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ที่ปรึกษาดานการวิางแผนย์ุทธศิาสุต์ร์

แลิะการจัดการควิามิรู

Set goals from the bottom up: ต่ั้งเปีาหมุ่ายจาก้

ล�างข้ึ้นำบนำ

ทีุมห่รั่อบุคลัากรัรัะดั้บปฏิิบัติิควรัทีุ�จะมีส่่วนรั่วมในการั

ตัิ�งเป้าห่มายใน OKRs ของพื่วกเขา อย่างน�อยซัึ่กครัึ�งห่นึ�ง เพื่่�อ

เป็นการัจ้งใจให่�พื่วกเขารั้�สึ่กถึึงการัเป็นส่่วนห่นึ�งทุี�ทุำให่�การั

ขบัเคลั่�อน OKRs เกดิ้ขึ�น อกีทุั�งทุำให่�เขาเกดิ้ความรั้�ส่กึเปน็เจ�าของ 

(Owner) แลัะมีความรัับผู้ิด้ชิอบในส่ิ�งทุี�พื่วกเขาคิด้ ซึ่ึ�งจะส่่งผู้ลัถึึง

ความรั้� ส่ึกผู้้กพื่ัน  (Engage)  แลัะมีพื่ันธสั่ญญาร่ัวมกัน 

(Commitment) ในการัขับเคลั่�อน OKRs ให่�บรัรัลัุผู้ลั

No dictating: อย�าเผู้ด็จก้ารี

OKRs เป็นส่ัญญาปรัะชิาคมแห่่งความรั่วมม่อทุี�กำห่นด้

จากการัจัด้ลัำดั้บความส่ำคัญในสิ่�งทีุ�ติ�องทุำ แลัะส่ามารัถึวัด้ผู้ลั

ส่ำเรั็จได้� ซึ่ึ�งบุคลัากรัในองค์กรั แม�กรัะทัุ�งในรัะด้ับปฏิิบัติิก็ควรัมี

โอกาส่ในการัพื่ด้้คยุ ห่รัอ่เจรัจาติอ่รัองถึงึเปา้ห่มายทุี�จะกำห่นด้ขึ�น 

ซึ่ึ�งจะนำไปส่้ข่�อติกลังรัว่มกนั (Agreement) ทุี�เปน็ส่ิ�งจำเปน็ส่ำห่รับั

การับรัรัลัุเป้าห่มาย ห่ากผู้้�บรัิห่ารัใชิ�วิธีการัเชิิงเผู้ด็้จการัในการั

ขับเคล่ั�อน OKRs ก็จะทุำให่�บุคลัากรัไม่มีความร้ั�ส่ึกเป็นเจ�าของ 

(Owner) ห่ร่ัอไม่มีความทุุ่มเทุทุี�จะทุำให่�ภารักิจส่ำเรั็จได้�อย่างมี

ปรัะส่ิทุธิภาพื่

ว่ธีค่ด

จากบ่ดาผู้ให้กําเน่ด

OKRs

ก้
ารันำา OKRs มาใชิ�ในองค์กรัเป็นการัเปลีั�ยนแปลังทีุ�

องค์กรัติ�องมีการัเติรีัยมความพื่รั�อมไม่ว่าจะเป็นด้�าน

รัะบบงาน รัะบบการับรัิห่ารัจัด้การั แลัะทุี�ส่ำาคัญค่อเรั่�องวิธีคิด้ของ

บุคลัากรั ซึ่ึ�งถึ่อเป็นปัจจัยแห่่งความส่ำาเรั็จทุี�จะชิี�ขาด้ ความส่ำาเรั็จ 

แลัะความลั�มเห่ลัวของการันำา OKRs มาใชิ�ในองค์กรั โด้ย Andy 

Grove อด้ีติ CEO ของบริัษัทุ Intel ซึึ่�งเป็นบิด้าผู้้�คิด้ค�น แลัะให่�

กำาเนิด้ OKRs ได้�แนะนำาให่�องค์กรัทีุ�จะนำารัะบบ OKRs ไปขับ

