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ดร.อำานาจ วัิดจินดา

ที่่�ปรึึกษาด้านการึวางแผู้นยุที่ธศาสตรึ์

และการึจััดการึความรึ้้

อ
งค์ประกัอบัห้ลักัของ  Objective and Key Results: 

OKRs มีี 2 ส่ำวน คือ Objective ห้รือวัต่ถุึประสำงค์ 

ซึี�งเป็นเสำมืีอนเข็มีทิศึ ที�นำ�องค์กัรไปในทิศึท�งที�ต้่องกั�ร (Direc-

tion) และ Key Results ห้รือผ่ลผ่ลัพธ์ิสำำ�คัญี่ ที�เป็นสิำ�งบ่ังบัอกัคว�มี

ก้ั�วห้น�้ ห้รือวัดืคว�มีสำำ�เรจ็ำของกั�รไปส่้ำทศิึท�งต่�มีที�กัำ�ห้นดืของ

องคก์ัร (Milestone Metrics)  โดืยในกั�รจำดัืทำ� OKRs ในองคก์ัรนั�น 

จำำ�เป็นต้่องคำ�นึงถึึงห้ลักัเกัณฑ์์ที�เป็นเสำมืีอนเคล็ดืลับัสำำ�คัญี่ในกั�ร

กัำ�ห้นดื Objective and Key Results: OKRs ที�มีีคุณภ�พ สำ�มี�รถึ

ขับัเคลื�อนองค์กัรให้้เกิัดืกั�รพัฒน� และเกิัดืกั�รเปลี�ยนแปลง อย่�ง

มีีประสิำทธิิภ�พ ซึี�งกั�รกัำ�ห้นดื Objective and Key Results: OKRs 

สำ�มี�รถึแบ่ังออกัได้ืเป็น 2 มิีติ่  ได้ืแก่ั มิีติ่ที� 1 กั�รกัำ�ห้นดื Objective 

และมิีติ่ที� 2 กั�รกัำ�ห้นดื Key Results  ซึี�งมีีร�ยละเอียดืดัืงต่่อไปนี�

มิติที�	1	เคล็ดลับการู้กำาหนดวัตถ้ปุ่รู้ะสงค์	(Objective)

1. หล่กเล่�ยงการู้อย่้ท่ี�สุถึานเดิ็ม

กั�รกัำ�ห้นดืวัต่ถุึประสำงค์ (Objective) ควรตั่�งแบับัท้�ท�ย 

(Challenge) กัล่�วคือ เป็นสำถึ�นที�เป็นอน�คต่ที�องค์กัร ห้รือทีมียัง

ไปไม่ีถึึง แต่่มีีคว�มีมุ่ีงมัี�นที�จำะไปให้้ถึึงให้้ได้ื เช่้น “กั�รเพิ�มีส่ำวนแบ่ัง

กั�รต่ล�ดืให้้ส้ำงขึ�น” ซึี�งไม่ีใช่้เพียงแค่ “รักัษ�ส่ำวนแบ่ังกั�รต่ล�ดืไว้

ให้้ได้ื” อย่�ลืมีว่� OKRs  เป็นเครื�องมืีอในกั�รพัฒน� (Develop-

ment Tool) ซึี�งช่้วยให้้เกิัดืกั�รขับัเคลื�อนเพื�อยกัระดัืบัองค์กัร ห้�กั

กั�รตั่�งเป้�ห้มี�ยตั่�งแต่่เริ�มีต้่นข�ดืคว�มีท้�ท�ยห้รือเป็นเพียงแค่

รักัษ�สำถึ�นภ�พปัจำจุำบัันไว้ กั�รขับัเคลื�อนกั�รพัฒน�ก็ัส้ำญี่เปล่� 

และไม่ีช่้วยยกัระดัืบัองค์กัรให้้ส้ำงขึ�นได้ืเลย

2. ใชี�คำาถึามท่ี�ชัีด็เจน

กั�รกัำ�ห้นดืวตั่ถุึประสำงค ์(Objective) ที�ชั้ดืเจำน นั�นควรต่อ้ง

มีีกั�รพ้ดืคยุกัันในทมีีผ้้่บัริห้�รห้รอืผ้้่ที�เกีั�ยวข้องกัันอย�่งจำรงิจัำง โดืย

