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หลายคนอยากรู้ว่า Google เติบโตจากสตาร์ทอัปกลายมาเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกได้อย่างไร หนึ่งในค�าตอบคือ 
การบริหารจัดการองค์กรโดยใช้ OKRs หรือ Objective and Key Results เพื่อผลักดันธุรกิจ ที่เร่ิมด้วยการ  
“ต้ังวัตถปุระสงค์ (Objective)” ทีอ่ยากไปให้ถึง และคิดว่าจะท�าอย่างไรให้ได้ “ผลลัพธ์หลัก (Key Results)” แบบทีช่ดัเจน
และวัดผลได้

ศาสตราจารย์ ดร.นภดล ร่มโพธิ์

ถ้าอยากส�าเร็จเหมือน Google อยากโตเร็วเหมือน Facebook 
เราจะน�า OKRs มาใช้บ้างได้ไหม? ศาสตราจารย์ ดร.นภดล ร่มโพธิ์ 
อาจารย์ประจ�าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ผูเ้ชีย่วชาญเรือ่ง OKRs ยนืยนัว่า “ทกุคนและทกุองค์กร” 
สามารถน�ามาใช้ได้ โดยเฉพาะในวันที่โลกหมุนไปอย่างรวดเร็วและ
ธุรกิจที่อยู่น่ิงไม่ได้ OKRs จะเป็นหน่ึงเคร่ืองมือที่สร ้างความ
เปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น

วัดสิ่งที่ต้องท�ำด้วย KPIs วัดสิ่งที่อยำกท�ำด้วย OKRs
 เพื่อสร้างความเข้าใจว่า OKRs คืออะไรกันแน่ ดร.นภดล  
เปรยีบเทียบกับ KPIs (Key Performance Indicators) ซ่ึงเป็นเคร่ืองมอื
ในการประเมนิผลงานทีถู่กใช้อย่างแพร่หลาย ท�าให้หลายคนสบัสนว่า 
2 เครื่องมือน้ีต่างกันอย่างไร เพราะเป็นการวัดผลและต้ังเป้าหมาย 
เหมือนกัน 
 หลกัการของ KPIs คือ การต้ังมาตรฐานสิง่ท่ีต้องท�า เน้นการวดัผล
ทีค่รอบคลมุความรบัผดิชอบทัง้หมดของต�าแหน่งงานโดยประเมนิว่า
สามารถท�าหน้าทีไ่ด้ดีและครบถ้วนหรือไม่ เพือ่น�าผลทีไ่ด้มาพจิารณา
การขึ้นเงินเดือนหรือเลื่อนต�าแหน่ง
 “ตัวอย่างเช่นผมเป็นอาจารย์ ค�าว่าอาจารย์มีหลายหน้าท่ี  
ผมม ีKPIs เก่ียวกับการสอนเพือ่ดูว่าสามารถสอนได้ดีหรอืไม่ และ KPIs 
ด้านการท�าวิจัยโดยวัดว่าตีพิมพ์งานวิจัยได้ก่ีฉบับหรือให้บริการ 
ด้านวิชาการสู่สังคมมากน้อยแค่ไหน ซึ่งแต่ละหน้าที่ต้องมีการวัดผล 

