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ที่่�ปรึึกษาด้านการึวางแผู้นยุที่ธศาสตรึ์

และการึจััดการึความรึ้้

กัารพัฒินาองค่์กัรดื้วย OKRs เป็นกัารดืำเนินกัารโดืย

อย่�บันฐานค่วามคิ่ดืที่ี�จะสู่ร้างให้องค์่กัรมีกัารเปลี�ยนแปลง 

(Transformation) จากัองค์่กัรในร่ปแบับัปัจจ่บัันเปลี�ยนไปเป็น

องค่ก์ัรทีี่�มสีู่มรรถนะสู่่ง โดืยมกีัารปรบััเปลี�ยนทีี่�ไม�ใช่�แค่�เพยีงกัารใช้่

เค่รื�องมือ OKRs เป็น แต�กัารเปลี�ยนแปลงรวมที่ั�งกัารมีวัฒินธรรม

กัารที่ำงานทีี่�ประกัอบัด้ืวย ค่�านิยม (Values)  วธิคิี่ดื (Mindset) และ

พฤตกิัรรมที่ี�เปน็วถิชี่วิติในกัารที่ำงานที่ี�สู่อดืค่ลอ้งกับััค่ณ่์ลกััษณ์ะที่ี� 

สู่ำค่ญัข้อง OKRs ค่อื กัารม่�งเน้นผลลัพธ ์(Result) กัารเน้นในเรื�องทีี่�

สู่ำค่ญั (Focus) มคี่วามโปร�งใสู่ (Transparent) และเนน้กัารที่ำงาน

เป็นที่ีม (Teamwork) ซ้�งถือเป็นกัารพัฒินาองค่์กัรที่ี�ม่�งค่วามยั�งยืน

ในกัารพัฒินา (Sustainable Development) โดืยกัระบัวนกัารใน

กัารพัฒินาองค่์กัรด้ืวย OKRs จำแนกัข้ั�นตอนไดื้ 3 ข้ั�นตอน ดืัง 

รายละเอียดืต�อไปนี�

1.	Diagnose:	ตรู้วจวินิจฉุัยปัญหา	และความต�องการู้	

กัารตรวจวินิจฉัยสู่ภาพปัจจ่บัันข้ององค์่กัรกั�อนเริ�มพัฒินา

องค์่กัรด้ืวย OKRs มีวัตถ่ประสู่งค์่เพื�อให้ที่ราบัถ้งสู่ภาพปัจจ่บััน

ในดื้านข้องปัญหา และค่วามต้องกัารในกัารพัฒินาองค่์กัร เช่�น 

ปัจจ่บัันองค์่กัรมีปัญหาในด้ืานกัารบัริกัารล่กัค้่า จนล่กัค้่ามีกัาร

ร้องเรียนจำนวนมากั จ้งต้องมีกัารพัฒินากัารบัริกัารให้ดืีข้้�น หรือ

ก
ารพัฒินาองค่์กัรที่ี�ม่�งสู่่�ค่วามเป็นเลิศัในย่ค่ Digital มี

กัารพัฒินาองค่์กัร โดืยใช้่นวัตกัรรมที่างด้ืานกัาร

บัรหิารจดัืกัารในรป่แบับัใหม� ๆ  ที่ี�มสีู่มัฤที่ธิ�ผลสู่่งในกัารสู่รา้งค่วาม

สู่ามารถข้ององค่ก์ัร และบัค่่ลากัร ให้มคี่วามสู่ามารถในกัารแข้�งข้นั 

(Competitiveness) ในปัจจ่บัันมีเค่รื�องมือที่างกัารบัริหารทีี่�ได้ืรับั

ค่วามนิยมในระดืับัโลกัมากัมาย หน้�งในนั�นคื่อ OKRs ซ้�งมาจากั

ค่�าเต็มว�า Objective and Key Result  ซ้�งเป็นเค่รื�องมือที่างกัาร

บัริหารที่ี�น�ามาซ้�งค่วามสู่�าเร็จในกัารข้ับัเค่ลื�อนองค่์กัร โดืยเฉพาะ

องค่์กัรที่างดื้านเที่ค่โนโลยีระดืับัโลกั เช่�น บัริษัที่ INTEL Google 

Facebook และองค่์กัรช่ั�นน�าอีกัมากั 

การพััฒนาองค์กร

สั่�ความเป็นเลิศ

ด้้วย OKRS
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ปัญหาดื้านค่วามสู่ามารถข้องบ่ัค่ลากัรที่ี�ข้าดืค่วามร่้ และที่ักัษะ

