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ดร.อำานาจ วิัดจินดา

ที่่�ปรึึกษาด้านการึวางแผนยุที่ธศาสตรึ์

และการึจััดการึความรึ้้

ปัจำจัำยแห่งคว�มสำ�เร็จำในกั�รนำ�ระบับั Objective and Key 

Results หรือ OKRs ม�ใช้ิในกั�รขับัเคลื�อนองค์กัรม่หล�ยประกั�ร 

โดืยหน้�งในนั�นก็ัคือปัจำจัำยที่�งด้ื�นบุัคล�กั�ร ซ้�งจำำ�แนกัออกัเป็น 2 

ด้ื�นก็ัคือ ด้ื�นผ้้ปฏิิบััติ้ง�นหรือพนักัง�นท่ี่�ไม่ใช่ิผ้้บัริห�ร และด้ื�น

ผ้้บัริห�ร ซ้�งได้ืแก่ั ผ้้นำ�องค์กัร หัวหน้�หน่วยง�นต่้�งๆ ในองค์กัร 

คว�มส�ม�รถของผ้้บัริห�รท่ี่�จำะช่ิวยให้กั�รขับัเคลื�อน OKRs ไปส่้

คว�มสำ�เร็จำได้ืง่�ยข้�นคือ ภ�วะผ้้นำ�กั�รเปล่�ยนแปลง (Transfor-

mational Leadership) ซ้�งเป็นคุณ์ลักัษณ์ะของผ้้นำ�ท่ี่�ได้ืรับักั�ร

ยอมรับัว่�เหม�ะสมกัับักั�รเป็นผ้้นำ�ในยุคใหม่ ซ้�งม่คุณ์ลักัษณ์ะ 

4 ประกั�รคือ

1.	เป็นผ่้สรั้างแรังบันดาลใจ	(Inspirational	Motiva-

tion)

