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“ตั้งเป้าชัด วัดผลได้ด้วย OKRs (Measure What Matters) ได้

น�ำคุณย้อนเวลำกลับไปยังเบื้องหลังกำรสรำ้งระบบ OKRs ที่ทรงพลังของ

อินเทล ซึ่งเป็นหนึ่งในต�ำนำนที่ทรงคุณค่ำที่สุดของ แอนดี้ โกรฟ” 

– กอร์ดอน มัวร์

  ผู้ร่วมก่อตั้งและอดีตประธำนของอินเทล 

“ตัง้เป้าชดั วดัผลได้ด้วย OKRs จะเปลีย่นวธิกีำรตัง้เป้ำหมำยส�ำหรบั

ตวัคณุและองค์กรไปอย่ำงส้ินเชิง ไม่ว่ำคุณจะเป็นสตำร์ต-อพัขนำดเลก็ หรอื

บริษัทขนำดใหญ่ระดับโลก จอห์น ดัวร์ ได้กระตุ้นให้ผู้น�ำทุกคนคิดให้ลึกซึ้ง

มำกขึ้นเกี่ยวกับกำรขับเคลื่อนองค์กร โดยกำรสรำ้งบรรยำกำศกำรท�ำงำนที่

มีวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ชัดเจน” 

– เมลโลดี ฮอบสัน 

  ประธำนเอเรียลอินเวสเมนต์  

“จอห์น ดัวร์ เป็นบุคคลในต�ำนำนแห่งซิลิคอนวัลเลย์ เขำอธิบำย

ว่ำ กำรก�ำหนดวัตถุประสงค์อย่ำงโปร่งใสและกำรก�ำหนดผลลัพธ์ที่ส�ำคัญ  

จะช่วยท�ำให้เกิดควำมสอดคล้องกันทั้งองค์กร และสำมำรถจูงใจให้เกิดผล

งำนระดับสูงได้อยำ่งไร” 

– โจนาทาน เลวิน

  อธิกำรบดีบัณฑิตวิทยำลัยสแตนฟอร์ด

“ตั้งเป้าชัด วัดผลได้ด้วย OKRs เป็นของขวัญส�ำหรับผู้น�ำหรือผู้

ประกอบกำรทุกคนที่ต้องกำรทีมงำนที่โปร่งใส มีควำมรับผิดชอบ และมี

ประสิทธิภำพมำกกว่ำเดิม รำวกับว่ำเป็นกำรวำงเดิมพันครั้งใหญ่อย่ำงกล้ำ

หำญเพื่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงองค์กรครั้งส�ำคัญ” 

– จอห์น แชมเบอร์ส  

ประธำนบริษัทซิสโก้  
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“นอกเหนอืเรื่องรำวกำรเป็นคนทีส่ร้ำงประวติัศำสตร์ให้กบัวงกำรเทค

แห่งซิลิคอนวัลเลย์แล้ว ตั้งเป้าชัด วัดผลได้ด้วย OKRs ยังเป็นคู่มือส�ำคัญ

ส�ำหรับองค์กรทั้งขนำดเล็กและขนำดใหญ่ ซึ่งได้อธิบำยให้เห็นภำพกำรขับ

เคลื่อนและกำรลงมือท�ำที่ยอดเยี่ยม” 

– ไดแอน กรีน 

  ผู้ก่อตั้งและ CEO แห่งวีเอ็มแวร์ 

  กรรมกำรบริหำรอัลฟำเบต และ CEO แห่งกูเกิลคลำวด์  
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คำ�นิยม

