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Objectives and Key Results
หนึง่ ในเครือ่ งมือการบริหารองคกรทีไ่ ดรบั การกลางถึงอยางมากในปจจุบนั ไดแก แนวคิดทีเ่ รียกวา Objective and Key Results
หรือเรียกยอๆ วา OKRs เปนแนวคิดทีน่ บั วานาสนใจและเปนประโยชนในการพัฒนาองคกร แนวคิดนีเ้ กิดขึน้ ทีบ่ ริษทั Intel และถูกนํามา
ใชกบั บริษทั Google และมีสว นชวยให Google กลายเปนบริษทั ทีป่ ระสบความสําเร็จในระดับโลกในปจจุบนั องคกรชัน้ นําระดับโลก เชน
Intel, Google, LinkedIn, Twitter Uber หรือในไทย เชน AIS dtac เปนตน เลือกใชเครื่องมือตั้งเปาหมาย (Goal Management)
ตัวนี้ เปนเครื่องมือสําคัญในการขับเคลื่อนองคกรไปสูความสําเร็จ เพราะมีเปาหมายที่เห็นไดชัดเจน และมีพันธกิจที่ชี้ไปถึงวิธีเดินทาง
สูเปาหมายไดเขาใจงาย รวมถึงนําไปปฎิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น

OKRs คืออะไร
Objectives and Key Results หรือ OKRs ไมใชแนวคิดใหม
แตเปนการตอยอดมาจากแนวคิด Management by Objectives
(MBOs) โดย MBOs มีจุดเนนอยูที่การสรางวัตถุประสงคเปนหลัก
อยางไรก็ตาม วัตถุประสงคบางขออาจมีความคลุมเครือไมชดั เจน
ทําใหผูปฏิบัติงานเกิดความไมแนใจวาวัตถุประสงคที่ตั้งไวนั้น
มีความหมายอยางไร ตัวอยางเชน การตัง้ วัตถุประสงควา “ทํางาน
อยางมีประสิทธิภาพ” อาจจะทําใหเกิดความไมแนใจวา “ประสิทธิภาพ”
วัดอยางไร เพือ่ ตอบคําถามดังกลาว จึงมีการนําเสนอแนวคิดการวัด
วัตถุประสงคที่ตั้งไว โดยเรียกสิ่งที่วัดนี้วา “ผลลัพธที่สําคัญ”
(Key Results) ผลลัพธที่สําคัญ เปนหลักฐานที่วัดผลได และพิสูจน
ไดวาวัตถุประสงคที่ตั้งไวนั้นบรรลุผลตามที่คาดหวังไวหรือไม
เชน จากตัวอยาง “ทํางานอยางมีประสิทธิภาพ” ทีเ่ ปนวัตถุประสงคนน้ั
ผลลัพธทส่ี าํ คัญอาจจะเปน “ตนทุนลดลงรอยละ 10” หรือ “ทํางาน
ใหเสร็จภายใน 10 วัน” หรือ “มีความผิดพลาดของการทํางาน
ตํ่ากวารอยละ 10” เปนตน
OKRs เปนการตัง้ วัตถุประสงค (Objectives) และกําหนดตัววัดผล
ที่ทําใหบรรลุวัตถุประสค (Key Results) ริเริ่มใชโดย Andy Grove
ประธานคณะกรรมการบริหารบริษัท Intel ซึ่งเปนองคกรหนึ่ง
ที่นําแนวคิด MBOs มาใช Andy Grove ไดนําเอาหลักการของ
ผลลัพธทส่ี าํ คัญมาใชในบริษทั Intel รวมถึงตีพมิ พในหนังสือ High
Output Management และกลายเปนจุดเริ่มตนของแนวคิด OKRs
แตยังไมแพรหลายมากนัก จนกระทั้งเมื่อ John Doerr ไดลาออก
จาก Intel และไดแนะนําให Larry Page และ Sergey Brin ผูบริหาร
ของบริษัท Google ไดรูจักระบบ OKRs และ Google ไดนําเอา
ระบบ OKRs มาใชตง้ั แตคราวทีเ่ ริม่ กอตัง้ บริษทั ใหมๆ ในชวงปลายยุค 90s
และทําให OKRs เปนที่รูจักมากขึ้น โดยบริษัท Startup ตางๆ เชน
