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ดร.อําน์าจ วัีดจิน์ดา

ที่ปรึกษาดานการวางแผนยุทธศาสตร์

แลัะการจัดการความรู

O
bjective and Key Results หรอื OKRs เป็นเค่รื�องมอื

ท่างการบิริหารที่�ท่รงประสิท่ธิุภัาพ และไดี�รับิค่วัาม

สนใจทั่�วัโลก ซึึ่�งการนำามาใชิ�ในการขับิเค่ลื�อนค่วัามสำาเร็จของ

องค์่กร จำาเป็นติ�องมีกระบิวันการ และมีแนวัท่างการปฏิบัิติิอย่าง

เป็นระบิบิ โดียสามารถึสรุปไดี� 6 ขั�นติอน ดัีงต่ิอไปนี�

1.	 ทำบทำวนความเข้าใจเรื่่อง	OKRs

ในช่ิวังที่�องค์่กรเริ�มใชิ� OKRs ใหม่ๆ ค่วัรมีการท่บิท่วันค่วัาม

ร้�ค่วัามเข�าใจเรื�อง OKRs ให�เข�าใจอย่างแม่นยำา เพื�อให�ผู้้�บิริหาร 

และพนักงานสามารถึใชิ� OKRs ไดี�อย่างถ้ึกติ�อง และที่�สำาคั่ญหาก

องค์่กรใดีเค่ยใชิ� OKRs มาระยะหนึ�งแล�วั ก็ค่วัรมีการนำาปัญหา

อุปสรรค่ หรือค่วัามผิู้ดีพลาดีในการดีำาเนินการติาม OKRs มา

พ้ดีคุ่ยกันเพื�อให�เกิดีค่วัามติระหนัก และระมัดีระวัังค่วัามผิู้ดีพลาดี

ที่�อาจเกิดีขึ�นอีกไดี�ในอนาค่ติ

2.	 กำาหนด้	OKRs	รื่ะด้ับองค์กรื่

กำาหนดีวััติถุึประสงค์่ (Objective) โดียการประชุิมผู้้�บิริหาร

ระดัีบิส้งเพื�อท่บิท่วันสิ�งที่�สำาคั่ญที่�สุดี 3-5 ข�อที่�องค์่กรติ�องท่ำาเป็น

ลำาดัีบิแรกๆ ในรอบิของการท่ำา OKRs รอบิต่ิอไป ซึึ่�งโดียปกติิแล�วั

ค่วัรเป็นไติรมาส (Quarter) ต่ิอไป โดียทั่�งนี�หากจำาเป็นติ�องกำาหนดี 

OKRs นานกว่ัา 1 ไติรมาส ก็ไม่ค่วัรนานเกิน 1 ปี โดียวััติถุึประสงค์่ 

(Objective) ที่�กำาหนดีนั�น จะติ�องติอบิให�ไดี�ว่ัามันสามารถึสร�าง

คุ่ณค่่าอะไรให�กับิองค์่กร และที่�สำาคั่ญท่ำาไมจึงติ�องท่ำาก่อนเรื�องอื�นๆ 

หลักจากที่�มีการกำาหนดีวััติถุึประสงค์่ (Objective) แล�วั ก็ติ�องมีการ

กำาหนดีผู้ลลัพธ์ุสำาคั่ญ (Key Results) โดียการประชุิมผู้้�บิริหารระดัีบิ

ส้งร่วัมกับิผู้้�บิริหารหน่วัยงานต่ิางๆ เพื�อกำาหนดีผู้ลลัพธ์ุสำาคั่ญ (Key 

Results) สำาหรับิแต่ิละหัวัข�อวััติถุึประสงค์่ (Objective) จำานวัน 

3-5 ข�อ โดียติ�องอย่าลืมว่ัา ผู้ลลัพธ์ุสำาคั่ญ (Key Results) คื่อ

สิ�งที่� ใชิ�วััดีค่วัามคื่บิหน�าหรือวััดีค่วัามสำาเร็จของวััติถุึประสงค์่

(Objective) ที่�สามารถึวััดีไดี�ในเชิิงปริมาณ (Quantitative) หรือติ�องมี

ค่่าตัิวัเลขที่�ระบุิค่วัามสำาเร็จไดี�โดียไม่ติ�องตีิค่วัาม และที่�สำาคั่ญจะ

ติ�องมีการระบุิหน่วัยงานในองค์่กรที่�จะเป็นผู้้�รับิผิู้ดีชิอบิค่วัามสำาเร็จ

ติามผู้ลลัพธ์ุสำาคั่ญ (Key Results) ในแต่ิละข�อ (Owner)

3.	 ถ่ายทำอด้	OKRs	ลงสู่รื่ะด้ับล่าง

หลังจากที่�ไดี�กำาหนดี OKRs ระดัีบิองค์่กรเรียบิร�อยแล�วั 

หน่วัยงานต่ิางๆ ในองค์่กรจะติ�องนำา ผู้ลลัพธ์ุสำาคั่ญ (Key Results)