ควรมีีกั�รตั่�งคำ�ถึ�มี เพื�อที�จำะกัระตุ้่นคว�มีคิดืของทีมีง�น เช่้น “อะไร

คือคว�มีต้่องกั�รที�แท้จำริงของเร�ในเรื�องนี�” “อะไรคือสิำ�งที�ท้�ท�ย

พวกัเร�ในอีกั 3 เดืือนข้�งห้น้�” “สิำ�งที�เร�กัำ�ห้นดืมัีนจำะบัรรลุได้ื

จำริงห้รือไม่ี” กั�รตั่�งคำ�ถึ�มีเห้ล่�นี�ก็ัเพื�อที�จำะยืนยันให้้ชั้ดืเจำนว่� เร�

กัำ�ลังต้่องกั�รอะไร และจำะไปถึึงได้ืจำริงห้รือไม่ี เพร�ะจำะเป็นกั�รตั่�ง

เป้�ห้มี�ยที�ไม่ีเลื�อนลอย เพ้อฝั่น ไม่ีอย่้บันพื�นฐ�นของคว�มีเป็น

จำริง และอีกันัยห้นึ�งคือมีีคว�มีท้�ท�ยพอที�จำะกัระตุ้่นให้้เกิัดืคว�มี 

มุ่ีงมัี�น และเป็นพันธิะสัำญี่ญี่�ร่วมีกััน (Commitment) 

3. ใชี�ภาษาในเชิีงบุวก 

กั�รใช้้ภ�ษ�เป็นสิำ�งสำำ�คัญี่อย่�งยิ�งประกั�รห้นึ�งในกั�ร

กัำ�ห้นดื Objective เพร�ะต่�มีห้ลักัของสำมีองมีนุษย์นั�น กั�ร

ใช้้ภ�ษ�ในเชิ้งลบั (Negative Language) จำะส่ำงผ่ลให้้สำมีองมีี 

เคล็ดัลับสำ�คัญในก�รู้กำ�หันดั

Objective and Key Results: OKRs
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แนวโน้มีกั�รสัำ�งกั�รไปในเชิ้ง Away กัล่�วคือเป็นกั�รกั�รห้ลีกัเลี�ยงห้รือ 

ไปท�งอื�นมี�กักัว่�ไปยังทิศึท�งที�กัำ�ห้นดื แต่่ในท�งกัลับักัันห้�กัใช้้ 

ภ�ษ�ในเชิ้งบัวกั (Positive Language) ก็ัจำะส่ำงผ่ลให้้สำมีองมีี 

แนวโน้มีกั�รสัำ�งกั�รไปในเชิ้ง Toward กัล่�วคือเป็นกั�รไปต่่อในทิศึท�ง 

ที�กัำ�ห้นดืนั�น ตั่วอย่�งกั�รกัำ�ห้นดื Objective โดืยใช้้ภ�ษ�ในเชิ้งลบั 

เช่้น “ ลดืของเสีำยในกัระบัวนกั�รผ่ลิต่” ซึี�งควรใช้้ภ�ษ�ในเชิ้งบัวกั

แทน เช่้น “กั�รเพิ�มีประสิำทธิิภ�พของกัระบัวนกั�รผ่ลิต่” ห้รือกั�ร

เพิ�มีคุณภ�พของสิำนค้�ที�ได้ืจำ�กักั�รผ่ลิต่” เป็นต้่น

4. ขึ�นติ�นด็�วยคำากริู้ยา 

กั�รขึ�นต้่น Objective ด้ืวยคำ�กัริย� เป็นกั�รสืำ�อให้้เห็้นว่�มีี

คว�มีมุ่ีงมัี�นตั่�งใจำที�จำะมีีกั�รปฏิิบััติ่จำริง ห้รือเรียกัง่�ยๆ ว่�จำะมีีกั�ร 

