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ถาจะกลาวถึงเร่ืองราวเก่ียวกับการวัดผลการปฏิบัติงานขององคกร เราก็มักจะไดยินกรอบ

แนวคิดตาง ๆ  เชน Balanced Scorecard หรือการใช KPIs เพื่อวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ของแตละหนวยงาน แตหลายทานก็อาจจะเคยเผชิญกับสถานการณที่ไมพึงประสงคอันเกิดจากการ

วัดผลเหลาน้ี เชน การถูกวัดในสิ่งที่ไมไดเกี่ยวของกับการทํางาน การตั้งคาเปาหมายท่ีสูงหรือตํ่า

จนเกินไป หรือการขาดโอกาสในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการวัดผล
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สิ่งเหลานี้เอง ทําใหหลายองคกรพยายามคนหาระบบการวัดผลที่จะเหมาะสมกับองคกร อันจะนําไปสูการทํางานที่

ประสบผลสําเร็จ โดยในระยะหลัง ๆ  นี้ หลายทานอาจจะเร่ิมไดยินแนวคิดที่เรียกวา OKRs ซึ่งยอมาจากคําวา Objective 

and Key Results

จริง ๆ  แลว แนวคิดนี้ ไมใชแนวคิดใหมที่เพิ่งเกิดขึ้น รากฐานของแนวคิดนี้มาจากแนวคิดที่เรียกวา MBO หรือ 

Management by objectives ที่คิดคนโดย Professor Peter Drucker กูรูคนสําคัญของวงการการจัดการองคกร แนวคิด

ของ MBO เนนวาการทํางานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น จะตองมีการตั้งวัตถุประสงคที่มีความชัดเจน

ตอมา Andy Grove ซึ่งเปน CEO ของบริษัท Intel Corporation ไดรับเอาแนวคิด MBO มาใชกับบริษัท และ

ปรับใหกลายเปนหลักการท่ีเรียกวา OKRs ในท่ีสุด อยางไรก็ตามบริษัทที่ทําให OKRs กลายเปนที่รูจักในวงกวางกลับไมใช 

Intel แตเปน Google ซึ่งเปนบริษัทที่ทุกคนรูจักทั่วโลก โดย John Doerr ซึ่งเคยทํางานรวมกับ Andy Grove ที่ Intel 

และเปนหนึ่งในผูลงทุนในบริษัท Google ในยุคแรก ๆ  ไดแนะนําให Google นําเอาแนวคิดนี้ไปใช และเมื่อ Google นําไป

ใชแลวประสบความสําเร็จ บริษัท Startup ทั้งหลายใน Silicon Valley ก็ไดมีความสนใจนําเอาไปใชเชนกัน

ปจจุบัน OKRs เปนระบบการวัดผลท่ีไดรับความนิยมไมใชเฉพาะบริษัท Startup เทานั้น แตหลาย ๆ  บริษัท

ไดเริ่มสนใจที่จะนํามาใช อยางไรก็ตาม OKRs ก็อาจจะยังไมใชเปนแนวคิดที่เปนที่รูจักกันเปนอยางดีทั่วโลก เหมือนกับระบบ

การวัดผลอ่ืน ๆ  เชน Balanced Scorecard ดังนั้นการศึกษาแนวคิดนี้ ทางหนึ่งที่เปนไปไดคือการอานหนังสือท่ีเขียนข้ึน

โดยผูที่มีประสบการณในการใช OKRs ในองคกร

ในปจจุบันหนังสือที่เกี่ยวของกับ OKRs ยังมีไมมากนักในทองตลาด และหนังสือที่อธิบายแนวคิดของ OKRs ไดอยาง

ชัดเจนที่สุดเลมหนึ่ง คือหนังสือที่ชื่อวา Objectives and Key Results: Driving Focus, Alignment, and Engagement 

with OKRs ซึ่งแตงขึ้นโดย Paul Niven และ Ben Lamorte ผูเขียนทั้งสองคน เปนผูมีประสบการณในการทํางานที่ปรึกษา