 มอยำกให้ตัวผมมีหนังสือเล่มนี้ตั้งแต่เมื่อสิบเก้ำปีที่แล้ว สมัยที่เรำ 

 เพิ่งเริ่มก่อตั้งกูเกิล หรือก่อนหน้ำนั้นในช่วงที่ผมก�ำลังบริหำรจัดกำร

กับตนเองอยู่ ผมเป็นคนไม่ชอบกระบวนกำรมำกนัก แต่ผมชอบไอเดียดีๆ 

ที่สำมำรถน�ำไปปฏิบัติได้จริงอย่ำงน่ำอัศจรรย์มำกกวำ่ และ OKRs คือสิ่งที่

ตอบโจทย์ผมได้ 

และในวันหนึ่งเมื่อปี 1999 จอห์น ดัวร์ ได้มำแบ่งปันประสบกำรณ์

ให้พวกเรำฟังเกีย่วกบักำรก�ำหนดวตัถปุระสงค์ (Objectives) และผลลพัธ์ที่

ส�ำคัญ (Key Results) พรอ้มทัง้แนะน�ำว่ำ เรำควรจะมีวิธกีำรบริหำรองคก์ร

บนพื้นฐำนประสบกำรณ์ของเขำจำกบริษัทอินเทลอย่ำงไรให้เกิดประโยชน์

สูงสุด ซึ่งเรำก็ทรำบดีว่ำผลกำรด�ำเนินธุรกิจของอินเทลนั้นดีมำก วันนั้น 

จอห์นท�ำให้เรำเกิดปิ๊งไอเดียขึ้นมำหลำยอย่ำง ท�ำให้เรำตัดสินใจว่ำเรำจะ

ลองใช้ระบบนี้ดู ผมเชื่อและคิดว่ำมันน่ำจะได้ผลดีส�ำหรับองค์กรของเรำ

OKRs เป็นกระบวนกำรง่ำยๆ ที่ช่วยขับเคลื่อนองค์กรต่ำงๆ ที่มี

ควำมหลำกหลำยให้ก้ำวไปข้ำงหน้ำ ตลอดเวลำหลำยปีท่ีผ่ำนมำ เรำได้มี

กำรประยุกต์และปรับใช้ OKRs มำเรื่อยๆ ระบบนี้เปรียบเสมือนพิมพ์เขียว

ทีจ่ะช่วยให้คณุน�ำไปปรบัใช้ให้เหมำะสมกบัองค์กรของคณุในแบบฉบบัทีค่ณุ

ต้องกำรและอยำกให้มันเกิดขึ้น 

แลร์รี่ เพจ
CEO บริษัทอัลฟำเบต และผู้ร่วมก่อตั้งกูเกิล

ผ
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OKRs จะช่วยให้ผู้น�ำมองเห็นสิ่งตำ่งๆ ภำยในองค์กรได้ชัดเจนมำก

ย่ิงข้ึน ระบบนีจ้ะช่วยให้เกดิแนวทำงกำรท�ำงำนย้อนกลบัอย่ำงมปีระสทิธภิำพ 

เช่น คุณอำจจะถำมว่ำ “ท�ำไมผู้ ใช้จึงไม่สำมำรถดำวน์โหลดวิดีโอบนยูทูบ

ได้ทันที” “เรื่องนี้ส�ำคัญไม่น้อยไปกวำ่เป้ำหมำยอื่นๆ ที่คุณวำงแผนจะท�ำใน

ไตรมำสต่อไปใช่ไหม”

ผมรู้สึกดีใจท่ีได้มีส่วนร่วมกับกำรร�ำลึกถึงกำรฉลองควำมส�ำเร็จของ 

บิลล์ แคมป์เบลล์ ซึ่งในตอนทำ้ยของหนังสือเล่มนี้ จอห์นได้กลำ่วถึงเขำไว้

อย่ำงนำ่ประทับใจ บิลล์เป็นบุคคลที่นำ่ทึ่งมำกๆ เขำมีพรสวรรค์ของกำรท�ำ

ทกุอย่ำงได้ถกูต้องเสมอ โดยเฉพำะเรื่องของคน เขำเป็นคนกล้ำพดูตรงๆ ว่ำ

สิ่งที่คนอื่นท�ำนั้นไร้สำระ แต่อยำ่งไรก็ตำม คนเหล่ำนั้นก็ยังชอบและศรัทธำ

ในตัวเขำอยู่ ผมยังคิดถึงกำรประชุมประจ�ำสัปดำห์ที่โผงผำงตรงไปตรงมำ 

(ยืดยำดและรุนแรง) ของเขำได้เป็นอย่ำงดี ผมหวังว่ำทกุคนคงจะมีควำม

เป็น บิลล์ แคมป์เบลล์ ในกำรด�ำเนินชีวิต และพยำยำมพัฒนำตนเองให้

ใกล้เคียงกับโค้ชคนนี้ 

แลร์รี่ เพจ และ จอห์น ดัวร์, ปี 2014
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ปกตผิมก็ไม่ค่อยได้เขยีนค�ำนยิมให้ใครมำกมำย แต่ทีผ่มตกลงเขยีน

