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บทคัดย่อ
 วัตถุประสงค์: วิจัยเชิงคุณภาพปรากฏการณ์วิทยาแบบเฮอร์เมนนิวติกซ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรยายและอธิบาย 
ประสบการณ์ของหวัหน้าหอผู้ป่วยในการบรหิารงานตามแนวคดิ OKRs ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงการอดุมศกึษาวทิยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม วิธีการ: เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ผู้ให้ข้อมูลจ�านวน 10 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีของ  
ไดเคลแมน และ อัลเลน ผลการวิจัย: พบว่า การบริหารงานตามแนวคิด OKRs หมายถึง (1) การบริหารงานเป็นแบบมุ่งเป้า 
(2) มี timeline ที่ชัดเจน (3) เป็นสิ่งท้าทาย (4) ยืดหยุ่น (5) วัดผลได้ วิธีการของหัวหน้าหอผู้ป่วยในการบริหารงาน 
ตามแนวคิด OKRs มี 6 วิธี ได้แก่ (1) ริเริ่มโครงการ/กิจกรรม (2) ระดมสมอง (3) การท�างานที่สอดคล้องกับแนวทางการ
ท�างานของผู้ตรวจการ (4) เลือกคนที่เหมาะสม (5) ถ่ายทอดความรู้ และ (6) ติดตามประเมินผล ผู้ให้ข้อมูลสะท้อนปัญหา
และอุปสรรคของการบริหารงานตามแนวคิด OKRs ซึ่งประกอบด้วย 5 ลักษณะ ได้แก่ (1) เป็นสิ่งใหม่ที่ยังไม่เข้าใจ (2)  
การเปลี่ยนแปลงนโยบายอย่างรวดเร็ว (3) หน่วยงานมีหัวหน้ารับรู้เพียงคนเดียว (4) ความแตกต่างระหว่าง OKRs กับ KPI 
ที่เกี่ยวข้องกับความส�าเร็จขององค์กร (5) ไม่ได้รับ feedback จากผู้บริหาร สรุป: ผลการศึกษาสามารถเป็นข้อมูลพื้นฐาน
ในการวางแผนพัฒนาบุคลากรพยาบาลเกี่ยวกับการน�าเครื่องมือ OKRs มาพัฒนางานด้านการพยาบาล และสามารถใช้เป็น
แนวทางแก่ผู้บริหารในการปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ OKRs ให้กับบุคลากร

ค�าส�าคัญ: การบริหารงาน; ประสบการณ์; หัวหน้าหอผู้ป่วย; แนวคิด OKRs
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Abstract 
 Objective: This Hermeneutic phenomenology research aimed to explain the experience of head 
nurses in the administration based on the OKRs concepts in hospitals under the Ministry of Higher Education, 
Science, Research and Innovation (MHESI). Method: Data collection method were in-depth interviews. 
Informants were 10 head nurses. Interview data were analyzed using Diekelmann and Allen approach. Result: 
The finding showed that participants described the meaning of OKRs as (1) administration towards goals (2) 
has a clear time line (3) is a challenge (4) is flexible (5) is measurable. The informants reflected 6 methods 
of administration  based on OKRs concept including (1) Initiating projects/activities (2) Brainstorming (3) 
Working within relevant guidelines of the nursing supervisor (4) Selecting the right people (5) Transferring 
knowledge and (6) Following up and evaluating. In addition, the informants reflected 5 barriers of the OKRs 
concepts administration including (1) It is new and they lack understanding, (2) Rapid policy changing, (3) 
Only head ward perceived about OKRs, (4) The difference between OKRs and KPI related to the success 
of the organization, and (5) No feedback gaining from administrator. Conclusion: These results could be 
used in planning for developing nursing staff in order to apply the OKRs tools to improve nursing work and 
administrators can use research results as a guide for improve the OKRs learning process for their personnel.
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ความส�าคัญของปัญหา
 Objective and Key Results (OKRs) คือ 
เครื่องมือในการต้ังเป้าหมายและการก�าหนดตัววัดผลท่ีให้
อิสระกับองค์กรในการเลือกเรื่องท่ีส�าคัญท่ีสุดมาด�าเนินการ 
ให้ส�าเร็จตามเวลาที่องค์กรก�าหนด และการก�าหนดระยะ
เวลาโดยส่วนใหญ่จะก�าหนดเป็นรายไตรมาสหรือรายปี 
OKRs ระดับปฏิบัติการจะต้องมีความสอดคล้องกับ OKRs 
ในระดับบริหาร1 ดังนั้น OKRs จึงถือได้ว่าเป็นเครื่องมือใน 
การก�าหนดเป้าหมายร่วมกัน ตัวอย่างองค์กรทีม่กีารน�า OKRs 
มาใช้ในการบริหารงานและประสบความส�าเร็จอย่างมาก 
ได้แก่ กูเกิล (Google) อนิเทล (Intel) อเมซอน (Amazon) 
บีเอ็มดับเบิลยู (BMW) และซัมซุง (Samsung)2 เป็นต้น 
ลักษณะขององค์กรที่เหมาะสมที่สุดในการน�า OKRs มาใช้ 
คือ องค์กรทีต้่องการสร้างนวตักรรมใหม่ให้เกิดขึน้ และองค์กร 
ท่ีต้องการการเติบโตแบบก้าวกระโดด เพราะจะช่วยสร้างผลงาน 
ได้มากกว่าเครื่องมืออื่นๆ3,4 ปัจจุบันเครื่องมือในการบริหาร 
องค์กรมหีลากหลายแบบ เช่น Key Performance Indicator 
(KPI), Balanced Scorecard (BSC), Management 
by Objectives (MBO) เป็นต้น5 ซึ่งแต่ละเครื่องมือจะ
มีความเหมาะสมกับการน�าไปใช้ในองค์กรท่ีมีลักษณะท่ี 
แตกต่างกัน บางองค์กรมกีารใช้เครือ่งมอืในการบรหิารร่วมกัน1 

เพือ่ความส�าเรจ็ขององค์กร ซ่ึง OKRs มคีวามแตกต่างจาก

เครือ่งมอือืน่ๆ ในเรือ่งของการก�าหนดเป้าหมายและวธิกีารวดัผล 
 ระบบการบริหารโรงพยาบาลบางแห่งเริ่มมีการน�า  
OKRs มาปรับใช้ต้ังแต่ปี 2560 ควบคู่ไปกับการบริหาร
ในรูปแบบเดิม เนื่องจากการบริหารโรงพยาบาลสมัยใหม่มี 
การแข่งขันสูง มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังน้ัน 
การบริหารงานให้ส�าเร็จลุล่วงอย่างรวดเร็ว (quick-win) 
จึงเป็นความจ�าเป็นของการน�าแนวคิด OKRs เข้ามาปรับ 
เพื่ อส ่ ง เสริมและการท� านวัตกรรมเพิ่ มมากขึ้น ใช ้ ใน 
การบรหิารโรงพยาบาล การบรหิารงานแบบ OKRs เป็นการ 
บริหารที่ไม่มีการปิดก้ันความคิดของผู้ปฏิบัติงานมีอิสระ 
ในการก�าหนดวัตถุประสงค ์ในการท�างานของตนเอง 
และต้องสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ขององค์กร1 ส่วนการวดัผล 
ความส�าเร็จขึ้นกับความท้าทายของการต้ังวัตถุประสงค์1  
การประเมินผลการปฏิบัติงานส่วนของผลงานหลักของ 
การปฏบิติังานประจ�ายงัคงใช้ KPI ประเมนิผลงานเช่นเดิม 
OKRs จะเป็นเพยีงส่วนหน่ึงในการประเมนิผลการปฏบิติังาน 
เท่าน้ัน OKRs เป็นการบรูณาการกระบวนการบรหิารเข้ากับ 
การประเมนิผล เป็นระบบการบรหิารจดัการผลการด�าเนินงาน 
(Performance management system)6 ในระดับหอผู้ป่วย 
มีนโยบายในการใช้ OKRs ในการท�าโครงการจึงเป็น 
สิ่งส�าคัญที่หัวหน้าหอผู้ป่วยต้องมีความรู้ทราบความหมาย 
ของ OKRs การต้ังเป้าหมายของ OKRs ระยะเวลาในการใช้ 
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และการประเมินผลผู้ปฏิบัติงานเพื่อใช้ในการถ่ายทอดลงสู่ 
ผู้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์ของ 
องค์กร และช่วยในการขบัเคลือ่นนโยบายขององค์กรให้บรรลุ 
เป้าหมายทีไ่ด้วางไว้ เมือ่มกีารปรบัปรงุน�า OKRs มาใช้ 
ท่ัวท้ังโรงพยาบาลแห่งหน่ึงในจังหวัดสงขลาสงักัดกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แต่ยังไม่มี 
การศึกษาถึงประสบการณ์ของหัวหน้าหอผู ้ป ่วยที่ เ กิด 
จากการใช้ OKRs ท�าให้ผู้วจัิยมคีวามสนใจทีจ่ะท�าการศกึษา 
เรื่องนี้ เพื่อน�ามาเตรียมความพร้อมในการปรับใช้ OKRs 
ในโรงพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพชัดเจนและสนองตอบ 
ต่อนโยบายขององค์กร

