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บทนา
ในปั จจุบนั ได้มีการกล่าวขวัญถึงเครื่องมือวัดผลการปฏิบตั งิ านทีเ่ รียกว่า OKRs หรือ Objectives and
Key Results ซึ่งเป็ นเครื่องมือทีม่ คี วามแตกต่างไปจาก KPI หรือ Key Performance Indicators ทีค่ นส่วนใหญ่
รูจ้ กั และนิยมใช้กนั อย่างแพร่หลายในการบริหารจัดการองค์กร แต่บางครัง้ พบว่าการใช้ KPI มักประสบปั ญหา
ไม่สามารถทาให้สาเร็จตามเป้ าหมาย ปั จจุบนั มีองค์กรหลายแห่งในประเทศไทยทัง้ ภาครัฐและเอกชน เริ่มนา
OKRs มาใช้ และเมื่อปี 2562 ได้มีการกาหนดนโยบายการบริห ารงานอุดมศึกษาภายใต้การกากับดูแลของ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม (กระทรวง อว.) สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยต่าง ๆ นา
OKRs ไปประยุกต์ใช้ในการตัง้ เป้ าหมายและกาหนดผลลัพธ์ทสี่ าคัญในลักษณะ Bottom-up แทนการใช้ KPI ซึ่ง
เป็ นการกาหนดตัววัดผลการดาเนินงานในลักษณะ Top-down ทาให้เรื่องราวของ OKRs อยู่ในความสนใจของ
ผูบ้ ริหารองค์กร และเริม่ ศึกษากันอย่างจริงจัง
หนังสือทีอ่ ธิบายเรื่องราวเกี่ยวกับ OKRs ได้ดี ในปั จจุบนั มีจาหน่ายในท้องตลาดทัง้ ภาษาอังกฤษและ
ภาษาไทย สาหรับหนังสือภาษาไทยเล่มนี้ มีช่อื ว่า “OKRs @ Work บริหารผลงานสู่ความเป็ นเลิศด้วย OKRs”
เขียนโดย กิตติพทั ธ์ จิรวัสวงศ์ ซึ่งเป็ นผู้ประสบการณ์ดา้ นการบริหารคุณภาพ เป็ นวิทยากร ทีป่ รึกษาด้านการ
พัฒนาองค์กรและระบบบริหารคุณภาพ และผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) หนังสือเล่มนี้เป็ น
หนังสือด้าน OKRs อีกเล่มหนึ่งซึ่งอ่านง่าย ผู้อ่านทัวไปสามารถท
่
าความเข้าใจได้ไม่ยาก และให้รายละเอียด
ของ OKRs ไว้อย่างครอบคลุม ทุกขัน้ ตอน นับตัง้ แต่การตัง้ เป้ าหมาย การทบทวนผลงาน และการลงมือทา
คาสาคัญ: OKRs; Objectives and Key Results; การบริหารผลงานสู่ความเป็ นเลิศ
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เนื้ อหาของหนังสือ
หนังสือเล่มนี้ได้ถ่ายทอดเรื่อ งราวการนา OKRs มาใช้ในการวัด ผลการปฏิบัติงานขององค์ กร เป็ น
ลาดับขัน้ ตอน ดังนี้
1. ภาคแรก ตัง้ เป้ าหมาย
ในภาคนี้ เป็ นการอธิบายจุดเริม่ ต้นว่า OKRs คืออะไร มีประวัติความเป็ นมาอย่างไร ซึ่ง OKRs เป็ น
หนึ่งในองค์ประกอบสาคัญของการบริหารองค์กรที่ทาให้บริษัท Google ประสบความสาเร็จ ความหมายของ
OKRs สรุปอย่างสัน้ ๆ คือ เราต้องการทาอะไรให้สาเร็จ? และ จะทาให้สาเร็จโดยการทาและวัดผลความสาเร็จ
อย่างไร? การตัง้ วัตถุประสงค์ห ลัก (Objectives) เป็ นการแสดงถึงเป้ าหมายที่สาคัญ สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์
พันธกิจขององค์กร และมีความท้าทายมากพอ ต้องทาอย่างทุ่มเทโดยไม่กลัวล้มเหลว ต้องล้มให้เร็วและลุกให้
ไว ส่วนผลลัพธ์ที่สาคัญ (Key Results) ไม่ ต้องมีจานวนมาก แต่ต้องชัด เจน และแสดงถึงสิง่ ที่ต้ องทาเพื่อให้
สาเร็จตามที่กาหนด บุคลากรทุกคนควรมี OKRs เป็ นของตัวเอง ซึ่งมีความสอดคล้องสมดุลทัง้ องค์ กร ควร
