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ที่่�ปรึึกษาด้านการึวางแผู้นยุที่ธศาสตรึ์

และการึจััดการึความรึ้้

การู้
พ่ฒนาองค์กรท่�มุ่่งส่้ความ่เป็นเลิศในยุคท่�

ม่่ภาวะการแข่งข่นท่�รุนแรง ทุกองค์กรต่้าง

ก็มุ่่งท่�จะใช้ินว่ต้กรรม่ทางด้านการบริหารจ่ดการในร้ปแบบใหม่่ๆ 

ท่�ม่่ส่ม่ฤทธิ�ผลส้ง เพ้�อนำาม่าสร้างความ่สาม่ารถขององค์กร และ

บุคลากร ให้ม่่ความ่สาม่ารถในการแขง่ข่น (Competitiveness) ก่น

อย่างจริงจ่ง โดยหนึ�งในเคร้�องม้่อทางด้านการบริหารจ่ดการองค์กร

ท่�ได้ร่บความ่สนใจและเป็นท่�กล่าวถึงก่นอย่างกว้างขวางท่�วโลกใน

ทศวรรษน่� ค้อ OKRs หร้อ ม่่ช้ิ�อเต็้ม่ว่า Objective and Key Results  

เพราะเป็นเคร้�องม้่อทางการบริหารท่�นำาม่าซึุ�งความ่สำาเร็จในการ 

ข่บเคล้�อนองค์กรอย่างรวดเรว็ และม่่ประสทิธิภาพส้ง ให้องค์กรทาง

ด้านเทคโนโลย่ระด่บโลก เช่ิน บริษ่ท INTEL, Google, Facebook 

และองค์กรช่ิ�นนำาอ่กม่ากม่าย  

ความหมาย์ข้อง	OKRs	

OKRs เป็นเคร้�องม่่อในการต่้�งเป้าหม่ายขององค์กร 

และชิ่วยให้หน่วยงาน และบุคลากรในองค์กรปฏิิบ่ติ้งานบน

พ้�นฐานของเป้าหม่ายเด่ยวก่นต้ลอดท่�วท่�งองค์กร โดยคำาว่า 

OKRs น่�นเป็นคำาย่อท่�ม่าจากพย่ญชินะภาษาอ่งกฤษสองคำา

ประกอบก่น ค้อ O ซึุ�งเป็นพย่ญชินะคำาแรกของ Objective และ 

KRs เป็นพย่ญชินะแทนคำาสองคำาของ Key Results โดยม่่ราย

ละเอ่ยดความ่หม่ายในคำาแต่้ละคำาด่งน่�

O: Objective หม่ายถึง ว่ต้ถุประสงค์ หร้อสิ�งท่�ต้้องการ

ให้บรรลุ ซึุ�งเป็นการแสดงถึงทิศทาง (Direction) ขององค์กรท่�

ต้้องการมุ่่งเน้นในช่ิวงเวลาหนึ�งๆ โดยการระบุว่ต้ถุประสงค์น่�น

ต้้องเป็นเชิิงคุณ์ภาพ (Qualitative) กล่าวค้อเป็นการเข่ยนใน 

สิ�งท่�ต้้องการบรรลุในเชิิงพรรณ์นา (Descriptive) โดยไม่่ม่่ค่าต่้ว

เลขกำาหนดเป้าหม่ายท่�ต้้องม่่การว่ดผล ซึุ�งทิศทางต้าม่ท่�ระบุ 

ขัับเคล่อนองค์กรู้สู่้�คว�มสู่ำ�เรู้็จั

ด้�วยเครู้่องมือทำ�งก�รู้บรู้ิห�รู้รู้ะด้ับโลก

Objective and Key Results: OKRs

ในว่ต้ถุประสงค์  (Objective) น่�นเป็นสิ�งท่�จะนำาให้องค์กร หน่วยงาน 

ผ้้บริหาร และบุคลากรปฏิิบ่ติ้งานไปในทิศทางเด่ยวก่น ท่�งน่�การ

กำาหนดว่ต้ถุประสงค์ (Objective) จะม่่กรอบระยะเวลาท่�จะบรรลุ

ในระยะส่�น เช่ิน  ภายใน 1 ไต้รม่าส (Quarter) หร้อ 3 เด้อน หร้อ

ภายในครึ�งปี (Haft year) หร้อ 6 เด้อน แต่้หากจะม่่ระยะเวลานาน

ท่�สุดก็จะไม่่เกินกว่าหนึ�งปี (Year) ซึุ�งโดยปกติ้แล้วการกำาหนด 

ว่ต้ ถุประสงค์  (Objective) จะม่่การกำาหนดลดหล่�นก่นต้าม่ 

ลำาด่บช่ิ�น (Cascading) ต้าม่ร้ปแบบการจ่ดองค์กร ค้อต่้�งแต่้

ระด่บองค์กร (Organization) ระด่บหน่วยงาน (Function) และ

ระด่บบุคคล (Personal) ซึุ�งจะต้้องม่่ความ่สอดคล้องส่ม่พ่นธ์ก่น 

(Alignment) จากระด่บบนลงม่าจนถึงระด่บล่าง (Top-Down)

โดยการกำาหนดว่ต้ถุประสงค์  (Objective) ระด่บส้งท่�สุดค้อระด่บ 
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องค์กร (Organization) ควรม่่ความ่สอดคล้องก่บกลยุทธ์ (Stra- 

tegy) หร้อนโยบายท่�องค์กรต้้องการมุ่่งเน้นในแต่้ละปี ท่�งน่�จำานวน

ประเด็นว่ต้ถุประสงค์ (Objective) ในแต่้ละช่ิวงเวลาควรม่่ระหว่าง 

3-5 ข้อ เพ้�อท่�จะทำาให้องค์กรแต่้ละองค์กรได้ม่่การมุ่่งเน้น (Focus) 

