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หนังสือคู่มือการประยุกต์ใช้ระบบบริหารผลงานด้วยแนวคิดแบบ OKRs น�ำเสนอไว้ 4 ส่วน ส่วน
ที่ 1 ว่าด้วยส่วนส�ำคัญและจ�ำเป็นต้องรู้ก่อนพัฒนาระบบบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ ส่วนที่ 2 ขั้นตอน
การพัฒนาระบบบริหารผลงานภาคปฏิบัติโดยการน�ำเอาแนวคิดของ OKRs มาปรับใช้ ส่วนที่ 3
วัฒนธรรมองค์กรและ CFRs พลังขับเคลื่อน OKRs ไปสู่ความส�ำเร็จ ส่วนที่ 4 ถามตอบข้อสงสัยใน
การน�ำเอาแนวคิด ORKs มาใช้ในองค์กร สาระส�ำคัญของแต่ละส่วนสรุป ดังนี้
ส่วนที่ 1 ว่าด้วยส่วนส�ำคัญและจ�ำเป็นต้องรู้ก่อนพัฒนาระบบบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ คือ ต้อง
เข้าใจว่าระบบบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ หมายถึงกระบวนการในการก�ำหนดเป้าหมายให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์และภาระกิจที่องค์กรก�ำหนดขึ้นมา ซึ่งเริ่มตั้งแต่การก�ำหนดวัตถุปรสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด
ผลงาน กลยุทธ์ แผนงาน ทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว และน�ำไปปฏิบตั ติ ดิ ตามและทบทวนผลการด�ำเนินงาน
ตามแผนงานที่วางไว้เป็นกระบวนการที่วนรอบไปเรื่อย ๆ ในทุก ๆ ปี หรือทุกรอบของกรอบเวลาในการ
บริหารผลงานของแต่ละองค์กร เหตุผลที่ต้องมีการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ มีหลายประการ เช่น เพื่อ

ให้องค์กรมีเป้าหมายและทิศทางที่ชัดเจนทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้มั่นใจว่าเป้าหมายที่ก�ำหนด
ไว้ให้มีโอกาสบรรลุเป้าหมายได้ เป็นต้น วัตถุประสงค์หลักของการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ ส�ำหรับ
องค์กรธุรกิจ คือ เพื่อให้องค์กรมีก�ำไร เติบโตก้าวหน้า และองค์กรมีความยั่งยืน หากเป็นองค์กรไม่
แสวงหาก�ำไรจะมีวัตถุประสงค์ เพื่อ บริหางานให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ทางสังคม องค์กรเติบโต
ก้าวหน้า และมีความยั่งยืน อีกระบบที่ส�ำคัญคือ ระบบประเมินผลงานประจ�ำปี ที่ต้อประเมินทุกปี ใน
แต่ละองค์กรการประเมินผลงานจะมีสองส่วน คือส่วนของผลงาน และพฤติกรรมทีค่ าดหวัง ระบบบริหาร
ผลงานกับระบบประเมินผลงานเป็นคนละระบบ ระบบประเมินผลงานนั้นเพื่อประเมินว่าใครท�ำงานได้
ต�ำ่ กว่า เท่ากับ หรือสูงกว่าเป้าหมายทีก่ ำ� หนอ แล้วน�ำผลไปพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน และทัง้ สองระบบ
มีความสัมพันธ์กัน
จุดเด่นของ OKRs โฟกัสชัดมาก เพราะให้กำ� หนดวัตถุประสงค์หลักขององค์กรไม่เกิน 5 ข้อ แต่ละ
ข้อมีตวั ชีว้ ดั KR (Key Result) ไม่เกิน 5 ข้อ เป้าหมายต้องท้าทาย ก้าวกระโดด วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ที่ก�ำหนดต้องท�ำให้บรรลุร้อยเปอร์เซนต์ เชื่อมโยงวัตถุประสงค์หลักของทั้งองค์กรเหมือนใยแมงมุม ให้
