก่บว่า ติรง

ประเด็นใค์ร? และติรงประเด็นแล้วจริงหร่อ ซึ�งถ้ามันไม่จริง ม่นี้ก็

ก�าวหนี้�า พั่ฒนี้าได�ยาก

อ่นี้ทั่้�จริงเคร้�องมอ้หร้อ framework นี้้�ม้อะไรด้ๆ  มากกว่าแค่ทั่้�

ผู้มเกริ�นี้ไว�มาก ในี้แง่การบริหารองค์กร ไม่เช่นี้นี้่�นี้แล�ว องค์กรอย่าง 

Google และระด่บโลกอก้มาก คงไม่นี้ำาไปใช� ทั่ก์วน่ี้น้ี้�ในี้บ�านี้เราก็เป็นี้

ท้ั่�นี้ิยมม้หลายแห่งนี้ำาไปใช�แล�ว อย่างไรก็ติามน้ี้�ไม่ใช่การมาเขึ้้ยนี้ถ้ง 

OKR’s ติรงๆ ทั่ว่า ม้ก้ร้เร้�องนี้้�ทั่่านี้หนี้้�ง ติ�องขึ้อให�เครดิติ ค้อ อ.นี้พัดล 

ทั่่านี้ได�ทั่ำา OKR’s ของตัิวเอง โดยเคยพ้ัด และเขึ้้ยนี้ไว�ในี้หนี้่งส้อ

ทั่ำานี้องว่า ในี้เม้�อองค์กรยง่ใช�ได�ด ้มน่ี้ก็ติ�องใช�พ่ัฒนี้าติว่เราได�เช่นี้กน่ี้ 

