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ค�านิยม
 ในฐานะของ Group CEO ผมให้ความส�าคญักบัการ 
ก�าหนดเป้าหมายเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจและวิสัยทัศน์
ของบริษัท เพื่อเป็นการกระตุ้นให้บิทคับน้ันส�าเร็จไปตาม
เป้าหมาย และเรายังมีการก�าหนดเป้าหมายในทกุๆไตรมาส มี
หลกัเกณฑ์ในการประเมินพวกเขา พร้อมส่ือสารกันไปด้วย และ
ปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อหาช่องโหว่ของโอกาสที่พลาดไป 
เพื่อให้งานส�าเร็จลุล่วง
  
 หากคณุก�าลงัวางแผนในการใช้ OKRs หนังสอืเล่มนี้ 
นั้นครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้ OKRs เพื่อได้ผลลัพธ์
ของงานที่เป็นรูปธรรม และวัดค่าได้ ซึ่งเป็นแนวคิดในการ
ก�าหนด และติดตามความส�าเร็จของธุรกิจคุณ

ท๊อป จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา 
Group CEO BITKUB



ค�านิยม

 “OKRs เป็นเรื่องส�าคัญที่ใช้วัดความส�าเร็จโดยเอา
เป้าหมายและผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ที่ตัวตั้ง ซึ่งองค์กร
ระดับโลก เช่น Google น�ามาใช้อย่างประสบความส�าเร็จ
ครับ”

สุรินทร์ ทองค�า
CEO บริษัท Thai Blockchain Management Co., Ltd. (TBM) 

ธุรกิจ Start up ด้าน Blockchain  
และโครงสร้างฐานข้อมูล Big-Data ในประเทศไทย 



ค�านิยม
 Wow! สุดยอดเลยครับหนังสือ  "การใช้ OKRs เพื่อ
การบริหารงานอย่างสัมฤทธิ์ผล" เล่มนี้  สามารถใช้ได้ทั้งเป็น
คู่มือเพื่อลงมือปฏิบัติจริงในองค์กร และเป็นต�าราเพื่อศึกษา
ค้นคว้าต่อยอดได้เป็นอย่างดีเพราะเขียนและรวบรวมโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิชั้นน�าของประเทศที่เพียบพร้อมด้วยความรู้จาก
มหาวิทยาชั้นน�าของประเทศ เช่น จุฬาลงกรณ์ ธรรมศาสตร์
  
 ประสบการณ์การท�างานของทีม OKR  Academy  
Thailand ในด้านต่างๆ เช่น งานที่ปรึกษา งานสอน ความรู้
ประสบการณ์ทักษะการโค้ชจากสถาบันต่างประเทศ ด้าน 
Certified OKR  Professional, และ Certified Coaching 
จากนานาชาติ ตลอดจนเป็นผู้บริหารด้าน HR ขององค์กร 
ระดับชั้นน�าทั้งในประเทศ และต่างประเทศมีประสบการณ์
จริงจึงท�าให้ม่ันใจได้ว่าเป็นหนังสือคู่ควรต้องซื้อมาอ่านเพื่อใช้
เป็นแนวทางลงมือท�าเกิดประโยชน์ผลลัพธ์จริงได้อย่างเต็มที่
เป้าหมายการท�างานหรือการสร้างองค์กรเป็นเรื่องส�าคัญยิ่ง  
ดังค�ากล่าวของบรมครูขงจื่อที่ว่า



 ณ ตอนนี้ ประธานาธิบดีจีน สี จินผิง ได้ให้ขุดค้นหา 
ค�าสอนปราชญ์โบราณมาเป็นแนวทางสร้างผลลัพธ์ส�าคัญ
พัฒนาประเทศ ท�าให้จีนก�าลังแซงหน้าชาติตะวันตกอื่นๆ  
ดงันัน้ หนงัสอืเกีย่วกบัการก�าหนดและใช้เป้าหมาย (Objective) 
เป็นกลยุทธ์สร้างความเจริญองค์กร จึงเป็นสิ่งถูกต้องและต้อง
ท�าอย่างยิ่ง
  
 จากค�าสอนของบรมครูขงจื่อที่ว่า "วิธีการให้วาดบน
ผืนทราย" นั้นส�าคัญก็จริงแต่อย่ายึดเป็นสรณะ จนไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้นหนังสือเล่มนี้ได้น�าเสนอประสบการณ์ที่
ได้จากการให้ค�าปรึกษาการประยุกต์วิธีการต่างๆที่หลากหลาย
ให้ผู้อ่านศึกษาต่อยอดเอง...ผู้อ่านเองก็สามารถปรับเปลี่ยนวิธี
การมาเป็นผลลัพธ์เฉพาะตน (Key Results)ได้
 

"เป้าหมายหรือหลักการต้องสลักบนแผ่นทองค�า 
แต่วิธีการให้วาดบนพื้นทราย"



ผศ.ธีระศักดิ์ ก�าบรรณารักษ์ 
กรรมการที่ปรึกษาเวลเนสเวิล์ด ของ นพ.บุญชัย อิศราพิสิษฐ์ 

กรรมการมูลนิธิจิตเป็นผู้ให้ใจเป็นนิพพานของ นพ.พอ.พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา 

ท้ายสุด แต่ไม่ใช่สุดท้าย  ขอแสดงความยินดีที่ท่านได้เป็น
เจ้าของหรือได้อ่านหนังสือเล่มนี้...พยายามอ่านให้จบนะ
ครับ...แล้วท่านจะได้ประโยชน์อย่างมากจากหนังสือเล่มนี้..
ขอให้โชคดีและมีความสุขนะครับ



ค�านิยม
  
 ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของวิธีการด�าเนินชีวิตในรูป
แบบที่จะไม่มีทางเหมือนเดิมอีกต่อไป จากผลกระทบของภาวะ
วิกฤตโรคระบาดที่ไม่เพียงเป็นปัญหาของเรื่องสุขภาพ แต่เป็น
ผลกระทบในวงกว้างถึงภาวะเศรษฐกิจ สังคมและวิถีการใช้ชีวิต
ความเป็นอยู่ วิกฤตครั้งนี้ท�าให้ทุกคนเรียนรู้ที่จะอยู่และใช้ชีวิต
แบบที่ต้องมีแผนส�ารอง เงินส�ารอง เพื่อรองรับความไม่แน่นอน
ที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในอนาคต จึงเป็นความยากของผู้คน
ต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอด 
  
