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ทามกลางเสียงเรียกรองท่ีเก่ียวกับเร่ืองความลมเหลวของระบบการวัดผล โดยใช Key 

Performance Indicators (KPIs) แบบเดิม ๆ  ที่หลายแหงกอใหเกิดปญหา ไมวาจะเปนเร่ืองของ

การสรางตัววัดผลที่ไมไดตรงกับงาน หรือไมตรงกับกลยุทธองคกร การตอรองเรื่องคาเปาหมาย

หรือการจํากัดความคิดใหอยู ในกรอบแคบ  ๆ  หรือแมกระท่ังการใช KPIs ที่ทําใหเกิดการแตก

ความสามัคคี เพราะตางคนตางทํางานเพื่อใหไดเปาหมายของตนเอง โดยไมสนใจคนอื่น จึงทําให

ผูบริหารหลายทานกําลังมองหาเคร่ืองมือที่จะสามารถนํามาทดแทนระบบ KPIs แบบเดิม ๆ  นี้
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ในระยะหลัง หลาย ๆ  คนอาจจะเร่ิมไดยินระบบใหมที่เรียกวา Objective and Key Results หรือที่เรียกยอ ๆ  วา 

OKRs ถึงแมวาระบบนี้จะเกิดขึ้นมานานแลว แตเพิ่งไดรับความนิยมจากการที่บริษัทยักษใหญอยาง Google ไดมาเลาใหฟง

วาระบบน้ีมีสวนชวยทําใหบริษัทประสบความสําเร็จเปนอยางมาก จากความนิยมนี้เอง จึงเร่ิมมีหลายองคกรคิดที่จะนําเอา

ระบบนี้มาใช โดยในชวงแรกก็เริ่มจาก Startup ตาง ๆ  ที่ไดไปศึกษาจาก Google และก็เริ่มนํามาใช ตอมาก็มีองคกรใหญ ๆ  

มองวา ระบบนี้ก็นาจะสามารถนํามาปรับใชไดกับองคกรเชนกัน แตเนื่องจากในประเทศไทย ยังไมมีองคกรที่ใชระบบนี้มากนัก 

ผูบริหารจึงจําเปนที่จะตองศึกษาผานสื่อตาง ๆ  รวมถึงการศึกษาผานหนังสือ

ตองยอมรับวา ณ ขณะนี้ หนังสือที่เขียนเกี่ยวกับ OKRs ก็ยังมีไมมากนัก แตหนังสือเลมหน่ึงที่เพิ่งตีพิมพในป

ค.ศ. 2018 นี้เปนหนังสือที่มีความนาสนใจมาก หนังสือเลมนี้มีชื่อวา Measure What Matters ซึ่งเขียนโดย John Doerr 

ซึ่งเปนผูที่นําเอา OKRs มาใชใน Google สิ่งท่ีทําใหหนังสือเลมนี้มีความนาสนใจคือ John Doerr เปนผูที่มีความรูในเรื่อง

ของ OKRs ดีเปนอยางยิ่ง ตั้งแตเขาเริ่มทํางานที่ Intel ซึ่งเปนบริษัทแรกที่นําเอา OKRs ไปใช และเมื่อเขาลาออก และ

มาเปนนักลงทุนซึ่งไดลงทุนในบริษัท Google ในระยะเร่ิมแรก เขาก็ไดแนะนําให Google นําระบบน้ีไปใช จน Google 

ประสบความสําเร็จเปนอยางมากจนมาถึงปจจุบัน

หนังสือเลมนี้ มีความหนาท้ังหมด 320 หนาแบงออกเปน 2 สวนหลัก สวนแรกจะเปนเร่ืองท่ีเก่ียวกับการนําเอา 

OKRs ไปใชในทางปฏิบัติ และสวนที่สองจะเปนเรื่องเกี่ยวกับวิธีการทํางานใหม ๆ  ภายใตระบบ OKRs สําหรับในสวนแรกน้ัน 

สิ่งที่ John Doerr ใหความสําคัญคือการเลาใหฟงถึง Superpower ของ OKRs 4 ดานไดแก

1) การสรางจุดเนนและการจัดลําดับความสําคัญ (Focus and Commit to Priorities) ซึ่งหมายถึงวา OKRs จะ

ทําใหผูบริหารเนนเฉพาะส่ิงที่สําคัญมาก ๆ  ที่จะตองทําใหสําเร็จในแตละไตรมาส จึงทําใหไมเปนการกระจาย

ทรัพยากรไปในเร่ืองตาง ๆ  อยางสะเปะสะปะ และทําใหโอกาสที่จะทําในเรื่องที่สําคัญนั้น ๆ  ประสบความสําเร็จ

ก็จะสูงขึ้น
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2) การทําใหสิ่งที่ทําสอดคลองกับกลยุทธขององคกรและมีการทํางานเปนทีม (Align and Connect for Teamwork) 

โดย OKRs จะทําใหเกิดความสอดคลองกันระหวางส่ิงที่ผูบริหารตองการ กับสิ่งที่พนักงานควรจะทําใหสําเร็จ 

และยังกระตุนทําใหเกิดการชวยเหลือกัน และการทํางานเปนทีมขามหนวยงานกันไดงายขึ้น

3) การติดตามและมีคนรับผิดชอบ (Track for Accountability) ระบบ OKRs จะมีการติดตามอยางตอเนื่อง ไมใช

ระบบ KPIs แบบเดิม ๆ  ที่จะมีการประเมินผลกันแคปละครั้ง และยังมีผูรับผิดชอบที่ชัดเจนในเร่ืองนั้น ๆ

4) การตั้งเปาหมายที่ทาทาย (Stretch for Amazing) ระบบ OKRs จะกระตุนใหพนักงานแตละคนตั้งเปาหมาย

ที่ทาทาย และจะไมมีการทําโทษหากไมถึงเปาหมายนั้น จึงทําใหพนักงานกลาที่จะทําอะไรที่ทาทาย ไมเหมือน

กับระบบ KPIs สวนใหญที่จะใหรางวัลเมื่อทําไดถึงเปาหมายเทานั้น จึงทําใหพนักงานพยายามท่ีจะตั้งเปาหมาย

ใหตํ่ากวาความสามารถของตัวเอง

สําหรับในสวนที่ 2 ของหนังสือเลมนี้ จะเปนเร่ืองของการทํางานภายใตระบบของ OKRs โดยหัวใจหลักจะผานสิ่งที่

เรียกวา CFR ดังตอไปนี้

• C คือ Conversation หมายถึง ผูบริหารเองจําเปนตองมีการพูดคุยกับลูกนองอยูเสมอ ถึงเรื่องความกาวหนา

ตาง ๆ  ของงาน

• F คือ Feedback คือ ผูบริหารจะตองให Feedback กับพนักงานเม่ือผลลัพธที่ไดนั้น อาจจะไมบรรลุเปาหมาย

ที่ตั้งไว หรือแมแตบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว แตเขาอาจจะสามารถทําไดดีขึ้นไปอีก Feedback เปนส่ิงสําคัญที่จะ

ทําใหพนักงานรับทราบวาเขาควรจะตองทําอะไร อยางไรตอไป

• R คือ Recognition คือ การใหการยอมรับ ซึ่งเปนการสรางแรงจูงใจอยางหน่ึงใหกับพนักงาน เพ่ือใหเขาสามารถ

พัฒนาตนเองและองคกรมากข้ึนไปอีก

John Doerr ซึ่งเปนผู เขียนไดบอกวา OKRs เมื่อมารวมกับ CFR ก็จะเปนระบบท่ีเรียกวา Continuous 

Performance Management คือระบบการจัดการผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง ซึ่งจะแตกตางกับระบบ KPIs แบบเดิม ๆ  

ที่เนนการประเมินผลปละคร้ังตอนสิ้นป ซึ่งอาจจะชาเกินไป และอาจจะไมมีความยืดหยุน

หนังสือเลมนี้ นอกจากเขียนไดอยางชัดเจนแลว ยังเปนหนังสือที่มีกรณีศึกษาจํานวนมาก จุดเดนอยางหน่ึงคือ ผูเขียน

ไดยกตัวอยางของกรณีศึกษาในแตละเร่ืองทันทีหลังจากอธิบายเรื่องนั้นแลว โดยองคกรที่อยู ในกรณีศึกษาในหนังสือเลมนี้

มีทั้งองคกรที่มุงแสวงหาผลกําไร เชน Google Nuna MyFitnessPal Intuit Youtube และองคกรที่ไมมุงแสวงหาผลกําไร 

เชน Gates Foundation หรือแมกระท่ังตัวอยางของบุคคล เชน Bono ซึ่งทําโครงการท่ีชื่อวา ONE Campaign

หนังสือเลมนี้จึงเหมาะเปนอยางย่ิงสําหรับผูบริหารที่มีความสนใจในระบบ OKRs และอยากไดตัวอยางของบริษัท

ที่นําไปใช ถึงแมจะเปนตัวอยางของบริษัทในตางประเทศก็ตาม อยางไรก็ตามหนังสือเลมนี้ ไมใชหนังสือแบบ How to ที่จะ

มาบอกรายละเอียดวา จะใช OKRs จะตองเร่ิมอยางไร เปนขั้นเปนตอน แตจะทําใหคนอานเห็นภาพรวมมากกวา โดยสรุปแลว

สําหรับคนที่สนใจเร่ือง OKRs หนังสือเลมนี้เปนหนังสือที่ไมควรพลาดดวยประการท้ังปวง
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