LinkedIn Spotify และอื่นๆ ก็ไดนําเอาระบบนี้ไปใช

เหตุการณสําคัญที่ทําให OKRs เปนที่รูจักและเปนเครื่องมือ
ที่องคกรตางๆ นําไปใช คือการที่ Google นํา OKRs มาตั้งเปาหมาย
ใหกับผลิตภัณฑใหมของบริษัท คือ Google Chrome ที่เริ่มเปดตัว
ครัง้ แรกในป พ.ศ.2551 โดยคราวนัน้ ทาง Google ไดตง้ั OKRs ไววา
Objective : จะตองสรางบราวเซอรยคุ ใหมออกมาสูต ลาดใหได
Key Results : ใน 1 สัปดาหจะตองมีผูใชงาน (Active Users)
จํานวน 20 ลานคน
ผลปรากฏวา Google Chrome ไมสามารถบรรลุเปาหมาย
OKRs ที่ตั้งไว แตหัวใจสําคัญของการตั้ง OKRs ที่ Google ยึดถือ
ก็คือการทําใหพนักงานรูสึกตื่นเตนและตื่นตัวกับสิ่งที่ตนกําลัง
จะทําตลอดเวลามากกวา และยิ่งกวานั้นการตั้ง OKRs ที่ทาทายนี้
ยังทําใหทุกคนพรอมกาวออกจาก Comfort Zone ของตัวเอง เพื่อ
รวมกันผลักดันใหองคกรประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค
ทีต่ ง้ั ไว และนัน่ เปนอีกหนึง่ จุดเปลีย่ นความคิดให Larry กับ Sergey
หันมาคิดทบทวนใหม หันมาใสใจกับเปาหมายของการสรางสรรค
ที่แทจริงแทน จนเกิดเปน Objective ใหมที่วา “เราควรสรางเว็บ
ที่เปลี่ยนหนาไดราวกับการพลิกนิตยสาร”
การตัง้ OKRs ทีด่ เู หมือนจะเพอฝน หลักลอย แตกลับสามารถ
มองเห็นเปาหมายการพัฒนาผลิตภัณฑไดอยางชัดเจน ทําใหทกุ คน
มุงพัฒนาผลิตภัณฑไปในหนทางนั้นอยางรวมแรงรวมใจ นํามาสู
การตัง้ OKRs ในขัน้ ตอไปทีล่ งลึกลงไปในระดับทีม โดยตัง้ Objective
ขึน้ มาใหม แตยงั คงใช Key Results วัดผลเดิม
Objective : ตองทําใหแอพพลิเคชั่นตางๆ ทํางานบน Google
Chrome ไดอยางรวดเร็วเหมือนบนหนา Desktop
Key Results : ใน 1 สัปดาหจะตองมีผูใชงาน (Active Users)
จํานวน 20 ลานคน
ครัง้ นี้ Google ประสบความสําเร็จอยางมาก ผานไปแค 4 สัปดาห
เทานั้น Google Chrome ก็สามารถปฏิบัติการไดไวกวา Firefox
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ถึง 10 เทา และไวกวา 20 เทา ภายในระยะเวลา 2 ป หลังจากนั้น
Google Chrome ก็สามารถบรรลุ OKRs ไดสําเร็จ โดยมีผูใชงาน
เกิน 20 ลานคนตอสัปดาห ความสําเร็จครั้งนี้เองทําใหคนรูจัก
OKRs และหันมาสนใจกันมากขึ้น ในสวนขององคกร Google เอง
ก็เชนกัน มีการเชื่อมั่นใน OKRs และปรับใชกับองคกรตลอดจน
ผลิตภัณฑตางๆ อยางสม่ําเสมอ ทั้งสําเร็จบาง และลมเหลวบาง
สลับกันไป แตนั่นยิ่งทําให Google เขาใจแกนแทของ OKRs และ
นํามาใชใหเกิดประโยชน และสรางประสิทธิภาพใหกับบุคลากร
ไดเปนอยางดี
ตอมาในป พ.ศ.2552 Google ตั้งเปาหมายที่ใหญกวาเดิม
ดวยการตั้งเปาหมาย OKRs ผูใชงาน Chrome ที่ 50 ลานคนตอ
สัปดาห แตผลปรากฏวาลมเหลวเพราะมีผูใชงานเพียง 38 ลานคน
เทานั้น
ในป พ.ศ.2553 แทนที่ Google จะทําตามเปาหมายเดิม กลับตัง้
OKRs ใหทีม Chrome ใหมวา ตองมีผูใชงานตอสัปดาหที่ 100