ค�าถามการวิจัย
 ประสบการณ์ของหวัหน้าหอผู้ป่วยในการบรหิารงาน 
ตามแนวคิด OKRs เป็นอย่างไร

วัตถุประสงค์การวิจัย
 เพื่อบรรยายและอธิบายประสบการณ์ของหัวหน้า
หอผู้ป่วยในการบริหารงานตามแนวคิด OKRs

รูปแบบการศึกษา
 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 การวจิยัเชงิปรากฏการณ์วทิยาแบบเฮอร์เมนนิวติกซ์ 
(Hermeneutic Phenomenology) ตามแนวคิดของ 
Heidegger7 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีของ Diekelmann  
and Allen7 เพือ่ท�าความเข้าใจประสบการณ์ในการบรหิารงาน 
ตามแนวคิด OKRs ของหัวหน้าหอผู้ป่วย ศึกษาข้อมูลที่
เป็นจริง ท�าความเข้าใจเกี่ยวกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริง 
การท�าความเข้าใจเพื่อแปลความหมายของประสบการณ์ 
ที่ได้มาจากการบริหารงานตามแนวคิด OKRs การปฏิบัติ
จากหน้างานจริง รวมถึงการแสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูล
อื่น เช่น อินเตอร์เน็ต หนังสือ การอบรม เป็นต้น เพื่อมา 
แปลความและตีความหมายเก่ียวกับปรากฏการณ์น้ันให้ม ี
ความหมายทีช่ดัเจน ท�าความเข้าใจบคุคลเพือ่แปลความหมาย 
ของประสบการณ์ เชือ่มโยงเหตุการณ์ในอดีตเข้ากับเหตุการณ์ 
ครัง้ใหม่ เพือ่ให้เกิดความเข้าใจความหมายของประสบการณ์ 
ผู้วิจัยจึงจ�าเป็นต้องมีการศึกษารายละเอียดของประสบการณ์ 
เพื่อใช้ในการเชื่อมโยงสถานการณ์ต่างๆ8 โดยการสัมภาษณ์ 
เชิงลึก และวิเคราะห์ผลการวิจัยตามความเป็นจริงไม่ใส่
ความคิดเห็นส่วนตัวของผู้สัมภาษณ์

วิธีการด�าเนินการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นวิจัยเชิงปรากฏการณ์วิทยาแบบ
เฮอร์เมนนิวติกซ์ (Hermeneutic Phenomenology) มีจุด
มุ่งหมายเพื่อศึกษาประสบการณ์ของหัวหน้าหอผู้ป่วยในการ
บริหารงานตามแนวคิด OKRs ที่มีความสัมพันธ์กับแนวคิด
เชิงปรากฏการณ์วิทยาเกี่ยวกับประสบการณ์ในการด�าเนิน
ชวีติอยูใ่นสิง่แวดล้อม ท่ีมคีวามสัมพนัธ์กับส่ิงแวดล้อมรอบตัว 
ตั้งแต่เกิด ไม่อาจแยกกันได้ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้วิจัย 
เป็นผู้สมัภาษณ์ด้วยตนเองโดยใช้แนวค�าถามในการสมัภาษณ์ 
จดบันทึกพฤติกรรมของผู้ให้ข้อมูลระหว่างการสัมภาษณ์ 
และมีการติดตามประเด็นค�าถามหลังการสัมภาษณ์ ก่อน
การสัมภาษณ์จริง ผู้วิจัยได้ฝึกการสัมภาษณ์และทดลอง
สัมภาษณ์จริงกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 1 คน สถานที่สัมภาษณ์
ตามความประสงค์ของผู้ให้ข้อมูลแต่ละคน ใช้ระยะเวลาใน 
การสัมภาษณ์ 60 นาที ท�าการสัมภาษณ์อย่างน้อย 1 ครั้ง 
ผู้ให้ข้อมูล คือ หัวหน้าหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งใน 
จังหวัดสงขลา ซ่ึงอยู ่ในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จ�านวนผู้ให้ข้อมูล 10 คน 
โดยคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบเจาะจง (purposive sampling) 
ตามคุณสมบัติที่ก�าหนด คือ มีประสบการณ์ผ่านการอบรม
ความรู้เกี่ยวกับ OKRs มาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง ปฏิบัติงาน 
ในต�าแหน่งหัวหน้าหอผู้ป่วยมากกว่า 2 ปี และมีการน�า 
OKRs มาสู่การปฏิบัติจริงท่ีหอผู้ป่วย เข้าถึงผู้ให้ข้อมูล
โดยการติดต่อขออนุญาตเข้าพบ ชี้แจงรายละเอียดด้วยวาจา 
นัดหมายวัน เวลา สถานที่ในการสัมภาษณ์ และโทรศัพท์
ยืนยันวัน เวลา และสถานที่ก่อนวันสัมภาษณ์จริง 1 วัน  
มมีาตรการในการป้องกันเชือ้โรค Covid 19 โดยการล้างมอื 
ก่อนเข้าสถานที่ ใส่หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการ
สัมภาษณ์ทั้งผู้วิจัยและผู้ให้ข้อมูล มีการเว้นระยะห่าง ผู้ให้
ข้อมูลแสดงความยินยอมเข้าร่วมวิจัยแบบลายลักษณ์อักษร 
บันทึกเสียงตลอดการสัมภาษณ์ด้วยโทรศัพท์มือถือท่ีต้ังรหัส
ความปลอดภัยและเป็นส่วนตัวไม่ผ่าน application ใดๆ 
กรณีสัมภาษณ์ไปแล้วแต่ยังมีบางประเด็นที่ไม่ชัดเจนมีการ
นัดสัมภาษณ์เพิ่มเติมภายหลังโดยแจ้งต่อผู้ให้ข้อมูล เพื่อ
ท�าการนัดหมายวนั เวลา สถานท่ีสัมภาษณ์อกีครัง้ ด�าเนินการ 
เก็บข้อมูลตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2563
 จรยิธรรมในการวิจยั
 การวิจัยในครั้ ง น้ีผ ่ านการพิจารณาจากคณะ
กรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สาขาสังคมศาสตร์และ
พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามเอกสาร
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การรับรองรหัสโครงการ 2020 NSt - Ql 018 รหัสหนังสือ
รบัรอง PSU IRB 2020 - NSt 016 ลงวนัท่ี 11 สงิหาคม 2563 
ผู้วิจัยพิทักษ์สิทธิ์ผู้ให้ข้อมูล เลยแจ้งให้ทราบวัตถุประสงค์ 
วิธีการเก็บข้อมูล ขอความร่วมมือในการสัมภาษณ์ร่วมเป็น
ผู้ให้ข้อมูลและลงนามเข้าร่วมวิจัย ขออนุญาตผู้ร่วมวิจัยใน 
การบันทึกเสียงขณะสัมภาษณ์ ผู้ร่วมวิจัยสามารถปฏิเสธ
การเข้าร่วมวิจัยได้ทุกระยะของการท�าวิจัย ข้อมูลที่ได้จาก 
การสัมภาษณ์จะเก็บเป็นความลับ โดยมีการต้ังรหัสความ
ปลอดภยัในอปุกรณ์เก็บข้อมลู และน�าเสนอข้อมลูในภาพรวม 
เท่านั้น
 เครื่องมือในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกได้เป็น 2 
ส่วน ดังนี้ 
 1. ข้อมลูทัว่ไปของผู้ให้สมัภาษณ์ แบบเลอืกค�าตอบ 
เกี่ยวกับ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระยะเวลาที่ท�างานใน 
โรงพยาบาลปัจจุบัน ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
ในหอผู้ป่วยปัจจุบัน ประสบการณ์การท�างานในต�าแหน่ง
หวัหน้าหอผู้ป่วย ประสบการณ์เข้าร่วมอบรมเก่ียวกับ OKRs 
จ�านวนครั้งของการอบรม รูปแบบการอบรม และระยะเวลา
ในการบริหารงานตามแนวคิด OKRs 
 2. แนวค�าถามก่ึงโครงสร้างที่ใช้ในการสัมภาษณ์
เชิงลึกเป็นค�าถามปลายเปิด เก่ียวกับประสบการณ์การ
บรหิารงานตามแนวคิด OKRs วธิกีารของหวัหน้าหอผู้ป่วย 
ในการบรหิารงานตามแนวคิด OKRs และการสะท้อนปัญหา 
และอุปสรรคของการบริหารงานตามแนวคิด OKRs แนว
ค�าถามก่ึงโครงสร้างท่ีใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึกน้ีผ่านการ 
ตรวจสอบความตรงของเน้ือหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน 
ได้แก่ อาจารย์ประจ�าภาควิชาบริหารธุรกิจ อาจารย์ประจ�า
กลุ่มวิชาการบริหารการพยาบาล อาจารย์ประจ�ากลุ่มวิชา 
การพยาบาลสาธารณสุข และปรับแก้แนวค�าถามตาม 
ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ น�าไปทดลองใช้กับผู้ให้ข้อมูล 
จ�านวน 1 ราย สถานทีส่มัภาษณ์เป็นห้องท่ีมคีวามเป็นส่วนตัว 
ระยะเวลาการสัมภาษณ์ประมาณ 1 ชั่วโมง ซึ่งท�าให้ผู้วิจัย
ได้เรียนรู้การเตรียมทักษะและความพร้อมของตนเองก่อน
สัมภาษณ์จริงกับผู้ให้ข้อมูลต่อไป 
 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
 การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 1) 
การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล ด้วยจ�านวน ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2) วิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพ ด้วยวิธีวิเคราะห์ข้อมูลของ Diekelmann and 