กั�รดืำ�เนินกั�ร OKRs ในองค์กัรม่ลักัษณ์ะสำ�คัญคือต้้อง

ม่กั�รตั้�งเป้�หม�ยท่ี่�ท้ี่�ที่�ย และท่ี่�สำ�คัญไม่ควรนำ�ผลของ OKRs 

ไปโยงกัับัระบับักั�รประเมินผลง�น เพื�อให้ค่�ต้อบัแที่นเป็นร�ยบุัคคล 

โดืยต้รง เพร�ะจำะที่ำ�ใหผ้้้ปฏิิบััติ้ไม่กัล้�ตั้�งเป้�หม�ยท่ี่�ท้ี่�ที่�ย เพร�ะ

กัลัวว่�ต้นจำะที่ำ�ไม่ได้ืต้�มเป้�หม�ย ดัืงนั�น กั�รสร้�งให้ผ้้ต้�มม่ 

แรงบัันดื�ลใจำในต้นเองเป็นสิ�งสำ�คัญ เพร�ะห�กัไร้ซ้�งแรงบัันดื�ลใจำ 

ในต้นเองแล้ว ผ้้ต้�มก็ัจำะไม่กัล้�ท่ี่�จำะตั้�งเป้�หม�ยอย่�งท้ี่�ที่�ย 

เพร�ะมันม่คว�มย�กัท่ี่�จำะบัรรลุ อ่กัทัี่�งยังม่คว�มกัลัวว่�เมื�อ 

ไม่สำ�เร็จำต้�มเป้�หม�ยท่ี่�ตั้�ง จำะได้ืรับัผลต้อบัแที่นน้อย และอ�จำม่

คว�มกัลัวกั�รล้มเหลว ข�ดืคว�มเชืิ�อมั�น และศรัที่ธุ�ในต้นเอง ซ้�ง

จำะที่ำ�ให้ OKRs ขององค์กัรไม่ส�ม�รถยกัระดัืบัคว�มสำ�เร็จำส้งสุดื

ให้องค์กัรได้ืเลย

กั�รสร้�งแรงขับัจำ�กัภ�ยในของบุัคล�กัร เป็นกัลวิธุ่ในกั�ร

สร้�งให้ผ้้ใต้้บัังคับับััญชิ�เกิัดืแรงบัันดื�ลใจำ ในกั�รร่วมขับัเคลื�อน 

OKRs ในเชิิงที่�้ที่�ยในองคก์ัรม่หล�กัหล�ยวธ่ิุ เช่ิน โน้มน้�วใหเ้ห็น

คุณ์ค่�ของคว�มสำ�เร็จำท่ี่�ส่งผลต่้อองค์กัร และต้นเองในระยะย�ว 

กัระตุ้้นให้ม่คว�มต้ระหนักัในกั�รสร้�งคุณ์ค่�ในต้ัวเอง ซ้�งผ้้นำ� 

ต้้องม่ทัี่กัษะในกั�รพ้ดืโนม้น้�ว โดืยเฉพ�ะกั�รใชิก้ั�รสื�อส�รเชิิงบัวกั 

ม่คว�มส�ม�รถในกั�รตั้�งคำ�ถ�มท่ี่�ที่รงพลัง (Powerful Question) 

และต้้องเป็นตั้วอย่�งของคว�มทุ่ี่มเที่เส่ยสละหรืออุทิี่ศต้นเป็นแบับั

อย่�ง ในกั�รผลักัดัืนให้ OKRs ม่กั�รตั้�งเป้�หม�ยอย่�งท้ี่�ที่�ย และ

ม่คว�มุ่งมั�น เพ่ยรพย�ย�มให้เกิัดืคว�มสำ�เร็จำในท่ี่�สุดื

2.	การักรัะติุน้ให้เ้กดิปญัี่ญี่า	(Intellectual	Stimulation)	

หลักัสำ�คัญในกั�รดืำ�เนิน OKRs ในองคก์ัร เนน้กั�รคิดืแบับั 

Bottom up คือให้โอกั�สพนักัง�นได้ืคิดื OKRs ของท่ี่มง�น และของ 

ต้นเอง เพื�อสนับัสนุน OKRs ของหน่วยง�น และองค์กัร ซ้�งกั�รตั้�ง 

OKRs ต้้องม่กั�รตั้�งในเชิิงนวัต้กัรรม (Innovation) เพร�ะเหตุ้ว่� 

เป้�หม�ยท่ี่�ตั้�งนั�น ม่คว�มท้ี่�ที่�ย และเป็นสิ�งท่ี่�อ�จำจำะไม่เคยที่ำ�ได้ืม� 

ก่ัอน ดัืงนั�นทัี่กัษะกั�รคิดืนอกักัรอบั หรือกั�รคิดืริเริ�มสร้�งสรรค์ รวม

ทัี่�งกั�รคิดืท่ี่�ม่เหตุ้ม่ผล หรือคิดืในเชิิงต้รรกักัะ (Logic) ในกั�รสร้�ง

ขัับเคลื่่�อน OKRs
ด้้วยภาวะผู้้้นำาการเปลื่่�ยนแปลื่ง
(Transformational Leadership)
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กัระบัวนกั�รที่ำ�ง�นอย�่งเป็นระบับั และคำ�น้งถ้งคว�มสมัพันธ์ุกัับั

