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ที่ปรึกษาด้านการวางแผู้นยุทธศาสตร์

และการจัดการความร้้

สู่ความเป็ีนี้เลิ่ศ ว่าม้นี้�ำหนัี้กเพ้ยงพอหร้้อไม่ท้่�จะเป็ีนี้ท่ิศท่างของ

องค์กร้ท่้�ทุ่กหนี้่วยงานี้จะต้้องมุ่งเนี้้นี้การ้ขับัเคล่้�อนี้ในี้ท่ิศท่างนี้ั�นี้ 

โดูยหากต้อบัคำถึาม 2 ส่วนี้ท่ั�ง What แล่ะ Why แล้่ว ก็ถึ้อเป็ีนี้ 

Objective ขององคก์ร้  โดูยเม้�อมก้าร้กำหนี้ดู Objective เร้ย้บัร้อ้ย

แล่ว้ จะต้อ้งมก้าร้ร้ะบุัถึงึการ้จะท่ำอย่างไร้จึงจะสำเร็้จต้ามทิ่ศท่าง

ท้่�กำหนี้ดูไวเ้ปีน็ี้ Objective นัี้�นี้ (How) ซึ่ึ�งการ้ต้อบัคำถึามนี้้�ถึอ้เปีน็ี้ 

Key Results ของ Objective นี้ั�นี้เอง เชิ่นี้ ศึกษาความต้้องการ้ของ

ลู่กค้าจำนี้วนี้ 60% แล่ะออกแบับัขั�นี้ต้อนี้การ้บัริ้การ้ท่้�เปี็นี้เล่ิศให้

ต้อบัสนี้องความต้้องการ้ของลู่กค้าให้คร้บัทุ่กดู้านี้

2.	KPI	มีลักษณีะเป็นข้องเฉพัาะห่น่วย่งาน	ห่รู้ือบุคคล	

แต่	OKRs	เป็นสิ�งที�ต�องเปิดเผู้ย่โปรู้่งใส

ในี้การ้กำหนี้ดู KPI มักเปี็นี้การ้กำหนี้ดูเพ้�อวัดูงานี้ท่้� 

หนี้่วยงานี้นี้ั�นี้ ๆ ร้ับัผู้ิดูชิอบั หร้้อบัุคคล่นี้ั�นี้ไดู้ร้ับัมอบัหมาย ซึ่ึ�งการ้

กำหนี้ดู KPI นัี้�นี้จะเปี็นี้การ้กำหนี้ดูท้่�ท่ร้าบัร้ะหว่างผูู้้ปีร้ะเมินี้กับั 

ผูู้้ถึูกปีร้ะเมินี้ ซึึ่�งไม่จำเป็ีนี้ต้้องม้การ้เผู้ยแพร่้ให้หน่ี้วยงานี้หร้้อ

บัคุคล่อ้�นี้รั้บัรู้ ้เพร้าะเป็ีนี้พันี้ธีสัญญาร้ะหว่างสองฝ่ึายคอ้ผูู้้ปีร้ะเมินี้ 

แล่ะผูู้้ถึูกปีร้ะเมินี้ อ้กท่ั�งการ้ดูำเนี้ินี้งานี้ของผูู้้ถึูกปีร้ะเมินี้ก็ม้การ้

ปีฏิบััติ้ต้ามอำนี้าจหน้ี้าท้่� แล่ะบัท่บัาท่ในี้ความรั้บัผิู้ดูชิอบัของต้นี้ 

ซึ่ึ�งมักขาดูการ้ปีร้ะสานี้ความร้่วมม้อกับัหนี้่วยงานี้หร้้อบัุคคล่อ้�นี้ ๆ 

ซึ่ึ�งถ้ึอเปีน็ี้การ้ดูำเนี้นิี้งานี้แบับั Silo ท่้�ปีดิูกั�นี้เฉพาะกลุ่ม่ สว่นี้ในี้การ้