Action จำริง เพร�ะกั�รตั่�ง Objective เป็นเสำมืีอนเป้�ห้มี�ยที�ท้�ท�ย 

ห้�กัตั่�งเป็นคำ�ในเชิ้งรับั (Passive) ก็ัไม่ีทำ�ให้้เกิัดืคว�มีร้้สึำกัตื่�นตั่ว

ห้รือเริ�มีต้่นที�จำะทำ� ตั่วอย่�งเช่้น “ล้กัค้�พึงพอใจำต่่อกั�รบัริกั�ร” 

กัับั “สำร้�งคว�มีพึงพอใจำให้้แก่ัล้กัค้�” สำองประโยค Objective นี�มีี

คว�มีแต่กัต่่�งกัันในเชิ้งของคว�มีร้้สำกึัอย่�งมี�กั อีกัทั�งในด้ื�นของ

พลัง และแรงบัันดื�ลใจำก็ัมีีคว�มีแต่กัต่่�งกัันด้ืวย

มิติที�	 1	 เคล็ดลับการู้กำาหนดผิลลัพัธ์์สำาคัญี่	 (Key	

Results)

1. กำาหนด็เฉัพาะการู้วัด็รู้ะยะสัุ�น 

กั�รกัำ�ห้นดื Key Results มุ่ีงเน้นกั�รเฉพ�ะในส่ำวนที�ทำ�ให้้ 

Objective บัรรลุ ในช่้วงเวล�ที�กัำ�ห้นดืนั�นๆ เช่้น กัำ�ห้นดืไว้ภ�ยใน 

1 ไต่รมี�สำ ห้รือ 3 เดืือน ห้รือมี�กัที�สุำดืไปเกิัดื 1 ปี โดืยไม่ีจำำ�เป็น

ต้่องมีองไกัลไปเผื่�อในอน�คต่ต่่อไปอีกัว่�จำะต้่องทำ�อะไรอีกัจำนกัว่�

จำะสำมีบ้ัรณ์ครบัถ้ึวน 

2. ใชี�ภาษาในเชิีงบุวก 

กั�รกัำ�ห้นดื Key Results  ที�ดีืนั�นจำะต้่องเสำริมีสำร้�งแรงจ้ำงใจำ 

และเพิ�มีคว�มีร้้สึำกัมีีพันธิะสัำญี่ญี่�ร่วมีกััน ดัืงนั�นกั�รใช้้ภ�ษ� 

ในกั�รกัำ�ห้นดื Key Result ควรเป็นในเช้ิงบัวกักัว่�เช้ิงลบั เช้่น  

“เพิ�มีคว�มีอัต่ร�คว�มีสำมีบ้ัรณ์ของกั�รประกัอบัชิ้�นส่ำวนให้้ได้ื 90%”  

มี�กักัว่�จำะเขียนว่� “ลดือัต่ร�คว�มีผิ่ดืพล�ดืของกั�รประกัอบั 

ชิ้�นส่ำวนลง 10 %”