ติดตามวัดรายไตรมาส (ทุก 3 เดือน) และที่สาคัญคือ ต้องมีการประเมินเพื่อสะท้อนตนเอง โดยมีแผนพัฒนา
ส่ว นบุ คคล (Individual Development Plan) ควบคู่ ไปด้ว ยเพื่อให้ส ามารถท างานนัน้ ได้ การวัดผลสาเร็จใน
ระดับกลยุทธ์ เราใช้ OKRs ที่มี KPI อยู่ในส่วนของ KRs ดังนัน้ องค์กรไม่จาเป็ นต้องยกเลิก KPI ไปทัง้ หมด
แต่ควรยกเลิกเฉพาะ KPI ทีไ่ ม่จาเป็ น และควรใช้ KPI ควบคู่ไปกับ OKRs มากกว่า
2. ภาคหลัง ทบทวนผลงาน
การใช้ OKRs อาจไม่สาเร็จหากไม่มขี นั ้ ตอนทบทวนผลงาน หนังสือเล่มนี้ ชี้ให้เห็นว่า การนา OKRs
ไปใช้ให้ประสบความสาเร็จนัน้ จะต้องมีส่วนของ CFR ร่วมด้วย นัน่ คือ Conversation (Check-in), Feedback
และ Recognition รวมเป็ นการบริหารผลงานอย่างต่อเนื่อง (Continuous Performance Management) ผูเ้ ขียน
ได้อธิบายว่า Check-in เป็ นการประชุมร่วมกันระหว่างหัวหน้างานและบุคลากรทีเ่ ป็ นเจ้าของ OKRs แบบตัวต่อ
ตัว เป็ นการสนทนาอย่ างมีคุณ ภาพ พูด คุ ย ปั ญหาต่ าง ๆ ในชีวิต ที่เกิด ขึ้นด้ว ยความใส่ ใจ ให้แ ละรับข้อ มู ล
ป้ อนกลับอย่างจริงใจ หัวหน้างานต้องใช้เทคนิคการฟั งอย่างลึกซึ้ง (Deep Listening) และการตัง้ คาถามทีด่ แี ละ
มีพลัง (Powerful Questions) สร้างความคุน้ เคยและผ่อนคลาย ไม่กดดัน ยกย่องชื่นชม เป็ นกระบวนการสร้าง
ความเป็ นมิตรที่เรียกว่า Rapport และควรใช้เวลาประมาณ 1 ชัวโมงเป็
่
นอย่างน้อย ผู้เขียนแสดงความเห็นว่า
ควรนาสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ จาก Check-in มาใช้เป็ นปั จจัยสาคัญในการประเมินผลงานประจาปี แต่ไม่ควรนา OKRs มา
ทัง้ หมด เพราะจะทาให้บุคลากรกลัวว่า หากผลการดาเนินงานไม่ได้ตามเป้ าหมาย จะส่งผลต่อการขึน้ เงินเดือน
ประจาปี หรืออีกนัยหนึ่ง การสร้างสภาพแวดล้อมให้เกิดความรู้สกึ ปลอดภัยในทีท่ างาน จะช่วยส่งเสริมความ
กล้าทดลองสิง่ ใหม่ ๆ และนามาซึ่งการสร้างนวัตกรรมให้แก่องค์กร
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3. ภาคสมทบ ลงมือทา
ในภาคสุดท้าย ผู้เขียนได้แนะนาให้ผู้บริห ารที่ จะตัดสินใจนา OKRs มาใช้ในการบริหารผลงานของ
องค์กร ทาความเข้าใจกับคนในองค์กรก่อน ว่า OKRs คืออะไรและมีประโยชน์ อย่างไร ผู้บริหารต้องมีค วาม
มุ่งมัน่ ควรแต่งตัง้ ผูร้ บั ผิดชอบหลักหรือมีทีมงาน OKRs Champion โดยเฉพาะ มีระบบเทคโนโลยีรองรับการ
จัดการ มีการติดตามประเมินผล ทบทวน ปรับปรุง และสร้างวัฒนธรรมองค์กรทีส่ ่งเสริม OKRs อาทิ วัฒนธรรม
การขอบคุณและการขอโทษซึ่งกันและกัน สนับสนุ นให้บุคลากรเกิดมุมมอง (Mindset) ที่ถูกต้อง และมีความ
กล้าทีจ่ ะเปลีย่ นแปลง
หนังสือ “OKRs @ Work บริหารผลงานสู่ความเป็ นเลิศด้วย OKRs” เล่มนี้ เป็ นหนังสือทีอ่ ่านง่าย ให้
แนวคิดและวิธปี ฏิบตั ใิ นการนา OKRs ไปใช้กบั องค์กรไว้อย่างน่ าสนใจ เหมาะอย่างยิง่ สาหรับผูบ้ ริหารทีก่ าลัง
เริม่ ศึกษาเรียนรูแ้ ละทาความเข้าใจเกี่ยวกับ OKRs เพื่อนาไปประยุกต์ใช้จริงต่อไป
เอกสารอ้างอิ ง
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