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ตัง้เป้าชดั วดัผลได ้
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OKRs คอือะไร

OKRs แตกตา่งกบั KPI อย่างไร

นํา OKRs มาใชอ้ย่างไร

OKRs ภาคปฏบิตัิ

Agenda



Focus จดัความสาํคญัของงาน

ลงมอืทาํทนัที

งานสําคญัและเรง่ดว่น

วางแผน ทาํตามแผน ทาํตามขัน้ตอน

งานสําคญัแตไ่ม่เรง่ดว่น

เลอืกทาํ ทาํใหน้อ้ย ปฏเิสธบา้ง

งานไม่สําคญัแตเ่รง่ดว่น

ทาํเมือ่มเีวลาวา่งแลว้ ไม่ทาํ

งานไม่สําคญัและไม่เรง่ดว่น



ความลม้เหลวของการต ัง้เป้าหมาย

Too vague Not quantify Unattainable Irrelevant No timeframe

Specific Measurable Achievable Relevant Time bound



ความเป็นมาของ OKRs
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Andrew S. Grove

The two key phrases of 
management by 
objective systems are the 
objectives and the key 
results, and they match 
the two purposes.
The objective is the 
direction. The key results 
have to be measured, but 
at the end you can look 
and without any 
argument say, “Did I do 
that, or did I not do 
that?” Yes. No. Simple

มคีาํสาํคญัอยู ่2 คาํคอื 
วตัถปุระสงค ์และ ผลลพัธ ์
ทีส่าํคญั และทัง้สองสิง่นีต้อบ
โจทยส์องเร ือ่งทีไ่ม่เหมอืนกนั
วตัถปุระสงค ์คอื ทศิทาง
สว่นผลลพัธท์ีส่าํคญั ตอ้ง
วดัผลได ้และในตอนสดุทา้ย
คณุจะเห็นไดช้ดัเจนโดยไม่ตอ้ง
มคีาํโตแ้ยง้ใดๆวา่  
“ฉันไดท้ําหรอืไม่ไดท้าํสิง่น้ัน” 
คาํตอบวา่ใชห่รอืไม่ใช ่ซ ึง่เป็น
อะไรทีเ่รยีบง่ายมาก



iMBO

 เราตองการเปนผูนาํในธุรกิจช้ินสวน
ไมโครคอมพิวเตอรระดับกลาง

เราตอ้งการจะเป็นอะไร Objectives

 เราตองไดการออกแบบใหม 10 แบบสําหรับ
ไมโครโปรเซสเซอร 8085

เราตรวจสอบตวัเองไดอ้ย่างไร
วา่ไปถงึเป้าหมายนัน้แลว้ Key Results
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Objective
To build the next 
generation 
client platform 
for the future of 
web applications



10X



Objectives are what you want to have 
accomplished and Key Results are how
I’m going to get that done.
John Doerr

วตัถปุระสงค ์คอื สิง่ทีเ่ราตอ้งการทําใหป้ระสบความสาํเรจ็
ผลลพัธท์ีส่าํคญั บอกเราวา่จะทําใหป้ระสบความสาํเรจ็ไดอ้ยา่งไร



Objective & Key Results ควรเป็นอย่างไร

Objective
 เป็นเร ือ่งสาํคญัสอดคลอ้งกบัทศิทางของ

องคก์ร
 มคีวามชดัเจน เป็นรปูธรรม ไม่คลมุเครอื
 เกดิผลดอียา่งกา้วกระโดด
 มคีวามทา้ทายแตย่งัเป็นไปได ้
 ทําใหเ้กดิแรงบนัดาลใจ

Key Results
 แสดงถงึการวดัความกา้วหนา้ 

ความสาํเรจ็ ไม่ใชก่จิกรรม
 มคีวามเฉพาะเจาะจง
 มกีาํหนดเวลาแน่นอน
 มคีวามทา้ทายแตย่งัเป็นไปได ้
 วดัไดแ้ละตรวจสอบได ้



