Objectives and Key Results (OKRs)
Objectives and Key Results คือ วิธีการตั้งเปาหมายของแตละบุคคลในองคกรใหมีเปาหมาย ที่
สอดคลองกันทั้งองคกร โดยมีวัตถุประสงคหลัก (Objectives) ซึ่งเป3นการบอกจุดมุงหมายขององคกรใน ระดับ
ตางๆ และมีผลลัพธหลัก (Key results) คือ วิธีการทําใหบรรลุจุดมุงหมายที่ตั้งเปาหมายไว โดยกําหนดคา
ความสําเร็จที่ทํา ใหจุดมุงหมายนั้นบรรลุผล ซึ่งระบบ OKR จะทําใหบุคลากรทุกคนในองคกรทราบวิธีการ
ปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายขององคกรในทิศทางเดียวกันซึ่งจะทําใหองคการกาวไปขางหนาอยางรวดเร็ว
OKR เป3นเครื่องมือตัวหลักสําหรับตั้งเปาหมาย และขับเคลื่อนองคกรหรือหนวยงาน นอกจากนั้น
แนวคิดนี้สามารถนําไปใชตั้งเปาหมายในการพัฒนาตัวเองรายบุคคลไดอีกดวย ขอดีของOKRคือทุกคนทํางาน
เพื่อจุดมุงหมายเดียวกัน สามารถสรางวินัย และ การใสใจจดจอกับงาน ตลอดจนการสรางกระบวนการทํางาน
ที่ชัดเจนและสามารถวัดผลได
การนําOKRไปใชในองค"กรหรือหน$วยงาน
ในการนําOKRไปใชในองคกรหรือหนวยงาน ควรใหทุกคนในองคกรมองเห็น OKR ของคนอื่นไดดวย
เพื่อใหการสามารถวิเคราะหถึงวัตถุประสงคและผลลัพธหลักของบุคคลหรือหนวยงานในองคกรใหมีความ
สอดคลองกัน และควรมีการใชงาน OKR อยางสม่ําเสมอ และควรมีการจัดทําOKR ของแตละบุคคลเป3นราย
ไตรมาส รายครึ่งปF หรือรายปF OKR ควรมาจากพนักงานเสนอขึ้นไปยังผูบริหารโดยผานจากการระดมความคิด
การตั้งวัตถุประสงค" (Objective)ที่ดี ควรมีคุณสมบัติดังนี้
1. Actionable Goal (ที่ทีมหรือระดับบุคคลสามารถทําไดจริง)
2. Challenging (การตั้งเปาหมายตองทาทาย แตสามารถทําได โดยมีอัตราความสําเร็จอยูที่
70–80% ถาบรรลุ 100% แปลวาเราตั้งเปาหมายงายไป…ถือวาผิด!)
ผลลัพธ"หลัก (Key Result)ที่ดี ควรมีคุณสมบัติดังนี้
1. Measurable สามารถวัดผลได
2. Achievable สามารถทําได (ไมตั้งเปาสูงจนเกินตัว)
3. Relevant มีความสอดคลองกับวัตถุประสงค Objective ที่เราตั้งไว
4. Time-bound มีกรอบเวลาที่ชัดเจน สําหรับ OKR จะสิ้นสุดทุกๆ Quarter (3 เดือน)

เอกสารประกอบกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะการใหบริการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ

การตั้ง OKR ไมไดคิดมาลอยๆตามเนื้องานที่เราทํา แตทุกๆ Objective จะถูกรอยเรียงมาจาก พันธ
กิจ วิสัยทัศนขององคกร และแตกออกมาเป3นเปาหมายในแตละปF จากนั้นจึงมากําหนดเป3นเปาหมายรายไตร
มาส (Quarterly Objective)และจึ งแตกออกมาเป3น Key Result ของแตละเปาหมาย ซึ่ งหลั งจากกํา หนด
Key Result จึงไปแตกออกมาเป3น Action Plan ในแตละวัน
จากตั ว อยางแนวปฏิ บัติ ที่ ดี ของการตั้ง OKR อั ต ราสวนของ Objective ที่ แ ตละบุ ค คลควรถื อ คื อ
70:20:10 ไดแก
70 % สําหรับทําหนาที่หลัก On the Job (ประมาณ 3 Objectives)
20% ทํางานที่ชวยคนอื่น Support other (ประมาณ2 Objectives)
10% พัฒนาตนเองเพื่อใหทํางานไดดีขึ้น Improve yourself เชน การเรียนรูเพิ่มเติม ไปอบรมสัมมนา
เป3นตน

ตัวอย$างการพัฒนาค$านิยมองค"กรหรือหน$วยงานดวยOKRs
Objective
ตองการพัฒนาอะไร
1.การสรางวินัยในการทํางาน

Key Results
จะพัฒนาอย$างไร

Activity
กิจกรรมเป?นอย$างไร

1.ฝk กอบรมเพื่อ สรางจิ ตสํ า นึ กใน 1.1สร างหลั ก สู ต รจิ ต สํ า นึ ก การ
ทํางาน
การทํางานทุกเดือน
1.2จัดทําแผนการฝkกอบรม
1.3จัดอบรมใหบุคลากร
1.4ติ ด ต า ม แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล
บุคลากรหลังการอบรม
2.สรางพนักงานวินัยดีเดนตนแบบ 2.1ตั้งคณะทํางานรับผิดชอบ
2.2คณะทํางานกําหนดหลักเกณฑ
หน$วยงาน/ฝBายละ 1 คน
2.3ประชาสัมพันธกิจกรรม
2.4สงรายชื่อผูเขาประกวด
2.4กรรมการตัดสินคัดเลือก
2.5ประกาศผลผูไดรับรางวัล

เอกสารประกอบกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะการใหบริการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ

ตัวอย$างการพัฒนาค$านิยมองค"กรหรือหน$วยงานดวยOKRs
Objective
ตองการพัฒนาอะไร

Key Results
จะพัฒนาอย$างไร

Activity
กิจกรรมเป?นอย$างไร

1.การส ร างจิ ต บริ ก ารใ นการ 1. ประชุ มหารื อรั บฟoง ขอคิ ด เห็ น 1.1รวบรวมความคิ ด เห็ น ปo ญหา
ทํางาน
ในการทํ า งานด วยจิ ต บริ ก ารทุ ก และอุ ป สรรคในการทํ า งานที่
เดือน
เกี่ยวของกับการใหบริการ
1.2หาทางแกไขปoญหาอุปสรรคใน
2. ประชาสั ม พั น ธและอั ป เดท การใหบริการ
ขอมูลทุกเดือน
1.3ติดตามขอมูลสะทอนกลับและ
ประเมิ นผลจากผู ที่ม าติด ตอและ
รับบริการ เพื่อนํามาวิเคราะหและ
ปรับปรุงการบริการ
1.4ปรั บ ทั ศ นคติ ต นเองในการ
ใหบริการ
1.5ทํ า ขั้ น ตอนในการบริ ก ารที่ ดี
ออกมาเป3นแนวปฏิบัติรวมกันใน
แผนกหรือฝqาย

เอกสารประกอบกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร การพัฒนาสมรรถนะการใหบริการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ

