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ท่ีมา ของ OKRs
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ANDY GROVE : INTEL
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• มคี ำส ำคญัอยู ่2 ค ำคอื วัตถปุระสงค์
และผลลัพธท์ีส่ ำคญั และทัง้สองสิง่นี้
ตอบโจทย ์สองเรือ่งทีไ่มเ่หมอืนกนั 

• วัตถปุระสงค(์Objective) คอื ทศิทำง
สว่นผลลัพธท์ีส่ ำคญัตอ้งวัดผลได ้และ

• ในตอนสดุทำ้ยจะเห็นไดช้ดัเจนโดยไม่
ตอ้งมคี ำโตแ้ยง้ใดๆวำ่ ทำ่นไดท้ ำ
หรอืไมไ่ดท้ ำสิง่นัน้ 

• มันตอบไดง้ำ่ยๆวำ่ใชห่รอืไมใ่ช ่ซึง่เป็น
อะไรทีเ่รยีบงำ่ยมำก



OKRs / iMBO (Intel OKRs / iMBO (Intel Management by Objectives)

4



John Doerr, Partner at Kleiner Perkins Caufield & Byers
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• Objectives are 
what you want 
to have 
accomplished 
and Key 
Results are 
how I’m going 
to get that 
done.

• วัตถปุระสงค ์คอื              
สิง่ทีเ่รำตอ้งกำร
ใหป้ระสบ
ควำมส ำเร็จ

• ผลลัพธท์ีส่ ำคญั 
จะระบ/ุบอกวำ่เรำ
จะท ำใหป้ระสบ
ควำมส ำเร็จได ้
อยำ่งไร

John Doerr
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Objective

• เป็นเรือ่งส ำคญั สอดคลอ้งกบั
ทศิทำงขององคก์ร

• ชดัเจน เป็นรปูธรรม ไมค่ลมุเครอื

• เกดิผลดอียำ่งกำ้วกระโดด

• ทำ้ทำย แตเ่ป็นไปได ้

• ท ำใหเ้กดิแรงบนัดำลใจ
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s
Key Results

• แสดงถงึกำรวดัควำมกำ้วหนำ้
ไมใ่ชก่จิกรรม

• เฉพำะเจำะจง
• มกี ำหนดเวลำแน่นอน
• ทำ้ทำย แตเ่ป็นไปได ้
• วดัได ้ตรวจสอบได ้

Value Activity



Value Flow Analysis
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Objective
Input

KPI

Process 

KPI

Output 

KPI

Outcome

KPI

ปรับปรงุ
ควำมพงึพอใจของ
ลกูคำ้ดว้ยกำร

ยกระดบักำรบรกิำร

• จ ำนวน
เจำ้หนำ้ทีท่ ี่
ใหบ้รกิำรลกูคำ้

• งบประมำณ
สรำ้งควำม
ผกูพนัลกูคำ้

• เวลำเฉลีย่ใน
กำรตอบค ำถำม
ลกูคำ้

• จ ำนวนคร ัง้ของ
กำรประชุมกบั
ลกูคำ้หลกั

• % กำรแกไ้ข
ปญัหำลกูคำ้
ส ำเร็จ

• ดชันคีวำมพงึ
พอใจของ
ลกูคำ้

• จ ำนวนลกูคำ้
จำกกำรแนะน ำ

• % ของลกูคำ้ที่
กลบัมำซือ้ซ ำ้

+ GOAL

Key
Results

% ของลกูคำ้ทีก่ลบัมำซือ้ซ ำ้เพิม่ข ึน้ 20 %



ตัวอยำ่งที ่1
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ตัวอยำ่งที ่2
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ตัวอยำ่งที ่3
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ตัวอยำ่งที ่3
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ตัวอยำ่งที ่4
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ตัวอยำ่งที ่5
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คณุสมบตัทิีส่ ำคญั
ของ OKRs



Mission 

Vision

Strategy

Objectives 

Key Results  
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การสร้าง Objectives 
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ตวัอยา่ง

19



การสร้าง KRs
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การสร้าง KRs
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การสร้าง KRs
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ตัวอย่างการแปลงค่าเป้าหมายให้เป็น Score
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การสร้าง Objectives และ Key Results
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ในชว่ง 3 เดอืนใหต้ัง้วตัถปุระสงค ์(Objectives) ทีส่ ำคญั 
3-5 เรือ่ง 

และในแตล่ะวตัถปุระสงค ์ใหม้ผีลลพัธท์ีส่ ำคญั (Key Results) 
3-5 เรือ่ง
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Objective 

Key 

Results

OKRs

TOP DOWN

BOTTOM UP



• วัตถปุระสงคจ์ะถกูก ำหนด และกระจำยลง
จำกบนลงลำ่ง

• ระดับลำ่งจะเป็นคนตอบวำ่
แตล่ะวัตถปุระสงคจ์ะท ำอยำ่งไร 
และวัดผลดว้ยอะไร

• คณุสำมำรถบอกใหค้นท ำควำมสะอำดได ้

• แตค่นท ำควำมสะอำดจะตอ้งบอกคณุไดว้ำ่

• เขำจะท ำควำม สะอำดอยำ่งไร 

• จะใชอ้ปุกรณ์เครือ่งมอือะไร
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แลว้เรำละ่  OKRs คอือะไร
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Summary
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Thank You