ทีค่รอบคลมุเพือ่ให้เราสามารถปฏบิติัหน้าทีไ่ด้อย่างครบถ้วนสมบรูณ์”
 ในขณะที่ OKRs เป็นเครื่องมือใช้ในการผลักดันองค์กร มี 2 แบบ
แบบแรกคือ committed OKRs ประเภทที่ต้องท�าให้ได้ 100% เพราะ
เป็นเรื่องความเป็นความตายขององค์กร เช่น ถ้าสตาร์ทอัป 
ออกผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ไม่ทันบริษัทอาจจะเสียหาย แต่ส่วนใหญ่แล้ว 
OKRs ที่ใช้ในองค์กรทั่วไปมักเป็นแบบที่ 2 คือ aspirational OKRs 
หรือ moonshot OKRs หมายถึง การวางเป้าหมายที่อยากไปให้ถึง  
มีความยากและท้าทาย ควรมีโอกาสส�าเร็จประมาณร้อยละ 50 
การต้ังเป้าที่ไม่มีโอกาสส�าเร็จเลยคนก็จะไม่ท�า แต่ถ ้าต้ังเป้า 
ที่ส�าเร็จแน่ ๆ  นั้น ไม่ถือว่าเป็น OKRs ที่ดี
 “OKRs จึงถูกต้ังเพื่อจูงใจให้ท�าส่ิงที่ท้าทายได้ ซึ่งไม่ส�าเร็จก็ 
ไม่เป็นไรเพราะเป็นสิง่ทีย่าก ยกตัวอย่างเช่น ทมีกีฬาท่ีการคว้าแชมป์
อาจเป็นเป้าหมายสูงสุด จึงถูกตั้งให้เป็น OKRs แต่การผ่านรอบแรก
ตามศักยภาพมาตรฐานของทีมที่เคยเป็นมาถือเป็น KPIs พ้ืนฐาน 
ที่ควรท�าได้” 
 แม้ว่า KPIs และ OKRs จะวัดผลและครอบคลุมเป้าหมายองค์กร
ในมิติท่ีแตกต่างกันแต่ก็มีไว้เพื่อผลักดันให้งานเดินไปข้างหน้า 
เช่นเดียวกนั ตัวช้ีวดัท้ังสองน้ีจงึนิยมถูกน�ามาใช้ร่วมกัน เช่น ในจ�านวน 
10 KPIs ที่ตั้งไว้เป็นตัวชี้วัดพื้นฐาน อาจมี 1 - 2 ข้อที่ถือได้ว่าเป็นการ
ผลักดันตามเป้าของ OKRs ที่องค์กรก�าลังให้ความส�าคัญ หรือ OKRs 
อาจไม่เก่ียวข้องกับ KPIs เลยก็เป็นได้ ขึ้นอยู่กับว่าขณะน้ันองค์กร
ก�าลังมุ่งเน้นและให้ความส�าคัญกับเรื่องใด  

ตั้ง OKRs เพ่ือทลำยขีดจ�ำกัด 
สร้ำงควำมเป็นไปได้ให้องค์กรไปถึงดวงจันทร์
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ศาสตราจารย์ ดร.นภดล ร่มโพธิ์ 
อาจารย์ประจ�าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



 แต่ละองค์กรต้องค่อย ๆ  สร้างวัฒนธรรมแห่งความเปลี่ยนแปลง
ขึ้นมา องค์กรเล็กอย่างสตาร์ทอัปสามารถสร้างได้เร็ว ส�าหรับองค์กร
ใหญ่หรือองค์กรรัฐอาจสร้างวัฒนธรรมน้ีได้ล�าบากกว่า แต่ไม่ใช่ว่า
สร้างไม่ได้เลย “ผมว่ายิ่งองค์กรใหญ่ ยิ่งควรต้องใช้ OKRs ด้วยความ
เทอะทะขององค์กรจึงน่าจะมีเครื่องมือที่เข้าไปขยับเพื่อสร้างความ
เปลี่ยนแปลงให้เกิดข้ึน อาจจะไม่ได้เปลี่ยนทุกวัน หรือทุกสัปดาห์
เหมือนสตาร์ทอัป แต่ก็น่าจะท�าให้ได้เห็นผลลัพธ์ใหม่ ๆ ที่ไม่ใช่ 
การบีบบังคับ และทุกคนได้สนุกกับการเอาชนะเป้าหมายท่ีท้าทาย 
ต่างไปจากเดิม”
 ดร.นภดลยกตัวอย่างจากองค์กรใกล้ตัวคือ หอสมุดแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่เริ่มต้นใช้ OKRs ด้วยการตั้งเป้าหมาย
เพียง 1 ข้อ คือ “ต้องการเพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ” 
 ที่ผ่านมาหอสมุดเต็มไปด้วยกฎระเบียบ เช่น ห้ามส่งเสียงดัง  
ห้ามน�าของกินเข้ามาในหอสมุด ผลประเมินจากผู ้ใช้จึงไม่เป็น 
ทีน่่าพงึพอใจนกั เมื่อได้ทดลองใช้ OKRs โดยให้อิสระกับคนท�างาน 
หาวธิกีารไปให้ถึงเป้าหมายน้ัน จงึได้เหน็ไอเดียใหม่ ๆ  มากมาย ไม่ว่าจะเป็น 
การแจกขนม หรือบริการจัดส่งหนังสือให้อาจารย์ถึงห้องท�างาน 