แนี้่นี้อนี้ว่าผู้มเห็นี้ด�วย และจ้งเริ�มติ่�ง OKR’s ขึ้องติ่วเองด้บ�าง

ถ�าถามว่า “ท�าไปท�าไม?” ก็ติอบว่าเพัราะอยากพ่ัฒนี้าติว่เอง 

และช้วิติให�ด้ขึ้้�นี้ และอาจสงส่ยติ่อว่าม่นี้ทั่ำาให�ดีขึ้นได้จริงหร่อ? ขึ้อ

ถามกล่บแบบไม่ได�จะกวนี้ว่า “แล้วค์ุณอยากดีขึ้นหร่อเปล่า? ถ้าไม่

ก็อย่าสนใจเลย” ทั่์กสิ�งอย่างในี้โลกนี้้�ไม่ม้อะไรติอบอนี้าคติได�จริงว่า

ผู้ลจะเป็นี้อย่างไร จนี้กว่าเวลานี้่�นี้จะมาถ้ง

ไม่ทดลอง คิดว่าเสียเวลา จึงเสียเวลาจริงๆ

  ผู้มเป็นี้คนี้หน้ี้�งซึ่้�งเคยไม่เช้�ออะไรง่ายๆ เพ้ัยงเพัราะใช�

ความคิด หมายความว่า ผู้มแค์่ค์ิดเอาว่าไม่น่าเป็นไปได้ ผู้มก็จะจบ

มันติรงนัน้เลย โดยไม่เค์ยทดลอง เน้ี้�องจากบอกติว่เองว่า คดิหลายๆ 

ม์มแล�ว ม่นี้ก็ย่งไม่ใช่ เลยสร์ปไปด�วยว่าเส้ยเวลา ช้วิติผู้มจ้งเส้ยเวลา

ไปมากมายจริงๆ ก่บการแค่คิดเอา

ม่นี้คงคล�ายก่บการพัยายามคิดเลขึ้ยากๆ ในี้ห่วเพัราะคิดว่า

เส้ยเวลาจดลงกระดาษ แติ่การลองจดลงกระดาษ ง่าย ช่ดเจนี้ กว่า 

“พัยายามคิดในี้ห่ว” ทั่้�สำาค่ญแม�บางคร่�งม่นี้จะด้ช�ากว่า แติ่ผู้ลล่พัธุ์์

ม่นี้ถ้กติ�องกว่าแนี้่นี้อนี้ ด่งนี้่�นี้ ลองทั่ำา ได�ร้�ผู้ลจริงกว่าแค่คิด

อก้อย่างผู้มเขึ้ย้นี้อะไรคล�ายน้ี้�บ่อยค้อติ�องแยกให�ออกระหว่าง

ความฝ่ันี้ ก่บความเพั�อฝ่ันี้ การคิ์ดไปเองกับผู้ลลัพธ์จากการลอง

จรงิ มน่ี้เท้ั่ยบกน่ี้ไม่ได�เลย ซึ่้�งหลายคนี้ทั่้�ไม่ร้�เพัราะไม่เคยทั่ำา ไปจนี้ถง้

เร้�องทั่้�ว่า “สอนเขาแติ่ติัวเองไม่เค์ยท�า อย่าสอน” เหล่านี้้�ค้อทั่้�มาว่า 

ผู้มทั่ำาไปทั่ำาไม…

เป้าหมายที่ชัดเจน?

เร้�อง OKR’s นี้้�หากผู้มเพั้ยงแติ่ศ้กษา แล�วไม่ม้ประสบการณ์์

เลยก็คงถ้อว่ายากจะร้�จริง ทั่้�น้ี้�ผู้มเองก็ไม่ได�ทั่ำางานี้และม้องค์กรเป็นี้

รป้ร่างพัอจะนี้ำาเร้�องน้ี้�ไปใช� จ้งเริ�มจากการทั่ดลองใช�จรงิก่บติว่เองเอา

ก่อนี้ในี้เบ้�องติ�นี้.. อย่างไร?

ปรีดา ศิริชัยุวัฒนานันท์

www.sirichaiwatt.com

ภาระ – ภาร(ะ)กิจ
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เปล่าๆ คนี้ร้�จ่ก KPI ทั่้�หลายองค์กรใช�ผู้ิดๆ เห็นี้ช้�อนี้้�ก็ขึ้ยาดแล�ว ถ�า

เป็นี้ขึ้องผู้ม ก็คงเห็นี้เป็นี้ภาระไม่ต่ิางกน่ี้ เช่นี้ ทั่ำางานี้กลบ่มาดก้ แทั่นี้ท้ั่�

จะได�นี้อนี้ ก็ติ�องมาอ่านี้หนี้่งส้อก่อนี้ 30 หนี้�า คนี้เหนี้้�อย ง่วงมา การ

ติ�องทั่นี้อ่านี้หนี้่งส้อนี้้�ทั่รมานี้แนี้่นี้อนี้ หร้ออย่างเร้�องอ้�นี้ๆ เช่นี้ ออก

กำาล่ง 30 นี้าทั่้ ก็ติ�องมาเหน้ี้�อยติ่อ เพ้ั�ออะไร? สร�างภาระให�ติ่วเอง

ทั่ำาไม?

คล�ายทั่้�บอกไปในี้ติอนี้แรก เร้�องนี้้�หากมองว่าติ่วเราก็เหม้อนี้

ธ์ุ์รกิจหนี้้�ง ซึ่้�งสิ�งหน้ี้�งท้ั่�ควรจะลองคิดคอ้ เราไม่สามารถท�าแต่ิสิ�งที�ตัิว