ให้หนังสือเล่มนี้ ก็เพรำะจอห์นได้ท�ำให้กูเกิลได้รับของขวัญที่ยิ่งใหญ่ตลอด

ระยะเวลำหลำยปีที่ผ่ำนมำ ระบบ OKRs ช่วยน�ำพำเรำไปสู่กำรเติบโตเป็น 

10 เท่ำ (10x) หลำยครั้งมำก ระบบนี้ได้ช่วยให้ภำรกิจที่สุดโต่งและท้ำทำย

ของกำร “จัดระเบียบข้อมูลของโลก” มีโอกำสเป็นไปได้และประสบควำม

ส�ำเร็จหลำยต่อหลำยครั้ง ระบบนี้ช่วยให้ผมและส่วนอื่นๆ ของบริษัทได้ท�ำ

สิง่ส�ำคญัทีส่ดุทีเ่กดิขึน้ได้อย่ำงทนัเวลำ ถกูที ่และถูกทำง และผมเองก็อยำก

ให้ผู้อ่ำนได้ยินเช่นนั้นเหมือนกัน
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คำ�นำ�บรรณ�ธิก�ร

 อนทีจ่ะได้มำแปลและเรยีบเรยีงหนงัสอืเล่มนี ้เคยได้ยนิค�ำว่ำ OKRs  

 (Objective and Key Results)  มำก่อน แต่ตอนนั้นก็แค่คิดว่ำเป็น

ศัพท์ใหม่เหมือนที่หลำยคนมักจะพูดติดตลกวำ่ “เหลำ้เก่ำในขวดใหม่” แต่

พอได้มำอ่ำน แปล และเรียบเรียงครั้งแรก ก็พบวำ่ “มีอะไรดีๆ กว่ำที่คิดไว้

เยอะมำก” เพรำะแค่ประวัติคนเขียนก็นำ่ทึ่งแล้ว เป็นนักเขียนที่มำจำกคน

ท�ำอำชีพร่วมลงทุน (Venture Capitalist : VC) ที่ประสบควำมส�ำเร็จอย่ำง

มำก เขำเขียนจำกประสบกำรณ์ตรงที่น�ำไปใช้จริงและได้ผลจริงกับองค์กร

ที่ประสบควำมส�ำเร็จจริงระดับโลก 

ที่ส�ำคัญคือ แนวคิดที่เก่ียวข้องกับ OKRs ที่เขียนในหนังสือเล่มนี้ 

ท�ำให้เข้ำใจเรื่องนี้ได้ชดัมำกขึน้ เพรำะกรณศีกึษำทีเ่ขยีนไว้ในหนงัสอืมหีลำก

หลำยมำก ท�ำให้เห็นมุมมองของแนวคิดที่กว้ำงและครอบคลุมในทุกๆ ด้ำน 

ทุกขนำดขององค์กร ลกัษณะธรุกจิ อำยขุององค์กร และเหน็ทกุมมุของกำร

บริหำรจัดกำรท้ังเรื่องกำรก�ำหนดเป้ำหมำย วัฒนธรรมองค์กร ระบบกำร

ท�ำงำน และกำรให้ควำมส�ำคัญกับกำรพูดคุยของคนในองค์กร  

ที่ชอบมำกอีกอยำ่งหนึ่งคือ แม้ผู้เขียนจะรู้วำ่แนวทำงไหนดีที่สุด แต่

ผู้เขยีนไม่ได้ชีแ้นะ ชีน้�ำ และบอกว่ำต้องท�ำแบบนัน้แบบนี ้ไม่เหมอืนหนงัสอื

สูตรสู่ควำมส�ำเร็จที่เคยอ่ำนมำที่มักจะชี้แนะและน�ำชี้น�ำว่ำจะต้องแบบนั้น

แบบนี้ แต่หนังสือเล่มนี้จะเล่ำให้ฟังว่ำแต่ละองค์กรเขำน�ำเอำ OKRs ไป

ใช้อย่ำงไร ปรับให้เข้ำกับองค์กรนั้นๆ อย่ำงไร และทิ้งท้ำยไว้เสมอว่ำทุก

อย่ำงไม่ใช่สูตรส�ำเร็จตำยตัวที่จะน�ำไปใช้ได้กับทุกองค์กร แต่ละองค์กรจะ

ต้องศกึษำ ทดลองน�ำไปใช้จริง และปรับเปลีย่นให้เหมำะสมกบัแต่ละองค์กร

ก่
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เชื่อมัน่ว่ำ หนงัสอืเล่มนีจ้ะช่วยไขปรศินำเรื่องกำรบรหิำรผลงำนของ