กัระบัวนกั�รอื�นๆ ทัี่�งง�นในหนว่ยง�นต้น หนว่ยง�นอื�นหรือองค์กัร

อื�นๆ เป็นสิ�งท่ี่�จำำ�เป็นอย่�งยิ�ง

กัลวิธุ่กั�รกัระตุ้้นให้ผ้้ปฏิิบััติ้เกิัดืทัี่กัษะในกั�รคิดื ม่หลักั

กั�รง่�ยๆ คือ กั�รเปิดืโอกั�สให้เข�ไดื้ม่โอกั�สคิดื และลงมือที่ำ� 

ซ้�งอ�จำประสบัคว�มล้มเหลวก็ัต้�ม สิ�งท่ี่�สำ�คัญอย่�สร้�งคว�ม

กัดืดัืนหรือม่คว�มค�ดืหวังท่ี่�ส้งจำนที่ำ�ให้ผ้้ปฏิิบััต้ิง�นร้้ส้กัไม่กัล้�

ท่ี่�จำะที่ำ�อะไรใหม่ๆ โดืยเฉพ�ะกั�รคิดืนอกักัรอบั กั�รลองผิดืลอง

ถ้กัอย่�งม่เหตุ้ผล กัล่�วคือกั�รคิดืค้นห�วิธุ่กั�รในร้แบับัใหม่ๆ ท่ี่�ม่

กั�รวิเคร�ะห์คว�มเป็นไปได้ืเป็นอย่�งด่ืแล้ว เป็นแนวที่�งท่ี่�สำ�คัญ

สำ�หรับักั�รสร้�งให้เกิัดืปัญญ� ซ้�งกั�รเร่ยนร้้ก่ัอนลงมือที่ำ� และ

กั�รถอดืบัที่เร่ยนเมื�อที่ำ�เสร็จำแล้ว รวมถ้งกั�รเปร่ยบัเท่ี่ยบักัับัผ้้อื�น 

(Benchmarking) เป็นกัลวิธุ่พื�นฐ�นท่ี่�ต้้องปล้กัฝั่งให้ผ้้ปฏิิบััติ้ม่

ทัี่กัษะในกั�รคิดือย่�งเป็นอุปนิสัย ซ้�งกั�รกัระตุ้้นให้เกิัดืปัญญ�ใน

กั�รพัฒิน�คว�มคิดืเพื�อกั�รขับัเคลื�อน OKRs ให้กัับับุัคล�กัรใน

องคก์ัร ต้้องม่กั�รดืำ�เนนิกั�รอย�่งต้อ่เนื�อง โดืยกั�รปล้กัฝ่งัคว�มคดิื 

(Mind set) ท่ี่�ว่� “กัล้�ล้มเหลว และจำะไม่ล้มเลิกั” เป็นสิ�งสำ�คัญท่ี่�

จำะที่ำ�ให้คว�มสำ�เร็จำที่�งปัญญ�เกิัดืข้�นได้ืจำริง

แต้กัต่้�งกััน ซ้�งอ�จำเป็นเหตุ้ให้เกิัดืปัญห�ในเชิิงคว�มสัมพันธ์ุ 

ปัญห�ในกั�รที่ำ�ง�นร่วมกัันเป็นท่ี่มหรืออื�นๆ ต้�มม� 

แนวที่�งกั�รละล�ยพฤติ้กัรรม เพื�อสร้�งสัมพันธุภ�พเป็น

ที่�งเลือกัท่ี่�สำ�คัญ และจำำ�เป็น โดืยองค์กัรอ�จำม่กั�รจำัดืกิัจำกัรรม

เพื�อสร้�งคว�มสัมพันธ์ุ ทัี่�งแบับัท่ี่�เป็นที่�งกั�ร เช่ิน กั�รจัำดืฝึ่กัอบัรม

เพื�อสร้�งท่ี่มง�น (Team Building) หรือไม่เป็นที่�งกั�ร เช่ิน กั�รที่ำ� 

กิัจำกัรรม CSR ร่วมกััน เช่ิน ไปเล่�ยงเด็ืกักัำ�พร้� ผ้้พิกั�ร หรือบัำ�เพ็ญ 

ประโยชิน์อื�นๆ ร่วมกััน เพื�อเปิดืโอกั�สให้บุัคล�กัรได้ืพ้ดืคุย 

ช่ิวยเหลือกัันในสถ�นกั�รณ์์ต่้�งๆ ซ้�งไม่เก่ั�ยวข้องกัับัง�นประจำำ� 

เพื�อให้เข�ได้ืเร่ยนร้้ซ้�งกัันและกััน ในกัรอบัวธ่ิุคิดืท่ี่�นอกัจำ�กัง�นซ้�งม่ 

หัวโขนท่ี่�ต้้องใส่เข�ห�กััน ท่ี่�สำ�คัญผ้้นำ�ควรเร่ยนร้้บุัคลิกัภ�พนิสัย

ใจำคอ คว�มสนใจำ  และคว�มถนัดืของล้กัน้อง เพื�อท่ี่�จำะเลือกัมอบั 

หม�ย OKRs หรือจัำดืว�งบุัคล�กัรในท่ี่มให้เหม�ะสมในกั�ร 

ขับัเคลื�อน OKRs ให้บัรรลุเป้�หม�ย 

4.	การัเป็นผ่้มีอิทธ์ิพัลทางควิามคิด	(Idealized	Influ-

ence)