ความส�ำคัญทัง้ เป้าหมายและคน วิวฒ
ั นาการของระบบบริหารผลงานในประเทศไทย แบ่งเป็น 3 ยุค คือ
ยุกต์ที่ 1 แยกกันอยู่ ยุกต์ที่ 2 ตัวชี้วัดแบ่งบาน ยุกต์ที่ 3 โลกใบเดียวกัน
ส่วนที่ 2 ขั้นตอนการพัฒนาระบบบริหารผลงานภาคปฏิบัติโดยการน�ำเอาแนวคิดของ OKRs มา
ปรับใช้ ผู้เขียนได้อธิบายขั้นตอนการก�ำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ระดับองค์กร ไว้ดังนี้ 1) การทบทวน
วิสยั ทัศน์ พันธกิจและค่านิยม 2) การก�ำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 3-5 ปี 3) การก�ำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์
ประจ�ำปี 4) การก�ำหนดเป้าหมายรายไตรมาส 5) การกระจายเป้าหมายลงสู่หน่วยงาน และต�ำแหน่ง
งาน 6) การติดตามผลความคืบหน้า 7) การปรุปและประเมินผลงานประจ�ำไตรมาส ในแต่ละข้อผู้เขียน
ได้อธิบายรายละเอียดและยกตัวอย่างเพือ่ ให้เข้าใจง่าย ส่วนนีเ้ ป็นส่วนส�ำคัญทีผ่ สู้ นใจต้องศึกษาโดยละ
เอยดและน�ำสู่การปฏิบัติ
ส่วนที่ 3 วัฒนธรรมองค์กรและ CFRs พลังขับเคลื่อน OKRs ไปสู่ความส�ำเร็จ ในส่วนนี้ผู้เขียนได้
อธิบายถึงวัฒนธรรมองค์กร คุณค่าทีห่ าซือ้ ไม่ได้แต่สร้างได้ วัฒนธรรมองค์กร คือขุมพลังทีจ่ ะขับเคลือ่ น
องค์กรไปสูเ่ ป้าหมายทีด่ กี ว่า เร็วกว่า และยัง่ ยืนกว่า ผูเ้ ขียนยังได้อธิบายถึงกับดักในการสร้างวัฒนธรรม
องค์กร ซึ่งจะท�ำให้เกิดปัญหา และยังได้กล่าวถึง การน�ำ CFRs เข้ามาใช้ ผู้น�ำต้องมีพฤติกรรมอย่างไร
ส่วนที่ 4 ถามตอบข้อสงสัยในการน�ำเอาแนวคิด ORKs มาใช้ในองค์กร ในส่วนนี้ผู้จะตั้งค�ำถาม
และตอบค�ำถามดังกล่าว ค�ำถามที่ถามได้แก่ 1) ถ้าไม่น�ำผลจาก OKRs ไปปรับเงินเดือน แล้วจะปรับ
เงินเดือนจากอะไร และน�ำมาใช้กบั องค์กรแบบไทยๆ ได้จริงหรือไม่ 2) ในการปฏิบตั ิ การท�ำ OKRs เป็น
รายไตรมาส (3 เดือน) จะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน 3) จ�ำเป็นหรือไม่ที่องค์กรจะต้องมี Aspirational
OKRs ทุกปีและทุกคนจะต้องมี OKRs ประเภทนี้ 4) จ�ำเป็นหรือถ้าน�ำเอา OKRs เข้ามาใช้จะต้องก�ำหนด
เกรดเป็น 1-0 เราสามารถใช้เกรด 1-2-3-4-5 เหมือนเดิมได้ไหม 5) ถ้าพนักงานทุกคนต้องก�ำหนด OKRs
ซึง่ มีทง้ั วัตถุประสงค์และผลลัพธ์ทสี่ ำ� คัญ (ตัวชีว้ ดั ) จะดูยงุ่ ยากวุน่ วายและเป็ภาระมากเกินไปไหม ส�ำหรับ
ค�ำตอบต้องอ่านรายละเอียดในเล่ม
หนังสือเล่มนี้ ผู้บริหารที่ต้องการพัฒนาองค์กรให้ก้าวกระโดด น่าน�ำเอาแนวคิดของ KRs มาปรับ
ใช้กับการบริหารผลงานในองค์กร โดยเน้นการยืดเป้าหมายหลักขององค์กรว่าองค์กรต้องการจะไปทาง
ไหน ต้องการท�ำอะไร เมื่อไหร่ เท่าไร แล้วมาดูเครื่องมือที่จะท�ำให้องค์กรเราเดินไปสู่ความส�ำเร็จ