3. ใชี�ภาษาท่ี�ง่าย และชัีด็เจน 

กั�รกัำ�ห้นดื Key Results ต้่องใช้้ภ�ษ�ที�สำ�มี�รถึสืำ�อสำ�ร

ให้้บุัคคลอื�นๆ เข้�ใจำได้ืง่�ย เพื�อลดืกั�รตี่คว�มี เพร�ะอ�จำมีีบุัคคล

ต่่�งๆ ห้ล�กัห้ล�ย เข้�มี�เกีั�ยวข้องกัับั Key Results ที�เร�กัำ�ห้นดื

ขึ�น ดัืงนั�น ผ้้่กัำ�ห้นดืจำะต้่องให้้คว�มีระมัีดืระวังในกั�รเขียนที�เข้�ใจำ

เองเพียงคนเดีืยวห้รือเพียงกัลุ่มีเดีืยว เช่้น กั�รใช้้ศัึพท์เทคนิคเฉพ�ะ

บุัคคลที�เกีั�ยวข้อง อ�จำไม่ีเข้�ใจำ ห้รืออ�จำเข้�ใจำผิ่ดืพล�ดืได้ื

4. เปิุ่ด็เผู้ยมากท่ี�สุ่ด็เท่ีาท่ี�จะเป็ุ่นไปุ่ได็� 

กั�รกัำ�ห้นดื Key Results จำำ�เป็นต้่องมีีกั�รเปิดืเผ่ยให้้ผ้้่อื�น

รับัร้้มี�กัที�สุำดืเท�่ที�เป็นไปไดื ้โดืยเฉพ�ะบัคุคลที�เกีั�ยวข้องกัับัคว�มี

รับัผิ่ดืช้อบัเรื�อง Key Results นั�นๆ เพร�ะในอน�คต่อ�จำเกิัดืสิำ�งที�

ไม่ีค�ดืคิดืที�ทำ�ให้้ผ้้่ที�รับัผิ่ดืช้อบัไม่ีสำ�มี�รถึปฏิิบััติ่ห้น้�ที�ใน Key 

Results นั�นๆ ได้ื เช่้น เกิัดือุบััติ่เห้ตุ่ ล�ออกักัะทันหั้น เป็นต้่น ซึี�ง

บุัคคลอื�นจำะต้่องมี�รับัผิ่ดืช้อบัแทน คงต้่องร้้ และเข้�ใจำใน Key 

Results ที�บุัคคลนั�นดืำ�เนินกั�รค้�งอย่้ให้้สำำ�เร็จำได้ือย่�งต่่อเนื�อง

5. มอบุหมายให�ตัิวจริู้งรัู้บุผิู้ด็ชีอบุ 

กั�รกัำ�ห้นดื Key Results ที�ดีื องค์กัร ห้รือห้น่วยง�น จำำ�เป็น

ต้่องมีอบัห้มี�ย ห้รือถ่ึ�ยทอดื Key Results ให้้กัับัห้น่วยง�นระดัืบั

รองลงไป ห้รือระดัืบับุัคคลที�เป็นผ้้่ที�รับัผิ่ดืช้อบั ห้รือมีีคว�มีเกีั�ยวข้อง

กัับัง�นนั�นมี�กัที�สุำดื เพร�ะห้ลังจำ�กัที�มีีกั�รมีอบัห้มี�ย ห้รือถ่ึ�ยทอดื 

Key Results แล้ว ห้น่วยง�น ห้รือบุัคคลที�ได้ืรับักั�รถ่ึ�ยทอดืห้รือ

มีอบัห้มี�ย ต้่องนำ� Key Results ไปแปลงเปน็ Objective ของห้นว่ย

ง�น ห้รือบุัคคล ซึี�งจำะเป็นต้่นนำ��ในกั�รจัำดืทำ� Key Results ต่่อไป

สำรุปได้ืว่�กั�รกัำ�ห้นดื Objective and Key Results : OKRs  

ที�ดื ีและมีีประสิำทธิิภ�พนั�น จำำ�เป็นต้่องคำ�นึงถึึงห้ลักักั�รที�เป็นเคล็ดื

ลับัที�กัล่�วมี�ข้�งต้่น ซึี�งจำะทำ�ให้้กั�รนำ�ระบับั OKRs มี�ใช้้ใน

องค์กัรเกิัดืประโยช้น์ส้ำงสุำดื อีกัทั�งยังสำร้�งกั�รเรียนร้้ และเป็นกั�ร

พัฒน�บุัคล�กัรให้้มีีวิธีิคิดื (Mindsets) ที�มีีคุณภ�พ สำ�มี�รถึนำ�ไป

ใช้้เพื�อกั�รเพิ�มีประสิำทธิิภ�พกั�รทำ�ง�นด้ื�นอื�นๆ ได้ือีกัด้ืวย ซึี�งจำะ

เป็นกั�รยกัระดัืบัคุณภ�พของบุัคล�กัรควบัค่้กัับักั�รพัฒน�องค์กัร

ได้ือย่�งยั�งยืนในที�สุำดื