Allen7 โดยท�าการถอดเทปแบบค�าต่อค�า เขียนสรุปข้อความ
ท่ีได้จากการสัมภาษณ์ ตีความ หาความสมัพนัธ์ของประเด็น
ส�าคัญ เปรียบเทียบเน้ือหาและค้นหาความสัมพันธ์ของ
ประเด็นที่เกิดขึ้น เมื่อข้อมูลไม่สอดคล้องกัน ท�าการศึกษา 
เพิ่มเติมจากเอกสารที่เก่ียวข้อง น�าเสนอเค้าโครงประเด็น 
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย และน�ากลับไปให้ผู้ให้ข้อมูล 
จ�านวน 5 ราย (ร้อยละ 50) ที่สามารถจัดสรรเวลา ช่วย
พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของสาระอีกครั้ง
 ผลการวิจัย
 ผลการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 ข้อมูล
ทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล และส่วนที่ 2 ประสบการณ์ของหัวหน้า
หอผู้ป่วยในการบริหารงานตามแนวคิด OKRs 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล
 ผู้ให้ข้อมูล คือ หัวหน้าหอผู้ป่วยจ�านวน 10 คน 
เป็นเพศหญิงทั้งหมด อายุเฉลี่ย 51.2 ปี (SD = 4.41) 
ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส (ร้อยละ 80) ส�าเร็จการศึกษา
สูงสุดปริญญาตรี ร้อยละ 60 ปริญญาโท ร้อยละ 40 ทุกคน 
มีระยะเวลาในการท�างานในโรงพยาบาลปัจจุบันมากกว่า  
20 ปี ผู้ให้ข้อมลูครึง่หน่ึงมรีะยะเวลาในการท�างานในหอผู้ป่วย 
ปัจจุบันมากกว่า 20 ปี ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการด�ารง
ต�าแหน่งหัวหน้า 6-10 ปี (ร้อยละ 70) (M = 7.4, SD = 
1.89) นอกจากนี้ยังมีการบริหารงานตามแนวคิด OKRs ใน
หอผู้ป่วยตนเองมาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี 
 ส่วนที่ 2 ประสบการณ์ของหัวหน้าหอผู้ป่วยใน
การบริหารงานตามแนวคิด okRs 
 ผลการวเิคราะห์ข้อมลู พบว่า ผู้ให้ข้อมลูได้สะท้อน
ประสบการณ์ของหัวหน้าหอผู้ป่วยในการบริหารงานตาม
แนวคิด OKRs ใน 3 ลักษณะ ได้แก่ 1) ความหมายของ
ประสบการณ์ในการบริหารงานตามแนวคิด OKRs 2) วิธี
การบริหารงานตามแนวคิด OKRs 3) ปัญหาและอุปสรรค
ในการบริหารงานตามแนวคิด OKRs ดังรายละเอียด 
 1. ความหมายของประสบการณ์ในการบรหิารงาน 
ตามแนวคิด okRs 
 ผู้ให้ข้อมูลได้ให้ความหมายเก่ียวกับประสบการณ์
การบริหารงานตามแนวคิด OKRs ใน 5 ลักษณะ ได้แก่ 
  1) การบริหารงานเป็นแบบมุ่งเป้า
  การบริหารงานตามแนวคิด OKRs เป็นการ
บริหารงานแบบมุ่งเป้า ช่วยให้การท�างานไม่สะเปะสะปะ 
เป็นไปในทิศทางเดียวกันมากขึ้น มีการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน 
และมกีารคิดหาวธิกีารในการไปให้ถึงเป้าน้ันๆ จากการสมัภาษณ์ 
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พบว่า การบริหารงานของหัวหน้าหอผู้ป่วยตามแนวคิด 
OKRs ช่วยให้การท�างานไม่สะเปะสะปะ สามารถตอบโจทย์
ได้ตรงกับความต้องการขององค์กร สอดคล้องกับเป้าหมาย
ของคณะมากขึ้น ดังตัวอย่างค�าพูด 

“การท�า OKRs เท่าท่ีผ่านมาต้องมกีารก�าหนดเป้าหมาย 
ชัดเจนและสอดคล้องกับเป้าหมายของคณะ เช่น คณะ
เล่นเรื่องอะไรเราก็ท�าไปตามนั้น เพื่อเป็นการพลักไปที
เดียวไม่สะเปะสะปะ” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1)

“การท�า OKRs ในครั้งแรก ตอนน้ันคณบดีเรียก 
ประชุมหัวหน้างาน ด้วยเรื่องที่หัวหน้างานท�าโครงการ 
สะเปะสะปะไม่ได้ตอบโจทย์องค์กร คณบดีจึงให้ 
รองฝ่ายการศึกษาก�าหนดให้หัวหน้างานท�างานในธีม
เดียวกันทั้งโรงพยาบาลเพื่อตอบโจทย์องค์กร ซึ่งพี่ก็
คิดว่าดี เราได้รู้เลยว่าจะไปแนวไหน” (ผู้ให้ข้อมูลคน
ที่ 2)

“OKRs ของปีที่แล้วเราก็ช่วยกันคิดในกลุ่มผู้ตรวจ
การเดียวกัน โซน med เหมือนกัน ว่าจะเอาเรื่อง
อะไรมาท�า OKRs ให้สอดคล้องกับ OKRs หลักของ 
โรงพยาบาลเพื่อให้ไปในทิศทางเดียวกัน” (ผู้ให้ข้อมูล
คนที่ 4)

  2) มี timeline ที่ชัดเจน 
  ผู้ให้ข้อมูลมองว่า OKRs มีการก�าหนดระยะ
เวลาในการประเมินผลการท�างานที่ชัดเจน ประเมินผลใช้
ระยะเวลาสั้นและสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการด�าเนินการหลัง
การประเมินผลได้ เพื่อให้ผลลัพธ์เป็นไปตามเป้าหมายท่ี
วางไว้ ดังตัวอย่างค�าพูด

“คณะให้บริหารงานโดยใช้ OKRs ซ่ึงก�าหนดการ
รายงานผลทุก 3 เดือน พอถึงเวลาจะรายงานผลมันจะ
ไปตามนั้น” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 5)

“คณะแพทย์ดูในส่วนท่ีต้องดูว่าเราต้องท�าอะไรบ้าง 
พอผ่านคณะให้เรามีการรายงานทุก 3 เดือน ให้เค้าดู
ตามนั้น ซึ่งมันตรงเป้ามั๊ย” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 6)