ที่มา : กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

 “กิจกรรมต่าง ๆ  เกิดข้ึนเยอะมากจากความคิดของพนักงาน 
โดยท่ีไม่เก่ียวกับ KPIs เพราะเขาเริ่มสนุกกับส่ิงที่คิด รู้สึกว่าน่ัน 
คือฝีมือของเขา สิ่งเหล่าน้ีกลายเป็นความคิดริเร่ิมท่ีไปตอบโจทย์ 
ผู ้ใช้บริการได้ดี หลังจากใช้ OKRs คะแนนความพึงพอใจของ 
ผูใ้ช้บรกิารก็พุง่ข้ึนมาจนผูบ้รหิารของส�านักอืน่ ๆ  สงสยัว่าเอาเงินทีไ่หน
ไปจ้างพนักงานท�าพาร์ทไทม์ ทั้งท่ีความจริงแล้ว นี่คือความสุข 
ของคนท�างานที่ได้เห็นผลลัพธ์และสนุกกับการได้ขับเคลื่อน”
 ดร.นภดลทิ้งท้ายว่า “ผมไม่ได้คาดหวังว่าพอทุกคนฟังเร่ือง  
OKRs แล้วจะยอมรับและท�าได้เลยในชัว่ข้ามคืน เร่ืองน้ีต้องค่อย ๆ  ท�า 
ใน 100 คนอาจจะมีคนท่ีรู้สึกจุดประกายและอยากท�าสัก 10 คน  
แต่ในอนาคต 10 คนน้ีจะกลายเป็น 20 30 หรือ 40 จนอาจครบ 
ทั้ง 100 คนในที่สุด”

OKRs เป็นการตั้งเป้าหมายเฉพาะในระยะสั้น แต่ KPIs อาจจะมีทั้งระยะสั้น ปานกลาง และยาว

OKRs ไม่ควรมวัีตถุประสงค์ หรอื “O-Objective” เกิน 3 - 5 ข้อ โดยเลอืกจากสิง่ทีอ่งค์กรต้องให้ความส�าคัญเป็นอนัดับแรก 
และแต่ละวัตถุประสงค์มี Key Results 3 - 5 ข้อ ส่วน KPIs มีกี่ข้อก็ได้เน้นให้ครอบคลุมความรับผิดชอบของงาน

OKRs ไม่เชื่อมโยงกับผลตอบแทน ขณะที่ KPIs มักจะใช้ในการประเมินเพื่อขึ้นเงินเดือนหรือโบนัส

OKRs มคีวามยืดหยุ่นสามารถปรับเปลีย่นได้ตามการล�าดบัความส�าคัญและเป้าหมายของบรษัิท ส่วน KPIs มกัแน่นอนตายตัว
มากกว่า

OKRs เกิดจากการตั้งเป้าหมายแบบ bottom up จึงเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมน�าเสนอ ขณะท่ี KPIs ส่วนใหญ ่
มักจะเป็น top down 

