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คำ�นำ�

ด้วยอาชีพการเป็นที่ปรึกษาเรื่อง การบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ 

(Strategic Performance Management) ที่ท�ามาหลายปี จึงมีโอกาส

ได้ไปช่วยองค์กรต่างๆ ทั้งขนาดเล็กไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ ท�าเรื่องนี้ 

ในภาคปฏบิตั ิและพบว่า ไม่ว่าเครื่องมอืการบรหิารจดัการยีห้่ออะไร จะดแีละ 

ทนัสมยัแค่ไหน สดุท้ายสิง่ทีส่�าคญัทีส่ดุคอื การน�าไปปรบัใช้จรงิให้เหมาะสม 

กับแต่ละองค์กร

ผมเริม่เป็นทีป่รกึษามาตัง้แต่ยคุของเครื่องมอืการบรหิารจัดการด้าน

ผลงาน ทัง้การใช้ MBO (Management by Objective) การบรหิารผลงาน

ตามวตัถปุระสงค์ ตามด้วย BSC (Balanced Scorecard) และ KPIs (Key 

Performance Indicators) สิง่ทีพ่บคอื คนในองค์กรมกัจะตกเป็นเครื่องมอื

ของเครื่องมอื มากกว่าทีจ่ะน�าเครื่องมอืไปเป็นตวัช่วยในการบรหิารผลงาน 

ท่ีพดูอย่างนีก้เ็พราะว่าองค์กรมกัจะไปยดึตดิกบัรูปแบบ วธิกีาร แบบฟอร์ม

ของเครื่องมอืยีห้่อนัน้ๆ มากเกนิไป จนลมืไปว่าวตัถปุระสงค์ในการน�าเอา

เครื่องมือนัน้มาใช้คอื ช่วยพฒันาและยกระดบัผลงานให้กับองค์กร ซึง่ผม 

มักจะพูดแซวแบบทีเล่นทีจริงว่า “กลัวผิดแต่ไม่กลัวพลาด” หมายถึง 

องค์กรมัวแต่กลัวว่าจะน�าไปใช้ผิดไปจากหลักการวิธีการของเครื่องมือ 

ยีห้่อนัน้ๆ ก�าหนดไว้ แต่ไม่กลวัว่าจะพลาดเป้าหมายและวตัถปุระสงค์ทีแ่ท้

จริงขององค์กรไปนั่นเอง
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ตอนนี้มีแนวคิดเครื่องมือการบริหารจัดการผลงานยุคใหม่เกิด

ขึ้นอีกแล้ว นั่นก็คือ OKRs หรือที่ย่อมาจากค�าว่า Objective and Key 

Results ทีก่�าลงัเป็นกระแสมาแรงแซงเครื่องมอืยีห้่ออื่นๆ ทีอ่งค์กรใช้อยู่ 

เหตุผลง่ายๆ คือ เป็นเครื่องมือยี่ห้อที่องค์กรที่ประสบความส�าเร็จระดับ

โลกเขาใช้กันมาหลายปีแล้ว และผลของความส�าเร็จเป็นที่ประจักษ์และ

ยอมรับกันทั่วโลก

ผมเองในฐานะเป็นที่ปรึกษาเรื่องการบริหารผลงานอยู่แล้ว และ

มีโอกาสดีที่ได้รับเกียรติจากส�านักพิมพ์ซีเอ็ดฯ ให้เป็นบรรณาธิการเล่ม

หนังสือที่ชื่อว่า Measure What Matters ซึ่งเขียนโดย จอห์น ดัวร์ 

ชื่อหนังสือที่แปลเป็นภาษาไทยแล้วคือ ตั้งเป้าชัด วัดผลได้ด้วย OKRs 

จึงอยากจะเขียนหนังสือแนวคู่มือภาคปฏิบัติขึ้นมาสักเล่มหนึ่ง ที่

สามารถใช้เป็นแนวทางให้กบัองค์กรต่างๆ ในประเทศไทย ได้เรยีนลดัจาก

ตวัอย่างที่ผมเขยีนไว้ ในหนงัสือเลม่นี้ ว่าจะน�าเอาแนวคดิ OKRs มาปรบั

ใช้กับระบบการบริหารผลงานที่องค์กรใช้อยู่ในปัจจุบันได้อย่างไรบ้าง จะ

ใช้เพียงบางส่วน จะใช้แบบผสมผสาน หรือจะเปลี่ยนจากระบบเดิมไปสู่

ระบบใหม่ตามแนวคิดแบบ OKRs อย่างเต็มรูปแบบ ถ้าได้อ่านเนื้อหาใน

หนังสือเล่มนี้แล้ว อาจจะช่วยให้องค์กรต่างๆ ตัดสินใจเลือกใช้ ให้เหมาะ

สมกับแต่ละองค์กรได้บ้างนะครับ
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หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แม้เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จะไม่สามารถน�าไป

ใช้ได้ทันทีกับทุกองค์กรก็ตาม แต่คงจะพอเป็นประโยชน์ให้ช่วยย่นระยะ

เวลาลองผิดลองถูกขององค์กรต่างๆ ได้บ้างไม่มากก็น้อย หากมีค�าติชม

ใดๆ ผมขอน้อมรับด้วยจิตคารวะ และจะน�าไปพัฒนาตัวเองในการเขียน

หนังสือ เพื่อเผยแผ่เป็นความรู้ต่อไป ขอขอบพระคุณอย่างสูงที่ได้ ให้

เกียรติหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาอ่าน

                                        ณรงค์วิทย์ แสนทอง
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ก่อนพัฒนาระบบบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์
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ระบบการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์คืออะไร?

ระบบการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์
(Strategic Performance Management)

วิสัยทัศน์/ภารกิจ/ค่านิยม

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

แผนงาน + งบประมาณ

       วัตถุประสงค์หลัก

เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กร

 มีก�าไร (Profitability)
 มีการเติบโต (Growth)
 มีความยั่งยืน (Sustainability)

ระบบการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ 
(Strategic Performance Management System)

หมายถงึ กระบวนการในการก�าหนดเป้าหมายองค์กรให้สอดคล้อง

กับวิสัยทัศน์และภารกิจที่องค์กรก�าหนดขึ้นมา ซึ่งเริ่มตั้งแต่การก�าหนด

วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดัผลงาน กลยุทธ์ แผนงาน ทัง้ระยะสัน้และ

ระยะยาว และน�าไปปฏบิตั ิตดิตามและทบทวนผลการด�าเนนิงานตามแผน

งานที่วางไว้ เป็นกระบวนการที่วนรอบแบบนี้ไปเรื่อยๆ ในทุกๆ ปีหรือทุก 

รอบของกรอบเวลาในการบริหารผลงานของแต่ละองค์กร

เหตุผลท่ีองค์กรจ�าเป็นต้องมรีะบบการบรหิารผลงานเชงิกลยทุธ์

 • เพื่อให้องค์กรมีเป้าหมายและทิศทางที่ชัดเจนทั้งระยะสั้นและ

ระยะยาว

 • เพื่อให้มั่นใจว่าเป้าหมายที่ก�าหนดไว้มีโอกาสบรรลุเป้าหมายได้

ไม่ยากจนเป็นไปไม่ได้ หรือไม่ง่ายจนไม่ต้องท�าอะไรก็บรรลุผล
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 • เพื่อให้มัน่ใจว่าเป้าหมายหลกัทีส่�าคญัขององค์กรสอดคล้องและ

เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

 • เพื่อให้การจัดสรรทรพัยากรทีจ่�ากดัถกูน�าไปใช้อย่างมปีระสทิธภิาพ

และคุ้มค่าสูงสุด

 • เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และคนที่เกี่ยวข้อง มั่นใจว่าองค์กรมี 

ผลประกอบการตามที่คาดหวังหรือสัญญาเอาไว้

 • เพื่อให้คนท้ังองค์กรโฟกัสเป้าหมายทีส่�าคญัในเร่ืองเดยีวกนั ไม่ใช่

ต่างคนต่างท�า ต่างคนต่างไป สะเปะสะปะคนละทิศคนละทาง

วัตถุประสงค์หลักของระบบการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์

ส�าหรับองค์กรธุรกิจมีวัตถุประสงค์หลักคือ

 • เพื่อให้องค์กรมีก�าไร (Profitability)

 • เพื่อให้องค์กรเติบโตก้าวหน้า (Growth)

 • เพื่อให้องค์กรมีความยั่งยืน (Sustainability)

หากเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลก�าไร อาจจะมีวัตถุประสงค์หลัก 

แตกต่างกันไป เช่น

 • เพื่อบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ (Efficiency)

 • เพื่อผลประโยชน์ทางสังคม (Social Benefits)

 • เพื่อให้องค์กรเติบโตก้าวหน้า (Growth)

 • เพื่อให้องค์กรมีความยั่งยืน (Sustainability)
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ดงันัน้ ไม่ว่าองค์กรจะใช้เครื่องมอืการบรหิารจดัการยีห้่ออะไร ระบบ

การบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ก็ยังคงตอบวัตถุประสงค์หลักเหมือนเดิม  

จะแตกต่างกันบ้างก็ตรงที่แต่ละเครื่องมือจะมีกระบวนการ แนวทาง  

วิธีการที่แตกต่างกันไปเท่านั้น 

ระบบการประเมินผลงานประจ�าปีคืออะไร?