“ถ้าเป็นผู้บริหารนะ การก�ากับติดตาม ถ้าเราไม่
ก�ากับติดตามเค้าก็จะเรื่อยๆ และการก�ากับติดตามมัน 
ต้องมีการตกลงกันก่อนนะ เช่น บอกระยะเวลาที่
ชัดเจน” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 7)

  3) เป็นสิ่งท้าทาย 
  การท�างานโดยใช้แนวคดิ OKRs เป็นสิง่ท้าทาย 

ความสามารถในการท�างาน เน่ืองจากต้องมกีารพฒันารปูแบบ 
ในการท�างาน ปรับเปลี่ยนวิธีการเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายท่ี 
วางไว้ ด้วยตัวของผู้ปฏิบัติอย่างอิสระ ซึ่งแตกต่างจากการ
ท�างานในแบบเดิมที่มีการก�าหนดกรอบวิธีการท�างานให้
ปฏิบัติตาม จากการสัมภาษณ์ ค้นพบว่า การท�างานโดย
ใช้แนวคิด OKRs ต้องมีการตั้งเป้าหมายที่ท้าทายกับความ
สามารถของผู้ปฏิบัติ ท�าในระยะเวลาส้ันๆ และพยายาม 
เรยีนรูห้าวธิกีารเพือ่ให้ส�าเรจ็ตามเป้าหมายทีว่างไว้ ดังตัวอย่าง 
ค�าพูด

“บอกว่าเราจะท�าอันนี้ มันท�าเหมือน KPI ที่เขาท�าอยู่
นั้นแหละเพียงแต่ว่าพอปรับมาเป็น OKRs เนี่ย ก็อาจ
จะต้องมุ่งเน้นไปเลยว่าท�าในระยะสั้น ให้มีเป้าหมายที่ 
ท้าทายหน่อย พี่ก็ต้องพยายามเพื่อท�าให้ได้” (ผู้ให้
ข้อมูลคนที่ 4)

“พี่มองว่าการท�า OKRs เป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถ 
พี่นะ เพราะเรายังไม่เข้าใจว่ามันคืออะไร เราต้อง
พยายามท�าให้ได้ พยายามเรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆ 
เน่ืองจากเป็นเรื่องท่ีเรายังไม่เคยได้ท�า” (ผู้ให้ข้อมูล

คนที่ 10)

  4) ยืดหยุ่น 
  OKRs เป็นแนวคิดในการท�างานทีม่คีวามยดืหยุน่ 
สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการได้ทุกระยะของการท�า เพื่อให้
ส�าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลได้
สะท้อนการท�า OKRs ว่าสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการในการ
ท�างานได้เป็นระยะ เป็นการมุ่งเป้าในระยะสั้นๆ เหมาะสมกับ 
สถานการณ์และผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถด�าเนินการไป
ถึงเป้าหมายที่วางไว้ ดังตัวอย่างค�าพูด 

“OKRs ไม่ได้ก�าหนดว่าคุณต้องท�าแบบนี้ๆ คุณไป
ก�าหนดเอาเองเพื่อให้ถึงเป้า ตรงน้ีอาจจะเป็นความ
ต่างกัน คือ เราจะเห็นว่าการใช้ OKRs มันจะ happy 
กว่าการใช้ KPI ที่มีกรอบที่ค่อนข้างกระชับนะ” (ผู้ให้
ข้อมูลคนที่ 6)

“เราจะมุง่เป้าในระยะส้ันๆ อาจจะมกีารเปลีย่น 3 เดือน 
6 เดือน ไม่ดีอาจจะทดลองท�าไปก่อนแล้วค่อยปรับ 
เพื่อให้สอดรับกับเป้าหมายที่เราต้ังไว้” (ผู้ให้ข้อมูล
คนที่ 4)

  5) วัดผลได้
  การวัดผลผู้ให้ข้อมูลรายงานผลลัพธ์ทุกไตรมาส 
โดยดูจากผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการท�าโครงการ ซ่ึงมี 
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การประเมินผลลัพธ์จากการมีข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นจากการ
ท�ากิจกรรมการพยาบาลหรือวัดจากความก้าวหน้าในการท�า
โครงการ ดังตัวอย่างค�าพูด

“ก็จะดูผลจากสิ่งที่เราท�าลงไป เช่น เราท�าเรื่องยา
จะมี incident ก่ีเรื่อง มีความผิดพลาดเกิดขึ้นเท่าไหร่” 
(ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 4)

“การติดตามควบคุมก�ากับยอมรับว่ายังไม่ได้เข้มข้น 
แต่ก็จะตามทุกไตรมาส พอ 3 เดือนพี่ก็จะตามว่า
โครงการน้ีให้รายงานเข้ามาว่าถึงไหน ดูจากความ
ก้าวหน้าโครงการท่ีเขียนไว้ในข้อตกลงภาระงาน”  

(ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 3)

 2. วิธกีารของหวัหน้าหอผูป่้วยในการบรหิารงาน 
ตามแนวคิด okRs พบว่า วิธีการที่ผู้ให้ข้อมูลใช้ในการ
บริหารงานตามแนวคิด OKRs สามารถสะท้อนออกมาเป็น 
6 วิธี ได้แก่ 1) ริเริ่มโครงการ/กิจกรรม 2) ระดมสมอง 3) 
เลียนแบบ 4) เลือกคนที่เหมาะสม 5) ถ่ายทอดความรู้ 6) 
ติดตามประเมินผล ดังนี้
  1) ริเริ่มโครงการ/กิจกรรม
  จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลแนวทางในการ 
ด�าเนินการเกีย่วกับ OKRs มกีารใช้วธิกีารท�า OKRs โดยการท�า 
น�าร่องในหัวหน้า เพื่อให้หัวหน้าเกิดการเรียนรู้ท่ีชัดเจน 
ก่อนการน�ามาใช้จริงท้ังหน่วยงาน เพื่อให้ทราบถึงปัญหา 
และอุปสรรคในการด�าเนินการ รวมถึงเรียนรู้กระบวนการ 
การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงจากการด�าเนินการ ดังตัวอย่าง
ค�าพูด

“พอได้รับนโยบายมา Head ก็ลงมือเขียนส่งก่อนเลย 
เอามา deploy ให้น้องในวันประชุมวอร์ดกับรอง Head 
พี่ก็จะมาคุยนอกรอบ” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 5)

“คณะเขาต้องการให้เราใช้ OKRs ในการมาท�าเป็น
โครงการหลักที่น�าร่องในหัวหน้างาน” (ผู้ให้ข้อมูลคน
ที่ 4)

“Head ต้องเป็นคนคดิโครงการอะไรมาก่อน วางแนวทาง 
ของเรื่องและ process มีอะไรบ้าง ก่อนที่จะมอบหมาย
ให้น้องในวอร์ดท�า” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1)

  2) ระดมสมอง
  ผู้ให้ข้อมลูกล่าวถึงกระบวนการบรหิารหน่วยงาน 
ตามแนวคิด OKRs โดยการใช้วิธีการระดมความคิดเพื่อ
สร้างความเข้าใจ และร่วมกันหาหัวข้อในการท�า OKRs ใน

หอผู้ป่วย ดังตัวอย่างค�าพูด
“เริ่มด้วยการ brainstorming ถามน้องๆ ก่อนมา
คุยกับน้องๆ สร้างความเข้าใจ เราก็มาเริ่ม OKRs 
ของเราเองให้ตอบโจทย์ทั้งของฝ่ายการและของคณะ
แพทย์” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 2)

“การจะเลือกเรื่องท�า OKRs เราก็จะใช้วิธีการระดม
สมองกันก่อน ว่าปัญหาคืออะไร จะแก้ไขอย่างไร เช่น 
คนไข้เราประเภทไหนที่มีปัญหามากที่สุด เราก็เอาส่วน
นั้นมาท�าก่อน” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 2)

“มีการคุยปรึกษากับน้องๆ ในวันประชุมวอร์ดว่าเรามี  
OKRs เข้ามาใช้ในการท�าโครงการ ซึ่งเป็นนโยบาย
ของคณะแพทย์ ให้เราเลือกเรื่องที่จะท�าโครงการให้ล้อ
ตามนโยบายของคณะด้วย” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 5)