OKRs คือ เวทีให้ฉำยแสง
 หากจะท�า OKRs ให้ส�าเร็จ ปัจจัยแรกคือ ความเข้าใจ OKRs  
ไล่ต้ังแต่ระดับผูบ้ริหารไปจนถึงคนทีล่งมอืท�า เราต้องปลดล็อกให้ทกุคน
เข้าใจตรงกันว่าเป้าขององค์กรที่น�ามาต้ัง OKRs เป็นเป้าท่ียาก 
และท้าทาย แต่ไม่ได้ใช้ในการให้คุณให้โทษกับพนักงาน ซ่ึงเร่ืองน้ี 
เป ็นส่ิงที่ท ้าทายองค์กรใหญ่เป็นอย่างมาก เพราะการท�าให้ 
คนจ�านวนมากเข้าใจตรงกันไม่ใช่เร่ืองง่าย ดร.นภดลแนะน�าว่าควร
จะมีคนหรือหน่วยงานที่เป็น OKRs master หรือ OKRs champion 
ท�าหน้าที่เหมือนที่ปรึกษาคอยอธิบายให้ทุกคนเข้าใจ 
 ปัจจัยที่ 2 ซ่ึงส่งผลอย่างมากต่อการขับเคลื่อน OKRs คือ  
commitment ของผู้บริหาร เพราะการไปให้ถึงเป้า OKRs ไม่ได้ 
ถูกขับเคลื่อนด้วยแรงจูงใจภายนอกอย่างการข้ึนเงินเดือนหรือ 
เล่ือนต�าแหน่ง แต่ต้องใช้ “แรงจงูใจภายใน” เช่น การกระตุ้นให้ทมีงาน
เห็นว่าสิง่ทีเ่ขาท�าจะช่วยเหลอืองค์กรอย่างไร การช่ืนชมในความกล้า
ต้ังเป้าหมายท่ีท้าทาย และรบัรูไ้ด้ถึงความพยายาม ถึงแม้จะไม่ส�าเร็จ 
ทั้งหมด แต่ผู้บริหารก็ควรปรบมือให้ 
 “ผมว่า OKRs เป็น mindset ที่เหมาะกับคนที่เป็น talent หรือ

คนที่มีแรงผลักดันภายในสูงมาก ๆ  คนกลุ่มน้ีอยากจะฉายแสง  
อยากแสดงฝีมือ แต่บางทีด้วยระบบบางอย่างที่ปิดโอกาสไม่ให้เขา 
ได้เสนอความคิด OKRs จึงเป็นเหมือนการเปิดเวทีให้ได้ลองคิด  
ลองท�า เมือ่มเีวทแีล้วพนกังานก็จะต้ัง OKRs ของตัวเองท่ีอาจท�าให้เรา
ได้เห็นแนวคิดใหม่ที่คาดไม่ถึงมาก่อนเลยก็เป็นได้”

OKRs เครื่องมือขยับวัฒนธรรมองค์กร
 องค์กรทีเ่หมาะกับ OKRs คอื องค์กรทีม่วีฒันธรรมกล้าทีจ่ะปล่อย
ให้คนได้คิดและยินดีรับความผิดพลาดจากการลองเปล่ียนแปลง 
ปัจจุบันการใช้ OKRs ในไทยเป็นที่นิยมในกลุม่บริษัทสตาร์ทอัป 
ที่เรียนรู้จาก Google นอกจากน้ันยังมี SMEs หรือบริษัททั่วไป 
ที่เริ่มน�าแนวคิดนี้มาปรับใช้
 “บริษัทเล็กก็เริ่มท�า OKRs ได้ง่ายกว่า ด้วย 2 สาเหตุคือ  
(1) สตาร์ทอัปเป็นองค์กรเล็ก เปลี่ยนแปลงได้เร็ว ไม่ใช่เฉพาะ OKRs 
ไม่ว่าอะไรก็ตามถ้าน�ามาใช้กับพนกังาน 5 คน ย่อมได้ผลเรว็กว่าใช้กับ
พนักงาน 500 คน และ (2) สตาร์ทอัปเป็นองค์กรที่เปลี่ยนแปลงเร็ว
อยู่แล้ว ฉะนั้นการใช้เครื่องมือที่ยืดหยุ่นอย่าง OKRs จึงเหมาะสม”

ย่ิงองค์กรใหญ่ ย่ิงควรต้องใช้ OKRs 
ด้วยความเทอะทะขององค์กร
จงึน่าจะมีเคร่ืองมอืทีเ่ข้าไปขยับ

เพือ่สร้างความเปล่ียนแปลงให้เกดิขึน้
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