 องค์กรธุรกิจซึ่งมีผู ้คนเป็นพื้นฐานที่ส�าคัญของการ
บรหิารจดัการ ยิง่เพิม่ความยากเพราะต้องรองรบัการเปลีย่นแปลง 
ของ New Normal ในการใช้ชีวิตที่ต้องมี Social Distancing 
ของพนกังาน ลูกค้า คู่ค้า รวมทัง้ต้องเผชิญกบัภาวะการแข่งขนักนั 
ที่รุนแรงกว่าเดิมเพราะไม่ใช่เพียงการแข่งขันเพื่อผลประโยชน์ 
แต่เป็นการต่อสู้เพื่อความอยู่รอด ยุทธศาสตร์และแนวทาง
การบริหารจัดการที่เคยก�าหนดมาก่อนภาวะ COVID19- ไม่
สามารถใช้ได้อีกต่อไป  



 หนังสือ "การใช้ OKRs เพื่อการบริหารงานอย่าง
สัมฤทธิ์ผล"  เป็นผลงานของการรวมตัวกันของทีมผู้เขียน ที่
น�าเอาสิ่งท่ีได้ศึกษาค้นคว้ามาบวกเข้ากับมุมมองความรู้และ
ประสบการณ์ที่มีอยู่มาถ่ายทอดออกมาเป็นหนังสือที่มีขนาด
ความยาวก�าลังพอเหมาะ ไม่สั้นไม่ยาวจนเกินไป มีส่วนผสม
ของหลักการ แนวคิด ทฤษฏี ที่มา และแนวทางการน�าไป 
ปฏิบัติได้อย่างถึงรส จึงเหมาะกับผู้บริหารกิจการที่ต้องรับบท
หนักในการน�าพาองค์กรผ่านวิกฤต รวมทั้งเป็นอาหารสมอง 
ในระดับบุคคลที่จะท�าให้ท่านเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยการ
เริ่มต้นตั้งเป้าหมาย จัดล�าดับความส�าคัญของสิ่งที่ต้องท�า 
และลงมือท�า  เชื่อว่าเมื่อคุณอ่านหนังสือเล่มนี้จบแล้ว คุณจะ
ได้ค้นพบชุดยังชีพที่มีทั้งส่วนผสมของ Mind set , Skill set 
และ Tools set อย่างครบครัน

 ส่วนตัวรู้จักทีมผู้เขียนในฐานะรุ่นน้องในที่ท�างานเมื่อ
หลายสิบปีก่อน แต่ต่างคนก็แยกย้ายไปใช้ชีวิตของตนเอง
จนกระทั่งมีโอกาสได้พบกัน พูดคุยแลกเปลี่ยนกันอีกครั้ง 
ภาพที่เห็นไม่ใช่รุ่นน้องที่เพียงแต่มีความสดใส อัธยาศัยดี แต่
เป็นภาพของผู้เช่ียวชาญที่มีความเข้าใจในหลักจิตวิทยาเบื้อง
หลังพฤติกรรมต่าง ๆ การสร้างแรงบันดาลใจ ที่สามารถน�า
ทฤษฎีมาปรับใช้ให้เป็นมุมมองในการใช้ชีวิตอย่างแนบเนียน 
อีกทั้งเป็นทีมงานที่มีความมุ่งมั่นในการศึกษาเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ 
อยู่ตลอดเวลา



ดร.กฤษณา สุขบุญญสถิตย์  
กรรมการผู้จัดการ 

บริษัท คาร์เปท เมกเกอร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

จะไม่แปลกใจเลยหากหนังสือเล่มนี้จะขายดี และมีเล่ม
สอง สาม สี่ ตามออกมา ด้วยเหตุผลจากความน่าสนใจ
ของเนื้อหา ความเหมาะกับสถานการณ์ และความรู้ 
ประสบการณ์ของทีมผู้เขียนท่ีล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่มีความ
หลงใหล หรือ Passion ในการเรียนรู้ พัฒนาตัวเอง และ
การมีน�้าใจแบ่งปันของทีมผู้เขียน ยินดีและเป็นเกียรติ 
ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือดีดีเล่มนี้



 อ่านจบแบบรวดเดียว มีประโยชน์มาครับ
เป็นหนังสือที่ถูกถ่ายทอดจากผู้มีประสบการณ์จริง ด้วย
ภาษาที่อ่านแล้วเข้าใจง่าย  
 
 อธิบายมุมมองได้กว้างขวางและครอบคลุม 
สามารถเป็นแนวทางในการพัฒนาทีมงานยุคดิจิตอล ให้
เพิ่มพูนคุณค่าของงานด้วยการประยุกต์ใช้ OKRs แทน 
KPIs ได้อย่างชัดเจน

กิตติ อัจฉริยบุญยงค์
รองกรรมการผู้จัดการสายการตลาด

บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน)

ค�านิยม



ค�าน�า

 ทกุคนมคีวามฝัน เป้าหมาย แรงปรารถนาในชีวติอยากท�าให้เป้าหมายให้เป็นจรงิ แต่มสีิง่หนึง่ 
ที่ท�าให้เราท�าไม่ส�าเร็จสักที นั่นคือ 3 ล. คือ ลังเล เลื่อน แล้วก็เลิก อันเนื่องจากเป้าหมายไม่
ชัดเจน การขาดแรงจูงใจ มีวินัยที่จะท�าอย่างต่อเนื่องให้ส�าเร็จ
 