ระดัีบิองค์่กร ที่�หน่วัยงานของตินเป็นผู้้�รับิผิู้ดีชิอบิ (Owner) มา

กำาหนดีวััติถุึประสงค์่ (Objective) ซึึ่�งเป็นเสมือนทิ่ศึท่างของ

หน่วัยงาน (Direction) หลังจากนั�นก็จะติ�องมีการกำาหนดี ผู้ลลัพธ์ุ

ขั�นตอนในก็ารดําเน้น OKRs ในองค์ก็ร
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สำาคั่ญ (Key Results) ในระดัีบิหน่วัยงานที่�ใชิ�วััดีค่วัามคื่บิหน�า

หรือวััดีค่วัามสำาเร็จของ วััติถุึประสงค์่ (Objective) ของหน่วัยงาน 

ที่�สามารถึวััดีไดี�ในเชิิงปริมาณ (Quantitative) หรือติ�องมีค่่าตัิวัเลข

ที่�ระบุิค่วัามสำาเร็จไดี�โดียไม่ติ�องตีิค่วัาม และที่�สำาคั่ญจะติ�องมีการ

ระบิหุน่วัยงานยอ่ยที่�อย่้ภัายใติ�หน่วัยงาน ให�เป็นผู้้�รับิผิู้ดีชิอบิค่วัาม

สำาเรจ็ติามผู้ลลพัธ์ุสำาคั่ญ (Key Results) ในแติล่ะข�อ (Owner) และ

ให�หน่วัยงานย่อยนั�นๆ ดีำาเนินการกำาหนดีวััติถุึประสงค์่ (Objective) 

และผู้ลลัพธ์ุสำาคั่ญ (Key Results) โดียใชิ�วัิธีุการเหมือนกันกับิ 

หน่วัยงานที่�อย่้เหนือขึ�นไป ดัีงที่�กล่าวัมาแล�วั ซึ่ึ�งการถ่ึายท่อดี OKRs 

ลงส่้ระดัีบิล่างจะมีระดัีบิชัิ�นลงมาลึกเพียงใดีก็ขึ�นอย่้กับิโค่รงสร�าง

การจัดีแบ่ิงส่วันงาน (Organization Chart) ของแติล่ะองค์่กร แต่ิที่� 

สำาคั่ญการถ่ึายท่อดี OKRs จะติ�องลงมาถึึงระดัีบิบุิค่ค่ลที่�อย่้ 

ภัายใติ�หน่วัยงานย่อยล่างสุดี เพื�อนำา OKRs ไปจัดีท่ำากิจกรรม 

(Activities) ที่�จะใชิ�ขับิเค่ลื�อน OKRs ในภัาค่ปฏิบัิติิต่ิอไป

4.	 ตื่ิด้ตื่ามความคืบหน้า

วิัธีุการติิดีติามค่วัามคื่บิหน�าของ OKRs ที่�ใชิ�แบิบิพื�นฐาน

ทั่�วัไป คื่อ การรายงานค่วัามคื่บิหน�าในการดีำาเนินการติาม OKRs 

ต่ิอผู้้�บัิงคั่บิบัิญชิา ซึึ่�งอาจจะเป็นการรายงานดี�วัยวัาจา หรือรายงาน

ดี�วัยเอกสาร หรือแบิบิฟอร์มที่�กำาหนดี ทั่�งนี�การกำาหนดีแบิบิฟอร์ม

การรายงานค่วัรเป็นร้ปแบิบิที่�เป็นมาติรฐานเดีียวักัน ซึึ่�งจะท่ำาให�

เกิดีค่วัามเข�าใจ และติรวัจสอบิข�อม้ลไดี�อย่างสะดีวัก สำาหรับิการ

รายงานในยุค่ปัจจุบัินบิางองค์่กรที่�ให�ค่วัามสำาคั่ญเรื�องของการ 

ลดีขั�นติอน และเพิ�มค่วัามสะดีวัก ก็อาจใชิ� Software ในการรายงาน

ผู้ลการดีำาเนินการ OKRs ซึึ่�งจะท่ำาให�สามารถึแชิร์ หรือเห็นข�อม้ล

ไดี�สะดีวักรวัดีเร็วัยิ�งขึ�น

5.	 พูด้คุยรื่ายสัปด้าห์	(Weekly	Check-In)

