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แบบรายงานการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
หน่วยงานวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
๑. ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ-สกุล นายณัฐพล วัฒนไชย ตาแหน่ง อาจารย์
กลุ่มบุคลากร
 สายวิชาการ
 สายสนับสนุนวิชาการ
๒. หลักสูตรหรือเรื่องที่เข้าร่วมประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
OKRs @work บริหารผลงานสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs
๓. วิทยากรในการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
คุณกิตติพทั ธ์ จิรวัสวงศ์
๔. สถาบันหรือหน่วยงานที่จัดประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
๕. ระยะเวลาที่เข้ารับการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
๖. งบประมาณที่ใช้ในการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
๗. วัตถุประสงค์ของการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
๑. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ OKRs
๘. สรุปเนื้อหาสาระของการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
OKR เป็ นหลักการที่ Google นามาใช้ และ ประสบความสาเร็จ ทาให้ บริษัทเทคโนโลยีอื่น ๆ
นามาใช้ตามด้วย ซึ่งจริง ๆ แล้ว Google ไม่ใช่บริษัทแรกที่ใช้นะคะ คนที่ใช้คนแรกเลยคือ Intel ค่ะ โดย MD
ของ Intel ชื่อ “Andy Grove” เป็นคนเอามาใช้ในปี ๑๙๗๔ ซึ่งหลักการนี้ได้ช่วยให้ Intel ประสบความสาเร็จ
มาก จน Andy Grove ได้ชื่อว่าเป็น “บิดาแห่ง OKR” เลยค่ะ
OKR หรือ objective key result คือ วิธีการตั้งเป้าหมายเพื่อวัดผลความสาเร็จ โดยการกาหนด
objective หรือวัตถุประสงค์ที่เราต้องการทาให้สาเร็จ และการกาหนด key result หรือผลลัพธ์ที่จะวัดเพื่อให้
รู้ว่า เราบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้ง โดยหลักการสาคัญของ OKR ประกอบด้วย (หลักการนี้อ้างอิงจากการนา OKR
ไปใช้ของ Google
๑. การกาหนด objective เป็นการกาหนดรายไตรมาส หรือทุก ๓ เดือน (ไม่ใช่รายปีเหมือนปัจจุบัน)
ส่วนการวัดผล key result อาจจะวัดเป็นรายสัปดาห์ หรือรายเดือน (เพราะวัตถุประสงค์หนึ่งมีกาหนดเวลาแค่
๓ เดือน)
๒. การกาหนด objective ไม่ต้องเยอะ ประมาณ ๓-๕ ข้อ รวมทั้งการกาหนด key result ด้วย
ประมาณ ๓ ข้อ ต่อหนึ่ง objective โดย key result จะกาหนดตามหลักการ SMART Goal
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา

Page ๑

ว.ลช.บ.001/2557
๓. การกาหนด objective จะกาหนดจากระดับองค์กรลงมาสู่หน่วยงานและพนักงาน โดยต้องให้
พนักงานมีส่วนร่วมในการกาหนด อย่างน้อย ๕๐% จะเป็นลักษณะผสมผสานระหว่าง top down และ
bottom-up approach เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
๔. OKRs ยืดหยุ่นได้เมื่อมีปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่จาเป็นต้องปรับ OKR ก็ปรับตามได้ (OKR ไม่ใช่หิน
ตั้งแล้วขยับไม่ได้ ?)
๕. การกาหนดเป้าหมายตาม OKR จะตั้งไว้ที่ ๖๐-๗๐% ไม่ใช่ ๑๐๐% เหมือนที่เราคุ้นเคย เหตุผล
ที่ตั้งไม่ถึง ๑๐๐% ก็เพื่อให้พนักงานมีแรงขับ เพื่อจะทาให้ได้ดีกว่าเป้าหมายตลอดเวลา
๖. การกาหนด OKR ทาเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา ไม่ใช่เพื่อการให้รางวัล
OKR ต่างจาก KPI หรือ MBO อย่างไร
ถัดไป เรามาดูว่า OKR ต่างจากหลักการวัดผลงานอื่น ๆ ที่ผ่านมาอย่างไร เปรียบเทียบให้เห็น ๔
หลักการวัดผลที่มีการใช้อย่างแพร่หลาย เริ่มจาก MBO หรือ management by objective ถัดมาคือการใช้
KPIs, การใช้ balanced scorecard และสุดท้าย คือ การใช้ OKRs
จริง ๆ หลักการพวกนี้จะมีวิวัฒนาการอยู่ อย่าง OKR เขาว่ากันว่าคือ “agile MBO” หมายถึงเป็นการ
ปรับใช้ MBO ให้เหมาะกับยุคสมัยปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่วน balanced scorecard ใน
มุมหนึ่ง (นอกเหนือจากการช่วยขับเคลื่อนกลยุทธ์องค์กร) ก็เป็นวิวัฒนาการของการใช้ KPIs
เนื่องจากในสมัยแรก ๆ การวัด KPIs จะเป็นการวัดเฉพาะด้านการเงิน ซึ่งถือว่าเป็นการวัดระยะสั้น
ไม่ได้ช่วยในการปรับปรุงพัฒนาองค์กร หลักการ balanced scorecard จึงเกิดขึ้นมาเพื่อวัดเพิ่มในมุมมองที่
ไม่ใช่การเงินด้วย
นอกจากนี้ ได้สรุปให้เห็นชัดเจนขึ้นในแผนผังเปรียบเทียบว่า หลักการทั้งหมดมีความคล้ายกันทั้งใน
เรื่อง ๑) การตั้งเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ และ ๒) การกาหนดผลลัพธ์หรือตัวชี้วัด เพียงแต่อาจเรียกชื่อ
ต่างกัน ดังนั้นหลักการสาคัญของการวัดผลอย่างน้อยควรประกอบด้วย
๑. การกาหนดวัตถุประสงค์ต้องกาหนดให้เหมาะสมกับงาน และสอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร และ
มีการถ่ายทอดลงมาสู่แต่ละระดับในองค์กรได้อย่างชัดเจน (สุดท้ายพนักงานต้องรู้ว่าตัวเองทาอะไร เพื่อตอบรับ
กลยุทธ์องค์กร ไม่ว่ามากหรือน้อย ทางตรงหรือทางอ้อม)
๒. การตั้งวัตถุประสงค์ต้องตอบคาถามว่า เราต้องการจะเป็นอย่างไร (Where to go ?) และการตั้ง
KPIs (หรือ key result) ต้องตอบคาถามว่า เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราทาได้ตามวัตถุประสงค์ที่เราต้องการแล้ว
(How do I knowI am getting there ?)
๓. วัตถุประสงค์และ KPIs (หรือ key result) ไม่ต้องเยอะ แต่ต้องสะท้อนสิ่งที่ต้องการวัดจริง ๆ
(หลักการ ๘๐ : ๒๐ ยังใช้ได้ผลเสมอ)
๔. วัตถุประสงค์และ KPIs (หรือ key result) สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ระบบนี้ไม่ใช่
หินกาหนดแล้วเปลี่ยนไม่ได้ ?? โดยเฉพาะในยุด agile เราต้องพร้อมปรับเปลี่ยนตลอด
๕. ในเมื่อมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา จาเป็นต้องมีเทคโนโลยีมาช่วยค่ะ (อย่ าไปเสียเวลาโดยไม่
จาเป็นค่ะ นึกภาพต้องเปลี่ยน KPIs ทุกไตรมาส โดยใช้ manual ตายแน่ค่ะ นอกจากตายแล้วยังขาดความ
น่าเชื่อถืออีก เพราะมันเสี่ยงต่อ hu-man error สูง)
๖. ที่สาคัญที่สุด คือ คนในองค์กรต้องพร้อมค่ะ คาว่า “พร้อม” หมายถึงมีความรู้ ความเข้าใจ ที่จะทา
ให้ได้ตามข้อ ๑-๕ ค่ะ องค์กรส่วนใหญ่ระบบพังเพราะคนไม่พร้อม ไม่เข้าใจ ไม่ยอมรับ (ถ้าผลของตัวเองไม่ดี)
เช่น ตั้งแต่การกาหนดวัตถุประสงค์ที่ง่าย ๆ จะได้คะแนนเยอะ ๆ (แต่ไม่ได้พัฒนาหรือเรียนรู้อะไรเลย) หรือ
กาหนดเป้าต่า ๆ ไม่ต้องทาอะไรก็ได้ตามเป้าแล้ว (แล้วจะกาหนดทาไม ยิ่ง OKR บอกให้ตั้งเป้า 60-70% ยิ่ง
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สบายใหญ่ ฮ่าฮ่า) เป็น ต้น นอกจากนี้ คนในองค์กรต้องตระหนักว่า การวัดผลเพื่อการพัฒ นา (ทั้งองค์กร
หน่วยงาน และพนักงาน) ค่าตอบแทน หรือรางวัลจะตามมาเอง ซึ่งคือการปรับเปลี่ยน mindset นั่นเอง !
๗. ทุกคนในองค์กร (โดยเฉพาะผู้นาองค์ กร ซึ่งต้องเป็นผู้ขับเคลื่อน และเปลี่ยน mindset) ต้อง
ตระหนักว่า ระบบการวัดผลเป็นเรื่องที่ต้องทาต่อเนื่อง (continuous improvement) เพื่อการพัฒนาองค์กร
ในภาพรวม ไม่ใช่การทาทุก ๆ ปีเพื่อขึ้นเงินเดือน หรือได้โบนัส
๙. ปัญหาอุปสรรคในการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
๑. การเดินทางและที่พักสาหรับอาจารย์ที่อยู่ศูนย์การศึกษาต่างจังหวัด
๒. ผู้เข้าร่วมประชุมบางส่วนยังไม่มีความรู้ในเรื่อง OKRs
๑๐. ประโยชน์ที่ได้รับจากการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
:-ต่อตนเอง
๑. มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง OKRs
๒. สามารถนาหลักการต่างๆ ไปใช้สาหรับการปรับปรุงผลงานในองค์กรได้
:- ต่อหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย
๑. ทาให้บุคลากรมีความรู้และเข้าใจที่ถูกต้องเกีย่ วกับ OKRs
๑๑. เอกสารหรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับจากการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
๑. คาสั่งเดินทางไปราชการ
๒. เอกสารประกอบการอบรม
๑๒. สาเนาประกาศนียบัตร/วุฒิบัตรฯ ที่ได้รับจากการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
ไม่มี
๑๓. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ อื่น ๆ

(ผู้รายงาน).....................................................
(นายณัฐพล วัฒนไชย)
วันที่ ๑๓/๓/๒๕๖๓
ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
..............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)......................................................
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(.....................................................)
วันที่ ..............................................................
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