ในว่ต้ถุประสงค์ (Objective) ท่�ม่่ความ่สำาค่ญท่�สุด

KRs: Key Results หม่ายถึง ผลล่พธ์สำาค่ญ หร้ออาจเร่ยก

ว่าผลล่พธ์หล่ก  เป็นการว่ดความ่สำาเร็จต้าม่ว่ต้ถุประสงค์  หร้อว่ด

ความ่ก้าวหน้าของการดำาเนินการ เพ้�อให้สำาเร็จต้าม่ว่ต้ถุประสงค์ 

(Objective) ท่�องค์กรได้กำาหนดขึ�น ซึุ�งเร่ยกว่า Milestone โดย

การระบุ ผลล่พธ์สำาค่ญ (Key Results) น่�นจะต้้องเป็นเชิิงปริม่าณ์ 

(Quantitative) ค้อจะต้้องสาม่ารถว่ดผลได้ ซึุ�งต้้องกำาหนดเป็น

ค่าต่้วเลขท่�เป็นเป้าหม่ายท่�ช่ิดเจน และท่�สำาค่ญต้้องเป็นเป้าหม่ายท่�

ม่่ความ่ท้าทาย โดยในแต่้ละข้อว่ต้ถุประสงค์  (Objective) ท่�กำาหนด

ไว้ท่�งในระด่บองค์กร ระด่บหน่วยงาน หร้อระด่บบุคคล ควรม่่การ

ระบุผลล่พธ์สำาค่ญ (Key Results) อย่้ท่�ประม่าณ์ 3-5 ข้อ 

เพ้�อให้สำาเร็จต้าม่ว่ต้ถุประสงค์ ท่�สอดคล้องก่บทิศทางด่งกล่าว 

เช่ิน 

1) ทุกหน่วยงานท่�ให้บริการต้้องม่่ค่้ม้่อม่าต้รฐานการบริการ

ครบทุกหน่วยงาน หร้อครบ 100 % น่�นเอง

2) พน่กงานท่�ให้บริการทุกคนต้้องผ่านการประเมิ่นความ่

สาม่ารถในการให้บริการ หร้อต้้องผ่านทุกคนน่�นเอง

3) การส่งม่อบการบรกิารต้้องม่ค่วาม่ถก้ต้้องต้าม่ม่าต้รฐาน

การบริการร้อยละ 90 หร้อม่่ความ่ผิดพลาดน้อยม่ากน่�นเอง

โดยการกำาหนดผลล่พธ์สำาค่ญ (Key Results) ในแต้่ละ

องค์กรจะขึ�นก่บบริบท ล่กษณ์ะ และเง้�อนไขของแต่้ละองค์กรท่�ม่่

ความ่แต้กต้่างก่น ไม่่จำาเป็นต้้องเหม้่อนก่นในแต้่ละองค์กร ท่�งน่�

จะเห็นได้ว่า การกำาหนดผลล่พธ์สำาค่ญ (Key Results) ท่�งสาม่ข้อ

ข้างต้้น เป็นการว่ดว่าองค์กรได้ดำาเนินงานม่าถ้กต้้องต้าม่ทิศทาง

ท่�ได้กำาหนดไว้ในว่ต้ถุประสงค์ม่ากน้อยเพ่ยงใด ท่�งน่�ก็ขึ�นอย่้ก่บ

คะแนนโดยรวม่ของผลล่พธ์สำาค่ญ (Key Results) ในแต้่ละข้อ

ท่�ต้้องม่่การประเม่ินผลล่พธ์อย่างจริงจ่ง ม่่