        วัตถุประสงค์หลัก

เพื่อประเมินว่าพนักงานคนไหน

 ท�างานได้ตามเป้าหมายที่ก�าหนด

 มีคุณลักษณะและปฏิบัติตัว
   เป็นไปตามที่องค์กรคาดหวัง

 น�าไปใช้ ในการจ่ายผลตอบแทน

ระบบการการประเมินผลงานประจ�าปี 
(Performance Appraisal)

เป้าหมาย

 เป้าหมายองค์กร/หน่วยงาน
 เป้าหมายตามต�าแหน่งงาน
 เป้าหมายการปรับปรุงงาน

คุณลักษณะส่วนบุคคล

 การท�างานร่วมกับผู้อื่น
 การมีส่วนร่วม
 อื่นๆ เช่น อัตราการมาท�างาน

ระบบการประเมินผลงานประจ�าปี (Performance Appraisal) 

หมายถึงระบบการประเมนิผลการปฏบิตังิานของคนท�างานแต่ละคน

ว่าท�างานได้ต�่ากว่า เท่ากับ หรือดีกว่าเป้าหมาย และสิ่งที่องค์กรคาดหวัง 

โดยที่องค์กรจะน�าเอาผลการประเมินผลงานประจ�าปีนี้ไปใช้ ในการจ่าย 

ผลตอบแทน เช่น ปรับเงินเดือน โบนัส บางองค์กรก็น�าไปใช้ประโยชน์

ด้านอื่นๆ ด้วย เช่น การพัฒนาบุคลากร ความก้าวหน้าในอาชีพ ฯลฯ
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ส�าหรับการประเมินผลงานประจ�าปี โดยส่วนใหญ่จะประเมินจาก 

2 ส่วนหลักๆ ดังนี้ (ซึ่งในแต่ละองค์กรอาจจะมีรายละเอียดและวิธีการ

ที่แตกต่างกันออกไป)

ส่วนที่ 1 ผลงาน (Results)

หมายถงึการประเมนิผลงานจากเป้าหมายทีส่ามารถวดัเป็นตวัเลข

ได้ จับต้องได้ ซึ่งเป้าหมายในการท�างานของแต่ละคนก็จะมาจากหลาย

ส่วน เช่น 

 • มาจากเป้าหมายหรือแผนงานขององค์กรโดยตรง 

 • มาจากเป้าหมายหรือแผนงานของหน่วยงาน 

 • มาจากเป้าหมายหรือแผนงานร่วมกับหน่วยงานอื่น 

 • มาจากเป้าหมายที่สนับสนุนเป้าหมายของหน่วยงานอื่น

 • มาจากเป้าหมายการท�างานประจ�าตามหน้าที่ของตัวเอง

หมายเหตุ

ถ้าเป็นระบบการประเมินผลงานประจ�าปีในปัจจุบัน เป้าหมายใน

การประเมินผลงานรายบุคคลส่วนหนึ่งมาจากเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของ

องค์กรทีร่บัมาทัง้ทางตรงและทางอ้อม รบัมาแล้วก็น�ามาใส่ในใบประเมนิ

ผลงานเลย 

ส่วนที่ 2 พฤติกรรมที่คาดหวัง (Expected Behaviors)

หมายถึงการประเมินพฤติกรรม คุณลักษณะ ความสามารถ ที่

องค์กรคาดหวังจากคนท�างานแต่ละคน อาจจะวัดเป็นตัวเลขได้หรือวัด

ไม่ได้ก็ได้ เช่น 
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 • การมีส่วนร่วมกับเป้าหมายองค์กร 

 • การท�างานร่วมกับผู้อื่น 

 • การพัฒนาตัวเอง 

 • การปรับปรุงประสิทธิภาพการท�างาน 

 • อัตราการมาท�างาน

 • การปฏิบัติตนตามระเบียบ ข้อก�าหนด ค่านิยมองค์กร

 • ฯลฯ

สรปุว่าระบบการประเมนิผลงานประจ�าปี เป็นระบบทีเ่น้นการประเมนิ

ผลงานประจ�าปีรายบุคคล ไม่ใช่ผลงานระดับองค์กรหรือหน่วยงาน และ 

น�าไปพิจารณาผลตอบแทนเป็นหลัก

ระบบการบริหารผลงานคืออะไร?