Committed OKRs Aspirational OKRs

 Transformation
 Innovation
 Moonshot Thinking
 10X 
 Growth Mindset 

 Performance
 Productivity
 Compliance
 Efficiency
 Effectiveness



KPIs และ OKRs

ส่วนใหญ่Top down

ตวัชีว้ดัหลายตวั

ไม่คอ่ยยดืหยุ่น

วดัผลสาํเรจ็

ส่วนใหญ่มผีลกบัการประเมนิ

จากระดบัล่าง

วตัถุประสงคไ์ม่มาก 1-3 ตวั

ยดืหยุ่น ทนัการเปลีย่นแปลง
กลา้ลม้เหลว กรอบเวลาไม่
ยาวมาก

ไม่ใชก่ารวดัผล แตเ่ป็นสิง่ที่
บอกวา่ทําไดบ้รรลุผล

ไม่ใชใ้นการประเมนิผล

KPIsOKRs



1 Objective ควรมแีค ่3-5 Key Results.

เป็นการต ัง้เป้าหมายและผลลพัธท์ีส่ําคญัภายใน 
3 – 6 เดอืน

ควรมที ัง้ Committed OKRs และ Aspirational 
OKRs

การต ัง้ Objective & 
Key Results

จะไม่เขยีน OKRs ในทุกเร ือ่ง แตจ่ะกาํหนดเฉพาะ
เร ือ่งทีส่าํคญัและตอ้งการทุม่เทเพือ่ผลลพัธท์ีพ่เิศษ



OKRs ทีด่ี

ต ัง้เป้าหมายทีท่า้ทาย เพือ่ยกระดบัผลการดาํเนินงานใหด้ขีึน้
อย่างกา้วกระโดด และถงึแมว้่าจะทําไดต้ามเป้าหมายแลว้ ก็จะ
ขยายเป้าหมายออกไปอกี เพือ่ใหไ้ดผ้ลลพัธท์ีด่ยีิง่ขึน้

Stretch

ทําในเร ือ่งทีสํ่าคญัและส่งผลกระทบในทางทีด่ตีอ่องคก์ร 

Focus

มกีารถ่ายทอดสอดคลอ้งกนัท ัว่องคก์ร ทุกคนทํางานมุ่งไปใน
ทศิทางเดยีวกนั สอดประสานกนั

Alignment

มคีวามมุ่งม ัน่ และทุ่มเทในการดาํเนินตามวตัถุประสงค ์

Commitment

การตดิตามผลการดาํเนินงานทัง้ความกา้วหน้า และ
ความสําเรจ็อย่างใกลช้ดิ และเป็นประจํา

Tracking



Value Flow Analysis

สรา้งความพงึพอใจให้
ลูกคา้ดว้ยการยกระดบั
การใหบ้รกิาร

 จาํนวนผูใ้หบ้รกิาร

 งบประมาณในการ
สรา้งความผกูพนั

Objective Input KPI Process KPI Output KPI Outcome KPI

 เวลาเฉลีย่ในการตอบ
คาํถาม

 จาํนวนคร ัง้ในการ
ประชมุกบัลกูคา้หลกั

 %ของการแกไ้ขปัญหา
ใหล้กูคา้ไดส้าํเรจ็

 คะแนนเฉลีย่ความพงึ
พอใจของลกูคา้

 จาํนวนลกูคา้ใหม่
จากการแนะนํา

 %ของลกูคา้ที่
กลบัมาซือ้ซํา้

Key 

Result

%ของลกูคา้ใหม่และลกูคา้ทีก่ลบัมาซือ้ซํา้เพิม่ขึน้ 20%



Example 1

• Objective
• เพิม่ยอดขายรถยนตอ์กี 50% จากไตรมาสที่

แลว้

• Key Results
• โทรหาลกูคา้อยา่งนอ้ยวนัละ 30 ราย
• ออกบูธ โรดโชว ์อยา่งนอ้ยเดอืนละ 2 คร ัง้
• นัดลกูคา้ Test Drive อยา่งนอ้ยวนัละ 2 ราย