  3) การท�างานท่ีสอดคล้องกับแนวทางการ
ท�างานของผู้ตรวจการ 
  ผู้ให้ข้อมูลได้สะท้อนวิธีการท�า OKRs ให้ 
สามารถด�าเนินการตรงตามเป้าหมายว่า มีการท�างานท่ี 
สอดคล้องกับการท�างานของผู้ตรวจการพยาบาล และได้น�า 
วิธีการนี้มาใช้กับผู้ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วย เพื่อให้ง่ายและใช้
เวลาเรียนรู้ที่รวดเร็ว ดังตัวอย่างค�าพูด

“พี่ก็เลียนแบบการเขียนมาจากผู้ตรวจการเลย จะได้
ไปในทิศทางเดียวกันและเป็นทางลัดในการเรียนรู้ว่า 
OKRs มีวิธีการท�าอย่างไร” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 8)

“ทุกคนต้องมีเป็นโครงการพัฒนางานแบบ OKRs คือ
พี่จะท�าเป็น one-page แม่แบบไว้ให้เลยทุกคนก็จะ
เข้าไปลงข้อมูลตาม one-page เลย รูปแบบการเขียน
จะได้ไปในทิศทางเดียวกัน ง่ายต่อการติดตาม” (ผู้ให้
ข้อมูลคนที่ 3)

  4) เลือกคนที่เหมาะสม
  จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลมีวิธีการเลือกคน
ปฏิบัติงานโดยดูจากความสนใจในการที่จะพัฒนางาน และ
มีความคิดสร้างสรรค์ในการดูแลการด�าเนินการเกี่ยวกับ 
OKRs ดังตัวอย่างค�าพูด

“เลือกคนที่หน่วยก้าน ดูท่ีเค้ามีไฟ ต้องมี creative 
thinking บ้าง” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1)

“เลือกคนท่ีมีความสนใจการพัฒนางานด้วย เพราะ
ฉะน้ันเค้าต้องมีการสนใจการท�าโครงการพัฒนางาน” 
(ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 6) 
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  5) ถ่ายทอดความรู้
  จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลถึงวิธีการถ่ายทอด
ความรูจ้ากหวัหน้าหอผู้ป่วยสูผู้่ปฏบิติังาน พบว่า หวัหน้าหอ 
ผู้ป่วยใช้กระบวนการถ่ายทอดความรู/้สาระท่ีเกีย่วกับ OKRs 
ภายในหอผู้ป่วยด้วยวิธีการที่หลากหลาย ดังตัวอย่างค�าพูด

“มันก็เหมือนขั้นตอนโดยปกติทั่วไป การวางแผน ได้
ข้อมูล หาปัญหา มีปัญหาอะไร ต้องมีการวางแผนการ 
ปฏิบัติ การประเมินผล ท�าเหมือนวงจรคุณภาพโดย
ทั่วไป PDCA” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 4)

“แจกเอกสารให้เค้าไปอ่าน เค้าก็ไม่ค่อยเข้าใจหรอก
จะมาเข้าใจก็เมื่อเราอธิบายมากกว่า หมายถึงว่าเวลา
ประชุมพี่ก็จะอธิบายไป” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 2)

“ก็เอาเข้าที่ประชุม และเอาติดบอร์ดไว้ให้เห็นเป็นรูป 
ธรรมนะ บางทีเราพูดซ่ือสัตย์ มันก็นึกไม่ออกนะ”  
(ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 3)

  6) ติดตามประเมินผล
  ผู ้ให ้ข ้อมูลได ้สะท ้อนเก่ียวกับการติดตาม 
ประเมินผลการปฏิบัติงานว่า หัวหน้าหอผู้ป่วยจัดให้มี  
Morning brief โดยมีสมาชิกเวรเช้าและเวรดึกมีการก�ากับ 
ติดตามให้ได้ผลลัพธ์การปฏิบัติงานตาม OKRs โดย 
เปรียบเทียบกับเป้าหมาย และหัวหน้าหอผู้ป่วยรับฟังเสียง 
สะท้อนจากผู้ปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรมของ OKRs  
ดังตัวอย่างค�าพูด

“ประชุม เวลาเช้าๆ ก็มาคุยกันแต่มันก็ไม่ได้ครบนะ” 
(ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 5) 

“ก็ให้ผู้ปฏิบัติงานรายงานเราจะมีการติดตาม ประชุม
วอร์ดทุก 2 เดือน จริงๆ เราประชุมทุกเดือน แต่ว่า 
2 เดือนให้ผู้ปฏิบัติงานแจ้งรายงานความก้าวหน้าของ
โครงการเค้า” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 6)

 3. ปัญหาและอุปสรรคของหัวหน้าหอผู้ป่วยใน 
การบริหารงานตามแนวคิด okRs พบว่าผู้ให้ข้อมูล
ได้สะท้อนออกมาจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้ 1) เป็นสิ่งใหม่ 2)  
การเปลี่ยนแปลงนโยบายอย่างรวดเร็ว 3) หน่วยงานมี
หัวหน้ารับรู้เพียงคนเดียว 4) ความแตกต่างระหว่าง OKRs 
กับ KPI 5) ไม่ได้รับ feedback ดังนี้
  1) เป็นสิ่งใหม่ ที่ยังไม่เข้าใจ 
  การท�า OKRs เป็นส่ิงใหม่ที่น�ามาใช้ใน 
การบริหารโรงพยาบาล แม้ว่าจะมีการอบรมให้กับหัวหน้า 

แต่ยังไม่สามารถเกิดความเข้าใจหลักการของการท�า OKRs 
และสามารถถ่ายทอดให้กับผู้ปฏิบัติงานเข้าใจได้ง่าย ขาด
ความเชื่อมโยงในการท�างาน ซ่ึงความไม่ชัดเจนท�าให้
กระบวนการ ขั้นตอนในการด�าเนินงานอาจผิดเพี้ยนไป  
ดังตัวอย่างค�าพูด

“พี่มีการคุยให้น้องฟังอย่างท่ีบอก OKRs คืออะไร 
ต้องมีการอธิบายให้น้องฟัง น้องไม่เข้าใจเพราะเป็น
เรื่องใหม่” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 3)

“อบรมมาแล้วก็ต้องมาหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตว่ามัน
คืออะไร อบรมมาไม่ค่อยเข้าใจ เพราะว่ามันเป็นสิ่งใหม่ 
แหล่งของข้อมูลที่พอหาได้จากอินเตอร์เน็ต” (ผู้ให้
ข้อมูลคนที่ 4)

“พอเอาของใหม่มาพี่รู้สึกว่าอะไรนี้ เพราะเราตั้งก�าแพง 
แต่ก็ต้ังแป๊บเดียว แล้วก็ท�าไปเถอะ” (ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 7)

“พี่ว่าการท�างานคุณภาพคงไม่มีผลเสีย เพียงแต่ว่า
ปัญหาอปุสรรค เรือ่งความรูค้วามเข้าใจเราก็ไม่มัน่ใจว่า 
เรารู้ดีแค่ไหน” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 3)

“เมื่อน�า OKRs มาปฏิบัติจริงก็ท�าพอไปได้ ตามที่
คณะให้ท�า มีการศึกษาเองบ้าง ก็พอเข้าใจ แต่ในส่วน
ลึกๆ ก็ยังไม่เข้าใจ OKRs คืออะไร” (ผู้ให้ข้อมูลคน
ที่ 4)

  2) การเปลี่ยนแปลงนโยบายอย่างรวดเร็ว
  ผู้ให้ข้อมูลได้สะท้อนการท�า OKRs มีการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายอย่างรวดเร็ว ท�าให้ต้องเปลี่ยนเรื่องที่
ท�าทุกปี โดยที่เรื่องเดิมยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ดังตัวอย่างค�าพูด

“ค่อนข้างที่จะยุ่งยากใจที่จะท�า เพราะมันไม่ใช่เรื่องง่าย 
โครงการใหม่มาเพื่อท�าให้มีประสิทธิภาพ และมันก็ 
เปลีย่นทุกปีเลยนะ ท�าได้หรอืไม่ได้ก็ต้องเปลีย่น” (ผู้ให้ 
ข้อมูลคนที่ 2)

“ปีแรกท�า OKRs 2 เรื่อง ยากับการระบุตัวทารก พอ
ปีถัดมาก็เปลี่ยน อันเก่ายังไม่ทันสรุปเลย เปลี่ยนมาท�า
เรื่องสมรรถนะ คณะแพทย์มี theme เรื่องอะไรก็มา 
deploy ให้เราท�า” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 5)