        วัตถุประสงค์หลัก
เพื่อประเมินว่าพนักงานคนไหน

 ท�างานได้ตามเป้าหมายที่ก�าหนด

 มีคุณลักษณะและปฏิบัติตัว
   เป็นไปตามที่องค์กรคาดหวัง

 น�าไปใช้ ในการจ่ายผลตอบแทน

ระบบการการประเมินผลงานประจ�าปี 
(Performance Appraisal)

เป้าหมาย
 เป้าหมายองค์กร/หน่วยงาน
 เป้าหมายตามต�าแหน่งงาน
 เป้าหมายการปรับปรุงงาน

คุณลักษณะส่วนบุคคล
 การท�างานร่วมกับผู้อื่น
 การมีส่วนร่วม
 อื่นๆ เช่น อัตราการมาท�างาน

ระบบการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์
(Strategic Performance Management)

วิสัยทัศน์/ภารกิจ/ค่านิยม

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

แผนงาน + งบประมาณ

       วัตถุประสงค์หลัก
เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กร

 มีก�าไร (Profitability)

 มีการเติบโต (Growth)

 มีความยั่งยืน (Sustainability)

ระบบการบริหารผลงาน (Performance Management System)



15

ระบบการบรหิารผลงาน (Performance Management System)

หมายถงึ ระบบการบรหิารผลงานทีเ่ป็นภาพรวมทัง้องค์กร ซึง่รวมเอา 

ระบบการบรหิารผลงานเชงิกลยุทธ์และระบบการประเมนิผลงานประจ�าปี 

เข้าด้วยกัน ท�าให้มองเห็นภาพใหญ่ขององค์กร

ในอดีตเราไม่มรีะบบการบรหิารผลงาน เพราะระบบการบรหิารผลงาน 

เชงิกลยทุธ์ หรอืในอดตีเรยีกว่าการวางแผนกลยทุธ์ธรุกจินัน้ ผูบ้รหิารเป็น

คนท�า ส่วนระบบการประเมนิผลงานประจ�าปีเป็นหน้าท่ีของฝ่ายบุคคลหรอื

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ กับผู้บังคับบัญชาของพนักงานเป็นคนรับผิดชอบ 

แต่พอมาถึงยุคหนึ่งที่จะต้องเอาสองระบบนี้มาเชื่อมต่อกัน ก็เลยเรียก

ระบบในภาพรวมนี้เสียใหม่ว่า ระบบการบริหารผลงาน (Performance  

Management System) หรอืทีค่นท�างานด้านทรพัยากรมนษุย์ชอบเรยีก

กันจนติดปากว่าระบบ PMS นั่นเอง

ระบบการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ คือระบบเดียวกันกับระบบ

การประเมินผลงานประจ�าปีใช่ไหม?

ค�าตอบคือ “ไม่ใช่”

ระบบการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ เป็นระบบที่เน้นเรื่องการตั้ง

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กรทั้งระยะสั้นและระยะยาว จริงๆ แล้ว 

วัตถุประสงค์หลักไม่เกี่ยวกับการน�าไปจ่ายผลตอบแทนพนักงานเลย 

แต่เกี่ยวกับผลประกอบการและการเติบโตขององค์กรเท่านั้น 

ในขณะท่ีระบบการประเมินผลงานประจ�าปี เป็นเรื่องของการประเมนิ

ว่าในแต่ละรอบการประเมิน (ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรอบปี) พนักงานแต่ละคน

ใครท�างานต�า่กว่า เท่ากบั หรอืสงูกว่าเป้าหมายทีก่�าหนดไว้ เพื่อน�าไปจ่าย 

ผลตอบแทนให้กับพนักงาน
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สาเหตทุีท่�าให้คนสบัสนและเข้าใจผดิคดิว่า ระบบการบรหิารผลงาน

เชงิกลยทุธ์ กบัระบบการประเมินผลงานประจ�าปี (Performance Appraisal) 

เป็นระบบเดยีวกนั กเ็พราะว่าในอดตี องค์กรต่างๆ ยังไม่มรีะบบการบรหิาร

ผลงานเชงิกลยทุธ์ทีเ่ป็นระบบอย่างชดัเจน จะมีกแ็ต่ระบบการประเมนิผล

งานประจ�าปีเท่าน้ัน พดูง่ายๆ คอื ระบบประเมนิผลงานประจ�าปีของพนกังาน 

เกิดขึ้นมาอย่างเป็นระบบก่อนระบบการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ ทั้งๆ ที่

ทัง้สองระบบนีมี้มาพร้อมๆ กนั แต่ระบบการบรหิารผลงานเชงิกลยทุธ์ของ

องค์กรในประเทศไทย ไม่ค่อยเป็นทางการและไม่ค่อยมีคนรับรู้มากนัก 

เพราะบางองค์กรการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ยังอยู่กับเจ้าของกิจการ