 ในองค์กรกม็กัประสบปัญหา ตวัวัดทีก่�าหนดไว้ ไม่สอดคล้องกบัเป้าหมายองค์กร เป็นเป้าหม ู
คอื ท�าได้ตามเป้าง่าย ทุกคนต่างปกป้องตวัชีว้ดัของตนเอง ขาดการประสานความร่วมมือ เน้นแต่เพยีง 
เครื่องมือติดตามผล แต่ไม่ได้มี Soft Skills ทักษะที่จะท�าอย่างไรให้คนในองค์กรเกิดความร่วมมือ 
ร่วมแรงร่วมใจให้เป้าหมายองค์กรประสบผลส�าเร็จ  ยิ่งในยุคโลกอนาคต การแข่งขันรุนแรง ในภาวะ
ที่เราต้องเผชิญกับความผันผวน ไม่แน่นอน ความซับซ้อน และความคลุมเครือ (VUCA World)  
โลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง ปลาเร็วกินปลาช้า  

 OKRs เป็นตัวช่วยท�าให้องค์กรปรับเปลี่ยนตนเองได้อย่างคล่องตัวรวดเร็ว แข่งขันเป็น
ผู้น�าในตลาดได้ ผลพิสูจน์ได้จากผลลัพธ์ตัวอย่าง John Doerr ผู้บริหารระดับสูงของ Google ได้
ริเริ่มน�า OKRs เป็นหลักการบริหารให้พนักงานแต่ละคนในองค์กรตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนสอดคล้อง
กันทั้งองค์กรเป็น Bottom-up การสื่อสารผลการด�าเนินงานภายในองค์กรที่ชัดเจน รวดเร็ว เปิดเผย 
ตรงไปตรงมา ท�าให้ Google ประสบผลส�าเร็จอย่างก้าวกระโดดอย่างต่อเนื่อง



  
 หนังสือ OKR เล่มนี้ จะช่วยท�าให้เราเข้าใจ OKRs ลึกซึ้งขึ้นทั้งในเชิงหลักการและแนวทาง
น�าไปปฏิบัติให้เกิดผลลัพธ์ได้จริง   จากทีมที่ปรึกษา OKR Academy Thailand ตั้งใจปรารถนา
ด้วยความจริงใจ ถ่ายทอดตัวอย่าง Template ประสบการณ์จากการให้ค�าปรึกษาในองค์กร ลงมือ
ท�าจริง ให้กับองค์กรชั้นน�า มาเป็นตัวหนังสือให้ผู้อ่านได้น�าไปปฏิบัติให้เกิดผลลัพธ์จริงเติบโตก้าว
กระโดดได้กว่า 10 เท่า (10X)

 ค�ากล่าวของ John Doerr ในหนังสือ Measure What Matters

“By clearing the line of sight to everyone’s objectives, 
OKRs expose redundant efforts and save time and money”

 
“การท�าให้วัตถุประสงค์ของแต่ละคนชัดเจน 

OKRs จึงช่วยท�าให้ลดงานที่ซ�้าซ้อน ประหยัดทั้งเวลาและเงิน”



 ที่ปรึกษา    
OKR Academy Thailand

 เนื้อหา OKRs ภายในเล่มน�าเสนอทั้งศาสตร์และศิลป์ โดยเริ่มต้นตั้งแตเ่ข้าใจ OKRs รู้จัก
แนวคิดหลักการ OKRs  การสร้างระบบตั้งเป้าหมายร่วมกัน (Collaborative Goal Setting) ให้
พนักงานทั้งองค์กรมุ่งเน้น (Focus) ไปที่เป้าหมายวัตถุประสงค์ (Objective) ที่ส�าคัญขององค์กร
เดียวกันให้ส�าเร็จ พร้อมทั้งระบุตัวเลขผลลัพธ์ตัววัด ท�าให้รู้ได้ว่าได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้แล้ว
หรือไม่ 
 การให้มุมมองปรับทั้ง Mindset วิธีคิดพิชิต OKRs แบบ Andy Grove  เหตุใด OKRs 
จึงส�าคัญในยุคนี้      ก่อนท�า OKRs ต้องคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) การล้มแล้วลุกขึ้น
ให้เร็ว อดทนไม่ท้อถอย การกล้าทดลองลงมือท�า แล้วน�าข้อผิดพลาดมาเป็นบทเรียนปรับปรุงพัฒนา
ตนเองให้ดีขึ้น เป็นคุณสมบัติที่ส�าคัญในยุคโลกอนาคต  
 Tool Set  ให้ความรู้เครื่องมือ OKRs Vs KPIs การบริหารผลงาน Performance 
Management System (PMS) การท�าให้ OKRs ระดับบุคคลให้สอดคล้องกับระดับหน่วยงาน
จนถึงระดับองค์กรไปในทิศทางเดียวกัน
 Skill Set ถ่ายทอดเคล็ดลับการโค้ชและการสอนงาน OKRs ผ่านเครื่องมือ CFR 
(Conversation, Feedback and Recognition)  เป็น Soft Skill การเข้าใจความต้องการของ
คนในองค์กร การพูดคุย ชื่นชม การให้ข้อมูลป้อนกลับ การสอนหรือจูงใจท�าอย่างไรให้คนอยากท�าให้
เป้าหมายท้าทายที่เป็นไปได้ยาก ให้เกิดความเป็นไปได้ การใช้ทักษะการโค้ชติดตาม OKRs เพื่อดึง
ศักยภาพภายในตัวทีมงานให้ออกมาให้ได้มากที่สุด เพื่อก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรค ความกลัวที่อยู่
ภายในตนเอง  การเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าที่จะออกจาก Comfort Zone ตั้งเป้าหมายที่
ท้าทาย ร่วมมือร่วมใจท�า Project Assignment พัฒนาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ จนถึงทักษะ
การน�าเสนอด้วย One Page Report (A3 Report) ให้สามารถจับประเด็นหลัก Key Message 
ภายในหนึ่งหน้ากระดาษ A3 ให้ตรงใจผู้บริหารระดับสูง  
 จากเนื้อหาทั้งหมดในหนังสือ OKRs เล่มนี้ ยังเป็นตัวช่วยทั้งในระดับบุคคล คือ เราสามารถ
น�ามาปรับใช้ตั้งแต่การตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน การจัดล�าดับความส�าคัญของงาน การคิดแบบเชิงกลยุทธ์ 
การติดตามผลความคืบหน้างานที่เราหรือทีมงานก�าหนดไว้  ฝึกทักษะการสื่อสาร การเป็นหัวหน้างาน
ในการติดตามงานทีมงาน การฝึกเทคนิคจูงใจยกย่องชมเชย การสอนและการโค้ชทีมงาน จนถึงการน�า
เสนอให้ประเด็น คม สั้นกระชับ จับใจผู้บริหาร 

