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ศาสตราจารยประจำสาขาวิชาบริหารการปฏิบัติการ
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ในปจจุบันนี้แนวคิดที่มีชื่อวา Objectives and Key Results หรือเรียกยอ ๆ วา OKRs
นั้นเปนแนวคิดที่กำลังไดรับความนิยมเปนอยางสูง ตั้งแตบริษัทระดับโลกอยาง Google ไดนำมาใช
และไดพาองคกรประสบความสำเร็จแบบกาวกระโดด หลังจากนั้นก็มีองคกรจำนวนมากไดนำเอา
แนวคิดนี้มาใช รวมถึงองคกรในประเทศไทยเชนเดียวกัน

Book Review: The OKRs Field Book
Publisher: John Wiley & Sons.
Publication Year: 2022
Author: Ben Lamorte
Language: English
Number of Pages: 177

มีหนังสือหลายเลมที่ไดนำเสนอแนวคิดนี้ แตหนังสือเลมหนึ่งที่ไดนำเสนอแนวทางการนำเอา OKRs มาใชในองคกร
ไดอยางละเอียดและเขาใจไดงายเลมหนึ่งคือ หนังสือที่ชื่อวา The OKRs Field Book ซึ่งเขียนโดยคุณ Ben Lamorte
ผูเชี่ยวชาญเรื่อง OKRs ที่มีประสบการณในการสอนและเปนที่ปรึกษาในการนำเอา OKRs ไปใชในองคกรชั้นนำหลากหลาย
แหงทั่วโลก
หนังสือเลมนี้มีทั้งหมด 177 หนา ประกอบดวย 5 บทหลัก โดยแกนหลักของหนังสือจะเปนการแนะนำการให
คำปรึกษาเพื่อใหองคกรไดใช OKRs ไดอยางประสบความสำเร็จ โดยบทที่ 1 จะเปนการเกริ่นนำวาการใหคำปรึกษาเรื่อง
OKRs นั้นคืออะไร และทำไมถึงเปนสิ่งที่สำคัญตอความสำเร็จในการใช OKRs
บทถัดมาคือ บทที่ 2 จะเปนการเลาถึงระยะของการใหคำปรึกษาในการนำเอา OKRs เขาไปใชในองคกร ซึ่งจะ
ประกอบดวย 3 ระยะ ไดแก ระยะเริ่มตน ระยะฝกอบรม และระยะการนำเอา OKRs ไปใช โดยจะมีการประมาณการ
เวลาที่ใชแตละระยะ และกลาวถึงบุคคลที่เกี่ยวของในการนำเอา OKRs มาใชในองคกร ซึ่งประกอบไปดวย ผูเชี่ยวชาญ
ดาน OKRs ภายนอกองคกร ผูบริหารระดับสูงที่สนับสนุนโครงการ หัวหนาโครงการที่จะนำเอา OKRs มาใช ผูประสานงาน
โครงการ หั ว หน า ที่ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ ทรั พ ยากรมนุ ษ ย ใ นองค ก ร หั ว หน า ที ม สมาชิ ก ที ม ผู รั บ ผิ ด ชอบผลลั พ ธ ห ลั ก และ
ผูเชี่ยวชาญภายในดาน OKRs ภายในองคกร ซึ่งบุคคลเหลานี้จะมีหนาที่ที่แตกตางกันออกไป
บทที่ 3 จะเปนการใหรายละเอียดสำหรับระยะที่หนึ่งคือระยะเริ่มตน ซึ่งจะมีการกลาวถึงตัวแปร 10 ตัวที่องคกร
ต อ งตั ด สิ น ใจ ซึ่ ง ได แ ก 1) ระดั บ การใช OKRs 2) จำนวนของ OKRs 3) การให ค ะแนนและการรายงานความคื บ หน า
ของ OKRs 4) ระยะเวลาของรอบ OKRs 5) ประเภทของผลลัพธหลัก 6) การเขียนและติดตาม OKRs 7) OKRs กับการ
ประเมินผลพนักงาน 8) ความแตกตางระหวาง OKRs กับ KPIs 9) ความเชื่อมโยงของ OKRs และ 10) การสราง OKRs
จากลางขึ้นบน
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❝

ทายบทของหนังสือเลมนี้ยังมีการใหเครื่องมือตาง ๆ ที่ผูอานสามารถเลือกนําไปใช ได
เชน คําถามที่สามารถนําไปใชถามผูบริหารและพนักงานเพื่อที่จะชวยกันหาคําตอบ
การใหรูปแบบของการเขียน OKRs และยังมีเรื่องราวตัวอยางการใหคําปรึกษา
OKRs ในองคกร รวมถึงในภาคผนวกยังมีคําถามคําตอบที่นาสนใจ

❞
บทที่ 4 จะเปนการอธิบายระยะที่ 2 ซึ่งเกี่ยวของกับเรื่องการฝกอบรม OKRs ในองคกร ซึ่งจะแบงเปน 2 สวน
ไดแก เรื่องเกี่ยวกับทฤษฎี และเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติ ในบทนี้จะลงรายละเอียดไปถึงกับการแสดงตัวอยางหัวขอของการ
ฝกอบรมในแตละวัน กับกลุมคนที่แตกตางกันในองคกร สำหรับบทสุดทายในหนังสือเลมนี้จะเปนเรื่องการนำเอา OKRs
ไปใชคือ หลังจากที่องคกรไดเริ่มใช OKRs แลว จะตองมีกระบวนการอะไรบางที่ตองทำ ซึ่งจะเริ่มจากการเริ่มสรางและ
เชื่อมโยง OKRs การติดตามความกาวหนา การสะทอนคิดและเริ่มทำ OKRs ในรอบถัดไป
ทายบทของหนังสือเลมนี้ยังมีการใหเครื่องมือตาง ๆ ที่ผูอานสามารถเลือกนำไปใชได เชน คำถามที่สามารถนำไป
ใชถามผูบริหารและพนักงานเพื่อที่จะชวยกันหาคำตอบ การใหรูปแบบของการเขียน OKRs และยังมีเรื่องราวตัวอยางการ
ใหคำปรึกษา OKRs ในองคกร รวมถึงในภาคผนวกยังมีคำถามคำตอบที่นาสนใจเกี่ยวของกับเรื่อง OKRs และการอธิบาย
นิยามศัพทเกี่ยวกับ OKRs อีกดวย
หนังสือเลมนี้เหมาะสำหรับคน 3 กลุม กลุมแรกคือ ผูเชี่ยวชาญดาน OKRs ที่อยูภายนอกองคกร ซึ่งสามารถอาน
และเอาแนวทางการใหคำปรึกษาที่หนังสือเลมนี้แนะนำไปใชในการใหคำปรึกษาองคกรตาง ๆ ได กลุมที่ 2 คือ ผูเชี่ยวชาญ
ดาน OKRs ภายในองคกร ซึ่งมีชื่อเรียกวา OKRs Champions ก็สามารถเอาสิ่งที่หนังสือเลมนี้เขียนไปปรับใชกับองคกรได
และกลุมที่ 3 คือ ผูบริหารหรือพนักงานในองคกรที่ใช OKRs อยูที่จะไดเขาใจขั้นตอนกระบวนการตาง ๆ ที่จะสามารถทำให
OKRs ประสบความสำเร็จได หนังสือเลมนี้จึงเปนเลมที่อยากแนะนำใหอานถาอยากใช OKRs ใหประสบความสำเร็จ
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