การบริหารผลการปฏิบตั ิ งานด้วยแนวคิด OKRs
(Objectives and Key Results - OKRs)
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หลักการและเหตุผล
❖

Objectives and Key Results หรื อเรี ยกว่า OKRs เป็ นวิธีการหนึ่งของการบริ หารผลการปฏิบตั ิงาน
(Performance Management) ที่ได้รับการพัฒนาหรื อมีวิวฒั นาการมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ยคุ แรกคือ
การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน (Performance Appraisal - PA), การบริ หารโดยวัตถุประสงค์
(Management by Objectives – MBO), การวัดผลการปฏิบตั ิงาน (Performance Measurement) หรื อที่
รู ้จกั กันในชื่อว่า Balanced Scorecard (BSC) จนถึงยุคปัจจุบนั คือ OKRs ซึ่งแนวคิด OKRs ได้นา
หลักการของ MBO มาใช้ โดยผูท้ ี่นามาปรับใช้คือ Andy Grove (CEO of Intel) และบริ ษทั ที่นาไปใช้
จนสร้างผลงานก้องโลกคือ Google ซึ่งนาไปใช้โดย John Doerr

❖

OKRs เป็ นการบริ หารผลงานในเชิงกลยุทธ์ที่มีประสิ ทธิ ภาพ เนื่องจากเน้นในเรื่ องที่มีความสาคัญต่อ
การพัฒนาองค์กร และปรับองค์กรให้ไปในทิศทางเดียวกันและสร้างให้มีการทางานเป็ นทีม (Align
and Connect for Teamwork) ซึ่งเกิดจากการเชื่อมโยงวัตถุประสงค์ (Objectives) ในทุกระดับอย่าง
สอดคล้องกันตามโครงสร้างองค์กร ดังนั้นทุกคนจะทางานไปในทิศทางเดียวกัน และรู ้ว่างานอะไรมี
ความสาคัญต่อความสาเร็ จ ตลอดจนช่วยเพื่อนร่ วมงานอย่างเต็มใจ โดยรู ้วา่ งานนั้นส่ งผลให้ตนเอง
ประสบความสาเร็ จเช่นกัน โดยสรุ ปประเด็นสาคัญของการเชื่อมโยงทัว่ ทั้งองค์กร (Alignment) บน
แนวคิด OKRs มีดงั นี้
• การวิเคราะห์และพัฒนากลยุทธ์องค์กร
• การกาหนด OKRs ระดับองค์กร
• การเชื่อมโยง OKRs ระดับองค์กรสู่ ระดับหน่วยงาน
• การเชื่อมโยง OKRs ระดับหน่วยงานสู่ ระดับบุคคล

❖

การขับเคลื่อน OKRs ให้ประสบความสาเร็ จมีความสาคัญมาก เนื่องจาก OKRs เป็ นเครื่ องมือที่มุ่งเน้น
การเพิม่ ผลผลิตให้กบั การทางาน (Productivity) ดังนั้นวงรอบในการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงาน จึงมีความแตกต่างจากในอดีตที่อาจมีการประเมินผลปี ละครั้ง โดยปกติวงจรขับเคลื่อน
OKRs เริ่ มต้นด้วยการทบทวน (Review), การกาหนด (Set), การปฏิบตั ิ (Implement), การติดตาม
(Tracking) และการประเมินผล (Evaluate) และใช้ร่วมกับแนวคิด CFR (Conversation, Feedback &
Recognition) ซึ่งรวมเรี ยกว่าการบริ หารผลงานอย่างต่อเนื่อง (Continuous Performance Management)

วัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
❖
❖
❖

เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจการบริ หารผลการปฏิบตั ิงานด้วยแนวคิด OKRs อย่างถูกต้อง
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจการเชื่อมโยงวัตถุประสงค์ (Objectives) ในทุกระดับตั้งแต่องค์กรถึงตัวบุคคล และ
การกาหนดผลลัพธ์หลัก (Key Results)
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกปฏิบตั ิในการวิเคราะห์และจัดทา Objectives and Key Results
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รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสู ตร


พื้นฐานของการบริ หารผลการปฏิบตั ิงาน
• ประวัติและวิวฒ
ั นาการของ OKRs





ยุค 1.0 การบริ หารผลงานแบบ PA
ยุค 2.0 การบริ หารผลงานแบบ MBO
ยุค 3.0 การบริ หารผลงานแบบ BSC
ยุค 4.0 การบริ หารผลงานแบบ OKRs

OKRs คืออะไร (What is OKRs?)
• ความเหมือนและความต่างของ OKRs กับ KPIs
• ปัญหาของการใช้ตวั วัดผลแบบ KPIs
• ความสาคัญและประโยชน์ของ OKRs (OKRs Superpower)
การออกแบบระบบ Objectives and Key Results
• การวิเคราะห์และพัฒนากลยุทธ์องค์กร
• การกาหนด OKRs ระดับองค์กร
• การเชื่อมโยง OKRs ระดับองค์กรสู่ ระดับหน่วยงาน
• การเชื่อมโยง OKRs ระดับหน่วยงานสู่ ระดับบุคคล
• แนวทางการจัดทา Key Activities ระดับบุคคล
• ข้อกาหนดสาคัญในการจัดทา Objective
• ข้อกาหนดสาคัญของการสร้าง Key Results
• ปัญหาของการนา OKRs ไปใช้งาน
• ตัวอย่างเรี ยนรู ้: การจัดทา OKRs
• Activity I: การวิเคราะห์และจัดทา OKRs
ขั้นตอนการนาระบบ OKRs ไปใช้งาน
• การอธิบายและทาความเข้าใจแนวคิด OKRs
• การออกแบบระบบ OKRs ให้เชื่อมโยงกัน (Alignment)
• การสื่ อสารถึงวิธีการใช้ OKRs
• การนาไปใช้ปฏิบตั ิจริ ง
การติดตามผลและประเมินผล OKRs
• วงจรการขับเคลื่อน OKRs (OKRs Cycle)
• การขับเคลื่อน OKRs ด้วยแนวคิด CFR
•











C - Conversation
F - Feedback
R - Recognition
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