ในกัารที่ำงาน สู่�งผลให้งานผิดืพลาดืล�าช่้า จ้งมีค่วามต้องกัาร

ในกัารพัฒินาค่วามสู่ามารถข้องพนักังานให้ดืีข้้�น โดืยกัารตรวจ

วนิจิฉยัสู่ภาพปัจจบ่ันัข้องปัญหา และค่วามต้องกัารสู่ามารถใช้่วธิี

กัารใช่้เช่ิงปริมาณ์(Quantitative)  และเช่ิงค่่ณ์ภาพ (Qualitative) 

ประกัอบักััน โดืยวิธีกัารในเชิ่งปริมาณ์  (Quantitative) ค่ือ กัาร

ใช่้ค่�าสู่ถิติมาใช่้ในกัารอธิบัายข้้อม่ลที่ี�ตรวจวินิจฉัย ซ้�งจะใช้่

แบับัสู่อบัถาม (Questionnaire) เป็นเค่รื�องมือในกัารเกั็บัรวบัรวม

ข้้อม่ลค่วามค่ิดืเห็นข้องผ่้มีสู่�วน ไดื้สู่�วนเสู่ีย (Stake Holder) ที่ั�ง

ภายใน และภายนอกัองค์่กัร และนำค่วามคิ่ดืเห็นมาวิเค่ราะห์ 

โดืยค่�าที่างสู่ถติ ิเช่�น ค่�าเฉลี�ย (Mean) หรอืค่�ารอ้ยละข้องค่วามค่ดิืเหน็ 

สู่�วนกัารวินิจฉัยเชิ่งค่่ณ์ภาพ  (Qualitative) เช่�น กัารสัู่มภาษณ์ ์

(Interview) หรือกัารประช่่มสู่นที่นากัล่�ม (Focus Group) ผ่้มีสู่�วน 

ไดื้สู่�วนเสู่ีย (Stake Holder) ที่ั�งภายใน และภายนอกัองค่์กัร 

ซ้�งกัารวเิค่ราะห์ข้้อมล่จะใช้่กัารวิเค่ราะห์ประเด็ืน (Content Analysis) 

เพื�อให้ไดื้ประเดื็นปัญหา และค่วามต้องกัารจากัผ่้ให้ข้้อม่ล และ

นำมาสู่ร่ปเป็นประเดื็นที่ี�ช่ัดืเจน เพื�อนำไปสู่่�กัารออกัแบับั OKRs 

ที่ี�เหมาะสู่มกัับัข้้อม่ลที่ี�ไดื้มานั�น

2.	Design:		ออกแบับั	OKRs	เพั่อการู้พััฒนาองค์กรู้													

เมื�อได้ืมกีัารวินจิฉัยสู่ภาพปัจจ่บันัในด้ืานปัญหา และค่วาม

ต้องกัารในกัารพัฒินาองค่์กัรดื้วย OKRs ตามประเดื็นที่ี�องค่์กัร

ตอ้งกัารม่�งเนน้กัารพฒัินาแลว้ ผ่พั้ฒินาองค่ก์ัรจำเปน็ตอ้งออกัแบับั

กัลย่ที่ธ์ แผนงานกัารพัฒินาองค่์กัรดื้วย OKRs โดืยเริ�มที่ี�กัาร

กัำหนดื วัตถ่ประสู่งค่์ (Objective) ซ้�งเป็นที่ิศัที่างในกัารพัฒินาที่ี�มี 

ค่วามช่ัดืเจน เช่�น “พัฒินาค่วามเป็นเลิศัดื้านกัารบัริกัาร” หรือ  

“ยกัระดัืบัให้บ่ัค่ลากัรเป็นผ่มี้สู่มรรถนะสู่ง่” ซ้�ง วัตถป่ระสู่งค์่ (Objective) 

จะต้องมาจากัผลกัารวิเค่ราะห์ปัญหา และค่วามต้องกัารพัฒินา

จากักัารวินิจฉัยในข้ั�นตอนแรกั

โดืยหลังจากัที่ี�มีกัารกัำหนดืวัตถ่ประสู่งค่์ (Objective) 

และ กั็จะต้องมีกัารระบั่ ผลลัพธ์หลักั (Key Results) เพื�อแสู่ดืงกัาร 

กัระที่ำที่ี�จะที่ำให้วัตถ่ประสู่งค่์ (Objective) สู่ำเร็จ จำนวนระหว�าง 

2-5 ข้้อย�อย ที่ั�งนี�ผลลัพธ์หลักั (Key Results) ต้องสู่ามารถเห็น

ถ้งกัารดืำเนินงานย�อยทีี่�สู่ำคั่ญ (Milestone) และมีค่�าผลค่วาม

สู่ำเร็จทีี่�วัดืได้ืในเชิ่งปริมาณ์ ทีี่�มีค่�าตัวเลข้ในกัารค่ำนวณ์ หรือ

เปรียบัเที่ียบัผลกัับัเป้าหมายได้ื ตัวอย�างเช่�น  หากัเรากัำหนดื

วัตถ่ประสู่งค่์(Objective) ในกัารพัฒินาค่ือ “พัฒินาค่วามเป็นเลิศั

ดื้านกัารบัริกัาร” เรากั็อาจจะกัำหนดืผลลัพธ์หลักั (Key Results) 