องค์กรได้ ในหลำยๆ เรื่องที่องค์กรต่ำงๆ ก�ำลังเจออยู่ และหำกน�ำไปใช้จริง 

ก็ยิง่จะช่วยยนืยนัได้ว่ำ เรื่องรำวและแนวคดิของหนงัสอืเล่มน้ี เป็นแนวทำง

ทีเ่หมำะสมกบักำรพฒันำและยกระดบัผลงำนขององค์กรให้ก้ำวหน้ำไปได้ดี

กว่ำ เร็วกว่ำ และยั่งยืนกว่ำที่เดินไปด้วยแนวคิดแบบเดิม

สดุท้ำยนี ้ขอขอบคณุทมีงำนผูเ้รยีบเรยีงทกุคนทีม่ำร่วมกนัท�ำให้หนงัสอื

เล่มนี้ออกมำสู่มือผู้อ่ำนได้เป็นอยำ่งดีและทันเวลำ ต้องขอขอบคุณแนวคิด

ดีๆ จำกหนังสือเล่มนี้ ที่ท�ำให้ทีมงำนเรียบเรียงของเรำฝ่ำฟันอุปสรรคต่ำงๆ 

มำได้ทุกคร้ังท่ีเรำเจอจำกกำรท�ำงำนร่วมกันด้วยข้อจ�ำกัดที่หลำกหลำยและ

ปัญหำอุปสรรคที่ไม่คำดคิดกันมำก่อน แต่ด้วยสปิริตและพลังของทุกๆ คน

ช่วยให้พวกเรำบรรลุภำรกิจนี้ได้

                                  ณรงค์วิทย์ แสนทอง
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แด่แอนน์, แมรี่ และเอสเทอร์
และความประหลาดใจใน

ความรักที่ไม่มีเงื่อนไขของพวกเธอ
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ค�ำศัพท์ที่ใช้ทับศัพท์

ค�ำทับศัพท์ ค�ำอธิบำย

OKRs OKRs ย่อมำจำก Objectives and Key Results ซึ่งใน
ภำษำไทยเรียกว่ำ วัตถุประสงค์และผลลัพธ์ที่ส�ำคัญ ซึ่ง
ประกอบไปด้วย 2 รปูแบบคอื OKRs ทีต้่องท�ำ (Committed 
OKRs) และ OKRs ที่อยำกท�ำ (Aspirational OKRs)

CFRs CFRs เป็นตัวย่อที่มำจำกศัพท์ 3 ค�ำคือ 
กำรสนทนำ (Conversation) คือ กำรแลกเปลี่ยนควำม
คิดเห็นอย่ำงแท้จริงระหว่ำงสองฝำ่ย โดยมุ่งเป้ำไปที่กำรขับ
เคลื่อนผลกำรด�ำเนินงำน 
กำรฟีดแบค (Feedback) จะเป็นกำรสื่อสำรแบบสอง
ทิศทำงหรือภำยในเครือข่ำย ระหว่ำงเพื่อนร่วมงำน เพื่อ
ประเมินควำมก้ำวหน้ำ และแนะน�ำกำรปรับปรุงกำรท�ำงำน
ในอนำคต
กำรชื่นชมยกย่อง (Recognition) เป็นกำรแสดงออกถึง
ควำมชื่นชมต่อบุคคล ส�ำหรับกำรมีส่วนร่วมในทุกๆ ดำ้น

Committed Goal วตัถปุระสงค์ทีต้่องท�ำ เป้ำหมำยในกลุม่นีค้อืตวัวดัต่ำงๆ ของ
กูเกิลที่ต้องท�ำเป็นเรื่องปกติในธุรกิจอยู่แล้ว เช่น กำรออก
ผลิตภัณฑ์ กำรจองล่วงหน้ำ กำรจ้ำงงำน และเรื่องลูกค้ำ 
ซึ่งฝ่ำยบริหำรจะก�ำหนดให้วัตถุประสงค์เหลำ่นี้ไว้ ในระดับ
บริษัท ส่วนพนักงำนจะถูกก�ำหนดวัตถุประสงค์ไว้ที่ระดับ
แผนก ส�ำหรบัตวัอย่ำงวตัถปุระสงค์ทีต้่องท�ำ เช่น เป้ำหมำย
กำรขำยและรำยได้ จะต้องได้ตำมเปำ้ 100% ของเป้ำหมำย
ที่ก�ำหนดไว้ภำยในเวลำที่ก�ำหนด