หรือผู้บริหารระดับสูงเท่านั้น

เมื่อมาถงึยคุท่ีองค์กรจ�าเป็นต้องม ีการก�าหนดเป้าหมายเชงิกลยทุธ์ 

หลายองค์กรไม่ได้กลับไปเริม่ต้นจดัท�าระบบการบรหิารผลงานเชงิกลยทุธ์

ข้ึนมาใหม่ แต่กลบัไปเอาระบบการประเมนิผลงานประจ�าปีมาพฒันาต่อยอด 

ขึน้ไปเป็นระบบการบรหิารผลงานเชงิกลยทุธ์แทน ดเูหมอืนว่าน่าจะด ีแต่

ในความเป็นจริงแล้ว ถือเป็นการพัฒนาการที่ผิดพลาดครั้งส�าคัญ เพราะ

เป็นคนละระบบกัน 

ปัญหาทีต่ามมาคอื ระบบการประเมนิผลงานประจ�าปี ซึง่ถกูออกแบบ

มาเพื่อน�าไปใช้ในการจ่ายผลตอบแทนพนกังาน ทัง้การน�าไปปรับเงินเดอืน

ประจ�าปีหรือการจ่ายโบนัส 
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ดงันัน้ ไม่ว่าจะต่อยอดให้ดอีย่างไรกต็าม สุดท้ายเรื่องผลประโยชน์

พนกังานกย็งัมอีทิธพิลต่อการออกแบบระบบการบรหิารผลงานเชงิกลยทุธ์

ระดับองค์กรอยู่ดี จะแก้ยังไงก็คงไม่หายขาดอย่างแน่นอน

ลองคดิเล่นๆ ดวู่า ถ้าผูบ้ริหารที่ไม่ใช่เจ้าของกจิการจะต้องก�าหนด 

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร และรูอ้ยู่แล้วว่า ถ้าก�าหนดเป้าหมายองค์กร 

ยากๆ ผลงานและผลตอบแทนของตัวเองและลูกน้องจะแย่แน่ๆ คงไม่มี 

ผู้บรหิารคนไหนอยากก�าหนดเป้าหมายองค์กรให้ยากแน่นอน เมื่อเป็นเช่น

นี้จึงท�าให้ระบบการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ขององค์กรต่างๆ ยังอยู่ใน

วังวนของระบบการประเมินผลงานประจ�าปีอยู่ดี 

เพื่อให้เห็นภาพและเข้าใจความแตกต่างระหว่างระบบการบริหาร

ผลงานเชิงกลยุทธ์และระบบการประเมินผลงานประจ�าปีชัดเจนมาก 

ยิ่งขึ้น จึงขออธิบายด้วยตารางต่อไปนี้
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ถ้าถามว่าสองระบบนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างไร?

ต้องบอกว่าทั้งสองระบบนี้ ถึงแม้จะเป็นคนละระบบกัน แต่ก็มี

ความสมัพันธ์กนัอย่างแน่นอน เพราะระบบการบรหิารผลงานเชงิกลยทุธ์ 

คือจุดเริ่มต้นของระบบการประเมินผลงานประจ�าปี แต่ไม่ใช่ทั้งหมดของ

ระบบการประเมินผลงานประจ�าปี บางองค์กรจับเอาสองระบบนี้มารวม

กันเรียกว่า ระบบการบริหารผลงาน (Performance Management 

System) แต่ถงึแม้จะรวมกนัยงัไงระบบการบรหิารผลงานเชงิกลยุทธ์กับ

ระบบการประเมนิผลงานประจ�าปีกย็งัเป็นคนละระบบกนัอยูด่ ีเพยีงแต่มี

ความสอดคล้องสัมพันธ์กันเท่านั้น

เพื่อให้เหน็ความแตกต่างและความสมัพนัธ์ระหว่างระบบการบรหิาร

ผลงานเชงิกลยทุธ์กบัระบบการประเมนิผลงานประจ�าปี จงึขอสรุปให้เหน็

ภาพดังรูปในหน้า 20 ต่อไปนี้

จากภาพจะเหน็ว่า ระบบการบรหิารผลงานเชงิกลยทุธ์คอืจดุเริม่ต้น 

ของการก�าหนดเป้าหมายในการด�าเนนิงานประจ�าปีขององค์กร จดัท�าแผน

งานและงบประมาณรองรบั แม้ปีนัน้จะไม่มกีารประเมนิผลงานประจ�าปี ระบบ

นี้ก็ยังคงต้องท�าเพื่อให้องค์กรมีเป้าหมายและแผนงานในการด�าเนินงาน 
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        วัตถุประสงค์หลัก

เพื่อประเมินว่าพนักงานคนไหน

 ท�างานได้ตามเป้าหมายที่ก�าหนด

 มีคุณลักษณะและปฏิบัติตัว

   เป็นไปตามที่องค์กรคาดหวัง

 น�าไปใช้ ในการจ่ายผลตอบแทน

ระบบการการประเมินผลงานประจ�าปี 
(Performance Appraisal)

ระบบการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์
(Strategic Performance Management)

วิสัยทัศน์/ภารกิจ/ค่านิยม

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

แผนงาน + งบประมาณ

       วัตถุประสงค์หลัก

เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กร

 มีก�าไร (Profitability)

 มีการเติบโต (Growth)

 มีความยั่งยืน (Sustainability)

ระบบการบริหารผลงาน (Performance Management System)

เป้าหมาย
 เป้าหมายองค์กร/หน่วยงาน
 เป้าหมายตามต�าแหน่งงาน
 เป้าหมายการปรับปรุงงาน

คุณลักษณะส่วนบุคคล
 การท�างานร่วมกับผู้อื่น
 การมีส่วนร่วม
 อื่นๆ เช่น อัตราการมาท�างาน

หลังจากนั้น ระบบการประเมินงานประจ�าปี จะน�าเอาเป้าหมาย  

แผนงานที่ได้จากระบบการบรหิารงานเชงิกลยทุธ์มาเป็นส่วนหน่ึงของการ

ก�าหนดเป้าหมายเพื่อการประเมนิผลงานประจ�าปี โดยการกระจายเป้าหมาย 

เชงิกลยทุธ์ระดบัองค์กรลงมาทลีะระดบั เช่น ลงมาถงึระดบัผูบ้รหิาร ผูจ้ดัการ 

หัวหน้างาน จนถึงพนักงาน ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเป้าหมายข้อไหนกระจาย 

ลงไปถึงระดับไหน หน่วยงานไหนบ้างเท่านั้นเอง

ซ่ึงรปูแบบการเชื่อมโยงเป้าหมายองค์กรสูก่ารตัง้เป้าหมายเพื่อการ

ประเมนิผลงานประจ�าปีของพนกังานแต่ละระดบัแต่ละคนนัน้ อาจจะแตกต่าง 

กันไปตามความเหมาะสมของแต่ละองค์กร
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OKRs คือระบบการประเมินผลงานประจ�าปีแบบใหม่
ใช่ไหม?

ตอบแบบตรงๆ คือ “ไม่ใช่” 

OKRs ไม่ใช่ระบบการประเมนิผลงานประจ�าปีทีจ่ะมาแทนทีร่ะบบเดมิ

ท่ีองค์กรใช้อยู่ แต่ OKRs เป็นเพยีงแนวคิดทีจ่ะเข้ามาช่วยท�าให้ ระบบการ

บรหิารผลงานเชงิกลยทุธ์ (Strategic Performance Management)  

มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นเท่านั้น

ลองมาท�าความรู้จักกับ OKRs กันก่อนว่าคืออะไร ดีอย่างไร

(ในหนังสือเล่มนี้จะแนะน�าเรื่อง OKRs แบบคร่าวๆ ถ้าอยากจะ

รู้เรื่องราวของ OKRs อย่างละเอียดแนะน�าให้ไปอ่านหนังสือที่ชื่อว่า 

Measure What Matters ที่เขียนโดย จอห์น ดัวร์ หรือหนังสือแปล 

ที่ชื่อว่า ตั้งเป้าชัด วัดได้ด้วย OKRs)

OKRs ย่อมาจากค�าว่าอะไร

O = Objective แปลว่าวัตถุประสงค์หรือสิ่งที่คาดหวัง

KRs = Key Results แปลว่าผลลพัธ์ทีส่�าคญั (คอืตวัชีวั้ดผลส�าเรจ็

ของวัตถุประสงค์)

ถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดเจนแบบง่ายๆ OKRs คือลูกผสม

ระหว่าง MBO มารวมกับ KPIs ที่…

“วัตถุประสงค์ (Objective)” 

กเ็หมอืนกบัวตัถปุระสงค์ในระบบ MBO (Management By Objectives) 

ทีแ่สดงให้เหน็ว่าต้องการอะไร คาดหวงัอะไร จะมตัีวเลขก�ากบัหรอืไม่ก็ได้
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“ผลลพัธ์ทีส่�าคญั (Key Results)” กคื็อ KPIs (Key Performance 

Indicators) น่ันเอง เป็นตวัชีว้ดัทีแ่สดงให้เหน็ว่าถ้าวดัเรื่องนีด้้วยเป้าหมาย

เท่านัน้เท่าน้ีแล้วจะการนัตไีด้ว่าจะช่วยให้บรรลวุตัถปุระสงค์ทีก่�าหนดไว้ได้

OKRs เกิดมาจากไหน ใครเป็นคนคิด?

