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ดร.อำานาจ วิัดจินดา

ที่่�ปรึึกษาด้านการึวางแผนยุที่ธศาสตรึ์

และการึจััดการึความรึ้้

จากป้ระสบการณ์์ในการศ้กษา เป็้นทุ้�ป้ร้กษา เป็้นวิิทุยากร 

และอาจารย์บรรยายเร้�อง Objective and Key Results:  OKRs 

ต้ลอดหัลายปี้ทุ้�ผ่านมา ผ้้เข้ยนได้สัมผัสถ้งควิามสำาเร็จ และควิาม

ล้มเหัลวิในการนำาระบบ OKRs มาใช้ิในองค์กรทัุ�งในองค์กร 

ภูาครัฐ และภูาคเอกชิน และเม้�อมาวิิเคราะห์ัทุบทุวินแล้วิ ได้พบควิาม 

ร้้หัลายป้ระการทุ้�เป็้นป้ระโยชิน์ต่้อการนำา OKRs ไป้ใชิ้ในองค์กร

ให้ัม้ป้ระสิทุธิุภูาพ (Efficiency) และม้ป้ระสิทุธิุผล (Effective) โดย 

หัน้�งควิามร้้ทุ้�สำาคัญก็ค้อ ชุิดควิามคิด (Mindsets) ทุ้�สำาคัญ อันจะ 

ทุำาให้ัการดำาเนินการขับเคล้�อน OKRs ป้ระสบผลสำาเร็จ ซ้ี�งได้แก่ 

ชุุดควัามคิด 7 ประการ (7 Mindsets) ของบุคลากร และผ้้บริหัาร 

ทุ้�ควิรสร้าง และพัฒนาให้ัเกิดข้�นควิบค่้กับการนำา OKRs มา 

ขับเคล้�อนองค์กร ซ้ี�งม้รายละเอ้ยด ดังต่้อไป้น้�

1.	การู้ตั�งเป้าหมาย	(Goal	Setting)

การเริ�มต้้น OKRs ค้อ การม้เป้้าหัมายทุ้�ม้ควิามมุ่งเน้น 

(Focus) โดยม้การจัดลำาดับก่อนหัลัง (Priority) ของวัิต้ถุป้ระสงค์ 

(Objective) ซ้ี�งถ้อว่ิาทิุศทุางขององค์กรทุ้�ม้ควิามชัิดเจน และเกิด

คุณ์ค่าส้งสุดต่้อองค์กร อ้กทัุ�งยังต้้องม้การตั้�งเป้้าหัมายในส่วินของ 

ผลลัพธ์ุหัลัก (Key Results) ทุ้�ม้ควิามทุ้าทุาย (Challenge) 

ก้าวิข้ามพ้�นทุ้�แห่ังการไม่เป้ล้�ยนแป้ลง (Comfort zone) เพ้�อทุะยานส่้ 

สถานภูาพใหัม่ทุ้�ส้งข้�นกว่ิาเดิม โดยสิ�งสำาคัญอ้กป้ระการของการ 

ตั้�งเป้้าหัมายค้อ ต้้องม้การเช้ิ�อมโยงกัน (Alignment) ทัุ�งในแนวิตั้�ง 

ค้อ จากองค์กรส่้หัน่วิยงาน และแนวิระนาบค้อระหัว่ิางหัน่วิยงานต่้าง ๆ

2.	การู้เสรู้ิมพัลังการู้ปฏิิบัติ	(Empowerment)