หล่กฐานอ้างอิงประกอบอย่างน่าเช้ิ�อถ้อ 

หากผลรวม่ของคะแนนผลล่พธ์สำาค่ญ (Key 

Results) ท่�งสาม่ข้อออกม่าค่อนข้างส้งก็

แสดงว่าองค์กรได้ม่าถ้กต้้องต้าม่ทิศทางท่�

ต้้องไว้แล้ว ในทางต้รงก่นข้าม่ หากคะแนน

รวม่ใน ผลล่พธ์สำาค่ญ (Key Results) ออก

ม่าค่อนข้างต้ำ�าก็แสดงได้ว่าการดำาเนินงาน

ขององค์กรย่งไม่่เป็นไปต้าม่ท่�ทางท่�กำาหนด

ไว้น่�นเอง

สรุปได้ว่า OKRs เป็นเคร้�องม้่อ

ในการบริหารงานท่� มุ่่งเน้นการกำาหนด

ทิศทาง (Direction) ขององค์กร ท่�ม่่การ

มุ่่งเน้น (Focus) ให้องค์กรดำาเนินงานในภารกิจท่�สำาค่ญไว้ต้าม่

ว่ต้ถุประสงค์ (Objective) และม่่การว่ดว่าม่่การดำาเนินงานไป

ต้าม่ทิศทางท่�กำาหนดไว้อย่างม่่ประสิทธิผลม่ากเพ่ยงใด โดยม่่การ

ว่ดผลท่�ม่่ความ่น่าเช้ิ�อถ้อในแต่้ละผลล่พธ์สำาค่ญ (Key Results) 

และม่่การถ่ายทอดแบบลดหล่�น (Cascading) จากระด่บองค์กร 

ส่้ระด่บหน่วยงาน และระด่บบุคคลท่�ม่่ความ่เช้ิ�อม่โยงก่นแบบเป็น

ทิศทางเด่ยวก่น (Alignment) เพ้�อทำาให้องค์กรม่่การพ่ฒนา ม่่

การเปล่�ยนแปลง และสำาเร็จต้าม่กลยุทธ์ในการข่บเคล้�อนองค์กร

ในท่�สุด

ความสัมพัันธ์์รู้ะหว่างวัตถ้ีปัรู้ะสงค์	 (Objective)	 และ

ผิลลัพัธ์์สำาคัญ	(Key	Results)		

ในการกำาหนดกำาหนด   ว่ต้ถุประสงค์ (Objective) และ  

ผลล่พธ์สำาค่ญ (Key Results) น่�นจะต้้องม่่ความ่ส่ม่พ่นธ์เช้ิ�อม่โยง

ก่นแบบเหตุ้และผล (Cause - Effect) ต่้วอย่างเช่ิน หากองค์กร 

ม่่การกำาหนดว่ต้ถุประสงค์ (Objective) ว่า “ยกระด่บการบริการ

ให้ม่่ความ่เป็นเลิศ” ซึุ�งถ้อเป็นทิศทาง (Direction) ท่�องค์กร หน่วย

งาน ผ้้บริหาร และบุคลากร ต้้องมุ่่งเน้นในการปฏิิบ่ติ้งานร่วม่ก่น 

ก็ควรจะต้้องกำาหนด ผลล่พธ์สำาค่ญ (Key Results) ท่�ใช้ิว่ดความ่

สำาเร็จต้าม่ว่ต้ถุประสงค์ หร้อว่ดความ่ก้าวหน้าของการดำาเนินการ