ค่ือ 1) จัดืที่ำมาตรฐานกัารบัริกัารให้ค่รอบัที่่กักัระบัวนกัารบัริกัาร  

2) พัฒินาที่ักัษะในกัารบัริกัารข้องพนักังานบัริกัารให้ไดื้ 90% 

3) สู่ร้างระบับัล่กัค่้าสู่ัมพันธ์ที่าง Social Media จำนวน 3 ช่�องที่าง 

เป็นต้น

3.	Develop:	พััฒนาแผนงาน	OKRs	

เมื�อไดืม้กีัารออกัแบับั OKRs ที่ั�งวตัถป่ระสู่งค่ ์(Objective) 

และผลลัพธ์หลักั (Key Results) เพื�อใช่้ในกัารพัฒินาองค่์กัรเป็น

ที่ี�เรียบัร้อย จะต้องมีกัารพัฒินาแผนงานในกัารข้ับัเค่ลื�อน OKRs 

หรือ OKRs Action Plan ข้้�นเพื�อระบั่ถ้ง รายละเอียดืกัิจกัรรมทีี่�

ต้องปฏิิบััติ (To-do Lists) เพื�อให้บัรรล่ผลลัพธ์ (Key Results) 

ในแต�ละข้้อ ตัวอย�าง หากัเรากัำหนดืวัตถ่ประสู่งค่์ (Objective) 

ในกัารพฒัินาค่อื “พัฒินาค่วามเปน็เลศิัดืา้นกัารบัรกิัาร”  เรากัอ็าจ

จะกัำหนดืผลลัพธ์หลักั (Key Results) ค่ือ 1) จัดืที่ำมาตรฐานกัาร

บัริกัารให้ค่รอบัที่่กักัระบัวนกัารบัริกัาร  2) พัฒินาที่ักัษะในกัาร

บัรกิัารข้องพนักังานบัรกิัารให้ได้ื 90% 3) สู่รา้งระบับัลก่ัค่า้สู่มัพนัธ์

ที่าง Social Media จำนวน 3 ช่�องที่าง เรากั็ต้องกัำหนดืแผนงาน

ในกัารข้ับัเค่ลื�อนในแต�ละข้้อข้องผลผลัพธ์หลักั (Key Results) ให้

ช่ัดืเจนซ้�งประกัอบัดื้วยรายละเอียดืกัิจกัรรมที่ี�ต้องปฏิิบััติ (To-do 

Lists) ระยะเวลาที่ี�ปฏิิบััติ ผ่้รับัผิดืช่อบั และงบัประมาณ์ค่�าใช่้จ�าย 

อีกัทัี่�งยังต้องมีกัารกัำหนดืร่ปแบับัวิธีกัารในกัารติดืตามกัาร 

ดืำเนินงาน (Tracking) เพื�อให้มั�นใจไดื้ว�าผ้่รับัผิดืช่อบัจะดืำเนิน

งานอย�างจริงจัง และสู่ามารถแสู่ดืงค่วามคื่บัหน้าข้องกัารปฏิิบััติ

ไดือ้ย�างแที่จ้รงิ  โดืยหลงัจากัที่ี�มกีัารพฒัินาแผนงานกัารข้บััเค่ลื�อน 

OKRs แล้ว กัจ็ะต้องมีกัารดืำเนินกัารตามแผนทีี่�กัำหนดื เพื�อให้เกิัดื

ผลลัพธ์ข้องกัารพัฒินาอย�างแที่้จริง

สู่ร่ปไดื้ว�ากัารพัฒินาองค่์กัรสู่่�ค่วามเป็นเลิศัดื้วย OKRs 

ถือเป็นแนวที่างที่ี�ช่ัดืเจน มีค่วามเป็นระบับั และไม�ย่�งยากัซับัซ้อน

มากันักั แต�ที่ี�สู่ำค่ัญผ้่ทีี่�รับัผิดืช่อบัจะต้องมีค่วามร่้ค่วามเข้้าใจใน

หลักักัารแนวค่ิดื  และวิธีกัารปฏิิบััติข้อง OKRs และมีค่วามเข้้าใจ

ในกัระบัวนกัารพัฒินาองค์่กัร (Organization Development) อย�าง

เพยีงพอ ซ้�งจะที่ำใหก้ัารวนิจิฉยั กัารออกัแบับั และกัารพฒัินาเปน็

ไปอย�างมีประสู่ิที่ธิภาพ




