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ดร.อํานิาจ วัดจินิดา

ที่ปรึกษาดานการวางแผนยุทธศาสตร

และการจัดการความรู

เ
คร่�องม่อระดูับโลก ใน่การขับเคล่�อน่เพ่�อยกระดูับองค์กร

ให้มุ่งไป็ส์ู่ความส์ำาเร็จอย่าง รวดูเร็ว ก้าวกระโดูดู ที่่�เร่ยก

ว่า OKRs : Objective and Key Results กำาลังไดู้รับความส์น่ใจ

กัน่อย่างกว้างขวางที่ั�งองค์กรภาคเอกชน่ และภาครัฐ ดู้วย

ป็ระส์บการณิใ์น่การเป็น็่วทิี่ยากร และที่่�ป็รก่ษาต้ดิูตั้�งระบบ OKRs 

ให้องค์กรมาหลายส์ิบแห่ง ผู้มไดู้ส์รุป็บที่เร่ยน่ใน่การน่ำา OKRs มา

ใช้ใน่องค์กรอย่างม่ป็ระส์ิที่ธุิภาพ ไดู้ออกเป็็น่ 3 ระยะ ค่อ

เข้าใจ ท่ี่�ชัดูเจน่ท่ี่�กระจ่างมากข่�น่ เพราะหากบุคลากรใน่องค์กรยัง

ไม่ม่ความรู้ความเข้าใจใน่เร่�อง OKRs ท่ี่�ชัดูเจน่ก็จะส่์งผู้ลต่้อการน่ำา 

OKRs ไป็ใช้อย่างไม่ถูกต้้อง อาจน่ำามาซ่ึ่�งความสั์บส์น่หร่อความ

ล้มเหลวใน่การดูำาเนิ่น่ OKRs ใน่องค์กร

การเร่ยน่รู้ OKRs ท่ี่�เหมาะส์ม ควรใช้การเร่ยน่รู้ดู้วยการ

ป็ฏิิบัติ้ ค่อ การที่ดูลองคิดู และที่ดูลองลงม่อที่ำา OKRs โดูยอย่าง

น้่อยก็ควรเริ�มจากการฝึีกอบรมท่ี่�เน้่น่การฝึีกป็ฏิิบัติ้ใน่การเข่ยน่หร่อ

ออกแบบ OKRs จริง ซ่ึ่�งจะที่ำาให้เกิดูความรู้ ความเข้าใจมากข่�น่ 

โดูยจากป็ระส์บการณ์ิของผูู้้เข่ยน่ท่ี่�เป็็น่วิที่ยากรท่ี่�ป็ร่กษา OKRs 

พบว่า การฟัีงแน่วคิดูที่ฤษฎ่เพ่ยงอย่างเดู่ยวไม่ส์ามารถส์ร้างความ

กระจ่าง และคลายความส์งสั์ยเร่�อง OKRs ไดู้ โดูยการลงม่อเข่ยน่

กำาหน่ดู OKRs และไดู้รับการแน่ะน่ำาจาก

ผูู้้เช่�ยวชาญ หร่อวิที่ยากรท่ี่�ป็ร่กษา เพ่�อที่ำาให้

ผูู้้เร่ยน่เห็น่ถ่งจุดูแข็งจุดูอ่อน่ใน่การเข่ยน่

กำาหน่ดู OKRs จะที่ำาให้ผูู้้เร่ยน่เข้าใจ OKRs 

อย่างล่กซ่ึ่�งถูกต้้องมากยิ�งข่�น่

ระยะท่� 2 การทดัลื่องใช OKRs

หลังจากบุคลากรใน่องค์กรไดู้ม่

ความรู้ความเข้าใจใน่เร่�อง OKRs แล้ว ก็

ควรเริ�มที่ดูลองที่ำา OKRs จริง โดูยม่การ

กำาหน่ดู OKRs จากระดัูบองค์กร และ

ถ่ายที่อดูลงมาสู่์ระดัูบหน่่วยงาน่ต่้าง ๆ ซ่ึ่�ง

ปั็จจัยแห่งความส์ำาเร็จค่อ ควรกำาหน่ดู 

OKRs ชุดูเดู่ยวก่อน่ กล่าวค่อ ม่ Objectives 

ระดัูบองค์กรเพ่ยงข้อเดู่ยว ซ่ึ่�งจะแต้กเป็็น่ Key Result 3-5 ข้อ แล้ว

จ่งถ่ายที่อดูลงไป็ต้ามหน่่วยงาน่ระดัูบต่้าง ๆ (OKRs Cascading)