กั�รขับัเคลื�อน OKRs ในองคก์ัรต้้องอ�ศยักั�รม่อดุืมกั�รณ์์

ร่วมกัันระหว่�งผ้้นำ� และผ้้ต้�ม โดืยม่กั�รมองไปท่ี่�เป้�หม�ย

เด่ืยวกััน แต่้ต่้�งกัันท่ี่�บัที่บั�ที่หน้�ท่ี่� ท่ี่�แต่้ละคนพ้ง

กัระที่ำ� แต่้กั�รท่ี่�ผ้้ต้�มจำะม่อุดืมกั�รณ์์ท่ี่�ด่ื ม่คว�ม

ศรัที่ธุ� และมุ่งมั�นในกั�รที่ำ�ต้�มแนวที่�งของ OKRs 

ได้ืนั�นจำำ�เป็นต้้องม่ต้้นแบับัท่ี่�ด่ื ซ้�งม่บั�รม่ (Cha-

risma) พอท่ี่�จำะม่อิที่ธิุพลที่�งคว�มคิดืให้แก่ัผ้้ต้�ม

ในกั�รฝ่่�ฟัันอุปสรรค และกั�รมุ่งมั�นอย่�งไม่ย่อท้ี่อ

ในกั�รที่ำ�ให้ฝั่นขององค์กัรเป็นจำริงได้ื

กั�รท่ี่�ผ้้นำ�ประพฤติ้ตั้วเป็นแบับัอย่�งท่ี่�ด่ื ผ้้นำ�

จำะต้้องเป็นผ้้ท่ี่�ม่คุณ์ธุรรมท่ี่�ด่ื ว�งต้นให้เป็นท่ี่�เค�รพ

นับัถือ ม่สัจำจำะว�จำ� และท่ี่�สำ�คัญต้้องม่พฤติ้กัรรม

ท่ี่�ที่ำ�ให้ผ้้ต้�มเกิัดืคว�มภ�คภ้มิใจำเมื�อได้ืร่วมง�นกััน 

โดืยสิ�งท่ี่�สัมผัสรับัร้้ได้ืคือกั�รท่ี่�ผ้้ต้�มม่กั�รกัล่�วถ้ง

ผ้้นำ�ของเข�ในด้ื�นด่ื ในที่�งต้รงกัันข้�มห�กัผ้้ต้�มม่ 

กั�รซุปซิบันินที่�ผ้้นำ�ในด้ื�นลบัอย่้เป็นประจำำ� ก็ัจำะสร้�งภ�พ

ลักัษณ์์ท่ี่�เส่ยห�ยต่้อกั�รเปน็ผ้้ม่อิที่ธิุพลที่�งคว�มคดิืไดื ้ดัืงนั�น กั�ร 

ขับัเคลื�อน OKRs ในองค์กัรให้ประสบัคว�มสำ�เร็จำ ผ้้นำ�จำำ�เป็น

ต้้องสร้�งภ�พลักัษณ์์ในเชิิงบัวกัให้แก่ัต้นเอง เพื�อท่ี่�จำะได้ืเป็นผ้้ท่ี่�

ม่อิที่ธิุพลทัี่�งคว�มคิดื และกั�รกัระที่ำ�ให้แก่ัผ้้ต้�ม ซ้�งจำะนำ�ม�ซ้�ง

คว�มสำ�เร็จำในกั�รขับัเคลื�อนองค์กัรด้ืวย OKRs ในท่ี่�สุดื

3.	 การัคำาน่งถ่ีงปัจเจกบุคคล	 (Individual	 Consid-

eration)

กั�รขับัเคลื�อนองค์กัรด้ืวย OKRs จำำ�เป็นต้้องอ�ศัยท่ี่มง�น

ท่ี่�แข็งแกัร่ง ม่สร้�งสัมพันธุภ�พ และกั�รประส�นง�นท่ี่�ด่ืต่้อกััน แต่้

สิ�งท่ี่�องค์กัรไม่ควรละเลย และมองข้�มคือคว�มเป็นปัจำเจำกับัุคคล 

(Individual) ซ้�งหม�ยถ้งบุัคลิกัภ�พทัี่�งด้ื�นคว�มคิดื และกั�ร

แสดืงออกั คว�มสนใจำ และคว�มถนัดื ของแต่้ละคนท่ี่�ม่คว�ม 




