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หลกัสตูรการใช้ OKRs เพือ่การพฒันาองคก์รและการท างาน 
(Use OKRs for growth and better work) 

 
หลักการและเหตผุล 
 หลายองค์กรพยายามท่ีจะเสาะหา “ระบบ” หรือกรอบการท างาน (Framework) และการวัดผลการ
ปฏิบัติงาน (Performance Measurement) ท่ีล้วนต้องการน ามาช่วยพัฒนาองค์กร และเพื่อให้ได้รู้ว่าองค์กร หรือ
การท างานในทุกวันนีมี้ประสิทธิภาพมากเพียงใด 
 มีหลากหลาย Framework ท่ีดี และมีประสิทธิภาพ แต่ระบบหน่ึงท่ีก าลังน่าสนใจอย่างมากในทุกวันนี ้ท่ี
องค์กรระดับโลกนิยมน าไปใช้ เหมือนเช่นหน่ึงในตัวอย่างท่ีชดัเจนท่ีสุดคือ Google เช่ือเหลือเกินว่าไม่มีใครไม่รู้จักความ
ยิ่งใหญ่ของบริษัทนี ้ทัง้ในแง่การพัฒนา และการจัดการท่ียอดเยี่ยม เป็นหน่ึงในบริษัทท่ีน่าท างานท่ีสุดในโลก พวกเขาได้
ใช้ระบบท่ีช่ือว่า OKRs ตัง้แต่บริษัทยงัไม่ใหญ่โต จนเป็นบริษัทอันดับต้น ๆ ของโลกในปัจจุบัน 
 ทุกวันนี้องค์กรชัน้น าของประเทศไทยเองก็เร่ิมน า OKRs ไปใช้กันมากข้ึน หากถามว่า องค์กรเราจะใช้ได้หรือไม่
นัน้ คงต้องบอกว่า เหมาะสมและปรับใช้ได้ทุกองค์กร แม้กระท่ังองค์กรไม่แสวงหาก าไร เพราะท่ีสุดแล้วความก้าวหน้า
แบบ 10 เท่า อย่างท่ีเขาว่ากันนัน้จะได้หรือไม่ ย่อมต้องข้ึนอยู่กับความท้าทายในความสามารถขององค์กรเอง แต่ต้อง
ไม่ลืมว่า ทุกวันนี้โลกธุรกิจ และสังคมปรับตัวกันรวดเร็วเหลือเกิน การมี OKRs มาช่วย อย่างน้อยก็ไม่ท าให้องค์กรล้า
หลัง หรือไร้แนวทาง และยังน าไปสู่เส้นทางท่ีจะก้าวต่อไปในอนาคต  
 ข้อดีส าคัญประการหน่ึงของ OKRs คือ เป็นระบบท่ีไม่กดดันพนักงาน ไม่พยายามสร้างทัศนคติแง่ลบในการ
ท างาน สร้างกรอบการท างานท่ีท้าทาย และวัดผลได้ หากองค์กรมีการใช้ OKRs ได้จริง จะช่วยสร้างบรรยากาศการ
ท างานท่ีดีข้ึนได้ สนุก ท้าทาย และมีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันทัง้องค์กร หากองค์กรใดมีบุคลากรท่ีมองไป
ข้างหน้าในทิศทางเดียวกันได้ องค์กรนีจ้ะก้าวหน้าได้อย่างดีและต่อเน่ืองโดยไม่ต้องสงสัย 

  
วตัถปุระสงค ์

• เรียนรู้ท่ีมาของ OKRs 
• เข้าใจพืน้ฐานหลักการของ OKRs 
• เข้าใจประโยชน์และรูปแบบของ OKRs 
• สามารถน า OKRs ไปใช้ในการท างานได้ 
• สามารถน า OKRs ไปช่วยวัด/เพิ่มประสิทธิภาพในการท างานและองค์กรได้ 
• พัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง องค์กรในแต่ละไตรมาส และแต่ละปีได้อย่างต่อเน่ือง 

 
กลุม่เป้าหมาย 
 พนักงานท่ัวไป ทุกระดับ  

(กรณีองค์กรใหญ่ ดีท่ีสุดเร่ิมจากกลุ่มเล็ก ๆ หรือหวัหน้างานก่อน) 
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ระยะเวลาการอบรม 
 1 วัน / 6 ชัว่โมง 9.00 น. – 16.00 น.  

หรือมีการน าเสนอ แก้ไขติดตามหลังการน าไปใช้ อีก 1 วัน เป็น 2 วันจะยิ่งไดป้ระสิทธิภาพมากข้ึน 

 
ก าหนดการและหวัขอ้การอบรม* 
 

เวลา หวัขอ้ รายละเอียดโดยย่อ 

9.00-9.15 Open mind แนะน า แลกเปลี่ยน เตรียมความพร้อมสู่การอบรม 

9.15-10.00 Introduction to OKRs - แนะน าหลักสูตร  
- ท่ีมา OKRs ว่าคืออะไร 
- ภาพรวมของ OKRs  
- ความแตกต่างระหว่าง OKRs กับ KPI หรืออ่ืน ๆ 

10.00-11.00 OKRs Superpowers คุณสมบัติหลัก และประโยชน์สูงสุดของ OKRs 

11.00-11.30 OKRs Models ท าความเข้าใจโครงสร้างและรูปแบบ พืน้ฐานของ OKRs 

11.30-12.00 How to use/set OKRs  สิ่งท่ีต้องท าในการน า OKRs ไปใช้ 
- ขัน้ตอนภาพรวม 
- การก าหนด timeline 
- ข้อสังเกตและความเข้าใจผิดในการใช้ OKRs 

12.00-13.00 พักเท่ียง -  

13.00-15.20 OKRs implementation การน า OKRs ไปประยุกต์ใช้ 
- การสร้าง Objective ในแต่ละระดับ 
- การสร้าง Key Result ในแต่ละระดับ 
- การมี Key Activities  
  (Workshop ฝึกปฏบิัติ) 

15.20-15.45 การประเมินและน าเสนอ 
Tracking, Evaluation CFR 

- การประเมินผล 
- แม่แบบ การน าเสนอ 
- การท า CFR (Conversation, Feedback, Recognition) 

15.45-16.00 สรุป ถาม-ตอบ สรุปประเด็น เปิดโอกาสให้ถามตอบ 

*หลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนาอยู่เสมอ และแทรกจังหวะผ่อนคลายสนุกสนานให้ไม่น่าเบื่อ 
*มีพักเบรกตามเหมาะสม ปกต ิ10.30, 14.30 
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รูปแบบการฝึกอบรม 

1. อบรมภายใน In-house Training  
2. สถานท่ีใช้ห้องประชุม (จัดคลาสรูม) ไมค์โครโฟน เคร่ืองขยายเสียง และเคร่ืองฉาย Projector 
3. การบรรยาย  50 % 
4. กิจกรรมกลุ่ม และการสัมมนา 50% 

 

ประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดร้บั 
• องค์กรได้ใช้เคร่ืองมือการพัฒนาองค์กรระดับโลก 
• องค์กรได้ใช้เคร่ืองมือวัดผลการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ 
• ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจหลักการของ OKRs 
• ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ในการสร้างเป้าหมายการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ 
• ผู้เข้าอบรมได้น า OKRs ไปช่วยในการท างานและสร้างผลลัพธ์ท่ีก้าวหน้าให้องค์กร 

 

 วทิยากร 
 อ. ปรีดา ศิริชยัวัฒนานันท์ (ดูประวัติ) 
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