ลานคน แตผลปรากฏวาครั้งนี้ Google ทําไดสําเร็จ
ครั้งนี้ Google ทําทุกวิถีทางเพื่อไปใหถึงเปาหมาย โดยเริ่ม
ตั้งแตปรับแนวทางธุรกิจ ทําแคมเปญ “Chrome Fast” ในสหรัฐ
อเมริกาเพือ่ สรางการรับรูใ นวงกวางมากขึน้ ตามดวยเปดตัว Chrome
สําหรับระบบปฏิบัติการ iOS และ Linux เพื่อขยายตลาดออกไป
ใหมากกวาระบบ Windows ที่มีอยู
นอกจากนั้นยังทําสิ่งเล็กๆ บางอยาง เชน แจงเตือนผูใชงาน
ที่มี Chrome อยูแตไมไดใช และที่นาเหลือเชื่อคือวิธีการนี้ไดผล
มากกวาที่คิด เพราะในไตรมาสนั้น (ไตรมาส 3/2553) Chrome
มีผูใชงานจาก 87 ลานคนเปน 107 ลานคน และไมนานหลังจากนั้น
Chrome ก็มีผูใชงานถึง 111 ลานคนตอสัปดาห และเพิ่มตอไป
เรื่อยๆ ในป พ.ศ.2561 นับสถิติเพียงแคบนมือถืออยางเดียว พบวา
Chrome มีผูใชงานเกิน 1 พันลานคนตอวัน
Objectives and Key Results เปนแนวทางการบริหาร
จัดการที่มีองคประกอบสําคัญ คือ วัตถุประสงค และผลลัพธ
ทีส่ าํ คัญ โดย “วัตถุประสงค” หรือ “Objectives” เปนเปาหมายเชิงคุณภาพ
ทีก่ าํ หนดขึน้ เพือ่ เปนทิศทางในการขับเคลือ่ นองคกร เปนการบอก
จุดมุง หมายขององคกรในระดับตางๆ สวน “ผลลัพธทส่ี าํ คัญ” หรือ
“Key Results” เปนวิธกี ารทําใหบรรลุจดุ มุง หมายทีต่ ง้ั เปาหมายไว
โดยกํ า หนดเป น ดั ช นี ห รื อ ตั ว บ ง ชี้ ใ นเชิ ง ปริ ม าณที่ วั ด ระดั บ
ความสําเร็จของวัตถุประสงคหรือเปาหมายเชิงคุณภาพที่ตั้งไว
OKRs เปนการบริหารจัดการที่ถายเทอํานาจการบริหาร
ที่เนนการมีสวนรวมจากบุคลากรทุกระดับในองคกร กลาวคือ
ขณะที่ ผู บั ง คั บ บั ญ ชาเป น ผู กํ า หนดวั ต ถุ ป ระสงค อั น เป น
เปาหมายหลักที่ถายทอดมาจากวิสัยทัศนหรือกลยุทธองคกร
ผูใตบังคับบัญชาทั้งในระดับบุคคลและทีมจะมีหนาที่ในการ
กํ า หนดเป า หมายตามหน า ที่ ข องตนเพื่ อ ให ไ ด ม าซึ่ ง ผลลั พ ธ
ที่ ต อบสนองต อ วั ต ถุ ป ระสงค ที่ เ ป น เป า หมายหลั ก นั้ น ต อ ไป

454

ปกษหลัง เมษายน พ.ศ.2563

การกําหนดวัตถุประสงค หรือเปาหมายที่ดีจะตองมีลักษณะ
ทีท่ า ทายแตไมยากจนเกินความสามารถ สวนผลลัพธทส่ี าํ คัญจะตอง
เชื่อมโยงกับวัตถุประสงค สามารถดําเนินการใหบรรลุผลสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคไดอยางชัดเจน และวัดและประเมินผลได
ระบบ OKRs จะทําใหบุคลากรในองคกรรูวิธีการปฏิบัติงาน
ให บ รรลุ เ ป า หมายขององค ก รในทิ ศ ทางเดี ย วกั น ซึ่ ง จะทํ า ให
องคกรกาวไปขางหนาอยางรวดเร็ว ขอดีของ OKRs คือ บุคลากร
ทุกคนทํางานเพื่อจุดมุงหมายเดียวกัน สามารถสรางวินัย และ
การใสใจจดจอกับงาน ตลอดจนการสรางกระบวนการทํางาน
ที่ชัดเจนและสามารถวัดผลได
Objectives are what you want to have
accomplished and Key Results are how I’m
going to get that done.