OKRs เกิดขึ้นเมื่อประมาณปี 1983 โดย แอนดี้ โกรฟ ผู้บริหาร

ของอินเทลในสมัยนั้น โดยเขาพัฒนาแนวคิดนี้มาจาก MBO ซึ่งในช่วง

แรกๆ เขาเรียกว่า iMBO ย่อมาจาก Intel Management by Objective 

และคนท่ีเผยแพร่ให้ OKRs เป็นทีรู่จ้กัจนโด่งดงัไปทัว่โลกคอื จอห์น 

ดวัร์ ผูร่้วมลงทนุ (VC: Venture Capitalist) ที่ได้น�าเอาแนวคดินี้ไปใช้กบั

องค์กรที่เขาเป็นผู้ร่วมลงทุน โดยน�าไปใช้เป็นที่แรกจนโด่งดังคือที่กูเกิล  

เร่ิมใช้ตัง้แต่เพิง่เริม่ก่อตัง้บรษิทัได้ไม่นาน และแนวคิดน้ีท�าให้กเูกลิเตบิโต

แบบก้าวกระโดด และเป็นบริษัทระดับโลกอย่างที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบัน 

นอกจากน้ีบริษัทและองค์กรต่างๆ ที่มีชื่อเสียงระดับโลกก็น�าเอาแนวคิด

นี้ไปใช้จนประสบความส�าเร็จมากเช่นกัน เช่น แอมะซอน มูลนิธิบิลเกตส์  

ทวิตเตอร์ ฯลฯ

อะไรคือจุดเด่นของแนวคิด OKRs?

 • โฟกัสชัดมาก เพราะให้ก�าหนดวัตถุประสงค์หลักขององค์กร 

ไม่เกนิ 5 ข้อ และแต่ละข้อมตีวัชีว้ดัทีเ่รยีกว่า KR (Key Result) 

ไม่เกิน 5 ข้อ

 • เป้าหมายโคตรท้าทาย OKRs ดงัมากเพราะแนวคดิการเตบิโต

แบบก้าวกระโดดหรอืในธรุกจิเทคโนโลยชีอบเรยีกกนัว่าโต 10 เด้ง 

(10x) เพราะ OKRs แบ่งประเภทของวัตถุประสงค์ออกเป็น 

2 กลุ่มคือ
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 n Committed OKRs หมายถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

ต้องท�าให้บรรลเุป้าหมาย 100% เป็นเป้าหมายปกตทิีอ่งค์กร

ต้องท�าเป็นประจ�าทุกปีอยูแ่ล้ว เช่น ก�าไร ลดต้นทนุ ยอดขาย 

การผลิต ฯลฯ ซึ่งไม่แตกต่างจากเป้าหมายที่ใช้ KPIs กันอยู่

 n Aspirational OKRs หมายถงึ OKRs ทีเ่น้นการตัง้เป้าหมาย

แบบยากๆ ท้าทายมากๆ เป้าที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ และ 

เป้าหมายที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนทั้งองค์กร OKRs 

มีชื่อเสียงก็เพราะ OKRs ประเภทนี้เอง เป้าประเภทนี้ไม่

ต้องท�าให้ถึง 100% ได้แค่ 70% ก็ถือว่าบรรลุเป้าหมายแล้ว 

เพราะมันยากมากๆ

 • ตอบได้ล่วงหน้าอย่างชัดเจนว่าส�าเร็จชัวร์ ตอบได้เลยว่าถ้า

ผลลัพธ์ที่ส�าคัญ (Key Results) ทุกข้อที่ก�าหนดไว้บรรลุเป้า

หมาย จะท�าให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้แน่ๆ

 • เช่ือมโยงกันท้ังองค์กรเหมือนใยแมงมุม มีการเชื่อมโยง

วัตถุประสงค์หลักขององค์กรไปยังเป้าหมายของทุกหน่วยงาน

ต�าแหน่งงานชดัเจนมาก ทัง้แนวดิง่ แนวนอน แนวเฉยีง (ทแยง

มมุ) สามารถตอบค�าถามได้ว่าเป้าหมายองค์กรแต่ละเรื่องเกีย่วข้อง

กับหน่วยงานไหนบ้าง เกี่ยวกันอย่างไร ใครต้องท�าอะไร วัดผล

งานกันอย่างไร และไม่ท�าให้เกิดความขัดแย้งกันระหว่างหน่วย

งาน ท�าลายขอบเขตหรือก�าแพงกั้นระหว่างหน่วยงานไปได้เลย 

(หมดปัญหาเรื่องก�าแพงระหว่างหน่วยงาน การต้ังป้อมกันระหว่าง

หน่วยงาน ไม่มีค�าว่างานใครงานมันอีกต่อไป)
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 • รอบการบริหารผลงานเป็นรายไตรมาส ปกติเราคุ้นเคยกับรอบ