โดูยข้อพ่งระวังค่อ ควรหล่กเล่�ยงการถ่ายที่อดูลงไป็ระดัูบ

บุคคล เพราะอาจที่ำาให้บุคคลเกิดูความกดูดัูน่  เพราะเป็็น่เร่�องใหม่ 

ยังขาดูความรู้ ความมั�น่ใจท่ี่�เพ่ยงพอ หร่อหากจำาเป็็น่ต้้องถ่ายที่อดู

ลงไป็สู่์ระดัูบบุคคลก็ควรให้ความมั�น่ใจว่าจะไม่ม่ผู้ลกระที่บต่้อ

อย่างไรให้สำาเร็จOKRs
การ สร้างองค์กร

ระยะท่� 1 การเร่ยนรู OKRs

องค์กรต้้องจัดูให้พนั่กงาน่ และผูู้้บริหารเร่ยน่รู้ OKRs ให้ม่

ความเข้าใจ เพราะเป็็น่เร่�องใหม่ท่ี่�หลายคน่ถ่งแม้ไดู้ศ่กษามาจาก

หนั่งส่์อต้ำาราต่้าง ๆ ก็ยังสั์บสั์น่ไม่กระจ่าง ใน่การน่่�คงต้้องพ่�ง

วิที่ยากรหร่อท่ี่�ป็ร่กษาท่ี่�ม่ความรู้ ความชำาน่าญ และป็ระส์บการณ์ิ

ใน่เร่�อง OKRs เพราะจะที่ำาให้พนั่กงาน่ และผูู้้บริหารม่ความรู้ความ
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รูป็แบบการขบัเคล่�อน่ดู้วยเที่คโน่โลย่ดูจิิทัี่ล ซ่ึ่�งการขับเคล่�อน่ OKRs 

ก็เช่น่เดู่ยวกัน่ การพัฒน่าโป็รแกรม หร่อ Software ท่ี่�ใช้ใน่การ 

จัดูเก็บ ป็ระมวลผู้ล และแส์ดูงผู้ล OKRs เป็็น่สิ์�งท่ี่�จำาเป็็น่ เพราะ OKRs 

ม่การขับคล่�อน่ใน่ระยะเวลาสั์�น่เพ่ยงหน่่�งไต้รมาส์ใน่แต้่ละวงรอบ 

ดัูงนั่�น่ การติ้ดูต้ามความค่บหน้่าแบบ Realtime จะเป็็น่สิ์�งส์ำาคัญ 

เพราะผูู้้บริหารระดัูบสู์ง และผูู้้บริหารระดัูบต่้าง ๆ ท่ี่�จะไดู้เห็น่ถ่ง

ความค่บหน้่าหร่อ ความไม่ค่บหน้่าของการดูำาเนิ่น่งาน่ต้ามแผู้น่

งาน่ OKRs ท่ี่�กำาหน่ดู เพ่�อท่ี่�จะไดู้บริหารจัดูการทัี่�งแก้ไขปั็ญหา 

ให้การส์นั่บส์นุ่น่ หร่อตั้ดูสิ์น่ใจใดู ๆ ท่ี่�จะช่วยให้การขับเคล่�อน่ 

OKRs ม่ป็ระสิ์ที่ธิุภาพมากท่ี่�สุ์ดู 

การออกแบบระบบการติดตาม OKRs

Superpower ของ OKRs 4 ป็ระการท่ี่�เป็็น่สิ์�งท่ี่�ที่ำาให ้OKRs 

ช่วยขับเคล่�อน่องค์กรให้ม่ความก้าวหน้่า ที่ะยาน่ไป็สู่์ความส์ำาเร็จ 

ค่อหน่่�งมุ่งเน้่น่ใน่สิ์�งท่ี่�ส์ำาคัญก่อน่ ส์องค่อการเช่�อมโยงความเป็็น่ท่ี่ม 

ส์ามค่อการตั้�งเป้็าหมายท่ี่�ท้ี่าท้ี่ายอย่างน่่าอัศจรรย์ และส่์�ค่อติ้ดูต้าม

เพ่�อให้เกิดูความรับผิู้ดูชอบ ซ่ึ่�งใน่ข้อท่ี่�ส่์�น่่�เองเป็็น่สิ์�งท่ี่�องค์กรต้้องม่