  3) หน่วยงานมีหัวหน้ารับรู้เพียงคนเดียว
  การจัดอบรมเกี่ยวกับ OKRs มีการให้เฉพาะ
หัวหน้างานเท่านั้นที่มีโอกาสเข้าร่วมและเรียนรู้ ซึ่งบางครั้ง
หวัหน้าไม่สามารถรบัรูแ้ละเข้าใจได้ทัง้หมด เมือ่มาสือ่สารกับ 
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ผู้ปฏิบัติงานอาจท�าได้ไม่ครอบคลุม และการสื่อสารอาจจะไม่
ครบถ้วน ดังตัวอย่างค�าพูด

“พี่อยากได้ คือ การท่ีรุ่นน้องเข้าไปอบรมด้วยจะได้
เป็นการสื่อสารทางตรงเลย อย่างน้อยก็เป็นการเพิ่ม
ความรู้” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 3)

“ระดับกลางๆ ล่างๆ เหมือนน้องปฏิบัติการก็น่าจะรู้
หรือว่ากลุ่ม key person ต้องได้มีการรับรู้แนวคิดด้วย 
ซึ่งบางที head ลงอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ผล บางทีไป
อบรมคนเดียวอาจจะได้มาแค่ 6 จาก 10 ไปคนเดียว
อาจรับมาได้ไม่หมด นี่ถือเป็นอุปสรรค” (ผู้ให้ข้อมูล
คนที่ 5) 

  4) ความแตกต่างระหว่าง okRs กับ kPI 
ที่เกี่ยวข้องกับความส�าเร็จขององค์กร 
  ความแตกต่างระหว่าง OKRs กับ KPI เป็นปัจจยั 
ที่เกี่ยวข้องกับความส�าเร็จขององค์กร เนื่องจากผู้ปฏิบัติงาน 
คุ้นชินกับการใช้ KPI มานาน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง 
นโยบายมาใช้ OKRs ในการบริหารงาน จึงต้องปรับตนเอง
ให้มีความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลง ดังตัวอย่างค�าพูด

“OKRs เหมาะส�าหรับคนท่ีพร้อมที่พัฒนาแบบก้าว
กระโดด และ innovation ได้ด้วยนะ” (ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 2)

  5) ไม่ได้รับ feedback จากผู้บริหาร 
  ผู้ให้ข้อมูลสะท้อนเก่ียวกับการความต้องการ 
การ feedback การท�างาน เพื่อจะได้รับทราบข้อผิดพลาด 
และน�ามาแก้ไขปรับปรุงการท�างานที่มีประสิทธิภาพ หรือ
ปรับปรุงเพื่อให้ตรงกับความต้องการขององค์กรให้มากขึ้น 
ดังตัวอย่างค�าพูด

“เวลาคณะแพทย์ implement จะพูดกว้างๆ เมื่อเรา
คิดและรายงานผลไปก็แค่นั้นไม่มี feedback กลับมา 
ว่าตัวน้ีเขียนไม่ถูกนะที่ถูกต้องเขียนอย่างไร มีใครที่
แม่นในเรื่องนี้ ถ้าให้คณะมาช่วยมองและ feedback 
น่าจะดีกว่านี้” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 4)

“เมื่อเรารายงานผลให้กับคณะแพทย์ไปแล้ว คณะไม่  
feedback กลับมาเลยว่าส่ิงท่ีเราท�าไปถูกหรือไม่ถูก 
เราเลยไม่รู ้ว่าส่ิงท่ีเราท�าถูกต้องจริงๆ หรือเปล่า”  
(ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 9)

 การอภิปรายผลการวิจัย
 1. ความหมายของประสบการณ์ของหวัหน้าหอผู้ป่วย 
ในการบริหารงานตามแนวคิด OKRs จากการศึกษาในครัง้นี้ 

ผู้ให้ข้อมูลได้ให้ความหมายของประสบการณ์ท่ีใกล้เคียงกัน 
ว่าเป็นการบริหารงานแบบมุ่งเป้า การตั้งเป้าหมายต้องมีการ
ค�านึงถึงเป้าหมายของ OKRs ในระดับที่สูงกว่าเราเสมอ1,9 

และมีความสอดคล้อง (alignment) กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ของโรงพยาบาล10 มีการถ่ายทอดไปสู่ผู้ปฏิบัติงานแต่ละ
ระดับภายในองค์กรอย่างชัดเจน ทุกต�าแหน่งต้องรู้ว่าตนเอง 
ต้องท�าอะไร เพือ่ให้บรรลเุป้าหมายในจดุเดียวกัน มกีารก�าหนด 
ระยะเวลาในการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน9 โดย
ระยะเวลาในการท�า OKRs ในหน่วยงานส่วนใหญ่จะท�า 
OKRs รายปีหรือรายไตรมาสเท่านั้น9,11 เนื่องจากนโยบาย
จากคณะแพทย์จะมีการเปลี่ยนเรื่องในการท�า OKRs ทุกปี 
เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป10  
เพราะโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว1 มีการคิดหาวิธ ี
การบรรลเุป้าน้ันๆ ตามแต่ละบรบิทของหน่วยงานท่ีแตกต่างกนั 
ซ่ึงตรงกับงานวิจัยท่ีพบว่า การต้ังเป้าหมายด้วย OKRs 
ช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างแรงจูงใจแบบมีอิสระได้มากกว่า
การต้ังเป้าหมายแบบเดิม12 และน�า OKRs เข้ามาขบัเคลือ่น
การบริหารงานเป็นความท้าทายที่ต้องท�าให้เกิดผลส�าเร็จ 
แต่หากมีปัจจัยเข้ามาแทรกหรือเหตุการณ์เข้ามากระทบ
และคาดว่าผลกระทบน้ันจะส่งผลต่อความส�าเร็จที่จะเกิดขึ้น  
การท�า OKRs จะมีความยืดหยุ่น11 สามารถปรับเปลี่ยนวิธี
การเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายตามที่ต้องการ การวัดผลการท�า 
OKRs มีการวัดผลลัพธ์ทุกไตรมาส ผลลัพธ์จะรายงานเป็น
ตัวเลข 
 2. วิธีการของหัวหน้าหอผู้ป่วยในการบริหารงาน 
ตามแนวคิด OKRs ในระยะแรกของการท�า OKRs หัวหน้า
หอผู้ป่วยจะต้องเรียนรู้ท�าความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดของ 
OKRs ก่อนการน�ามาใช้จรงิทัง้หน่วยงาน9 ให้ทราบถึงปัญหา 
และอุปสรรคในการด�าเนินการ รวมถึงเรียนรู้กระบวนการ
การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงจากการด�าเนินการและจาก
ประสบการณ์การท�างานในหอผู้ป่วย (ร้อยละ 50) มากกว่า 
20 ปี คณะแพทย์ได้ก�าหนดทิศทางมาให้หัวหน้าหอผู้ป่วย
ท�าโครงการเก่ียวเน่ืองกับเรื่องที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาเพื่อตอบโจทย์ SO ของโรงพยาบาลในปีน้ันๆ 
โดยหัวหน้าหอผู้ป่วยมีการระดมความคิดกับบุคลากรภายใน
หอผู้ป่วยเพื่อคิดโครงการหรืองานที่จะท�า OKRs ราย
ไตรมาสหรือรายปี9 ให้สอดคล้องกับบริบทของหอผู้ป่วยและ
ตอบโจทย์ความต้องการของคณะแพทย์ 
 หัวหน้าหอผู ้ป ่วยมีการท�างานที่สอดคล้องกับ
แนวทางการท�างานของผู้ตรวจการพยาบาล ที่ครอบคลุม 
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การเขียนรายงาน การด�าเนินโครงการ/กิจกรรม และได้น�า 
วิธีการนี้มาใช้กับผู้ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วย เพื่อให้ง่ายและใช้ 
เวลาเรียนรู้ที่รวดเร็ว จากนั้นจึงมีการเลือกคนที่จะรับผิดชอบ 
OKRs เรื่องนั้นๆ โดยเลือกจากความรับผิดชอบเดิมที่ท�าอยู่ 
แล้วเพื่อต่อยอดงาน เลือกจากมีความสนใจเรื่องที่ตรงกับ 
OKRs หรือเลือกจากบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีไฟ 
พร้อมส�าหรบัการท�างาน ตามความเหน็เหมาะสมของหวัหน้า 
ในแต่ละหอผู้ป่วย เป็นต้น
 นอกจากน้ี คณะแพทย์มกีารส่งเสรมิการเรยีนรูเ้รือ่ง 
OKRs ก่อนการน�าลงสู่การปฏิบัติงานจริงให้กับหัวหน้าหอ
ผู้ป่วยทุกคนผ่านทางการอบรม จากข้อมูลการศึกษากลุ่ม
ตัวอย่าง ร้อยละ 100 และมีการแจกหนังสือเกี่ยวกับ OKRs 
เพื่อเป็นการเสริมความเข้าใจให้กับหัวหน้าหอผู้ป่วยทุกคน
ได้อ่านศึกษาท�าความเข้าใจ นอกเหนือจากการเข้าร่วมอบรม 
การเรียนรู้จัดเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ11 และกระบวนการ
การถ่ายทอดความรู้ท่ีหัวหน้าได้อบรมมาให้กับผู้ปฏิบัติงาน
ในหอผู้ป่วยเป็นบทบาทที่ส�าคัญของหัวหน้า เป็นการช่วยให้
บุคลากรในหอผู้ป่วยได้เรียนรู้ OKRs เพื่อค้นหาว่าบุคลากร
ก�าลังเรียนรู้และพยายามที่จะท�าอะไร เป็นการช่วยบุคลากร 
ให้มีการสร้างผลงานในอนาคต ให้สอดรับกับนโยบายของ
โรงพยาบาล11 วิธีการถ่ายทอดความรู้จะมีความหลากหลาย
ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ บางครั้งเป็นการสอนในหน้างานเมื่อ
ปฏิบัติจริงว่ามีปัญหาและอุปสรรคเกิดขึ้นอย่างไร ร่วมกันหา
วิธีการปรับปรุงแก้ไข บุคลากรได้รับการ feed back ทันที 
ท�าให้เห็นภาพความก้าวหน้าในงานได้ชัดเจนและมีความ
โปร่งใส9 มีการประชุมวอร์ดเพื่อแจ้งบุคลากรเกี่ยวกับการท�า 
OKRs ซึ่งจะเห็นได้จากผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่จะเลือกใช้วิธีนี้ 
เป็นวิธีการที่บุคลากรสามารถเรียนรู้ร่วมกัน หัวหน้ามีการน�า
วงจรคุณภาพ PDCA เข้ามาใช้ในการถ่ายทอดความรูใ้ห้กับ
บคุลากร และร่วมกันคดิวเิคราะห์เรือ่งท่ีจะท�า OKRs ภายใน
หน่วยงาน เมื่อมีการประชุมวอร์ดเรียบร้อยแล้ว จะมีการน�า
ความรู้ติดบอร์ดเพื่อให้ทุกคนได้อ่าน และมีการท�า one page 
ไว้ในหน้าจอคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นแนวทางในการเขียนงาน
ให้ไปในทิศทางเดียวกัน
 การติดตามผลการท�า OKRs ในหน่วยงานระหว่าง 
ไตรมาส มีการก�าหนดระบบการติดตามผลความคืบหน้าเป็น 
ระยะตามความเหมาะสม จากผู้ให้ข้อมูลมีการนัดประชุม 
ช่วงเช้าก่อนการท�างาน เป็นการเล่าถึง OKRs โดยใช้เวลา
สั้นๆ เพื่อเป็นการกระตุ้นความก้าวหน้า เพื่อช่วยเหลือแก้ไข 
ปัญหาแต่เน่ินๆ1 และมีการติดตามรายไตรมาสเมื่อพบว่า 