เองชิอบแล้วจะดี จะพัฒนาหร่อส�าเร็จได้หรอก ลองสมมติิว่า เป็นี้

ร�านี้เบเกอร้� ค์ณ์ชอบทั่ำาขึ้นี้มมาก อย้่หนี้�าเติา อย้่ในี้คร่ว แติ่งเค�กได�

เป็นี้ว่นี้ๆ แติ่ไม่คิด ไม่ชอบทั่ำาการติลาด ไม่ใส่ใจการบริการ ถามว่า

ร�านี้จะสำาเร็จไหม.. คงยากมาก

ภาระ – ภาร(ะ)กิจ

  ผู้มว่าน้ี้�เป็นี้ติว่อย่างท้ั่�ช่ดเจนี้ ทั่างสายกลางท้ั่�ทั่างพ์ัทั่ธุ์ว่า

ไว� ก็คงเป็นี้อะไรทั่้�คล�ายก่นี้ ในี้ความส์ขึ้สมบ้รณ์์นี้่�นี้ ก็แล�วแติ่เราจะ

มองว่าอะไรสำาค่ญ แติ่เช้�อว่า เอาเพ้ัยงทั่้�ต่ิวเองคิดว่าสำาค่ญหร้อแค่

ชอบนี้่�นี้ คงไม่กลาง ไม่พัอด้ เหม้อนี้หลายคนี้ว่นี้นี้้�ใช�ช้วิติอย้่ ก็ไม่ได�

ชอบงานี้ทั่้�ติว่เองทั่ำา ไม่ได�ชอบคนี้รอบขึ้�าง แต่ิก็แบกไว�เป็นี้ภาระอย้ด่้ 

และเป็นี้ภาระทั่้�ไม่ส่งเสริมช้วิติด�วยซึ่ำ�า นี้้�กระม่งทั่้�แยกคำาว่า “ภาระ” 

และ “ภารกิจ” ออกจากก่นี้

การกำาหนี้ดบ่งค่บให�ต่ิวเองทั่ำาอะไร อาจด้เป็นี้ภาระ แติ่

สำาหรบ่ผู้ม และอ้กหลายคนี้น่ี้าจะเป็นี้ ภารกิจ เพ่�อพชิิติิบางอย่าง เพ้ั�อ

นี้ำาไปส้่บางอย่าง และบางอย่างทั่้�เป็นี้ Objective หร้อเป้าหมายขึ้อง

ใครก็ติ�องขึ้องม่นี้ แล�วแติ่ใครจะอยากไปอย้่จ์ดไหนี้ ซึ่้�งล�วนี้ก็ร้�อย้่แก่

ใจว่า แค์่อยาก ไม่พอ ติ้องลงม่อท�าให้เป็นรูปธรรม

ก็ม่นี้..“ยาก” หลายคนี้คิด ม่นี้จ้งเป็นี้ภาระ ซึ่้�งส่วนี้ใหญ่หาก

เหลย้วมองเราก็ล�วนี้แบกภาระทั่้�ยากลำาบากก่นี้อย่้แล�วในี้แบบทั่้�เล้อก

ไม่ได� และไม่ได�เลอ้กด�วยซึ่ำ�า หากเปล้�ยนี้ภาระต่ิางๆ เป็นี้ภาระ..กิจ ได� 

ม่นี้คงด้กว่าไม่นี้�อยเลยทั่้เด้ยว

ทั่้�ส์ดแล�ว ก็ติ�องทั่บทั่วนี้ก่นี้ด้เองในี้แนี้วทั่างช้วิติใคร ช้วิติม่นี้ 

สำาหร่บผู้มแล�วการได�ติ่�ง Objective หลายอย่าง ม่นี้เป็นี้เร้�องทั่้�ไม่ร้�ว่า

จะไปได�แค่ไหนี้ แติ่อย่างนี้�อยม่นี้ไม่เล้อนี้ลาง เพัราะเราได�เห็นี้เส�นี้

ทั่างว่าเดินี้หนี้�าไปได�แค่ไหนี้ แติ่ละไติรมาสหร้อแติ่ละปี ไม่ได�

หมายความว่าค์ณ์ติ�องทั่ำาแบบนี้้� วิธุ้์น้ี้� แค่ลองดดีูๆ ณ วนันีม้แีต่ิภาระ

หรอ่ภารกจิกัน ซึ่้�งก็แล�วแต่ิค์ณ์ละว่าจะลงม้อ “แค่เขึ้ย้นี้ แค่เร้ยนี้ร้� แค่

ลอง.. ทั่ำา” อะไรด้ ให�ด้ขึ้้�นี้หร้อเปล่า เทั่่านี้่�นี้เอง..