เคลั่�อนองค์กรัติ�องให่�ความส่ำาคัญกับการัปรัับวิธีคิด้ของบุคลัากรั

ในองค์กรัใน 7 เรั่�องด้�วยกัน 

Less is more : ทำานำ้อยได้มุ่าก้

ถึึงแม�องค์กรัจะมีส่ิ�งส่ำคัญติ�องทุำห่ลัายส่ิ�งก็ติาม แติ่

ผู้้�บรัหิ่ารัจำเปน็ติ�องจดั้ลัำด้บัความส่ำคญั (Priority) ในสิ่�งทีุ�ติ�องทุำ

ก่อน 3-5 ข�อ ในแติ่ลัะชิ่วงเวลัา ไม่ว่าจะเป็นรัายไติรัมาส่ ห่รั่อรัาย

ปีก็ติาม โด้ยติ�องมีการักำห่นด้เป็นวัติถึุปรัะส่งค์ (Objective) ของ

องค์กรั ส่ำห่รัับเป็นทุิศทุางในการัขับเคลั่�อนองค์กรัอย่างจรัิงจัง ซึ่ึ�ง

ห่ากองค์กรัเน�นทุำในส่ิ�งทุี�ส่ำคัญ แลัะจำเป็นก่อนเร่ั�องอ่�น ๆ ผู้ลัทีุ�

ติามมาก็จะทุำให่� เรั่�องอ่�น ๆ ได้�รัับปรัะโยชิน์ติามมาด้�วย ซึ่ึ�งถึ่อว่า

องค์กรัได้�ทุำเร่ั�องน�อย ๆ ทุี�มีความจำเป็น แลัะส่ำคัญ แต่ิจะได้�

ผู้ลัลััพื่ธ์ทุี�มาก (Less is more)  
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ทุี�เน�นในเกดิ้ความรั้�ส่กึเชิงิบวก กล่ัาวคอ่ไมค่วรัเน�นให่�บคุลัากรัเกดิ้

ความกลััว ห่รั่อกังวลัว่า ห่ากปฏิิบัติิไม่ส่ำเรั็จแลั�วจะมีความ 

เด้อ่ด้รั�อน ในการัจง้ใจให่�พื่นกังานทุำงานบนพื่่�นฐานของเป้าห่มายทุี� 

ทุ�าทุายนั�น องค์กรัไม่ควรัเน�นการัใชิ�เครั่�องม่อทุางกฎห่มายห่รั่อ 

กฎข�อบงัคับใน การัทุำงาน ทุี�อย้บ่นพื่่�นฐานของการัปรัะเมินผู้ลัการั

ปฏิบัิติิงานทีุ�เน�นการัให่�คุณ์ ให่�โทุษอยา่งเข�มงวด้ แต่ิควรัเน�นให่�เปน็

เครั่�องม่อในการัปรัะเมินตินเองว่าการัทุำงานมีความก�าวห่น�าไป

มากน�อยเพื่ียงใด้ ผู้้�ปฏิิบัติิงานมีความทุุ่มเทุ แลัะความมุ่งมั�น 

รัับผิู้ด้ชิอบเพื่ียงใด้ โด้ยเฉพื่าะติ�องมีความรัอบคอบในการัโยงกับ

การัจา่ยคา่ติอบแทุนห่รัอ่โบนสั่กบั OKRs เพื่รัาะจะทุำให่�พื่นกังาน

ไม่กลั�าเส่ี�ยงทุี�จะติั�งเป้าห่มายทุี�ทุ�าทุาย ห่รั่อริัเรัิ�มทุำในส่ิ�งให่ม่ ๆ  

เพื่รัาะกลััวการัปรัะเมินทุี�จะได้�ผู้ลัการัปรัะเมินทุี�ออกมาในด้�านลับ 

ส่้ต่ิั�งเปา้ห่มาย ห่รัอ่ทุำในส่ิ�งทุี�เส่ี�ยงน�อย เพื่่�อจะได้�รับัผู้ลัการัปรัะเมนิ

