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ที่ปรึกษาด้านการวางแผู้นยุทธศาสตร์

และการจัดการความร้้

เริ�ม่ด้้วยการกำหนัด้  Objective ในัการพัฒนัาต่นัเองส้่ความ่สำเร็จ้ 

ด้ว้ยการวเิคราะหห์า Objective ที�เปุ่น็ัทศิิทางในัการพฒันัาต่นัเอง 

โด้ยการต่ั�งคำถาม่ว่า “อะไรคือสิ�งที�เราต่้องการความ่สำเร็จ้ในั 3 

เดื้อนันัี� ซึ�งเปุ่น็ัการต่ั�งคำถาม่ที�เริ�ม่ต่น้ัด้ว้ย What ? แล้ะสิ�งที�ต่อ้งการ

นีั�ม่ีความ่สำคัญี่ในัชีวิต่เราอย่างไร ซึ�งเป็ุ่นัคำถาม่ที�ยืนัยันัสิ�งที�เรา

ต่้องการด้้วย Why ?” ต่ัวอย่างเช่นั ในัด้้านัสุขภาพ  “ต่้องการล้ด้ 

นั�ำหนัักล้งให้ได้้ต่าม่ม่าต่รฐ์านัด้ัชนัีม่วล้กาย (Body Mass Index: 

BMI)” หรือในัด้้านัการเรียนั “ต่้องการพ้ด้กับชาวต่่างชาต่ิได้้” 

หลั้งจ้ากที�เราได้้คำต่อบที�เราต้่องการความ่สำเร็จ้แล้้ว กต้็่องนัำความ่ 

ต่อ้งการนัั�นัม่าเขียนัในัรปุ้่แบบของ Objective คอื เริ�ม่ด้ว้ยคำกริยา 

เพื�อเปุ่็นัการแสด้งความ่มุ่่งม่ั�นัในัการทำสิ�งนัั�นั โด้ยไม่่ต่้องกำหนัด้

ต่วัชี�วดั้ที�เป็ุ่นัตั่วเล้ข เช่นั “ต้่องการล้ด้นั�ำหนักัล้ง ให้ได้ต้่าม่ม่าต่รฐ์านั

ด้ัชนัีม่วล้กาย (Body Mass Index: BMI)” ก็เขียนั Objective เปุ่็นั 

 “ล้ด้นั�ำหนักัใหไ้ด้ต้่าม่ม่าต่รฐ์านัด้ชันัมี่วล้กาย (Body Mass Index: 

BMI)” หรือ “ ต่้องการพ้ด้กับชาวต่่างชาต่ิได้้” ก็เขียนัว่า “สื�อสาร

ภาษาอังกฤษกับชาวต่่างชาต่ิได้้”

ก
ารพัฒนัาต่นัเองเป็ุ่นัทักษะที�สำาคัญี่ของบุคคล้ที�จ้ะ

ปุ่ระสบความ่สำาเรจ็้ โด้ยเครื�องมื่อในัการพฒันัาต่นัเอง

ที�ได้ร้บัความ่สนัใจ้ในัปุ่จั้จ้บุนััม่หีล้ายเครื�องม่อื โด้ยเครื�องม่อืในัการ

พัฒนัาที�จ้ะแนัะนัำาครั�งนัี� คือ Objective and Key Results หรือ 

เรยีกยอ่ ๆ  วา่ OKRs ซึ�งเครื�องม่อืที�นัำาม่าใชใ้นัการขบัเคล้ื�อนัองคก์ร

ที�ได้้รับความ่นิัยม่ในัปัุ่จ้จุ้บันั โด้ยเราสาม่ารถนัำาม่าปุ่รับใช้ในัการ

พัฒนัาต่นัเอง (Self-development) ได้้อย่างม่ีปุ่ระสิทธิภาพ ซึ�งม่ี

รายล้ะเอียด้ด้ังนัี�

ขั้ั�นที�	1	กำาหนด	Objective	ในการู้พััฒนาตนเอง

O: Objective หม่ายถึงเปุ่้าปุ่ระสงค์ หรือสิ�งที�ต่้องการให้

บรรลุ้ ซึ�งเปุ่็นัการต่อบคำถาม่ “Where do I want to go?” โด้ยการ

ระบุเปุ้่าปุ่ระสงค์นัั�นั ต่้องเป็ุ่นัการกำหนัด้แค่ทิศิทาง (Direction) 