หัลังจากทุ้�ม้การตั้�งเป้้าหัมายทุ้�ด้แล้วิ ผ้้บริหัารจำาเป็้นทุ้�จะ

ให้ัโอกาสพนักงานระดับต่้าง ๆ  ได้กำาหันดแนวิทุางในการขับเคล้�อน 

OKRs ด้วิยตั้วิของเขาเอง โดยผ้้บริหัารเพ้ยงแต่้เป็้นโค้ชิทุ้�กระตุ้้น

ควิามคิด และศักยภูาพของพนักงานในทุ้มเพ้�อให้ัสามารถด้ง

ศักยภูาพทุ้�ม้อย่้มาใช้ิในการกำาหันดแนวิทุางการขับเคล้�อน OKRs 

รวิมทัุ�งยังต้้องม้การส่งเสริมให้ัพนักงานได้ม้การยกระดับศักยภูาพ 

(Up-Skill) ของต้นอย่้เสมอ เพ้�อทุ้�จะสามารถขยายศักยภูาพทัุ�งเชิิง

ควิามคิด และการป้ฏิิบัติ้ในการพชิิิต้เป้้าหัมายทุ้�ม้ควิามทุา้ทุายของ 

OKRs ให้ัสำาเร็จได้ในทุ้�สุด

3.	การู้ทำางานเป็นทีม	(Teamwork)

ในการทุำางานร่วิมกันระหัว่ิางหัน่วิยงาน หัร้อระหัว่ิางบุคคล

เป็้นปั้จจัยแห่ังสำาเร็จทุ้�จะขับเคล้�อน OKRs ให้ัสำาเร็จได้ โดยการ

ทุำางานร่วิมกันเป็้นทุ้มนั�น จะต้้องไม่ม้ควิามคิดแบบแบ่งแยกหัน่วิย

งาน (Silos) แต่้จะต้้องมองภูาพรวิมทุ้�เป็้นภูาพเด้ยวิกัน ค้อภูาพ

ของวัิต้ถุป้ระสงค์ (Objective) ทุ้�ทุุกคน ทุุกหัน่วิยงานม้ร่วิมกัน ซ้ี�ง

จะส่งผลให้ัการทุำางานม้ควิามเป็้นทุ้มแบบทุ้มฟุัต้บอล กล่าวิค้อ 

ขัับเคลื่่�อน OKRsขัับเคลื่่�อน OKRs
ให้้สำำ�เร็็จด้้วยคว�มคิด้ 7 ปร็ะก�ร็ให้้สำำ�เร็็จด้้วยคว�มคิด้ 7 ปร็ะก�ร็
ขัับเคลื่่�อน OKRs
ให้้สำำ�เร็็จด้้วยคว�มคิด้ 7 ปร็ะก�ร็
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ม้ต้ำาแหัน่งหัน้าทุ้�งานทุ้�รับผิดชิอบชัิดเจน เช่ิน ผ้้รักษาป้ระต้้ กองหัลัง 

กองกลาง และกองหัน้า แต่้เม้�อถ้งยามจำาเป็้นหัร้อคับขันก็ต้้องวิิ�ง 

เล่นบอลช่ิวิยกัน ไม่แบ่งแยกต้ำาแหัน่งงานนั�นๆ จนเกินไป้ การ 

ขับเคล้�อน OKRs ก็เช่ินเด้ยวิกัน ถ้งแม้จะม้การกำาหันด OKRs ของ

แต่้ละหัน่วิยงาน หัร้อของบุคคลทุ้�ชัิดเจน แต้ก็่ต้้องม้การชิว่ิยเหัล้อกัน 

ม้การเสริมการทุำางานระหัว่ิางกัน เพราะเราม้เป้้าหัมายเด้ยวิกัน 

(Same Goal Same Team)