  
 เมื่อได้อ่านหนังสือเล่มนี้จบเพียงเล่มเดียว เราได้เทคนิคประสบการณ์จริงทั้ง Mindset, 
Skill Set และ Tool set ที่คุ้มค่าและเป็นทักษะส�าคัญส�าหรับการเติบโตเป็นผู้บริหารระดับสูงใน
อนาคต และเตรียมพร้อมลับอาวุธให้คมภายในตนเองและให้กับองค์กรท่ามกลางภาวะโลกแห่ง
ความไม่แน่นอน
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1
เข้าใจ OKRs 



1 OKRs คืออะไร?
OKRs ย่อมาจาก Objective & Key Results 
นั่นเองครับ มันเป็นเครื่องมือที่ขับเคลื่อนองค์กรที่
มีประสิทธิภาพมาก ๆ ซึ่งไม่ยุ่งยากซับซ้อนเหมือน 
KPIs เลย

 Concept  ของ  OKRs  คือการสร้างระบบ 
การตั้งเป้าหมาย “ร่วมกัน” (Collaborative goal-
setting) เพื่อ “มุ่งเน้น หรือโฟกัส” (Focus) กับ
การแก้ปัญหาส�าคัญของพนักงานทั้งองค์กร โดยม ี
การก�าหนด Objective หรือวัตถุประสงค์ที่เรา 
ต้องการท�าให้ส�าเรจ็ และมีการก�าหนด Key Results 
หรอืผลลพัธ์ทีจ่ะวัดเพือ่ให้รูว่้า เราบรรลวัุตถปุระสงค์ 
ที่ตั้งไว้

O 
K 
R 
s

17 



18 

1. Objective คือ วัตถุประสงค์ หรือผลที่ต้องการ

  ซึง่ควรเป็นผลทีต้่องการหลกัขององค์กร ทมี หรือส่วนตวั 
ของตัวเราเอง อยูท่ีเ่ราจะประยกุต์ใช้แนวคดินี ้ และควรเป็นอะไรท่ี
ตัง้ไว้สงู เป็นความปรารถนาท่ีเราอยากจะท�าให้ส�าเรจ็ เป็นภาพใหญ่ 
ขององค์กร ทีม หรือส่วนตัวทีต้่องการจะเดินไป เรยีกว่าทะเยอทะยาน 
ตั้งไว้เว่อ ๆ หน่อย ท�าจริงได้แต่ยากอะไรท�านองนี้

 แนวคิด OKRs นี้ จะช่วยในการจัดล�าดับ 
ความส�าคัญ ให้ทีมงาน และองค์กรขับเคลื่อนไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ท�าให้ทีมงานทุกคนมุ่งสู ่
เป้าหมายเดียวกัน และมีผลลัพธ์หลัก (Key 
Results) ซึ่งระบบ OKRs นี้ จะท�าให้ทีมงาน 
บุคลากรทุกคนในองค์กร รู้เลยครับ ว่าจะปฎิบัติ
งานอย่างไรให้บรรลุเป้าหมาย ท�าให้องค์กรก้าวไป 
ข้างหน้าอย่างรวดเร็วขึ้นนั่นเองครับ

โดยแบ่งองค์ประกอบหลักๆ  
2 องค์ประกอบแบบง่ายๆ 
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2. Key Results 

 คือ สิ่งที่เราจะท�าให้ให้บรรลุ Objective ที่ต้องตั้งไว้ 
เปรยีบเสมือนการกระท�าใหม่ๆ ทีม่ปีริมาณก�ากับไว้ เพือ่ให้เราน�ามา 
ค�านวณเพื่อวัดผลได้ และควรมีการวัดผลอย่างน้อยรายสัปดาห์ 
รายเดือน หรือรายไตรมาส ไม่ว่าจะท�าการสิ่งใดหากเรามีตัวชี้วัด
ที่ดีแล้ว ก็เท่ากับมีชัยไปกว่าครึ่งแล้วล่ะครับ

 เป็นอย่างไรกันบ้างครับ พอจะเข้าใจแก่น ใจความหลัก
ของ OKRs แล้วหรือยังครับ ประเด็นส�าคัญจะมีอยู่สองเรื่องคือ 
Objective และ Key Results โดยดงึทกุภาคส่วนมาระดมความคิด 
ผนึกก�าลังเพื่อให้เป้าหมายที่ตั้งไว้ส�าเร็จนี่เอง ส่วนความส�าคัญ
ของ OKRs จะมีอะไรบ้างนั้นมาติดตามกันต่อได้เลย

หากเป็นองค์กร Objective 

 คือวัตถุประสงค์ หรือผล 

ที่ต้องการขององค์กร คือความต้องการ

ของลูกค้าที่เราอยากจะแก้ไข คือวิสัยทัศน์

ขององค์กรว่าเราอยากเป็นอะไร (What) 

ขณะที่ Key Results คือเราต้องท�าอะไร 

อย่างไรเพื่อให้ เป้าหมายเราส�าเร็จ  

(How) 



2
2

ที่มา

OKRs 
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 OKRs ถอืก�าเนิดขึน้เป็นครัง้แรกภายใต้ 
ชื่อ Intel Management by Objectives ใน
ปี 1971 จากมันสมองของ Andy Grove นัก
บริหารในต�านานแห่งบริษัท Intel แต่มาโดงดัง 
เป ็น ท่ี รู ้ จั ก ก็ตอนที่ เจ ้ าพ ่อยักษ ์ ใหญ ่แห่ง
เน็ตเวิร์ค นั้นก็คือ Google ได้น�าเครื่องมือนี ้
มาใช ้ เป ็นตั วหลัก ในการตั้ ง เป ้ าหมายให ้
แต ่ ละคนในองค ์ กร ให ้ สอดคล ้ องกันทั้ ง
องค์กร โดย John Doerr ซึ่งเคยท�างานร่วมกับ 
Andy  Grove มาก่อนเป็นคนน�าเข้ามา โดยเริ่ม
เปิดตัวครั้งแรกในปี ค.ศ.2008

Andy Grov develops 
the OKR methodology 
to introduce 
measurable goal setting 
at intel. 

