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ความส าคัญของ OKRs

หัวข้อในการบรรยาย

การออกแบบระบบ OKRs

การน าเอาระบบ OKRs ไปใช้
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3
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OKRs คืออะไร



ที่มาของ OKRs

Peter Drucker

รูปภาพจาก http://www.heinzawards.net/recipients/andrew-grove

The Practice of Management



ที่มาของ OKRs

Andy Grove

รูปภาพจาก http://www.heinzawards.net/recipients/andrew-grove



ที่มาของ OKRs

John Doerr

รูปภาพจาก http://fortune.com/2015/07/14/john-doerr-diversity/



ตัวอย่างขององค์กรที่ใช้ OKRs



OKRs คืออะไร (1)

ย่อมาจากค าว่า

Objectives and Key Results
OKRs



OKRs คืออะไร (2)

OKRs
Objectives

Key Results



OKRs Super Power



OKRs Superpower
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OKRs ต่างจาก KPIs อย่างไร



OKRs ต่างจาก KPIs อย่างไร



ความส าคัญของการวัดผลการปฏิบัติงานองค์กร

หัวข้อในการบรรยาย

การออกแบบระบบ OKRs

การน าเอาระบบ OKRs ไปใช้
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วิธีการเขียน OKR 



การสร้าง OKRs (1)

ผู้บริหารระดับสูง

ผู้บริหารระดับรองลงมา 



การสร้าง OKRs (2)

หัวหน้างานในระดับรองลงมาอีก

พนักงานแต่ละคน 



ข้อแนะน าในการจัดท า Objective  (1)
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ข้อแนะน าในการจัดท า Objective  (2)
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●

●



การสร้าง Key Results  (1)
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การสร้าง Key Results  (2)

คือ เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นลูกค้าOBJECTIVE

เช่น อัตราการรักษาลูกค้า
เดิมอย่างต ่า 80%

KEY 

RESULTS



●

การสร้าง Key Results  (3)

KEY 
RESULT

OBJECTIVE

KEY 
RESULT KEY 

RESULT

KEY 
RESULT

KEY 
RESULT



การสร้าง Key Results  (4)

คือ สร้าง CommunityOBJECTIVE

สามารถจัดท า Platform เสร็จสิ้น 100% 
(Milestone)KEY 

RESULTS

มีคน Register ใน Platform อย่างน้อย 
60,000 ราย (ผลลัพธ)์

●



การสร้าง Key Results  (5)
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การสร้าง Key Results  (6)
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การสร้าง Key Results  (7)

●

●
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ตัวอย่างการแปลงค่าเป้าหมายให้เป็น Score  (1)



ตัวอย่างการแปลงค่าเป้าหมายให้เป็น Score  (2)



การสร้าง Objectives and Key Results

CEO

ฝ่ายตลาด ฝ่ายผลิต

แผนกขาย แผนกสนับสนุนการขาย แผนกซ่อมบ ารุง



OKRs คือ Brand ส่วนตัวของพนักงาน



ความส าคัญของการวัดผลการปฏิบัติงานองค์กร

หัวข้อในการบรรยาย

การออกแบบระบบ OKRs

การน าเอาระบบ OKRs ไปใช้
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Timeline ในการใช้ OKRs

Source: www.whatmatters.com
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ปัญหาในการน า OKRs ไปใช้



●
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การประเมินผล
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การใช้งานระบบ OKRs



รูปแบบการใช้ OKRs ในองค์กร
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แนวทางการใช้ OKRs ในองค์กร



●

●

ถ้าอยากใช้ แต่องค์กรไม่เอาด้วย...



https://www.facebook.com/ZeeZcore/



อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่...
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https://line.me/R/ti/p/%40nopadolrompho



www.NopadolStory.com 

Podcast Nopadol’s Story 
https://nopadolstory.podbean.com/ 



www.facebook.com/NopadolStory

www.facebook.com/PerformanceMeasurement



ผลงานหนังสือ



ผลงานล่าสุด



จ๊ิกซอว์ตัวสุดท้ายของความส าเร็จ พัฒนาชีวิตด้วยแนวคิดการวัดผล

https://www.skilllane.com/courses/the-last-jigsaw

Online Course

Objective and Key Results (OKRs)

https://www.skilllane.com/courses/okr