การดำาเนินการเร้�องต่้าง ๆ  ซ้ี�งหััวิใจทุ้�ไม่ยอมแพ้จะเป็้นเสม้อนเกราะ

กำาบังควิามล้มเหัลวิทุ้�จะมาป้ะทุะให้ัผ้้ป้ฏิิบัติ้ม้ควิามไขว้ิเขว่ิ ร้้ส้ก

ถอดใจ การกล้าล้มเหัลวิ ทุดลองทุำาในสิ�งทุ้�ยาก หัร้อสิ�งทุ้�คิดริเริ�ม

ใหัม่ ๆ อาจต้้องใช้ิเวิลา และอาจต้้องม้การลองผิดลองถ้ก กว่ิาทุ้�

จะได้แนวิทุางทุ้�ขับเคล้�อนให้ับรรลุเป้้าหัมายทุ้�ตั้�งไว้ิอย่างทุ้าทุาย 

(Challenge Goal) เป้็นเร้�องทุ้�ต้้องอาศัยควิามอดทุนอย่างส้ง ซ้ี�ง

บุคลากรทุ้�เป็้นผ้้รับผิดชิอบการขับเคล้�อน OKRs ต้้องม้ควิามเข้าใจ 

และเป้็นผ้้ทุ้�ใฝ่่ร้้ทุ้�จะรับม้อกับสถานการณ์์การเป้ล้�ยนแป้ลงต้่าง ๆ 

อย่างเข้มแข็ง

6.	ความโปรู้�งใส	(Transparent)

การขับเคล้�อน OKRs เป็้นพันธุกิจทุ้�คนในองค์กรถ้อเป็้น

ควิามรับผิดชิอบร่วิมกัน ดังนั�นการส้�อสารทุ้�ทัุ�วิถ้ง เพ้�อสร้างให้ั

เกิดการรับร้้ทัุ�งในส่วินของเป้้าหัมาย ควิามค้บหัน้าของการป้ฏิิบัติ้ 

และผลของการป้ฏิิบัติ้ของแต่้ละหัน่วิยงาน รวิมทัุ�งในระดับบุคคล

เป็้นสิ�งทุ้�ม้ควิามสำาคัญ เพราะเป็้นการส้�อสารทุ้�แสดงให้ัเห็ันถ้ง

ควิามเป้็นทุ้มเด้ยวิกัน ซ้ี�งจะไม่ม้ควิามเป้็นกลุ่มเป้็นทุ้มต่้าง ๆ ทุ้�ม้

ขอบเขต้ของต้นเอง (Silos) ป้ระโยชิน์อันสำาคัญยิ�งของการส้�อสาร

อย่างโป้ร่งใสในทุุกกระบวินการของ OKRs ก็เพ้�อทุ้�จะสร้างควิาม

ไว้ิวิางใจ หัร้อควิามเช้ิ�อใจทุ้�ม้ต่้อกัน เพราะในอด้ต้การทุำางานทุ้�ม้

การป้ิดบังระหัว่ิางกัน นำามาซ้ี�งควิามไม่เข้าใจหัร้ออาจส่งผลต่้อ

ควิามไม่ร่วิมม้อ และสุดทุ้ายป้ลายทุางอาจนำาไป้ส่้ควิามขัดแย้ง

ในทุ้�สุด การขับเคล้�อน OKRs จำาเป็้นต้้องทุำาแบบไร้รอยต่้อ ม้การ

ป้ระสานข้อม้ลระหัวิ่างหัน่วิยงาน เพ้�อให้ัเกิดการเสริมการทุำางาน

กันอย่างม้ป้ระสิทุธิุภูาพ

7.	การู้ยกย�องชิ่นชิมผิลงาน	(Recognition)