From his time at Intel, 
John Doerr introduces 
OKRs to Larry and 
Sergey at Google.

Over the next near two 
decades,Google 
leverages OKRs to 
align the copany and 
set measurable 
objectivers.

OKRs are now used by 
many thousands of 
organisations around 
the wolrd across many 
sectors.

    1970s      1999  2000-2018     Today

okr origins

2
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 โดยคิดระบบการตั้งเป้าหมาย เพื่อแก้ไขข้อด้วย

ของระบบตั้งเป้าหมายแบบเดิม ๆ ด้วยการ Bottom-up 

ให้พนักงานมีส่วนร่วม ในการก�าหนดเป้าหมายให้กับตวัเอง 
และเพิม่ความถีก่ารตัง้เป้าหมาย รายปี เป็นแบบรายเดอืน
ไตรมาส และโฟกัสเฉพาะที่ส�าคัญที่สุดเท่านั้น

 เรียกการตั้งเป้าหมายแบบนี้ว่า “ระบบ
เปิด” พนกังานทกุคน สามารถมองเห็นเป้าหมาย 
ของกันและกันอย่างโปร่งใส มีความยืดหยุ ่น 
สามารถปรบัเปลีย่นตามสถานการณ์ทีเ่หมาะสมได้ 
และแยกระบบการให้ผลตอบแทนพนักงาน ออก
จากระบบการประเมินผลส�าเร็จตามเป้าหมาย  
เพื่อให้พนักงาน ทีมงานกล้าเสี่ยง อย่างมีหลัก
การนั่นเองครับ โดยไม่กลัวการถูกลงโทษ และ
สามารถต้ังเป้าหมายให้มีความท้าทายและยาก 
เพื่อกระตุ้นให้ประสิทธิภาพการท�างานสูงขึ้น
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 Doerr ได้อธิบายเรื่องนี้ โดยเล่าถึงสมัยตอนที่ท�างานอยู่
กับ Andy Grove ว่า

 “ผมจ�าได้ว่า ผมประทับใจมากที่ได้เห็นเข็มทิศน�าทาง 
หรือส่องสว่างน�าทางในการท�างานทุกไตรมาส ซึ่งท�าให้ผมก�าหนด 
ล�าดับความส�าคัญของงานได้เป็นอย่างดี และผมเชื่อว่าสิ่งที่ช่วย 
เพิ่มพูนพลังในการบริหารจัดการของผม คือการที่ผมได้เห็น 
OKRs ของ Andy หรือ OKRs ของผู้จัดการของผม และ OKRs 
ของเพื่อนร่วมงานของผม ผมสามารถจะเชื่อมโยงงานของผมเข้า
กับเป้าหมายของบริษัทได้โดยตรง ผมติดรายการ OKRs ของผมที่
ผนังห้องท�างานและเขียน OKRs ใหม่ทุกไตรมาส จนติดเป็นนิสัย
ทุกวันนี้”
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 หรอืให้หน่วยงานอื่นๆในบริษัทบรรลุวัตถุประสงค์หรือ 
เป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ และเขามีความเชื่อมั่นว่า เป้าหมายที่
ก�าหนดโดย OKRs ต้องเป็นเป้าหมายประเภท 

   “สุดจะเอื้อม” 
 
 และการที่จะบรรลุเป้าหมายนี้ให้ได้เต็ม 100 % แทบจะ
เป็นไปไม่ได้เลย

 วัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย
เหล่านี้ ต้องระบุให้ชัดเจนว่าพนกังาน
คนใด คนหนึง่และหน่วยงานของพวกเขา
จะต้องท�าอย่างไรบ้าง



3
OKRs 
วิธีคิดพิชิต

แบบ
 Andy Grove
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Less is More
ท�าน้อยได้มาก

Dare to fail
กล้าล้มเหลว

Stay flexible  
มีความยืดหยุ่น

Set goals from the 
bottom up ตั้งเป้าหมาย

จากล่างขึ้นบน

A tool,not weapon 
เป็นเครื่องมือไม่ใช่อาวุธ

No dictating 
อย่าเผด็จการ
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Less is More ท�าน้อยได้มาก

 Dare to fail กล้าล้มเหลว

No dictating อย่าเผด็จการ

 ในการพิชิต OKRs ให้ส�าเร็จนั้น เน้นเพียงสิ่งส�าคัญแค่ 
3-5 ข้อ ครับ ถึงแม้ว่าองค์กรจะมีสิ่งส�าคัญ ท�าหลายข้อก็ตาม 
แต่ให้เน้นเฟ้นเด่น ๆ มา ไม่เกิน 5 ข้อ โดยผู้บริการต้องจัดล�าดับ
ความส�าคัญ Priority สิ่งที่ต้องท�าก่อน “ท�าในสิ่งที่ส�าคัญ แต่ได้
ผลลัพธ์มาก”

 ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่า OKRs เป็นสัญญาประชาคม
แห่งการร่วมมอืท่ีก�าหนด จากการล�าดบัความสญั ในสิง่ที ่“ต้องท�า
และสามารถวัดผลได้” ดังนั้นบุคลากรในองค์กร แม้กระทั้ง ในระ
ดับปฎิบัติ ก็ควรมีโอกาสได้พูด ได้แสดงความคิดเห็น ต่อรอง!! ให้
ถึงเป้าหมายที่ก�าหนดขึ้น และนี่จะน�าไปสู่การตกลงร่วมกันครับ 
ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่จ�าเป็นที่จะท�าให้บรรลุเป้าหมาย