ที�ต่อ้งการบรรล้ ุโด้ยไม่ต่่อ้งม่กีารวดั้ผู้ล้สำเรจ็้ ซึ�งการกำหนัด้ทศิิทาง

ควรมี่ระยะเวล้าที�จ้ะบรรลุ้ภายในั 1 ไต่รม่าส (Quarter) หรือ 3 เดื้อนั 

ซึ�งในัการพัฒนัาต่นัเอง (Self-Development) โด้ยใช้ OKRs ต่้อง

การพััฒนาตนเอง

สั่�ความสัำาเร็จัด้้วย

OKRS
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ขั้ั�นที�	2		การู้กำาหนด	Key	Results	ในการู้พััฒนาตนเอง

Key Results: KRs หม่ายถึง ผู้ล้ล้ัพธ์สำคัญี่ที�แสด้งถึงการ

ที�เราจ้ะทำให้สำเร็จ้ต่าม่ Objective ที�ม่ีการกำหนัด้เปุ่็นัจุ้ด้สำคัญี่

ยอ่ย ๆ  (Milestone) หรือปัุ่จ้จั้ยความ่สำเร็จ้ที�สำคัญี่ (Key Success 

Factors) ที�วัด้ผู้ล้ได้้ของเปุ่้าปุ่ระสงค์ หรือ Objective ซึ�งเปุ่็นัการ

ต่อบคำถาม่ “How will I get there?” ซึ�งการวัด้ผู้ล้นัั�นัจ้ะเป็ุ่นัการวดั้ 

ในัเชิงปุ่ริม่าณ (Quantitative) คือ ม่ีการกำหนัด้เปุ่็นัต่ัวเล้ข ทั�งนีั� 

จ้ำนัวนั KRs ที�เหม่าะสม่ควรอย้่ที�ปุ่ระม่าณ 2-5 ข้อ ในัแต่่ล้ะ

ปุ่ระเด็้นัของ Objective โด้ยหลั้กการเขียนั Key Result ของ OKRS 

ก็เช่นัเด้ียวกับ Objective คือ ต่้องเขียนัเปุ่็นัคำกริยาที�แสด้งการ 

กระทำ (Action) แต่ต้่่องเพิ�ม่ผู้ล้ลั้พธ์ของการกระทำที�วดั้ผู้ล้ได้ด้้ว้ย 

ซึ�งในักรณีการพัฒนัาต่นัเองนัั�นั ขอยกต่ัวอย่างต่่อเนืั�องจ้ากที�

กำหนัด้ Objective ม่าแล้้วก่อนัหนั้านัี� เช่นั

   Objective ที�กำหนัด้ไว้คือ “ล้ด้นั�ำหนัักให้ได้้ต่าม่

ม่าต่รฐ์านัดั้ชนีัม่วล้กาย (Body Mass Index: BMI)”  จ้ะมี่การ

กำหนัด้ Key Results ได้้ ด้ังนัี�   Key Results 1: ควบคุม่การ 

รับปุ่ระทานัอาหารในัแต่่ล้ะวันัไม่่ให้เกินั 2,000 กิโล้แคล้อรี� Key 

Results 2: ออกกำล้งักายด้้วยการวิ�งระยะเวล้า 50 นัาท ีสปัุ่ด้าห์ล้ะ 

5 วันั Key Results 3: นัอนัพักผู้่อนัในัช่วงเวล้า 22.00- 06.00 นั. 