Example 2

• Objective
• พฒันา Mobile Application ใหแ้ลว้เสรจ็

ภายในไตรมาส 2

• Key Results
• ออกแบบและพฒันาคณุสมบตั ิ(Feature) 

ใหม่ใหไ้ด ้3 เร ือ่ง
• ไดค้ะแนนระดบั 4 ดาวจากผูใ้ชง้าน
• มยีอด download มากกวา่ 5,000 คร ัง้



Example 3

• Objective
• เพิม่เวลาในการชมโดยเฉลีย่ตอ่ผูใ้ชง้านให ้

มากขึน้

• Key Results
• เวลาในการชมเพิม่ขึน้เฉลีย่ 10 นาทใีนแต่

ละวนั
• ลดเวลาการ Download VDO ลง 25%



Objective

Key Results Objective

Key Results Objective

Key Results

Company

Department

Individual

OKRs Alignment



O1 เป็นผูนํ้าในการจดัจาํหน่ายรถยนตไ์ฟฟ้าใน
เขตพืน้ที่

ผูร้บัผดิชอบ

KR1 เพิม่ยอดขายรถยนตไ์ฟฟ้าในพืน้ทีอ่กี50% ผูจ้ดัการฝ่ายขาย

KR2 ระดบัความพงึพอใจของลกูคา้ตอ่ศนูยบ์รกิาร90% ผูจ้ดัการ
ศนูยบ์รกิาร

KR3 เปิดสาขาเพิม่ในพืน้ทีอ่กี1แห่งภายในสิน้ปี ผูจ้ดัการทั่วไป

O1 เพิม่ยอดขายรถยนตไ์ฟฟ้าในพืน้ทีอ่กี50% ผูร้บัผดิชอบ

KR1 จา้งพนักงานขายเพิม่ขึน้2คน ผูจ้ดัการฝ่ายขาย+HR

KR2 เพิม่ยอดขายอกี60%จากปีทีแ่ลว้ พนักงานขาย

KR3 ฝึกอบรมการขายใหก้บัพนักงานขายทุกคน ฝ่ายขาย+
การตลาด+HR

KR4 ทํารายการสง่เสรมิการขายอยา่งนอ้ยเดอืนละคร ัง้ ฝ่ายการตลาด

O1 เพิม่ยอดขายอกี60%จากปีทีแ่ลว้

KR1 โทรหาลกูคา้อยา่งนอ้ยวนัละ 30 ราย

KR2 นัดลกูคา้ Test Drive อยา่งนอ้ยวนัละ 2 ราย

KR3 ออกบูธ โรดโชว ์อยา่งนอ้ยเดอืนละคร ัง้



Shared 

Goal 

2021

Objectives 2021

Enrolled Student 600

Student satisfaction 

score

4.2

EdPEx score Increase 1sub-

band

Variable Expenses <24 Mb



• ตาํแหน่ง

• หน่วยงาน

• วตัถปุระสงค ์(Objective) (ในระยะเวลา 3-4เดอืน)
• O 1

• ผลลพัธท์ีส่าํคญั (Key Results) (ในระยะเวลา 3-4
เดอืน)

• KR 1
• KR 2
• KR 3
• KR 4
• KR 5

ฝึกทํา OKRs



• Net Promoter Score คอื คา่
สทุธขิองลกูคา้ผูซ้ ึง่จะแนะนํา
องคก์รเราตอ่คนรอบขา้งวา่ใหใ้ช ้
บรกิารของเรา เป็นตวัชีว้ดัหน่ึงที่
นิยมในการวดัผลเร ือ่งของ
คณุภาพบรกิารตอ่ความผูกพนั
ระยะยาวของลกูคา้

• สมัภาษณลู์กคา้ผูท้ีเ่คยใช้
บรกิารไปไม่นาน ดว้ยคาํถามวา่ 
"จากคะแนน 0 ถงึ 10 ท่านจะ
แนะนําองคก์รเราแกผู่อ้ืน่อยูใ่น
ระดบัใด“



THANK YOU
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