 จงกล้าขยายเป้าหมายให้สูงขึน้ครบั Stretched goals 
และเป็นสถิตใิหม่ทีเ่ราไม่เคยท�าได้มาก่อน มนัถงึจะมีความท้าทาย 
กระตุ้นความรู้สึกเร้า ให้มีแรงหึกเหิมอยากท�าครับ สิ่งนี้ละครับ 
จะท�าให้เกิดแรงบันดาลใจ Aspiration และน�าองค์กร ไปสู่จุดที่
สูงขึ้น!!  อย่างไม่เคยเป็นมาก่อนได้
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Set goals from the bottom up ตั้งเป้าหมายจากเล่างขึ้นบน

 ทมีหรอืบคุลากรระดบัปฎิบตังิาน ถือเป็นฟันเฟืองส�าคัญ 
ทีท่�าให้งานขับเคลือ่น ดังนัน้ ต้องดงึพวกเขาให้มามส่ีวนร่วมใน 
การตั้งเป้าหมายใน OKRs ของพวกเขาด้วยครับ อย่างน้อยสัก
ครั้งหนึ่ง เพื่อให้พวกเขาเกิดการจูงใจ มีก�าลังใจรู้สึกเป็นส่วน
หนึ่งของความส�าเร็จในครั้งนี้ จนเกิดความผูกพัน (Engage) 
และมีพันธสัญญาร่วมกัน Commitment ในการขับเคลื่อน 
OKRs ให้บรรลุเป้าหมายนั้นเอง

Stay flexible มีความยืดหยุ่น

A tool,not weapon เป็นเครื่องมือไม่ใช่อาวุธ

 หากสถานการณ์เป็นจริงทีเ่ผชิญอยู ่ ไม่ตอบสนองวตัถุประสงค์ 
(Objective) ทีต่ัง้ไว้ มแีววว่าจะเป็นไปไม่ได้ตามทีก่�าหนดไว้ตอนแรก 
ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมา ต้องสามารถแก้ไข/ปรับเปลี่ยนวิธี 
หรือแผนการปฎิบัติของ การปฎิบัตินั้นั้น Key Results หรือ
แม้กระทั่งต้องยกเลิกกลางคันก็ตาม ในช่วงระหว่างวงรอบของ 
OKRs เช่นในไตรมาส1 แบบนี้สามารถปรับเปลี่ยน ยกเลิกได้ 
คอืต้องมีความยดืหยุน่ เพือ่ทีจ่ะปรบัแก้ไขให้บรรล ุ Objective ต่อไป

 ระบบของ OKRs ไม่ใช่เครื่องมือ ทางกฎหมายหรือกฎ
ข้อบังคับในการท�างานนะครับ แต่เป็นเครื่องมือการประเมิน
ตนเองว่า“การท�างานมีความก้าวหน้าไปมากน้อยแค่ไหน” ซึ่งไม่
ควรน�ามาโยงกับการจ่ายค่าตอบแทนหรือโบนัส ทั้งนี้เพราะจะ
ท�าให้  พนักงาน “ไม่กล้าเสี่ยงที่จะทุ่มเท”  หรือท�าเพียงแค่เอา
ตัวรอดเท่านั้น



4
OKRs 
ท�าไม

ส�าคัญในยุคนี้

?
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 อย่างแรกเลยนะครับ ต้องเข้าใจก่อนว่า ทุกวันนี้ โลกของ
เราเปลี่ยนแปลงไปเร็วมาก และเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบเร็ว 
และแรง เมือ่ก่อนมกีารต้ังเป้าหมาย ไว้ตัง้แต่ต้นปี ยาวไปจนถงึปลายปี 
สถานการณ์แทบไม่มอีะไรเปลีย่นแปลงเลย แต่พอปัจจบุนั มนัไม่ใช่ 
แบบนั้นซิครับ

เปล่ียน

ส่ิงเร้า ส่ิงกระทบ  
เข้ามาท�าให้สถานการณ์

 นกึภาพตามว่าต้นปี ทีแ่ล้ว กบักลางปีนี ้หลายสิง่หลายอย่าง 
เปลี่ยนแปลงไปหมด ดังนั้นจึงต้องน�า OKRs ที่มีความยืดหยุ่นสูง 
และเวิร์กกว่าการที่เราใช้ตัวชี้วัด หรือ Key Performance 
Indicators: KPIs แบบเดิมๆ มาเป็นตัวก�าหนดเป้าหมายในการ
ขับเคลื่อนองค์กรยิ่งขึ้น  เพราะองค์กรใหญ่ ๆ หลาย ๆ องค์กร  
มกัประสบความส�าเรจ็ กบั OKRs มากเมือ่น�าไปปรบัใช้และทีส่�าคญั 
ทีมก็มีความสุขด้วย 



เราคือทีมวิทยากรและที่ปรึกษา 
ที่มีความเช่ียวชาญในทฤษฏีและ
ปฏิบัติในหลากหลายวิชาชีพ โดย
มีประสบการณ์ในการเป็นวิทยากร
และที่ปรึกษาในองค์กรทั้งภาครัฐ
และเอกชน มากกว่า 20 ปี 

 ปัจจบุนัเรามีความมุ่งม่ันทีจ่ะน�าศาสตร์การบริหารจัดการ 
ที่เป็นมาตรฐานสากลมาถ่ายทอดให้องค์กรในประเทศไทย โดย
จัดต้ัง OKR Academy (Thailand)  และมีอุดมการณ์ร่วม
(Alliance) ที่ใช้ OKRs น�ามาพัฒนาและสร้างการเปลี่ยนแปลง
ทางบวก ให้แก่บุคลากร ทีม และองค์กรโดยทีมวิทยากรที่ได้รับ
การรับรอง (Certified) โดยตรงจากองค์กรเจ้าของลิขสิทธิ์



ประวตัแิละผลงานย่อ : อ.วีระวฒัน์ พงษ์พยอม 

Certified OKRS & Mamagement Trainer, Consultant, Coach

* ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ 2523 
* ปริญญาโท บริหารงานบุคคล 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2530 