ผลการปฏิบัติงานมีแนวโน้มไม่ส�าเร็จหรือบางเรื่องไม่เป็นไป
ตามที่คิดไว้ หัวหน้าและผู้ปฏิบัติงานสามารถขยายระยะเวลา
หรือปรับเปลี่ยนกระบวนการการปฏิบัติงานเพื่อให้สอดรับ 
กับเป้าหมายที่วางไว้10 การก�าหนดระยะเวลาการติดตาม
ผลงานมีการตกลงกันเป็นท่ีแน่ชัดในหน่วยงานว่าจะมีระยะ 
เวลาในการติดตาม ในหน่วยงานมกีารตกลงกันระหว่างการท�า 
OKRs หัวหน้ามีการรับฟังผู้ปฏิบัติงานให้สะท้อนถึงความ
คิดเห็น ความรู้สึกต่างๆ หลังจากที่ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้
ค�าปรึกษาและค�าแนะน�าเพิ่มเติม9 และเป็นการประเมินความ
ก้าวหน้า11

 3. ปัญหาและอุปสรรคของหัวหน้าหอผู้ป่วยใน
การบริหารงานตามแนวคิด OKRs ถือได้ว่า OKRs เป็น 
เครื่องมือบริหารที่มีการน�ามาประยุกต์ใช้ในระบบการบริหาร 
โรงพยาบาลช่วงแรกๆ เป็นส่ิงใหม่และยงัไม่แพร่หลายมากนัก 
แต่จากการศึกษารายงานพบว่า OKRs สามารถต้ังเป้าหมาย 
เพื่อเพิ่มผลลัพธ ์ด ้านสุขภาพด ้านความพึงพอใจของ 
ผู้รับบริการ ลดการกลับมารักษาซ�้าในโรงพยาบาลได้13 
แม้ว่าจะมีองค์กรขนาดใหญ่หลายๆ แห่งน�าไปใช้แล้วประสบ
ความส�าเร็จอย่างก้าวกระโดดก็ตาม แต่ก็เป็นในเชิงของการ
ท�าธุรกิจ ดังนั้น การท�า OKRs จึงถือได้ว่ามีความท้าทาย 
มากส�าหรับผู้บริหารโรงพยาบาล โดยระยะแรกจากข้อมูล 
การศกึษากลุม่ตัวอย่าง หวัหน้าหอผู้ป่วยทกุรายผ่านการอบรม 
OKRs มีประสบการณ์ในการเรียนรู้จากกรอบของ QA มา
ก่อนและมีอายุการท�างานในคณะแพทย์เฉลี่ย 28.6 ปี ท�าให้
การปรับตัวในการเรียนรู้เรื่อง OKRs ไม่ยาก แต่เพราะเป็น
เรื่องใหม่จึงอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจ
 นโยบายของคณะแพทย์มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ท�าให้ต้องเปลี่ยนเรื่องที่ท�า OKRs ทุกปี โดยที่
บางครั้งเรื่องเดิมยังไม่เสร็จสมบูรณ์ จากข้อมูลผู้ปฏิบัติ
ค่อนข้างท่ีจะยุ่งยากใจท่ีจะท�าเพราะไม่ใช่เรื่องง่าย หัวหน้า 
ยังไม่สามารถเกิดความเข้าใจหลักการของการท�า OKRs 
ได้อย่างดี ซ่ึงตรงกับงานวิจัยท่ีพบว่าอุปสรรคส�าคัญ คือ 
การขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการก�าหนดเป้าหมาย 
การรวบรวมตัวชี้วัด ท�าให้ไม่สามารถน�า OKRs มาใช้เป็น 
เครือ่งมอืในการบรหิารโครงการเป็นอย่างดี11 เมือ่ท�าโครงการ/ 
กิจกรรมไม่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้ปฏิบัติงานเข้าใจได้
อย่างชัดเจน เป็นเพียงการบอกกล่าวสั้นๆ เพื่อขับเคลื่อน
การท�างานเท่านั้น เพราะการก�าหนด OKRs ระดับบุคลากร 
ยังเป็นเรื่องใหม่และยากส�าหรับบุคลากร10 เน่ืองจากคณะ
แพทย์มีการบริหารงานโดยใช้แนวคิด OKRs เป็นระยะเวลา 
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2 ปี และเมื่อย้อนกลับไปดูการจัดอบรมเก่ียวกับ OKRs  
มีการให้เฉพาะหัวหน้างานเท่าน้ันท่ีมีโอกาสเข้าร่วมและ
เรียนรู้ ซึ่งบางครั้งหัวหน้างานหอผู้ป่วยไม่สามารถรับรู้และ
เข้าใจได้ทั้งหมด เมื่อมาสื่อสารกับผู้ปฏิบัติงานอาจท�าได้ไม่
ครอบคลุม และการสื่อสารอาจจะไม่ครบถ้วน 
 นอกจากน้ีความแตกต่างเก่ียวกับความส�าเร็จของ
องค์กรระหว่าง OKRs กับ KPI ที่มีการใช้เป็นเครื่องมือ
การบริหารเดิม ก็ท�าให้เกิดปัญหาตามมาเช่นกัน เนื่องจาก 
ผู้ปฏิบัติงานคุ้นชินกับการใช้ KPI มานาน ซ่ึงตรงกับ
งานวิจัยท่ีพบว่าพนักงานไทยคุ้นเคยกับการท�างานโดยใช้ 
KPI มากกว่า OKRs14 เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงนโยบายมาใช้ 
OKRs ในการบรหิารงาน จงึต้องปรบัตนเองให้มคีวามพร้อม 
กับการเปลี่ยนแปลง มีการเรียนรู้ OKRs ใหม่ การต้อง 
เรียนรู้อะไรใหม่ๆ ท�าให้หัวหน้าหอผู้ป่วยบางท่านเกิดความ 
รูสึ้กต่อต้าน แต่ก็เป็นเพยีงช่วงแรกเท่าน้ัน หลงัจากได้ลงมอื 
ปฏิบัติได้ระยะหนึ่ง เกิดการยอมรับ หลังจากการท�า OKRs 
ในคณะแพทย์ 2 ปี ได้เหน็ประเด็นเก่ียวกบัการความต้องการ 
การ feedback จากผู้บริหารเรื่องการท�างาน เพื่อจะได้รับ
ทราบข้อผิดพลาดและน�ามาแก้ไขปรับปรุงการท�างานท่ีมี
ประสิทธิภาพ หรือปรับปรุงเพื่อให้ตรงกับความต้องการของ
องค์กรให้มากขึ้น 
 ข้อจ�ากัดของการศึกษา 
 การศึกษาครั้งน้ีท�าการศึกษาเฉพาะกลุ่มหัวหน้าหอ
ผู้ป่วยที่ได้รับการอบรม OKRs เท่านั้น อาจต้องขยายผล 
การศึกษาในกลุ่มหัวหน้าหอผู้ป่วยท่านอื่น เพื่อสามารถ
อ้างอิงเป็นภาพรวมต่อไปได้ รวมทั้งหัวหน้าหอผู้ป่วยที่เพิ่ง
รับการแต่งตั้งใหม่ 
 สรุป
 ผลการวิจัยสะท้อนประสบการณ์ของหัวหน้าหอ 
ผู้ป่วยในการบริหารงานตามแนวคิด OKRs ใน 3 ลักษณะ 
ได้แก่ 
 1) การให้ความหมายของประสบการณ์ของหัวหน้า 
หอผู้ป่วยในการบริหารงานตามแนวคิด OKRs ผู้ให้ข้อมูล 
อธบิายว่าเป็นการบรหิารงานแบบมุง่เป้าและมคีวามสอดคล้อง 
(alignment) กับวิสัยทัศน์ พันธกิจของโรงพยาบาล เพื่อให้ 
บรรลุเป้าหมายในจุดเดียวกัน มีการก�าหนดระยะเวลาใน 
การประเมินผลการปฏิบั ติงานที่ชัดเจนเป ็นรายปีหรือ 
รายไตรมาส การน�า OKRs เข้ามาขับเคลื่อนการบริหารงาน 
เป็นความท้าทายใหม่ที่ต้องท�าให้เกิดผลส�าเร็จ แต่หากมี 
ปัจจัยเข้ามากระทบและคาดว่าผลกระทบน้ันจะส่งผลต่อ 