ในทุางจิต้วิิทุยา บุคลากรต้้องได้รับการเสริมแรงในการ 

กระทุำา (Re-enforcement) โดยเฉีพาะการทุำาสิ�งทุ้�ด้ ซ้ี�งในบริบทุของ 

OKRs การทุ้�พนักงานม้ควิามทุุ่มเทุ อุทิุศต้นเพ้�อขับเคล้�อน OKRs 

อย่างเต็้มควิามสามารถ ก็ควิรได้รับคำาช้ิ�นชิม ยกย่อง ป้ระกาศ

ควิามด้ให้ัผ้้อ้�นได้รับทุราบ เพ้�อสร้างเก้ยรติ้ และควิามภูาคภู้มิใจ

ให้ัผ้้ป้ฏิิบัติ้งาน ถ้งแม้ในบางครั�ง OKRs ทุ้�รับผิดชิอบอาจไม่บรรลุ

ผลสำาเร็จ แต่้การให้ักำาลังใจก็ถ้อเป็้นสิ�งทุ้�จะเป็้นแรงผลักดันให้ั

บุคลากรม้กำาลังใจข้�นมาส้้ใหัม่ เพราะ OKRs ม้การตั้�งเป้้าหัมายทุ้�

ทุ้าทุายยากกว่ิาทุ้�คนในองค์กรเคยทุำาได้ ดังนั�น ย่อมเป็้นธุรรมดา

ทุ้�จะต้้องอาศัยพลังใจในการขับเคล้�อนควิามสำาเร็จ และทุ้�สำาคัญ

การยกย่องช้ิ�นชิมใหั้กำาลังใจไม่จำาเป้็นเฉีพาะผ้้บริหัารหัร้อหััวิหัน้า

งานเทุา่นั�น ต้้องรวิมถ้งเพ้�อนร่วิมงานทัุ�งในหันว่ิยงานเด้ยวิกนั และ

ระหัว่ิางหัน่วิยงานอ้กด้วิย

4.	การู้ติดตามและปรู้ะเมินการู้ปฏิิบัติ	(Tracking)

แก่นสำาคัญป้ระการหัน้�งของ OKRs ค้อการลดโอกาสควิาม 

ล้มเหัลวิ กล่าวิค้อการดำาเนิน OKRs ระหัว่ิางทุางในแต่้ละไต้รมาส 

(Quarter) หัร้อแต่้ละปี้ (Year) ต้้องม้การติ้ดต้ามควิามค้บหัน้าให้ั

ร้้สถานะปั้จจุบันว่ิาการป้ฏิิบัติ้ต้าม OKRs ม้ควิามค้บหัน้าไป้มาก 

น้อยเพ้ยงใด ซ้ี�งผ้้ป้ฏิิบัติ้ทุ้�รับผิดชิอบ OKRs ต้้องสามารถรายงาน

ควิามค้บหัน้าได้ ซ้ี�งถ้อเป็้นการแสดงควิามรับผิดชิอบ (Respon-

sibility) ของผ้้ป้ฏิิบัติ้งานทุ้�ด้ ทัุ�งน้� การติ้ดต้ามควิามค้บหัน้า

ควิรเป็้นแบบสร้างสรรค์ กล่าวิค้อ ติ้ดต้ามเพ้�อให้ัเห็ันถ้อปั้ญหัา

อุป้สรรคทุ้�ต้้องร่วิมกันแก้ไข รวิมถ้งการเสริมกำาลังใจแก่ผ้้ป้ฏิิบัติ้ 

และการสนับสนุนเร้�องต่้าง ๆ ทุ้�จำาเป็้นในการทุำาให้ั OKRs สำาเร็จ

ต้ามทุ้�กำาหันด และสุดทุ้ายต้้องม้การป้ระเมินผลควิามสำาเร็จต้าม 

เป้้าหัมายทุ้�กำาหันดไว้ิในผลลัพธ์ุหัลัก (Key Result) อยา่งจริงจัง เพ้�อ 

นำาไป้ใช้ิในการถอดบทุเร้ยน (Lesson Learn) ควิามสำาเร็จ หัร้อแม้

กระทัุ�งควิามล้มเหัลวิทุ้�เกิดข้�น เพ้�อทุ้�จะนำาไป้เป็้นพ้�นฐานในการ 

ขับเคล้�อน OKRs ในไต้รมาสหัร้อปี้ต่้อ ๆ ไป้

5.	การู้มีพัันธ์สัญญา	(Commitment)

การทุ้�บุคลากร และผ้้บริหัารจะสามารถขับเคล้�อน OKRs 

ให้ัสำาเร็จต้ามทุ้�กำาหันดเป้้าหัมาย และแนวิทุางทุ้�กำาหันดไว้ินั�น 

จะต้้องเป็้นผ้้ทุ้�ม้การรักษาพันธุสัญญา (Commitment) ทุ้�ม้ร่วิมกัน 

ไว้ิด้วิยจิต้ใจทุ้�ม้ควิามมุ่งมั�น ไม่ย่อทุ้อต่้ออุป้สรรคทุ้�จะม้เข้ามาใน