การส์ร้างกลไกใน่การติ้ดูต้ามท่ี่�ม่ป็ระสิ์ที่ธิุภาพ โดูยเฉพาะการม่ 

รูป็แบบใน่การติ้ดูต้ามท่ี่�ม่มาต้รฐาน่ ทัี่�งการติ้ดูต้ามใน่ระดัูบองค์กร 

ระดัูบหน่่วยงาน่ หร่อระดัูบบุคคล โดูยใน่ที่างป็ฏิิบัติ้องค์กรควรต้้อง

จัดูที่ำาคู่ม่อการติ้ดูต้าม OKRs ท่ี่�ชัดูเจน่ และเป็็น่มาต้รฐาน่ และม่

การฝึีกอบรมให้ความรู้ใน่การป็ฏิิบัต้ิต้ามคู่ม่อการติ้ดูต้าม OKRs 

อย่างจริงจัง โดูยเฉพาะผูู้้บริหาร หร่อหัวหน้่างาน่ท่ี่�ต้้องม่บที่บาที่

ส์ำาคัญใน่การติ้ดูต้าม OKRs เพราะปั็ญหาท่ี่�มักเกิดูข่�น่ใน่การ

ติ้ดูต้าม OKRs ค่อการไม่ม่มาต้รฐาน่การติ้ดูต้ามงาน่ หร่อบางครั�ง

อาจม่การติ้ดูต้ามงาน่ท่ี่�มากเกิน่ไป็ หร่อแย่ท่ี่�สุ์ดูค่อไม่ม่การติ้ดูต้าม

งาน่เลย

ส์รุป็ไดู้ว่าใน่การพัฒน่าเพ่�อส์ร้างองค์กร OKRs (OKRs 

Organization Development) จำาเป็็น่ต้้องม่การเต้ร่ยมความใน่

เร่�องความรู้ความเข้าใจของผูู้้บริหาร และบุคล ากร และต้้องม่การ

ที่ดูลองใช้ OKRs เพ่�อการเร่ยน่รู้ และป็รับให้ส์อดูคล้องกับบริบที่

ขององค์กร และสุ์ดูท้ี่ายการขับเคล่�อน่ท่ี่�ต้้องม่การกำาหน่ดูผูู้้รับผิู้ดูชอบ 

ม่ระบบการบริหาร และ

ระบบการต้ิดูต้ามผู้ลท่ี่�ม่

ป็ระสิ์ที่ธิุภาพ จ่งจะช่วย

ให้การส์ร้างองค์กร OKRs 

ป็ระส์บความส์ำาเร็จอย่าง

ม่คุณิภาพ 

ส์ถาน่ภาพการที่ำางาน่ของเขา เพราะ OKRs เป็็น่เคร่�องม่อท่ี่�ต้้องม่

การตั้�งเป้็าหมายท่ี่�ท้ี่าที่าย และต้้องม่การติ้ดูต้ามการดูำาเนิ่น่การ

อย่างจริงจัง ซ่ึ่�งอาจส่์งผู้ลต่้อการป็รับตั้วของบุคลากรก็เป็็น่ไดู้ ทัี่�งน่่�

องค์กรควรส์ร้างทัี่ศน่คติ้ท่ี่�ดู่ให้แก่บุคลากร โดูยเฉพาะทัี่ศน่คติ้ 

เชิงบวก (Positive Thinking) เพราะจะที่ำาให้บุคลากรส์ามารถดู่ง

ศักยภาพของของต้น่มาใช้อย่างสู์งสุ์ดูเพ่�อขับเคล่�อน่เป้็าหมายท่ี่�

ท้ี่าที่าย ดู้วยแรงบัน่ดูาลใจ

ระยะท่� 3 การขัับเคลื่่อน OKRs 

เม่�อไดู้ม่การที่ดูลองใช้ OKRs ใน่องค์กรอย่างน้่อยส์องรอบ

ของการดูำาเนิ่น่งาน่ต้าม OKRs หร่อส์องไต้รมาส์แล้ว ควรม่การ

ดูำาเนิ่น่การขับเคล่�อน่ OKRs ให้เกิดูข่�น่ใน่องค์กรอย่างเป็็น่ที่างการ

โดูยดูำาเนิ่น่การ ดัูงต่้อไป็น่่�

กำาหนดผู้ัรับผิัดช้อบระบบ OKRs

OKRs ก็ม่ลักษณิะเหม่อน่เคร่�องใน่การบริหารองค์กรอ่�น่ ๆ  

ท่ี่�จำาเป็็น่ต้้องม่หน่่วยงาน่ผูู้้รับผิู้ดูชอบ เป็็น่เจ้าภาพหลักใน่การดููแล

การใช้เคร่�องม่อ ซ่ึ่�งมักเป็็น่ปั็ญหาท่ี่�หลายองค์กรท่ี่�ที่ำา OKRs เผู้ชญิ 

กล่าวค่อ มักม่ความไม่แน่่ใจว่าหน่่วยงาน่ใดูจะเป็็น่เจ้าภาพหลัก 

ระหว่างหน่่วยงาน่ดู้าน่ที่รัพยากรบุคคล หน่่วยงาน่ดู้าน่การพัฒน่า

องคก์ร หร่อหน่่วยงาน่ดูา้น่กลยุที่ธ์ุองค์กร โดูยหลายองคก์รท่ี่�ผูู้้เข่ยน่

เป็็น่ท่ี่�ป็ร่กษาม่การกำาหน่ดูท่ี่�แต้กต้า่งกัน่ แต่้อย่างไรก็ดู่ การกำาหน่ดู

หน่่วยงาน่ท่ี่�รับผิู้ดูชอบการขับเคล่�อน่ OKRs เป็็น่สิ์�งส์ำาคัญมาก 

เพราะต้้องที่ำาหน้่าท่ี่�ใน่การป็ระส์าน่งาน่ ติ้ดูต้ามรวบรวม ส์นั่บส์นุ่น่

ข้อมูล หร่อแม้กระทัี่�งให้ความรู้แก่บุคลากรใน่องค์กร ทัี่�งน่่�ใน่บาง

องค์กรเล่อกใช้การตั้�งคณิะกรรมการ หร่อคณิะที่ำางาน่ข่�น่มาเพ่�อ 

รับผิู้ดูชอบการขับเคล่�อน่ OKRs 

พัฒนาโปรแกรมการบริหาร OKRs

การขับเคล่�อน่องค์กรใน่ยุคใหม่ ต้้องให้ความส์ำาคัญกับ 