เพื่อนําเอา OKRs ไปใชในหลากหลายองคกร และไดสรุปองคความรูเกี่ยวกับ OKRs ในหนังสือเลมนี้
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หนังสือเลมนี้มีความหนา 204 หนา แบงออกเปน 7 บทหลัก โดยบทแรกไดกลาวถึง แนวคิดของ OKRs ตั้งแต

เร่ืองของที่มาที่ไปของแนวคิดนี้ และนิยามสั้น ๆ  ของคําวา Objective และ Key Results วามีความแตกตางกันอยางไร

ตลอดจนเหตุผลและประโยชนในการใช OKRs ในองคกร

ในบทที่ 2 ของหนังสือเลมนี้ จะกลาวถึงการเตรียมตัวที่จะใช OKRs ในองคกร ซึ่งเปนการเลาใหฟงถึงแผนงาน

ตาง ๆ  ที่องคกรควรจะตองทํา เพื่อทําใหการนําไปใชเปนไปอยางราบร่ืน ถัดมาในบทท่ี 3 เนื้อหาจะเปนเร่ืองการสราง OKRs 

เริ่มตั้งแตการกําหนดวัตถุประสงค (Objective) ซึ่งเปนส่ิงที่องคกรและหนวยงานตาง ๆ  จะตองตั้งขึ้น และตองใหมีความ

สอดคลองกัน และการกําหนดผลลัพธหลัก (Key Results) ซึ่งเปนการวัดเพื่อบอกวาเมื่อไรจึงเรียกวาเราบรรลุวัตถุประสงค

แลว โดย Objective จะมีลักษณะในเชิงคุณภาพ ในขณะที่ Key Results จะมีลักษณะในเชิงปริมาณ

ในบทที่ 4 ผูเขียนจะเนนในเรื่องของความสอดคลองเชื่อมโยงของ OKRs ในองคกร ซึ่งตรงนี้เปนจุดที่สําคัญมาก 

OKRs ของ CEO จะเปนโจทยใหผูบริหารระดับสูงสราง OKRs ของตัวเอง และก็จะกลายเปนโจทยใหผูบริหารระดับรองลงมา 

ไปเรื่อย ๆ  จนถึงระดับพนักงาน จะเห็นวาจากบทท่ี 1-4 จะเปนเร่ืองของการออกแบบ OKRs เปนหลัก บทตอมาคือบทที่ 5 

จะเปนเร่ืองของการนํา OKRs ไปใช โดยมีการกลาวถึงรูปแบบของการประชุมเพ่ือตรวจสอบความกาวหนา และการใช 

Software มาชวย

บทท่ี 6 จะเปนบทท่ีกลาวถึงการใชประโยชนจาก OKRs เชน การใช OKRs ในการประเมินผลพนักงานและการ

ใหรางวัลพนักงาน รวมถึงสิ่งที่ตองระวังในการใช OKRs สําหรับบทที่ 7 ซึ่งเปนบทสุดทาย จะเปนการนําเสนอกรณีศึกษา

การใช OKRs ในบริษัทตาง ๆ  เชน Flipkart CareerBuilder และบริษัทอื่น ๆ

หนังสือเลมนี้มีจุดเดนคือเปนหนังสือจํานวนไมกี่เลมที่ไดอธิบายเรื่อง OKRs ไดอยางละเอียด และสามารถนําไป

ปรับใชในองคกรได จุดเดนอีกเรื่องคือ ในหนังสือมีตัวอยาง กรณีศึกษา ที่ทําใหผู อานไดทําความเขาใจในเนื้อหาไดงาย

อยางไรก็ตามหนังสือเลมนี้ ไมใชหนังสือวิชาการที่จะใชในการอางอิงในการทํางานวิจัย และไมไดมีลักษณะเปน Textbook 

เหมือนกับหนังสือหลาย ๆ  เลม ดังนั้นกลุมเปาหมายท่ีนาจะสนใจและไดประโยชนจากหนังสือเลมนี้จึงนาจะเปนผูบริหาร

รวมถึงพนักงานที่สนใจในแนวคิด OKRs นี้ และนาจะสามารถเอาความรูที่ไดไปพัฒนาระบบ OKRs ในองคกรไดตอไป
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