
อยางไรก็ตาม ยังมีความสับสนกันเปนอยางมากในหลาย ๆ  เรื่องเกี่ยวกับ OKRs เชน OKRs ตางจากระบบเดิม ๆ  

อยาง KPIs (Key Performance Indicators) อยางไร หลายองคกรในแตละตําแหนงก็มีการต้ังตัววัดผลการปฏิบัติงาน

อยูแลว ดังนั้นการเอา OKRs มาใช มันจะไมซํ้าซอนกับ KPIs ที่มีอยูหรือ หรือควรจะเลือกเอาอันใดอันหน่ึง

ที่สําคัญไปกวานั้นคือ แลวระบบ OKRs ที่วานี้ มันจะชวยใหองคกรประสบความสําเร็จอยางไร มันจะทําใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงในองคกรไดอยางไร ซึ่งหากแตละองคกรไมสามารถตอบคําถามเหลานี้ไดแลว ระบบ OKRs ก็อาจจะถูกนําไปใช

อยางผิด ๆ  และก็จะไมประสบความสําเร็จในที่สุด

เพื่อตอบคําถามหลายประการเหลานี้ ผูบริหารจึงพยายามจะคนหาความรูผานทางผูรูตาง ๆ  รวมไปถึงการอานหนังสือ 

ก็ตองยอมรับวา องคกรท่ีทําให OKRs เปนท่ีรูจักกันไปทั่วโลกนั้นคือ Google ซึ่งนําเอา OKRs มาใชเปนระยะเวลาประมาณ 

20 ป นับจนถึงปจจุบัน ดังนั้นหนังสือที่เขียนเกี่ยวกับ Google เกือบทุกเลมก็จะกลาวถึงระบบ OKRs ดังกลาวอยูเสมอ

หลังจาก OKRs ไดรับความนิยมมากข้ึนเรื่อย ๆ  ก็เริ่มมีหนังสือเกี่ยวกับ OKRs โดยเฉพาะเพ่ิมมากขึ้น แตก็ยังถือวา

มีจํานวนไมมากนัก แตหนึ่งในหนังสือที่มีความแปลกและแตกตางเปนอยางยิ่งในบรรดาหนังสือที่เกี่ยวของกับ OKRs คือ 

หนังสือที่มีชื่อวา Radical Focus ซึ่งเขียนโดย Christina Wodtke ซึ่งเปนผูที่มีประสบการณชวยพัฒนาบริษัทช้ันนําอยาง 

LinkedIn Yahoo Zynga หรือ the New York Times

ที่บอกวาหนังสือเลมนี้มีความแตกตางนั้นคือ แทนท่ีจะหนังสือจะเร่ิมแนะนําวา OKRs คืออะไร ใชอยางไร 

หนังสือเลมนี้กลับเริ่มตนดวยนิยายที่กลาวถึง Startup แหงหนึ่งที่ขายชา แตแลวก็เกิดปญหาเกิดขึ้นในเร่ืองทิศทางของบริษัท 

โดยผูกอตั้งบริษัทเริ่มไมแนใจวาควรจะทําอยางไร และเร่ิมบริหารแบบไปคนละทิศคนละทาง ซึ่งดูแนวโนมแลวอาจจะทําให

บริษัทประสบกับความลมเหลว

หลังจากน้ันบริษัทจึงไดรูจักเคร่ืองมืออยาง OKRs และไดเริ่มนําไปใช แตกลับพบวาเคร่ืองมือนี้ไมไดชวยอะไรเลย 

บริษัทดูเหมือนจะแยลงเร่ือย ๆ  จนกระท่ังมีคนมาชวยสอนวิธีการใช OKRs ไดอยางถูกตอง จึงทําใหบริษัทกลับมาสูเสนทาง

ของความสําเร็จอีกครั้ง

ระบบการวัดผลและตั้งเปาหมายที่ไดรับความนิยมเปนอยางสูงในปจจุบันคือ ระบบที่

เรียกสั้น ๆ  วา OKRs ซึ่งยอมาจากคําวา Objective and Key Results โดย OKRs เปนระบบท่ี

ใหพนักงานไดมีสวนในการต้ังวัตถุประสงคและผลลัพธหลักในงานของตนเอง ใหสอดคลองกับ

วัตถุประสงคและผลลัพธหลักในระดับของทีมงาน และในระดับขององคกร
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หลังจากนิยายเรื่องนี้จบแลว ในหนังสือจึงไดทําการสรุปหลักการตาง ๆ  ที่เกี่ยวกับ OKRs ซึ่งจุดนี้ก็เปนอีกจุดหนึ่ง