ปล.อยากร้�จ่ก OKR’s จริงจ่งแนี้ะนี้ำาหนี้่งส้อ Measure What 

Matters โดูย John Doerr แปัล็ไท่ยช้ื่อ ต่ั้งเปั้าช้ัดู ว่ัดูผล็ไดู้ดู้ว่ย 

OKRs หร้อ ถ�าคล�ายบทั่ความน้ี้�เลยก็ พัฒนาองค้์กัร แล็ะชี้ว่ิต่ ดู้ว่ย

แนว่ค้ิดู OKR’s ขึ้อง ศ.ดร.นี้พัดล ร่มโพัธุ์ิ์ TPA
news

ติ�องบอกว่าม่นี้คงไม่เหม้อนี้การนี้ำาไปใช�ในี้องค์กรนี้่ก เพัราะ

ปัจจ่ยติ่างก่นี้มากมาย แติ่ก็ไม่เลวท้ั่�จะทั่ดลอง ผู้มยกต่ิวอย่างเร้�อง

หนี้้�งง่ายๆ ว่า ถ�าเป้าหมายขึ้องผู้ม (Objective) หนี้้�งค้อ “เก่งขึ้น” คำา

ว่าเก่งขึ้้�นี้เป็นี้นี้ามธุ์รรมมาก และเก่งในี้ท้ั่�น้ี้�ผู้มหมายถ้งเก่งในี้หนี้�าทั่้�

การทั่ำางานี้ขึ้องผู้มกล่าวค้อ เป็นี้วิทั่ยากรทั่้�เก่งขึ้้�นี้ แล�วจะเก่งได�

อย่างไร?

อาจม้ปัจจ่ยหล่ก ผู้ลล่พัธุ์์หล่ก (Key Result) หลายอย่าง แติ่

ขึ้อยกติ่วอย่างสิ�งหนี้้�งทั่้�ช่วยได�ง่ายๆ ค้อ “การอ่านหนังส่อ” แนี้่นี้อนี้

ในี้ทั่้�นี้้�ผู้มเช้�อว่าหลายคนี้คงไม่นี้่บรวมหนี้่งส้อการ์ติ้นี้ หร้อแฟัช่�นี้ ควร

เป็นี้หนี้่งส้อทั่้�ให�ความร้�พัอท้ั่�จะนี้ำาไปใช�ได� ท้ั่�เม้�ออ่านี้มากข้ึ้�นี้ก็ร้�มาก

ขึ้้�นี้ ย่อมม้ส่วนี้ช่วยให�เก่งขึ้้�นี้.. แติ่จะว่าไปแค่นี้้�ก็ย่งว่ดผู้ลไม่ได�อย้่ด้..

เพัราะหากผู้มหลอกต่ิวเองง่ายๆ เช่นี้ ผู้มอ่านี้หน่ี้งสอ้ 10 หนี้�า

ก็บอกว่าทั่ำาแล�วหร้อ 100 หนี้�าภายในี้ 3 เด้อนี้ คิดเอาว่าเก่งขึ้้�นี้นิี้ด

หนี้้�งแล�ว ร้�มามากนี้ิดหนี้้�งแล�ว เชิ่นนี้ไร้ประโยชิน์แน่นอน แติ่จะต่ิ�ง

เป้าว่า ปีละ 30 เล่ม เด้อนี้ละ 10 เล่มอะไรแนี้วนี้้� ก็เป็นี้เร้�องทั่้�ดถ้�าทั่ำาได�

หร้อทั่�าทั่ายติ่วเอง แต่ิส่วนี้ใหญ่เวลาปฎบิต่ิจิรงิจะลำาบาก เพัราะผู้า่นี้

ไปคร้�งเด้อนี้ได�เล่มเด้ยว อาจทั่�อ เลิก เพัราะไม่ม้ใครควบค์มเรา..

สร้างภาระให้ตัวเองท�าไม?