Aspiration Goal วัตถุประสงค์ที่อยำกท�ำ เป้ำหมำยในกลุ่มนี้สะท้อนให้เห็น
ภำพที่ใหญ่กว่ำ มีควำมเสี่ยงสูงกว่ำ เป็นเรื่องกำรเติบโต
ในอนำคตขององค์กร วัตถุประสงค์กลุ่มนี้เกิดจำกคนไหน 
หน่วยงำนไหน ระดับไหนในองค์กรก็ได้ พูดง่ำยๆ คือใครน�ำ
เสนอวัตถุประสงค์ประเภทนี้ข้ึนมำก็ได้ วัตถุประสงค์ข้อนี้
เม่ือก�ำหนดแล้วจะต้องระดมสรรพก�ำลงัจำกคนทัง้องค์กรมำ
ช่วยกนั เพรำะถอืเป็นเรื่องที่ใหญ่มำกๆ ยำกมำกๆ ทีจ่ะท�ำให้
ส�ำเร็จได้เพียงคนบำงส่วนขององค์กร ดังนั้น วัตถุประสงค์
หรือเป้ำหมำยประเภทนี้โดยเฉลี่ยแล้วจะล้มเหลวประมำณ 
40% ของเป้ำหมำยในกลุ่มนี้ทั้งหมด เป้ำหมำยประเภทนี้ถือ
เป็นส่วนหนึ่งของกำรท�ำงำนของกูเกิลไปแล้ว
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MBO กำรจดักำรตำมวตัถปุระสงค์ หรอื MBO (Management By 
Objective) ถูกพัฒนำมำตั้งแต่ทศวรรษ 1960 โดย ปีเตอร ์
ดรักเกอร์ เป็นกระบวนกำรที่เรำรู้จักและองค์กรชั้นน�ำที่ทัน
สมัยหลำยแห่งได้น�ำมำใช้ และองค์กรหนึ่งที่โดดเด่นที่สุด
คือ ฮิวเลตต์-แพคกำร์ด

iMBO แอนดี ้โกรฟ ได้น�ำแนวคดิ MBO (Management by objectives) 
ที่ถูกพัฒนำมำตั้งแต่ทศวรรษ 1960 โดย ปีเตอร์ ดรักเกอร์
แล้วพยำยำมน�ำข้อจ�ำกัดต่ำงๆ ของ MBO มำปรับให้ดีขึ้น 
โดยตัว i มำจำกค�ำว่ำอินเทล ในช่วงแรกของกำรใช้งำนจึง
เรียกว่ำ iMBO และถือว่ำเป็นต้นแบบของแนวคิด OKRs

10x กำรเติบโตเป็น 10 เท่ำ (10x) หรอืกำรเห็นผลลพัธ์แบบ 10 
เท่ำนัน้ ถอืว่ำเป็นสิง่ที่ได้ยนิเป็นอย่ำงมำกในวงกำรสตำร์ต-อพั 
เนื่องมำจำก VC ต้องกำรลงทุนในสตำร์ต-อัพ ที่เติบโตแบบ
ก้ำวกระโดด และสร้ำงผลตอบแทนอย่ำงต�่ำ 10 เท่ำขึ้นไป 
สตำร์ต-อัพจึงต้องสำมำรถระบุตลำดหัวหำด และแยกแยะ
ออกมำให้ชัดเจนว่ำ Total Addressable Market นัน้มขีนำด
เป็นเทำ่ไหร่ของ Total Market ลักษณะตลำดและกำรเติบ
โดเป็นอย่ำงไร และอะไรเป็น Key Drivers ของตลำดนั้น

Feedback กำรให้ข้อมลูป้อนกลบั เพื่อให้เกดิกำรพดูคยุกนัเพื่อสะท้อน
ควำมคดิเหน็และควำมรูส้กึซึง่กนัและกนั และถอืว่ำเป็นกำร
สื่อสำรแบบสองทิศทำง หรือภำยในเครือข่ำยระหวำ่งเพื่อน
ร่วมงำน เพื่อประเมนิควำมก้ำวหน้ำ และแนะน�ำกำรปรับปรุง
กำรท�ำงำนในอนำคต