ให้ได้้สัปุ่ด้าห์ล้ะ 5 วันั 

หรือในัส่วนัของ Objective “ สื�อสารภาษาอังกฤษกับ 

ชาวต่่างชาติ่ได้้” จ้ะม่กีารกำหนัด้ Key Results ได้้ดั้งนัี� Key Results 1: 

“ด้้หนัังต่่างชาติ่ที�ใช้ภาษาอังกฤษในัการสนัทนัาแบบ Soundtrack 

สัปุ่ด้าห์ล้ะ 3 เรื�อง” Key Results 2: ฟัังคล้ิปุ่การสอนัภาษาอังกฤษ

จ้าก Youtube ระยะเวล้า 1 ชั�วโม่งทุกวันั” Key Results 3: สนัทนัา

กับชาวต่่างชาต่ิที�ใช้ภาษาอังกฤษระยะเวล้า 30 นัาที สัปุ่ด้าห์ล้ะ 

3 วันั”

ขั้ั�นที�	3	กำาหนดแผู้นงานในการู้พััฒนาตนเอง

เม่ื�อเราม่ีการกำหนัด้ Objective แล้ะ key Results ในัการ

พัฒนัาต่นัเองเป็ุ่นัที�เรียบร้อยแล้้ว ก็ต่้องม่ีการกำหนัด้แผู้นังานัในั

การด้ำเนัินัการ (Action Plan) ที�ชัด้เจ้นัเพื�อให้ม่ั�นัใจ้ว่า เราจ้ะ

สาม่ารถปุ่ฏิิบัติ่ต่นัให้ได้้ต่าม่ OKRs ของต่นัเองอย่างแท้จ้ริง 

โด้ยการกำหนัด้แผู้นัด้ำเนิันัการนัั�นัให้เริ�ม่จ้ากการนัำ Key Results 

ในัแต่่ล้ะขอ้ม่าจ้ดั้ทำแผู้นั โด้ยระบรุายล้ะเอยีด้สิ�งที�ต้่องทำ (To-do 

list) ต่ัวอย่างเช่นั Key Results 1: ควบคุม่การรับปุ่ระทานัอาหาร

ในัแต่่ล้ะวันัไม่่ให้เกินั 2,000 กิโล้แคล้อรี� ก็ม่ีการระบุสิ�งที�ต้่องทำ 

คอื 1) ศิกึษาเม่นัอ้าหารเพื�อสุขภาพที�ม่แีคล้อรี�ต่�ำ 2) กำหนัด้ต่าราง

เม่นั้อาหารที�ต่้องทานัในัแต่่ล้ะวันั 3) จ้ัด้หาอาหารต่าม่เม่นั้ที�ต่้อง

ทานัในัแต่่ล้ะวันั 4) สรุปุ่ผู้ล้การควบคุม่แคล้อรี�จ้ากการทานัอาหาร

ให้แต่่ล้ะวันั

สรปุุ่ได้ว้า่ OKRS เปุ่น็ัเครื�องม่อืในัการบรหิารงานัยคุใหม่ท่ี�

สาม่ารถนัำม่าปุ่รับใช้ในัการพัฒนัาต่นัเองได้้อย่างม่ีปุ่ระสิทธิภาพ 

อีกทั�งหากองค์กรได้้ต่ั�งใจ้ที�จ้ะนัำเครื�องม่ือ OKRs ม่าใช้ในัการ

พัฒนัาองค์กรอย่างจ้ริงจั้ง อาจ้เริ�ม่ต่้นัให้บุคล้ากร

เรียนัร้้โด้ยนัำม่าสนัับสนัุนัให้บุคล้ากรใช้ในัการ

พัฒนัาต่นัเองก่อนั เพื�อให้เกิด้ความ่ร้้ ความ่เข้าใจ้ ม่ี

ทักษะในัการใช้ แล้ะยังสาม่ารถสร้างทัศินัคติ่ที�ด้ีในั

การใช้เครื�องม่ือ OKRs ได้้อีกด้้วย