ทุี�ปลัอด้ภัยจะด้ีกว่า

Be patient; be resolute: จงอดทนำ

ความอด้ทุน รัอคอยความส่ำเรั็จเป็นวิธีคิด้ทุี�ส่ำคัญของ 

OKRs เพื่รัาะทุุกกรัะบวนการัทุำงานทีุ�เรัารัิเรัิ�มให่ม่ ติ�องมีการั

ทุด้ลัองทุำ แลัะมักมีข�อผิู้ด้พื่ลัาด้ทุั�งนั�น แต่ิเรัาติ�องตัิ�งใจว่าเรัาจะ

ทุำได้�ดี้ขึ�นในครัั�งต่ิอ ๆ ไป ทีุ�ส่ำคัญเรัาจะไม่กลัับไปผิู้ด้พื่ลัาด้ยัง 

จุด้เด้ิมนั�นอีก ในบางองค์กรัอาจติ�องใชิ�เวลัาในการัทุำให่�ส่มบ้รัณ์์

แบบมากถึึง 4-5 วงรัอบของการัขับเคลั่�อน OKRs แลัะผู้ลัลััพื่ธ์ทุี�

เกิด้ขึ�นมันก็จะชิ่วยให่�เรัาแข็งแกรั่ง มากยิ�งขึ�นในทุี�สุ่ด้

ทุั�ง 7 วิธีคิด้ในการัขับเคลั่�อน 

OKRs ขององค์กรัเป็นมรัด้กส่ำคัญทุี� 

ผู้้�คิด้ทุฤษฎี OKRs ให่�ไว� เพื่่�อเต่ิอนใจ 

ผู้้�บรัิห่ารั แลัะบุคลัากรัในองค์กรัให่�มี

ความติรัะห่นักในการัใชิ� OKRs ทุี�

ส่อด้คลั�องกับเจตินารัมณ์์ในการัส่รั�าง

ทุฤษฎีนี� แม�ปัจจุบัน Andy Grove จะ

ไมม่ชีิวีติิอย้แ่ลั�วกต็ิาม แติว่ธิคีดิ้ส่ำคญั

ทุี� เขาฝ่ากไว�ยังคงอย่้ เพื่่�อเต่ิอนให่�

องค์กรัทุี�จะ OKRs ไปใชิ�ให่�มีความ

เข�าใจ ใส่่ใจ ในการัพื่ัฒนาความคิด้ให่�

มีความเห่มาะส่มกับเจตินารัมณ์์ให่�

มากทุี�สุ่ด้

Stay flexible: มุ่่คิวามุ่ยืดหยุ�นำ

การัขับเคลั่�อน OKRs ในองค์กรัติ�องมีความยึด้ห่ยุ่น ห่รั่อมี

การัเปลัี�ยนแปลังได้�ติามส่ถึานการัณ์ ์โด้ยเฉพื่าะในยคุปจัจบุนั การั

เปลัี�ยนแปลังเกิด้ขึ�นอย่างรัวด้เรั็ว ซึ่ึ�งองค์กรัติ�องมีการัติิด้ติาม

ส่ถึานการัณ์์ แลัะปรัับเปลัี�ยนแนวทุางการัด้ำเนินการัให่�ทุันถ่ึวงทุี 

ในส่่วนของ OKRs นั�นองค์กรัติ�องมีการัปรับัเปลีั�ยนให่�ทัุนกบัส่ถึาน-

การัณ์์โด้ยส่ามารัถึทุี�จะปรับั ห่รัอ่ทุบทุวนวตัิถึปุรัะส่งค ์(Objective) 

ทุี�ติั�งไว� ห่รัอ่ปรับัแก�ไขผู้ลัลัพัื่ธส์่ำคญั (Key Results) ในชิว่งรัะห่วา่ง

วงรัอบของ OKRs ไม่วา่จะปีในวงรัอบรัายไติรัมาส่ ห่รัอ่รัายปีกต็ิาม 

Dare to fail: ก้ล้าล้มุ่เหลว

ความส่ำเรั็จทุี�ส่้งขึ�นติ�องอาศัยความกลั�า โด้ยเฉพื่าะกลั�า 

ทุี�จะตัิด้สิ่นใจติั�งเป้าห่มายทุี�ยาก ห่รั่อทุ�าทุ�าย (Challenge Goal) 

ห่รั่อเป็นเป้าห่มายทุี�ขยายส่้งขึ�น (Stretched goals) เป็นส่ถึิติิให่ม่

ทุี�เรัาไมเ่คยทุำได้�มากอ่น เพื่่�อทุำให่�เกดิ้แรังบนัด้าลัใจ (Aspiration) 

แลัะนำองค์กรัไปส่้จุ่ด้ทุี�ส่ง้ขึ�นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน แลัะทุี�ส่ำคัญ

การัด้ำเนนิงานทุี�มนีวตัิกรัรัมให่ม ่ๆ  กจ็ะเกดิ้ขึ�นทุั�งนี�กเ็พื่่�อห่าวธิกีารั

ทุี�ด้ีทุี�สุ่ด้ในการัจะบรัรัลัุเป้าห่มายทุี�มีความทุ�าทุาย ซึ่ึ�งจะเป็นการั

พื่ัฒนาศักยภาพื่ขององค์กรั แลัะบุคลัากรัให่�ส่้งขึ�น ถึึงแม�บางครัั�ง

เป้าห่มายทุี�ติั�งไว�ไม่ส่ำเรั็จแติ่ก็ได้�เรัียนรั้� แลัะเติิบโติขึ�นจากความ

ลั�มเห่ลัวนั�น

A tool, not a weapon: เปี็นำเคิรี่องมุ่ือไมุ่�ใชั่�อาวุธิ

ในการับรัหิ่ารับคุลัากรัจำเปน็ติ�องใชิ�เครั่�องมอ่ในการัทุำงาน