กำหนี้ดู OKRs นี้ั�นี้ ม้หล่ักอยู่ว่าต้้องม้ความโปีร้่งใส การ้กำหนี้ดู 

OKRs ต้อ้งให้มก้าร้ร้บััรู้โ้ดูยท่ั�วไปีวา่หนี้ว่ยงานี้ หร้อ้บุัคคล่ใดู มก้าร้

O
KRs แล่ะ KPI ม้มิต้ิของการ้นี้ำาไปีใชิ ้ในี้การ้ 

ขับัเคล่้�อนี้การ้ดูำเนี้ินี้งานี้ขององค์กร้แต้กต้่างกันี้

อย่างไร้ เป็ีนี้สิ�งท่้�หล่ายคนี้มักต้ั�งคำถึาม ซึึ่�งจากปีร้ะสบัการ้ณ์ี 

ในี้การ้เปี็นี้วิท่ยากร้ แล่ะท่้�ปีร้ึกษาในี้ท่ั�งสองเร้้�องไม่ว่า OKRs หร้้อ 

KPI ปีร้ะกอบักับั ความคิดูเห็นี้ของ John Doerr บัุคคล่ซึ่ึ�งเปี็นี้ศิษย์

ผูู้ร้้บััการ้ถึา่ยท่อดู OKRs จาก Andy Grove บัดิูาผูู้ค้ดิูท่ฤษฎ ้OKRs 

ผูู้้เข้ยนี้ขอสรุ้ปีความแต้กต้่างร้ะหว่าง OKRs กับั KPI ในี้ปีร้ะเดู็นี้ท่้�

ม้นี้ัยสำคัญจำนี้วนี้ 4 ปีร้ะเดู็นี้ ดูังนี้้�

1.	KPI	มุ่งเน�น	ตอบคำาถาม	What	แต่	OKRs	ตอบ

คำาถาม	What	Why	How	

KPI ใช้ิวัดูความสำเร็้จของงานี้ หร้้อกิจกร้ร้ม โดูยม้การ้ 

ต้ั�งคำถึามว่าอะไร้ (What) คอ้การ้วดัูความสำเร้จ็ของงานี้หร้อ้กจิกร้ร้ม 

นี้ั�นี้ โดูยคำต้อบัท่้�ไดู้ค้อต้ัวชิ้�วัดู (KPI) แล่ะค่าเปี้าหมาย (Target)  

เชิน่ี้  ยอดูขายเพิ�มขึ�นี้จากปี ี2564 จำนี้วนี้ 100 ล่า้นี้บัาท่ สว่นี้ OKRs 

ม้องค์ปีร้ะกอบัท่้�ซัึ่บัซึ่้อนี้มากกว่า กล่่าวค้อ เริ้�มตั้�งแต้่การ้กำหนี้ดู

ท่ศิท่าง (Direction) ท่้�องคก์ร้จะมุง่ขบััเคล่้�อนี้ โดูยการ้ต้ั�งคำถึามวา่ 

อะไร้คอ้ท่ศิท่างท่้�องค์กร้ต้้องการ้ขบััเคล่้�อนี้หร้อ้ต้้องการ้เปีล้่�ยนี้แปีล่ง 

(What) เชิน่ี้ ยกร้ะดูบััการ้บัริ้การ้สูค่วามเป็ีนี้เล่ศิ โดูยเม้�อมก้าร้ต้อบั

คำถึามแร้กแล่้ว จึงถึามต้่อว่าเพร้าะอะไร้องค์กร้จึงต้้องขับัเคล่้�อนี้

ไปีในี้ท่ิศท่างท่้�กำหนี้ดูขึ�นี้นี้้� (Why) ในี้กร้ณี้นี้้�ค้อ ท่ำไมองค์กร้ต้้อง

ยกร้ะดัูบัการ้บัริ้การ้สู่ความเป็ีนี้เลิ่ศ ท่ั�งนี้้�ก็เพ้�อท่้�จะหาเหตุ้ผู้ล่

สนี้บััสนี้นุี้ความจำเป็ีนี้หร้อ้ความสำคญัของการ้ยกร้ะดูบััการ้บัริ้การ้

ความแตกต่างระหว่าง

OKRs กับ KPI
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อ้กท่ั�งการ้ผูู้กโยงกับัผู้ล่ต้อบัแท่นี้ท่้�เปี็นี้ต้ัวเงินี้ของ KPI ม้จุดูอ่อนี้ท่้�

สำคัญค้อจะท่ำให้หนี้่วยงานี้หร้้อบัคุคล่ต้ั�งคา่เปี้าหมายของ KPI ท่้�

ไม่ม้ความท่้าท่าย หร้้อยากท่้�จะสำเร้็จมากนี้ัก เพร้าะกล่ัวว่าจะท่ำ

ไม่สำเร้็จซึ่ึ�งส่งผู้ล่ให้คะแนี้นี้การ้ปีร้ะเมินี้ออกมานี้้อย แล่ะจะไดู้ 

ผู้ล่ต้อบัแท่นี้ท้่�เปี็นี้ตั้วเงินี้น้ี้อยต้ามมา ซึึ่�งจะส่งผู้ล่ท่ำให้การ้

เปีล่้�ยนี้แปีล่งองค์กร้เกิดูขึ�นี้ช้ิา แล่ะอาจไม่ท่ันี้สถึานี้การ้ณ์ี 

การ้เปีล่้�ยนี้แปีล่ง หร้้อไม่ท่ันี้คู่แข่งอ้กดู้วย

กำหนี้ดู OKRs ไว้อย่างไร้ ท่ั�งนี้้�ก็เพ้�อท่้�จะให้ทุ่กหนี้่วยงานี้หร้้อ 

ท่กุคนี้ในี้องค์กร้ ไดู้นี้ำมาพิจาร้ณีาว่าหน่ี้วยงานี้หร้อ้คนี้แต่้ล่ะคนี้ต้้อง 

สนี้ับัสนุี้นี้ (Support) ซึึ่�งกันี้ แล่ะกันี้อะไร้ไดู้บั้าง เพร้าะทุ่กคนี้ 

จะต้้องมองถึึงความสำเร็้จในี้ภาพร้วมขององค์กร้เป็ีนี้ท่้�ต้ั�ง โดูยม้

ความคดิู (Mindset) วา่ท่กุหนี้ว่ยงานี้หร้อ้ท่กุคนี้คอ้ท่ม้เดูย้วกนัี้ หาก

เขาสำเร้็จ เร้าก็สำเร็้จ ไม่แบั่งแยกเขา หร้้อเร้า แต้่มันี้ค้อพวกเร้า 

โดูยทุ่กคนี้จะเปี็นี้กล่ไกสำคัญท่้�ต้้องชิ่วยเหล่้อเก้�อกูล่กันี้ ไม่ใชิ่การ้

ชิงิดูช้ิงิเดูน่ี้กนัี้ ซึ่ึ�งจะนี้ำพาความขดัูแยง้ หร้อ้ความเหน็ี้แกต่้วัท่ำให้

องค์กร้ขาดูพล่ังในี้การ้ขับัเคล่้�อนี้

3.	KPI	มกัจัะผู้ก้โย่งกับการู้ให่�ผู้ลตอบแทนที�เปน็ตวัเงนิ

ให่�บุคลากรู้รู้าย่บุคคล	 แต่	 OKRs	 มักผู้้กโย่งกับการู้ให่� 

ผู้ลตอบแทนที�ไม่เป็นตัวเงิน	ห่รู้ือให่�ในภาพัรู้วม

KPI  มักจะผูู้กโยงกับัค่าต้อบัแท่นี้ท่้�เปี็นี้ต้ัวเงินี้ให้บัุคล่ากร้

ร้ายบุัคคล่ต้ามผู้ล่งานี้ท่้�ท่ำไดู้ กล่่าวค้อท่ำมากไดู้มากท่ำนี้้อย 

ไดู้นี้้อย ซึึ่�งเน้ี้นี้การ้แข่งขันี้กันี้ เพร้าะเม็ดูเงินี้ท่้�เป็ีนี้ผู้ล่ต้อบัแท่นี้ 

มจ้ำนี้วนี้จำกดัู ซึ่ึ�งสง่ผู้ล่ใหม้กัมก้าร้ชิงิดูช้ิงิเดู่นี้ มค้นี้ท่้�ไดูม้าก มค้นี้

ท่้�ไดู้นี้้อย แล่ะท่้�สำคัญไม่ม้ส่วนี้เสร้ิมความสามัคค้ร้ะหว่าง 

หนี้่วยงานี้หร้้อบัุคคล่ เพร้าะเปี็นี้การ้ท่ำงานี้ในี้ล่ักษณีะคู่แข่ง อาจ

ท่ำให้ขาดูความไว้วางใจ หร้้อท่ำให้ไม่ม้ความเปี็นี้ท้่มเดู้ยวกันี้

นี้ั�นี้เอง

ส่วนี้ OKRs มักไม่ผูู้กโยงกับัค่าต้อบัแท่นี้ เปี็นี้ร้ายบุัคคล่ 

เพร้าะเนี้้นี้ท่้�ความสำเร้็จในี้ภาพร้วม เพร้าะมองว่าทุ่กหนี้่วยงานี้ 

หร้้อทุ่กคนี้ในี้องค์กร้ เปี็นี้ท้่มเดู้ยวกันี้ เช่ินี้ ท่้มฟัุต้บัอล่ท่้�ไม่ไดู้ให้