  จ์ดนี้้�อาจแติกติ่างก่บการติ่�ง OKR’s จริงๆ ไปส่กหนี้่อย 

เพัราะถ�าเป็นี้ขึ้ององค์กร หล่กการเขึ้าให�ติ่�งเป้าหมายทั่้�ด้โอเว่อร์นี้ิดๆ 

จง้ทั่�าทั่าย แต่ิสำาหร่บเราเอง เราล�วนี้ร้�ศ่กยภาพัเราพัอประมาณ์ ผู้มจง้

ติ่�งเป้าพัอทั่้�จะทั่�าทั่าย แติ่ได�ค์ณ์ภาพัว่า ว่นี้ละอย่างนี้�อย 30 หนี้�า (นี้้�

เป็นี้ Key Result หนี้้�ง)

หลายคนี้อาจบอกว่า ไม่ยากอะไรน้ี้�แค่ 30 หนี้�า ถ�าเราคดิเรว็ๆ 

อาจจะใช่ แติ่คิดยาวๆ ด้ติรงคำาว่า “ทุกวัน” ม่นี้จะยากติรงนี้้� ทั่�าทั่าย

ติรงนี้้� เพัราะเม้�อปฏิบ่ติิจริง ม้ไหมทั่้�หล์ดในี้บางว่นี้ ยอมร่บว่าม้ แติ่ก็

ชดเชยอ้กว่นี้ไปเป็นี้ 60 หนี้�าเลย (ติรงน้ี้�เริ�มลำาบากแล�ว) หลายคร่�ง

อ่านี้เกินี้ 30 ไปบ�างผู้มก็ไม่เอาไปลบ ว่นี้ใหม่ ก็เริ�มนี้บ่ 30 ใหม่ ถ�าสร์ป

การว่ดผู้ล เด้อนี้ละ 30 ว่นี้นี้่�นี้ ผู้มก็อ่านี้ได�ประมาณ์ 900-1,000 หนี้�า 

เฉล้�ยเป็นี้เล่มติกเด้อนี้ละ 3-5 เล่ม ขึ้้�นี้อย้่ก่บหนี้่งส้ออ้กทั่้ด�วยว่าหนี้�า

จะส่�นี้ ยาว เล่มหนี้า บางอย่างไร ปีนี้้�ทั่ำาได�ด้ ปีหนี้�าก็อาจจะติ่�งเป็นี้ 

50-60 หนี้�าต่ิอว่นี้ต่ิอไป ณ์ จด์น้ี้� ผู้มทั่ำาไปได�ประมาณ์ 1 ไติรมาส อ่านี้

ไปได� 10 เล่ม ถ�าย�อนี้เทั่้ยบก่บทั่้�ผู้่านี้มา เร้ยกได�ว่า ปีละเล่ม 2 เล่ม

เองด�วยซึ่ำ�า ถ้อว่าก�าวหนี้�าแบบ 10x ในี้เร้�องอ่านี้หน่ี้งส้อเลยท้ั่เด้ยว 

(หล่งย์คอินี้เทั่อร์เนี้็ติ ขึ้ย่นี้อ่านี้แติ่บทั่ความบนี้เว็บไซึ่ติ์)

คนี้ท้ั่�เขึ้�าใจอาจจะพับว่า นี้้�ก็เหมอ้นี้ติ่�ง KPI ให�ติว่เอง ส่วนี้หนี้้�ง

นี้่�นี้ KPI (Key Index Performance) ก็ไม่ติ่างก่บ Key Result นี้่ก แติ่

มน่ี้จะต่ิางกน่ี้ก็เพัราะ O – Objective น้ี้�เองรวมถง้การประยก์ต์ิใช�จรงิๆ 

ถ�าทั่ำาขึ้องติ่วเอง ก็ไม่ติ่างมาก แติ่ถ�าเป็นี้องค์กร แติกติ่างก่นี้หลาย

อย่างพัอสมควรเลย

เร้�องพัวกนี้้� ในี้ม์มหนี้้�งเหม้อนี้เป็นี้การสร�าง “ภาระ” ให�ติ่วเอง