การบริหารประกอบการหรือผลงานเป็นรายปีคือ 12 เดือน แต่

แนวคิด OKRs ตัดให้รอบการบริหารผลงานสั้นลงเหลือแค่ราย

ไตรมาส ซึง่จะช่วยท�าให้องค์กรปรบัเปลีย่นเรื่องเป้าหมายได้เรว็

ขึน้ คล่องตวัมากขึน้ สอดคล้องกบัสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

ไม่ต้องรอให้ครบปีซึง่อาจจะสายไปเสยีแล้ว (แต่นีอ่าจจะเป็นจดุ

เด่นที่หลายองค์กรกังวลอยู่ไม่น้อยเพราะแค่รายปียังท�าไม่ทัน

เลย เหลือรายไตรมาสจะไหวหรือไม่)

 • ให้ความส�าคัญทั้งเป้าหมายและคน ไม่ได้เน้นแค่เรื่องที่เป็น 

เป้าหมายเพียงอย่างเดียว แต่ยังให้ความส�าคัญกับวัฒนธรรม

องค์กร และเรื่องของการพูดคุยกับคนท�างานอย่างต่อเนื่องใน

ทุกๆ เรื่องอย่างเป็นระบบด้วย ซึ่งตามแนวคิดของ OKRs บาง

องค์กรเรียกสิ่งนี้แบบรวมๆ ว่า CFRs ซึ่งหมายถึง

 n C = Conversations คือการพูดคุยสนทนากัน

 n F = Feedback คอืการสะท้อนกลบัทัง้ข้อมลูและความคดิเหน็

 n R = Recognition คือการยกย่องชื่นชมซึ่งกันและกัน

 • แยกออกจากระบบการจ่ายผลตอบแทน ไม่น�าเอาผลการประเมนิ

จากระบบ OKRs ไปใช้ในการปรบัเงนิเดอืนหรอืจ่ายโบนสัโดยตรง

ทันทีเหมือนกับ KPIs ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เช่น ใครท�าผลงานได้

เกรด A จะได้รับเงินเดือน 10% ถ้าเป็นเกรด B จะได้ 8% ฯลฯ

ซึ่งจุดนี้กลายเป็นจุดเด่นที่เป็นจุดขายของแนวคิด OKRs เลยที

เดยีว แต่รายละเอยีดในทางปฏบิติัจะท�าอย่างไรกค็งยงัเป็นทีค่าใจ 
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สงสัยของคนหลายคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนองค์กรแบบ

ไทยๆ ที่คนท�างานยังยึดติดกับเรื่องผลตอบแทนมากกว่าคุณค่า

ของงานหรือความท้าทายในการท�างานอยู่ 

เนื่องจาก OKRs เป็นเพยีงแนวคดิ หลกัการทีอ่งค์กรช้ันน�าระดบัโลก

น�าไปใช้และพิสูจน์ให้เห็นว่าได้ผลดี แต่อย่างไรก็ตาม OKRs ไม่ใช่ระบบ 

ไม่ใช่เครื่องมอืทีก่�าหนดรายละเอยีดวธิกีารหรอืขัน้ตอนทีเ่ป็นมาตรฐานมา

ให้เหมือนเครื่องมือยี่ห้ออื่นๆ เช่น Balanced Scorecard ที่มีทั้งขั้นตอน 

รูปแบบ แบบฟอร์มมาให้พร้อมใช้งานทันที ดังนั้น การน�าไปใช้ของแต่ละ

องค์กรต้องมกีารปรบัให้เหมาะสมกบัลกัษณะธรุกจิ วฒันธรรมองค์กร และ

สถานการณ์ขององค์กรในแต่ละช่วงเวลา ซึง่ถ้ามองในแง่ดกีจ็ะเหน็ว่า OKRs 

มีความยืดหยุ่นมากส�าหรับการน�าไปปรับใช้ ให้เหมาะสมกับแต่ละองค์กร  

(แต่ถ้ามองในแง่ลบคือไม่มีขั้นตอน แบบฟอร์ม เอกสารที่เป็นมาตรฐาน

ชัดเจน เพราะมีแต่หลักการกว้างๆ เท่านั้น)

ดังนั้น เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จะน�าเอาแนวคิดที่เป็นแก่นส�าคัญ

ของ OKRs มาน�าเสนอเป็นรูปแบบของคู่มือที่แสดงให้เห็นรายละเอียด

ของขั้นตอนและวิธีการในการพัฒนาระบบการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์

ส�าหรบัองค์กรต่อไป อย่างไรกต็ามตัวอย่างในหนงัสอืเล่มนี ้ก็ไม่ได้เหมาะ

กบัการน�าไปใช้กบัทกุๆ องค์กร เป็นเพยีงแค่ตวัอย่างแนวทางเพื่อให้แต่ละ

องค์กรน�าไปปรับใช้ได้สะดวกและรวดเร็วขึ้นเท่านั้น
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