ความสำคัญกับัผูู้้เล่่นี้เพ้ยงบัางต้ำแหน่ี้ง แต้่ให้ความสำคัญกับั 

ผูู้เ้ล่น่ี้ท่กุต้ำแหนี้ง่ แล่ะเล่น่ี้แบับั Team Spirit กล่า่วคอ้หากท้่มชินี้ะ

ท่กุคนี้ในี้ท่ม้ถึอ้ว่าชินี้ะร่้วมกนัี้ แต่้หากท่ม้แพ้กถ็ึอ้ว่าแพเ้ช่ินี้เดูย้วกนัี้ 

4.	 KPI	 มักมีกรู้อบเวลาในการู้

ดำาเนินการู้เป็นรู้าย่ปี	 แต่	 OKRs	 มีรู้ะย่ะ

เวลาที�สั�นกว่า	 คือรู้าย่ไตรู้มาส	 ห่รืู้อรู้าย่

เดือน	

KPI มักใชิ้วัดูความสำเร้็จในี้งานี้ 

หร้้อกิจกร้ร้มร้ะยะยาว 1 ปีี เชิ่นี้ การ้วัดูความสำเร้็จต้ามแผู้นี้งานี้

ปีร้ะจำปีี หร้้ออาจวัดูในี้ร้ะยะยาวมากกว่า 3-5 ปีี เม้�อใชิ้ในี้การ้วัดู

ความสำเร้็จของแผู้นี้กล่ยุท่ธี์ (Strategic Plan) ส่วนี้ OKRs มุ่งเนี้้นี้

การ้ขบััเคล่้�อนี้ความสำเร้จ็ในี้ร้ะยะสั�นี้ เชิน่ี้ ภายในี้ 3 เดูอ้นี้ หร้อ้ร้าย

เดู้อนี้ ท่ั�งนี้้�เพ้�อต้อบัสนี้องการ้เปีล่้�ยนี้แปีล่งท่้�เกิดูขึ�นี้อย่างร้วดูเร้็ว 

ซึ่ึ�งต้้องม้การ้ปีร้ับัเปี้าหมาย หร้้อท่บัท่วนี้เปี้าหมายกันี้บ่ัอยขึ�นี้ 

อ้กทั่�งเพ้�อท้่�จะสร้้างความมั�นี้ใจในี้ความสำเร็้จไดู้มากขึ�นี้ เพร้าะม้

การ้วัดูแบับั Milestone ท้่�เนี้้นี้จุดูสำคัญในี้แต้่ล่ะชิ่วง จะท่ำให้ 

ภาพร้วมท่ั�งปีมีโ้อกาสสำเร็้จมากขึ�นี้ สอดูคล้่องกับัการ้ดูำเนิี้นี้ธุีร้กิจ

ในี้ภาวะปีัจจุบัันี้ ท้่�ม้การ้เปีล้่�ยนี้แปีล่งอย่างร้วดูเร้็ว หากองค์กร้ 

ยังใชิ้เคร้้�องม้อการ้วัดูผู้ล่ในี้ร้ะยะยาว อาจท่ำให้องค์กร้พล่าดูหร้้อ 

ต้กขบัวนี้ก็เปี็นี้ไดู้

ความแต้กต้่างร้ะหว่าง KPI กับั OKRs เปี็นี้ปีร้ะเดู็นี้ท่้�ม้นี้ัย

สำคญัสำหร้บััการ้เล่อ้กใชิ ้KPI หร้อ้ OKRs ใหส้อดูคล่อ้งเหมาะสม

กับัเง้�อนี้ไข แล่ะความต้้องการ้ขององค์กร้ อันี้จะส่งผู้ล่ต่้อผู้ล่ลั่พธี์

ความสำเร้จ็ของการ้ขบััเคล่้�อนี้องคก์ร้ใหป้ีร้ะสบัความสำเร้จ็ในี้การ้

เปีล่้�ยนี้แปีล่งอย่างม้ปีร้ะสิท่ธีิภาพ แล่ะม้ปีร้ะสิท่ธีิผู้ล่สูงสุดู 