ความส�าเร็จที่จะเกิดขึ้น การท�า OKRs มีความยืดหยุ่น
สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายตามที่
ต้องการ และการวัดผลการท�า OKRs มีการวัดผลลัพธ์ทุก
ไตรมาส ผลลัพธ์จะรายงานเป็นตัวเลขเท่านั้น
 2) วิธีการของหัวหน้าหอผู้ป่วยในการบริหารงาน 
ตามแนวคิด OKRs โดยหัวหน้าหอผู้ป่วยจะเป็นผู้คิดริเริ่ม
โครงการขึ้นมาท�าร่วมกันในหน่วยงาน ก�าหนดหัวข้อเรื่องที่
จะท�า มีการระดมความคิดภายในหน่วยงานว่าจะท�าอย่างไร 
เพื่อให้เกิดผลส�าเร็จ ซึ่งการท�างานจะสอดคล้องกับแนวทาง
การท�างานของผู ้ตรวจการเพื่อให้การด�าเนินงานไปใน
ทิศทางเดียวกัน มีการเลือกคนที่เหมาะสมเข้ามาร่วมใน 
การด�าเนินโครงการ และหัวหน้าหอผู้ป่วยจะเป็นผู้ถ่ายทอด
ความรู้ให้กับผู้ร่วมท�าโครงการ จากนั้นมีการติดตามประเมิน
ผลการปฏิบัติงานอีกครั้ง
 3) ปัญหาและอุปสรรคของหัวหน้าหอผู้ป่วยใน 
การบริหารงานตามแนวคิด OKRs ซ่ึงหัวหน้าหอผู้ป่วย
ยังไม่เข้าใจหลักการของการท�า OKRs ได้ทั้งหมด เมื่อมา
ส่ือสารกับผู้ปฏิบัติงานอาจท�าได้ไม่ครอบคลุม รวมถึงความ
แตกต่างระหว่างการบริหารงานโดยใช้ OKRs กับ KPI ที่มี 
ความแตกต่างกันในขั้นตอนของการด�าเนินการ นอกจากน้ี
หัวหน้าหอผู้ป่วยยังต้องการ feedback จากผู้บริหารเรื่อง 
การท�างาน เพื่อจะได้รับทราบข้อผิดพลาดและน�ามาแก้ไข
ปรับปรุงการท�างานที่มีประสิทธิภาพ 
 ข้อเสนอแนะและการน�าไปใช้
 1. ด้านการบริหารการพยาบาล เป็นข้อมูลพื้นฐาน 
ในการวางแผนพัฒนาบุคลากรเก่ียวกับการน�าเครื่องมือ 
คุณภาพ OKRs มาพัฒนางานด้านการพยาบาลเพื่อตอบ
โจทย์กลยุทธ์ของการบริการด้านสาธารณสุข
 2. จากข้อมูลท่ีได้ พบว่า หัวหน้าหอผู้ป่วยยังไม่ 
ตกผลึกหรือเข้าใจแจ่มแจ้งเกี่ยวกับ OKRs จากผลการ
วเิคราะห์เชงิลกึ ดังน้ันผู้บรหิารท่ีเก่ียวข้องทกุฝ่ายต้องร่วมกัน 
หาแนวทางการเพิ่มสมรรถนะของหัวหน้าหอผู้ป่วยให้มี
ความเข้าใจ มกีารทบทวนความเข้าใจและให้ความรูเ้ป็นระยะ 
ตลอดถึงการ feedback เอกสารรายงานทีห่วัหน้าน�าส่งข้อมลู 
เพื่อให้หัวหน้าหอผู้ป่วยเข้าใจวิธีการท�างานที่มากขึ้น
 3. ด้านการปฏิบัติการพยาบาล จากข้อมูลที่ได้
จากผู้ให้ข้อมูล พบว่าการถ่ายทอดความรู้เรื่อง OKRs สู่ 
ผู ้ปฏิบั ติงานยังต ้องมีการปรับปรุงกระบวนการอย ่าง 
ต่อเน่ืองจากประเด็นที่สังเคราะห์ในเรื่องของ Evidence 
based ที่พบว่า มีหัวหน้ารู้เรื่องเพียงคนเดียวในหอผู้ป่วย 
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จึงควรขยายจ�านวนให้ผู้ปฏิบัติงานคนอื่นมีความรู้เก่ียวกับ 
OKRs เพื่อสามารถน�ามาสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ เพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้ตั้งไว้
 4. ด้านการวิจัย จากลักษณะการบริหารงานภายใต้ 
แนวคิด OKRs ที่พบว่าหัวหน้าเป็นผู้รู้เรื่องนี้คนเดียวและ
ด�าเนินการหลัก จึงควรท�าวิจัยเรื่องการพัฒนาการส่ือสาร
การน�า OKRs ไปใช้ในองค์กร

การมีส่วนร่วมในการเขียนบทความ
 บทความวิจัยในครั้งน้ีผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยทุกคนมีส่วนร่วม
ในการเขียนบทความวิจัยท้ังหมดต้ังแต่การต้ังค�าถาม การก�าหนด
วัตถุประสงค์การวิจัย การออกแบบและการวิเคราะห์ข้อมูลรวมท้ัง 
การอภิปรายผล

การมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
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