การขับิเค่ลื�อน OKRs ที่�มีประสิท่ธิุผู้ลค่วัรติ�องมีการดีำาเนิน

การติิดีติามค่วัามคื่บิหน�าของการดีำาเนินงานติาม OKRs ทุ่กสัปดีาห์ 

หรือทุ่กสองสัปดีาห์ ทั่�งนี�ขึ�นกับิบิริบิท่ และค่วัามพร�อมของแต่ิละ 

องค์่กร โดียมีค่ำาศัึพท์่ที่�ใชิ�ในการติิดีติามการปฏิบัิติิงานติาม OKRs 

ในบิริษัท่ Google เรียกว่ัาการ Check-In หมายถึึงการที่�ผู้้�ใติ�บัิงคั่บิ 

บัิญชิาเข�าพบิผู้้�บิังคั่บิบัิญชิา เพื�อพ้ดีคุ่ยท่บิท่วันถึึงเป้าหมายใน 

OKRs ที่�กำาหนดีไวั�แล�วั สภัาพปญัหา หรอือุปสรรค่ที่�เผู้ชิิญระหวัา่ง 

ดีำาเนินการ รวัมถึึงการร่วัมกันแก�ไขปัญหา หรืออุปสรรค่ที่� 

เกิดีขึ�น ซึึ่�งบิท่บิาท่ของผู้้�บัิงคั่บิบัิญชิาค่วัรแสดีงบิท่บิาท่ค่วัามเป็น

โค่�ชิ (Coach) ที่�เน�นการใชิ�ค่ำาถึามในการชิว่ัยกระตุิ�นค่วัามคิ่ดี ให�ผู้้�ใติ�

บัิงคั่บิบัิญชิาไดี�หาท่างออกในปัญหาดี�วัยตัิวัเอง และแสดีงบิท่บิาท่

การเป็นผู้้�สนับิสนุน (Supporter) ในการปฏบัิิติิติาม OKRs ของผู้้�ใติ�

บัิงคั่บิบัิญชิา ในขั�นติอนนี�หากมีการพ้ดีค่ยุเรื�องปัญหาหรืออุปสรรค่

ในการดีำาเนินการติาม OKRs แล�วัอาจพบิว่ัา OKRs บิางข�ออาจ 

ไม่สามารถึดีำาเนินการต่ิอไปไดี� หรือจำาเป็นติ�องมีการปรับิเปลี�ยน 

เป้าหมาย ก็อาจมีการปรับิแก�หรือยกเลิก OKRs นั�นๆ ก็เป็นไดี�

6.	 สะทำ้อนผ่ลงาน	OKRs

ในชิว่ังเวัลาการสิ�นสุดีวังรอบิของการดีำาเนนิ OKRs (OKRs 

Cycle) ซึึ่�งอาจจะเป็นปลายไติรมาส หรือปลายปีก็ติาม ผู้้�ใติ�บัิงคั่บิ

บัิญชิาติ�องสรุปผู้ลค่วัามสำาเร็จของ OKRs ติามเป้าหมายที่�กำาหนดี

ไวั�ในช่ิวังติ�นไติรมาส หรือติ�นปี โดียติ�องมีการแสดีงหลักฐานค่วัาม

สำาเร็จ (Evident) ประกอบิการสรุปผู้ลค่วัามสำาเร็จ ให�ผู้้�บัิงคั่บิบัิญชิา 

ไดี�รับิท่ราบิ โดียเมื�อผู้้�บัิงคั่บิบัิญชิาไดี�รับิท่ราบิผู้ลสำาเร็จติาม 

เป้าหมายแล�วั ก็จะติ�องมกีารถึอดีบิท่เรยีนร่วัมกบัิผู้้�ใติ�บิงัคั่บิบัิญชิา 

โดียกรณีผู้ลการดีำาเนินงานเป็นไปติามเป้าหมายก็ให�บัินทึ่กปัจจัย

แห่งค่วัามสำาเร็จไวั� เพื�อใชิ�เป็นมาติฐานในการดีำาเนินการ หรอืแบ่ิงปัน 

ถ่ึายท่อดีให�ผู้้�อื�นไดี�เรียนร้� ซึึ่�งถืึอเป็นการจัดีการค่วัามร้� หรือ KM 

อย่างหนึ�ง หากผู้ลการดีำาเนินงานไม่เป็นไปติามเป้าหมาย 

ก็ให�ท่บิท่วันเพื�อแก�ไขแนวัท่างการปฏิบัิติิให�ดีียิ�งขึ�น เพื�อนำาไปใชิ�

ในการดีำาเนินการ OKRs ในวังรอบิติ่อไปให�มีประสิท่ธิุภัาพ และ

ประสิท่ธิุผู้ลยิ�งขึ�น

สรุปไดี�ว่ัาการดีำาเนิน OKRs ในองค์่กรค่วัรมีการกำาหนดีเป็น

มาติรฐานกระบิวันการ หรือเป็นค่้่มือการดีำาเนินการที่�มีค่วัามชัิดีเจน 

เพื�อให�การปฏิบัิติิเป็นไปอย่างเป็นระเบีิยบิเดีียวักัน ส่วันในราย

ละเอียดีของแต่ิละขั�นติอนที่�ผู้้�บิริหาร และพนักงานติ�องปฏิบัิติิค่วัร

มีการฝึึกอบิรม และท่บิท่วันค่วัามร้�ค่วัามเข�าใจกันอย่างสมำ�าเสมอ 

เพื�อให�มีค่วัามแม่ยำา และดีำารงการปฏิบัิติิติามหลักคิ่ดีพื�นฐานที่�

สำาคั่ญของ OKRs อันจะท่ำาให�การใชิ�เค่รื�องท่างการบิริหารอันท่รง

พลัง และมีประสิท่ธิุภัาพนี�มีค่วัามยั�งยืน และสร�างประโยชิน์ส้งสุดี

ให�องค์่กรต่ิอไป
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