Superpowers อำจมคีวำมหมำยว่ำ สิง่วเิศษ พลงัวเิศษ หรือ พลงัมหศัจรรย์ 
ก็ได้ แต่ในหนังสือเล่มนี้ขอใช้ทับศัพท์ค�ำว่ำ Superpowers 
ซ่ึงจะประกอบไปด้วย 4 องค์ประกอบคือ โฟกัส (Focus) 
สอดคล้อง (Align) ติดตำม (Track) และกำรเพิ่มควำม
ท้ำทำย (Stretch)

Dialogue กำรสนทนำแบบไดอะล็อก เป็นกำรรับฟังวิธีคิด วิธีกำรให้
คุณค่ำ ควำมหมำยของคนอื่นต่อส่ิงที่พูด เพื่อเรียนรู้ซึ่งกัน
และกัน ละทิ้งส่ิงที่แต่ละคนยึดถือ เพื่อก้ำวข้ำมพรมแดน
แห่งตัวตนไปพร้อมๆ กัน โดยในเล่มนี้จะให้ควำมหมำยคือ 
ทักษะและศิลปะกำรพูดคุยแบบเปิดกวำ้ง
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Reflection กระบวนกำรสะท้อนกลับ ซึ่งเปรียบเสมือนกระจกที่จะช่วย
ให้เรำเห็น และจัดระบบระเบียบควำมคิดให้เข้ำที่เข้ำทำง

Moore’s Law กฎของมัวร์ เป็นกฎที่อธิบำยถึงแนวโน้มของกำรพัฒนำ
ฮำร์ดแวร์คอมพวิเตอร์ โดยระบวุ่ำ จ�ำนวนของทรำนซสิเตอร์
ที่สำมำรถบรรจุลงในชิป จะมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่ำใน
ทุกๆ สองปี ซึ่งกฎนี้ตั้งช่ือตำมเจ้ำของทฤษฎีคือ กอร์ดอน 
มัวร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งอินเทล 

Moonshot เป้ำหมำยที่มีควำมท้ำทำยสูงมำก เปรียบเสมือนกำรยิง
จรวดขึน้ไปยงัดวงจนัทร์ เพรำะเม่ือคณุตัง้เป้ำจะไปให้ถงึดวง
จันทร์ ถงึแม้คณุจะไปไม่ถงึ แต่คณุก็ยงัเอือ้มไปถึงดวงดำวได้ 

Disruptive/Disruption Disrupt หมำยถงึ ขดั ขวำง กดีขวำง หรอืเปลีย่นแปลงอย่ำง
รนุแรงให้เปลีย่นไปจำกสภำวะทีด่�ำรงอยู ่กำรเรียกเทคโนโลยี
ใหม่ๆ วำ่ Disruptive Technologies มิได้ถือว่ำเป็นสิ่งที่ไม่ดี 
เพียงแต่เป็นเทคโนโลยีที่ท�ำให้หลำยสิ่งเปลี่ยนแปลงไปจำก
ที่เคยเป็นอยู่ ประกำรส�ำคัญก็คือกระทบต่อกำรท�ำมำหำกิน 
ธุรกิจ กำรด�ำเนินชีวิตของผู้คน ฯลฯ

BHAG (อ่ำนว่ำ bee - hug) เป็นแนวคิดทีพ่ดูไว้ในหนงัสอืเรื่อง Built 
to Last เขียนโดย จิม คอลลินส์ และ เจอร์รี ไอ. พอร์รำส 
มำจำกค�ำเต็มวำ่ Big Hairy Audacious Goal คือ กำรตั้ง
เป้ำหมำยทีช่ดัเจน เข้ำใจง่ำย ไม่ต้องมีกำรอธบิำยเพ่ิมเตมิ 
ทกุคนทีเ่กีย่วข้องสำมำรถเหน็เป้ำหมำยตรงกนั และต้องเป็น
เป้ำหมำยทีท้่ำทำย ทีช่่วยกระตุน้ให้ทกุคนทีเ่ก่ียวข้อง มีควำม
กระตือรือร้นอยำกให้บรรลุเป้ำหมำยนั้น
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 นหนึ่งในฤดูใบไม้ร่วง ปี 1999 ณ ใจกลำงของซิลิคอนวัลเลย์ ผมได้ 