หนังสือเลมนี้ทําไดดีมาก เพราะจากตัวอยางท่ีปรากฏในนิยายทําใหผูอานสามารถเช่ือมโยงหลักการตาง ๆ  เหลานี้ไดโดยงาย 

เชน การเขียน OKRs ที่ดีหรือการประชุมเกี่ยวกับ OKRs ที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยในหนังสือก็มีตัวอยาง

หลาย ๆ  ตัวอยางเพ่ิมเติมทําใหเกิดความเขาใจไดงาย

เนื้อหาที่อาจกลาวไดวาเปนหัวใจของการทํา OKRs ที่ผู เขียนไดนําเสนอในหนังสือเลมนี้คือ การแบงเรื่องสําคัญ

ออกเปน 4 เรื่อง (ผานการเขียนบนกระดาษ 1 แผน) ไดแก

1. OKRs ซึ่งในสวนนี้คือ การเขียนวัตถุประสงคและผลลัพธหลักที่สําคัญสําหรับ 1 ไตรมาส นี่คือสิ่งที่ผูบริหารตอง

ใหความสําคัญสูงสุดในไตรมาสน้ัน ๆ  เพื่อพยายามจะทําใหสําเร็จ

2. Health Metrics คือ สวนที่พูดถึงตัววัดผลที่สําคัญที่ผูบริหารตองคอยเอาใจใส ถึงแมวาอาจจะไมไดเปน OKRs 

ก็ตาม เชน เรื่องตัววัดผลเกี่ยวกับความพึงพอใจลูกคา

3. สิ่งสําคัญที่ตองทําในสัปดาหหนา เปนการระบุถึงกิจกรรมสําคัญที่ตองทําใหสําเร็จในระยะส้ัน

4. สิ่งสําคัญที่ตองทําในเดือนหนา เปนการระบุถึงกิจกรรมสําคัญที่ตองทําใหสําเร็จในระยะยาวขึ้นมา เพื่อจะไมได

หลงลืมไป

หนังสือเลมนี้มีจํานวนหนาไมมากนักเพียง 160 หนาเทานั้น อาจจะไมไดมีตัวอยางขององคกรจริงที่ใช OKRs 

มาประกอบ แตเปนหนังสือที่อานงายและเพลินมากที่สุดเลมหนึ่ง หากเทียบกับหนังสือเกี่ยวกับ OKRs เลมอ่ืน ๆ  จะมีขอจํากัด

ก็เพียงวา หนังสืออาจจะเนนการใช OKRs สําหรับองคกรที่มีลักษณะเปน Startup มากกวาองคกรขนาดใหญ เนื่องจาก

นิยายที่ยกมาก็เปน Startup แตถึงกระนั้น ผูอานซึ่งอาจจะเปนผูบริหารในองคกรขนาดใหญก็สามารถนําไปปรับใชไดเชนกัน

กลุมเปาหมายหลักที่นาจะไดประโยชนอยางยิ่งในการอานหนังสือเลมนี้ก็นาจะเปนผูบริหารหรือพนักงานที่ทํางาน

ใน Startup หรือแมกระท่ังผูบริหารในองคกรท่ัวไป รวมถึงผูที่สนใจอยากจะเรียนรูเรื่องเกี่ยวกับ OKRs ในเบื้องตน หนังสือ

เลมน้ีมีแปลเปนภาษาไทยแลวเชนกัน ภายใตชื่อ อยากสําเร็จตองโฟกัส ดวยแนวคิด OKRs อยากแนะนําใหผู ที่สนใจใน

เร่ืองของ OKRs ลองหาอานกันดู นาจะเปนอีกเลมที่ใหประโยชนไมมากก็นอย
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❝ หนังสือเล�มน้ีมีจํานวนหน�าไม�มากนักเพียง 160 หน�าเท�านั้น อาจจะไม� ได�มีตัวอย�าง

ขององค�กรจริงท่ีใช� OKRs มาประกอบ แต�เป�นหนังสือท่ีอ�านง�ายและเพลินมากท่ีสุดเล�มหน่ึง 

หากเทียบกับหนังสือเก่ียวกับ OKRs เล�มอ่ืน ๆ  จะมีข�อจํากัดก็เพียงว�า หนังสืออาจจะ

เน�นการใช� OKRs สําหรับองค�กรท่ีมีลักษณะเป�น Startup มากกว�าองค�กรขนาดใหญ� ❞
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