John Doerr
OKRs มีลกั ษณะเดนทีแ่ ตกตางจากเครือ่ งมือตัง้ เปาหมายและ
วัดผลตัวอื่นๆ OKRs จะกําหนดเปาหมายหรือ Objective เพียง
ไมกขี่ อ และจะตัง้ เปาหมายเปนรายไตรมาส (Quarter) ไมใชหนึง่ ป
เหมือนเครื่องมืออื่นๆ เพื่อใหบุคลากรสามารถจดจอกับเปาหมาย
และมุงมั่นทําจนสําเร็จใหได นอกจากนี้ หลักการที่นิยมในการตั้ง
OKRs มักตั้งแบบ “เกินตัว” หรือไกลกวาความสําเร็จเดิม เพื่อ
ผลักดันใหทั้งคนและองคกรเติบโตไดอยางรวดเร็ว OKRs จึงมี
ขอไดเปรียบกวาเครื่องมืออื่นๆ เชน
• ยืดหยุนและทันความเปลี่ยนแปลง OKRs มีหลักการตั้ง
เปาหมายเปนไตรมาสหรือเพียง 3 เดือน หากเกิดความเปลีย่ นแปลง
หรือมีเหตุการณไมคาดคิดเกิดขึ้นสามารถปรับทิศทางองคกร
ใหทันกับโอกาสใหมๆ
• เปดโอกาสใหเกิดการเรียนรู ทัง้ จากขอผิดพลาดและอุปสรรค
ที่ขัดขวางไมใหบรรลุเปาหมายได เพื่อหาวิธีการที่ไดผลดีกวาใน
ไตรมาสตอไป
• ทลายขีดจํากัดความสามารถและความเปนไปได เพราะ
การตั้ง OKRs มักจะตั้งเปาหมายที่ไกลกวาที่เคยทําได ในระยะเวลา
ที่จํากัดเพียง 3 เดือน ชวยใหคนทํางานหรือองคกรพรอมเอาชนะ
ความสําเร็จเดิม และออกไปพบความเปนไปไดใหมๆ
• ใหความสําคัญกับการพัฒนาคน ดวยการประเมินที่ไมได
ตองการความสําเร็จทีส่ มบูรณ แตยงั เหลือพืน้ ทีส่ าํ หรับความทาทาย
และความผิดพลาดที่ทําใหเกิดการเรียนรูเพื่อใหคนพัฒนาตัวเอง
นอกจากนี้ ทุกคนในองคกรจะตองมีสว นรวมในการตัง้ OKRs ของ
องคกร
• เปดทางสําหรับความคิดสรางสรรค เนือ่ งจากการมีสว นรวม
ในการคิด OKRs ของทุกคนในองคกร อาจทําใหพบกับแนวคิด
ใหมๆ โดยแนวคิดทีใ่ ชไดอาจมาจากคนทีป่ ฏิบตั งิ านจริง ไมใชผบู ริหาร
หรือคนที่วางกลยุทธเทานั้น