การท�างานและประสบการณ์

การศึกษา

* กรรมการผู้จัดการ บริษัท TRINITY CONSULTANT 
* ผู้ช่วยรองกรรมการผู้อ�านวยการสายการเงินและบริหาร MBK 
Group (มหาชน)
* ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  บริษัท ไลฟ์แอนด์ ลิฟวิ่ง จ�ากัด 
* ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Assistant HRD 
Director) เซ็นทรัลเรสตอรองส์ กรุ๊ป บริษัทในเครือเซ็นทรัลฯ 
* ประสบการณ์วิทยากรและที่ปรึกษา
* ที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงานไทย มรท.8001 
(ขึ้นทะเบียน) กระทรวงแรงงาน 
* ที่ปรึกษามูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย
* วิทยากรรับเชิญ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
* วิทยากรรับเชิญ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม
* วิทยากรรับเชิญ สมาคมภัตตาคารแห่งประเทศไทย
* วิทยากรรับเชิญ สถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)  สสท. 
* ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กรและการ บริหารผลงาน  
(Performance Management System : PMS)



ประวตัแิละผลงานย่อ : ดร.นรนิทร์ หวังศรวีฒันกลุ 

Certified OKRs & Management Trainer, Consultant, Coach

2015 ปริญญาเอก สาขาจิตวิทยา     มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  
1987  ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ   สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
1973  ปริญญาตรี สาขากฎหมาย    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การศึกษา

ประสบการณ์และผลงาน

* Hypnotherapy Certified Trainer  (National Guild Hypnotist..USA):  Reconective 
Healing  (USA):  Practitioner  
* NLP Neuro-Linguistic Programming  Master of Life & Executive Coaching   
(Thailand Coaching Academy); Certified C-IQ Coaching (USA) 
* International Coach Federation ระดับ Professional (PCC); Harvard Medical 
School (Institute of Coaching)  เสนอผลงานวิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก “Effectiveness 
of Life Coaching Program on Goal Striving, Hope, Self Efficacy, and Life 
Satisfaction among Thai Persons of Working Age” 
 
Experience: 
40 ปี ในด้านบริหารธุรกิจ ทั้งในและต่างประเทศ 
2010-ปัจจุบัน  ให้ค�าปรึกษาและฝึกอบรม ด้านจิตวิทยาและโค้ชชิ่ง   
(BetterLife Coaching Academy)
2003-2015 ผู้อ�านวยการโครงการ Doha Asian Games 2006 ที่โดฮา ประเทศกาตาร์ 
(FEDCON)
2003-2009 ประธานกรรมการบริหาร (TRC Construction)
1967-2003   งานบุคคล (Esso); งานขาย (3M); กรรมการผู้จัดการ  
(Modular Furniture, MD Design, Unique Design



ประวตัแิละผลงานย่อ : ดร.วสษิฐ์ พรหมบตุร 

Certified OKRs & Management Trainer, Consultant, Coach

Management Development Consultant, 
Leadership, Diagnostic, Coaching, NLP, 
Hypnotherapist, Psychometric etc., 

Certified

* ปริญญาเอก : ด้านการบริหารธุรกิจ (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ)             
                  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
* ปริญญาโท : การวางแผนภาค และการวางผังเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
* ปริญญาตรี : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ (เกียรตินิยมอันดับ 2/เหรียญเงิน)  
                  สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) 

การศึกษา

ประสบการณ์และผลงาน

* ความเชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาพัฒนาองค์กรมากกว่า 200 หน่วยงาน
* การบริหารยุทธศาสตร์ / การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) การพัฒนา 
องค์กรและการบริหาร – ปรับเปลี่ยนองค์กร (Organization Development, Change & 
Transformation)
* การพัฒนาระบบ HR และการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ การปรับเปลี่ยน / ปรับปรุง
กระบวนการ (Process Re – Design / Improvement)
* การบริหารคุณภาพ (Quality Management) เน้นการพัฒนาคุณภาพทั่วทั้งองค์กร  
(Total Quality Management : TQM) และการพฒันาคณุภาพการบริการ (Service Quality) 
* การออกแบบโครงสร้างเงินเดือน และระบบบริหารเงินเดือน (Compensation 
Management) และการบริหารผลงาน (Performance Management)
* การโค้ชงานเพื่อความส�าเร็จ การพัฒนาภาวะผู้นา และการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
(Coaching : Life Coaching, Success Coaching, Brain-Base Coaching)
* การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development)
* การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture)
* การจัดการความรู้ (Knowledge Management) / การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
(Learning Organization) ที่มีศักยภาพสูง (High Performance Organization)
* การวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ (Quantitative and Qualitative Research)



ประวตัแิละผลงานย่อ : อ.ณัฐพชัร์ ล้อประดษิฐ์พงษ์ 

Management Trainer, Consultant

การศึกษา

 ความเชี่ยวชาญ 

ปริญญาโท : เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี : วิทยาศาสตร์บัณฑิต 
(เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

* เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA)
* การจัดการเชิงกลยุทธ์ และการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Management)
* การจัดการลูกค้าสัมพันธ์: Customer Relationship Management (CRM)
การออกแบบประสบการณ์ของลูกค้าให้เหนือความคาดหวังด้วยเทคนิค  
Customer Journey Mapping
* การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) : COSO 
การเทียบเคียงสู่ความเป็นเลิศ (Benchmarking & Best Practice)
* การออกแบบระบบงาน (Work System) และกระบวนการท�างาน  
(Process Management)
* การปรับปรุงกระบวนการ (LEAN) 

 2563 – ปัจจุบัน Performance Excellence Center Co.,Ltd :  
           กรรมการผู้จัดการ
2558 – ปัจจุบัน ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาต ิ
          (Thailand Quality Award: TQA)
2562 – 2558 สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล 
          รามาธิบดี : ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนกลยุทธ์
2558 – 2557 สถาบันวิวัฒน์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล :  
          ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาความร่วมมือทางธุรกิจ
2556 – 2544 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ : นักวิจัยและวิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส

ประสบการณ์และผลงาน



ประวตัแิละผลงานย่อ : อ.นชุรตัน์ สริปิระภาวรรณ 

Certified OKRs & Management Trainer, Consultant, Coach

การศึกษา

ความเชี่ยวชาญด้าน

* ปริญญาโท จิตวิทยาอุตสาหกรรม และองค์การ 
ม.ธรรมศาสตร์ และ MBA ม.ชินวัตร 
* ปริญญาตรี จิตวิทยา ม.ธรรมศาสตร์
* ใบรับรองสมรรถนะที่ปรึกษาอุตสาหกรรมด้านการ
จัดการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
* Certified OKR Professional, The KPI Institute 
* AI NLP Coach

* ACADEMIC COORDINATOR, องค์กรการค้าโลก
*  ที่ปรึกษา สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
* วิทยากรที่ปรึกษาด้านการจัดการและด้าน HR สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 
* หัวหน้าส่วนฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล ธนาคารกสิกรไทย
* ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่าย LEARNING & EDUCATION Pricewaterhousecoopers (PwC) 
ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
* ประเมินองค์กรด้านเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
(Thailand Quality Award) ทั้งภาครัฐ เอกชน วิสาหกิจ
* การปรบัปรุงกระบวนการท�า Benchmarking เยีย่มชม ดงูาน Best Practices 
* การวางแผนกลยุทธ์ Balance Scorecard, KPIs, Action Plan ให้กับองค์กรเอกชน
ชั้นน�า ราชการ และรัฐวิสาหกิจ 
* จัดท�าบทคัดย่อโครงการนวัตกรรมบัวบาน 2017 และ 2019 การประชุมวิชาการ 
เครือเจริญโภคภัณฑ์
* Performance Coach

* การประชุมและการน�าเสนอ 
* การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
* การประเมินองค์กรตามแนวทาง TQA 
* Strategic Management
* Action Plan, KPIs และ Benchmarking 

ประสบการณ์และผลงาน



ประวตัแิละผลงานย่อ : อ.สิรวิฒันา เล็กสวุฒัน์

High Impact Presentation, Coach and Image Consultant

การศึกษา

ความเชี่ยวชาญ

ประสบการณ์ท�างาน

* ปริญญาโท  คณะบริหารธุรกิจ ( Young Executive Programme, YMBA) 
         วิชาเอกการตลาด  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
* ปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์ วิชาเอก การสาธารณสุขระหว่างประเทศ 
มหาวิทยาลัยซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย 
* ปริญญาตรี   คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
* โค้ชผู้บริหารระดับสูง (Executive Coach) และ Life Coach ผ่านการรับรองจาก   
ICI, International Association of Coaching Institute (Germany) – คนไทย
คนแรกที่ได้ผ่านการ รับรองจากองค์กรในประเทศเยอรมัน โดยใช้เวลาเพียง 1 ปี
* โค้ชความแข็งแกร่งทางจิตใจ (Mental Toughness Coach), ผ่านการรับรองจาก 
The mental toughness Research and Institute, USA
* Image Consultant ที่ปรึกษาภาพลักษณ์, หลักสูตรได้รับการรับรองจาก 
Association of Image Consulting Institute, USA

* ที่ปรึกษาภาพลักษณ์ให้กับผู้ประกอบการ หรือผู้บริหารเพื่อเสริมสร้างมูลค่าของตราสินค้า  
ให้กับผู้ประกอบการทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ 
* วิทยากรรับเชิญ ให้กับหน่วยงานรัฐบาล และเอกชนเพื่อสร้างศักยภาพในการบริหารองค์กร  
   องค์ความรู้ เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการ โดยปรับลดกระบวนการที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่างๆ 
* นักพูดสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อสร้างสรรค์ความเข้าใจในสังคมต่างเจนเนอเรชัน และต่างวัฒนธรรม 
* นวัตวาณิชย์ การน�าความรู้จากงานวิจัย ผ่านกระบวนการ design thinking และหลักการเพิ่ม     
  มูลค่าทางการตลาด เพื่อเพิ่มมูลค่าแก่สินค้าและบริการ 

* ที่ปรึกษานวัตกรรม ให้กับรฐับาลเกาหลีใต้ ผ่าน KHIDI ( Korean Health International Development 
Institute) ให้ค�าแนะน�าเรื่องการวางกลยุทธ์เพื่อต่อยอดนวัตกรรมยาและเป็นที่ปรึกษาด้านนวัตกรรมอุุทยาน 
วิทยาศาสตร์ภาคใต้
* นายกสมาคม ที่ปรึกษาภาพลักษณ์นานาชาติ ประเทศไทย วาระ 2562 - 2564
* Vice President, Marketing and Customer Alliance  EPS International, Singapore (Headquarter: 
Tokyo, Japan) 
* Regional Operations Manager, APAC  ICON Plc, Singapore (Headquarter: UK, Ireland) 
* ที่ปรึกษาทางธุรกิจให้กับนักธุรกิจไทยและต่างชาติ เรื่อง Business Model รวมถึงการปรับมุมมอง  
เพื่อต่อยอด หรือขยายธุรกิจ  เพื่อการเจริญเติบโตอย่าง ยั่งยืน ภายใต้ความกดดัน และ การแข่งขันที่สูง   
นักปรับภาพลักษณ์องค์กรเพื่อเสริมสร้างความน่าเชื่อถือ  ชูจุดเด่น ให้กับองค์กร ทั้งรัฐบาล และ เอกชน 
* เมนเทอร์ให้กับผู้บริหารสตรีรุ่นใหม่  ผ่านโครงการต่างๆ ของรัฐบาลสิงคโปร์ อาทิ Girls In Tech SG. 
* โค้ชเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้บริหารระดับกลางที่จะขึ้นไปเป็นผู้บริหาร ระดับสูง ในเวทีนานาชาติ 
* วิทยากรรับเชิญ ให้กับโรงพยาบาล มหาวิทยาลัย องค์กร เอกชน และรัฐบาล ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
เรื่อง การบริหารโครงการวิจัยทางการแพทย์ การต่อยอดนวัตกรรมและการสร้าง Brand การสร้างภาวะผู้น�า  
การท�างานอย่างไรให้ส�าเร็จภายใต้ความกดดัน 
 
 