 มำถึงอำคำรสองชั้นรูปตัวแอล ติดกับถนนฟรีเวย์หมำยเลข 101 ซึ่ง

เป็นส�ำนักงำนใหญ่ของกูเกิล ผมมำที่นี่พร้อมกับของขวัญชิ้นหนึ่ง

บรษิทัได้เช่ำอำคำรนีเ้มื่อสองเดอืนก่อน จำกทีเ่ดมิซึง่อยูบ่นชัน้สองของ

ร้ำนขำยไอศกรมีในย่ำนดำวน์ทำวน์ของพำโลอัลโต สองเดอืนก่อนหน้ำนัน้ ผม

ได้วำงเดิมพันก้อนใหญ่ที่สุดในรอบสิบเก้ำปีในฐำนะนักลงทุนร่วม (Venture 

Capitalist หรือที่เรียกกันว่ำ VC) ด้วยเงินเดิมพันมูลคำ่ 11.8 ลำ้นเหรียญ 

เพื่อแลกกับหุ้น 12 เปอร์เซ็นต์ของสตำร์ต-อัพที่ก่อตั้งโดยนักศึกษำสองคน

ที่ดรอปจำกสแตนฟอร์ด ผมได้ร่วมเป็นบอร์ดของกูเกิล ผมให้สัญญำกับ

ตนเองว่ำ ผมจะทุ่มเททุกอย่ำงทั้งเงินลงทุนและควำมพยำยำมเพื่อช่วยให้

บริษัทนี้ประสบควำมส�ำเร็จให้ได้

หลังจำกนั้นรำวหนึ่งปี กูเกิลได้ปักธงในด้ำน “กำรจัดกำรข้อมูลของ

โลก และท�ำให้ทุกคนสำมำรถเข้ำถึงและใช้ข้อมูลน้ันให้เป็นประโยชน์ได้” 

นี่อำจจะฟังดูยิ่งใหญ่ แต่ผมมีควำมมั่นใจในตัว แลร์รี่ เพจ และ เซอร์เกย์ 

บริน พวกเขำมีควำมมั่นใจในตนเองสูง จะเรียกว่ำหัวรั้นก็ได้ แต่พวกเขำ

ก็สนใจใคร่รู้และเป็นคนช่ำงคิด พวกเขำรับฟังควำมเห็นผู้อื่นและส่งมอบ 

ผลงำนได้ตำมที่สัญญำไว้เสมอ

จุดเริ่มต้นของ OKRs ที่กูเกิล

 “ถำ้คุณไม่รู้ว่ำคุณก�ำลังจะไปไหน 
คุณอำจจะไปไม่ถึงที่นั่น”

- โยกิ เบอร์ร่า 

1

วั
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เซอร์เกย์เป็นคนฮกึเหมิ ท�ำอะไรรวดเรว็ ดือ้ดงึ และสำมำรถกระโดด

ข้ำมช่องว่ำงทำงสติปัญญำได้ ในก้ำวเดียว เขำเป็นผู้อพยพที่เกิดในโซเวียต  

เขำฉลำดหลักแหลม เป็นนักเจรจำที่สร้ำงสรรค์ และเป็นผู้น�ำที่มีหลักกำร  

เซอร์เกย์เป็นคนไม่ชอบอยูก่บัทีห่รอืนิง่เฉย เขำพยำมผลกัดนัเพื่อทีจ่ะได้มำก

ขึ้นเสมอ เขำสำมำรถกระโดดลงไปวิดพื้นสักชุดหนึ่งระหวำ่งกำรประชุมได้ 

แลร์รีเ่ป็นลกูชำยของวศิวกรคอมพวิเตอร์ในยคุบกุเบกิ เขำพดูจำนุม่

นวลแต่ก็ไม่ค่อยท�ำตำมขนบธรรมเนยีมของสงัคม หวักบฏ เขำสำมำรถทุม่เท

เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ 10 เท่ำ ซึ่งก็สำมำรถท�ำให้อินเทอร์เน็ตเติบโตแบบก้ำว

กระโดดไปโดยปรยิำย โดยทีเ่ซอร์เกย์เป็นคนออกแบบเรื่องธรุกจิเทคโนโลยี 

แลร์รี่เป็นคนที่ทุ่มเท ท�ำงำนหนัก และฝันถึงสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ เขำเป็นนักคิด

นอกกรอบแต่ก็อยู่กับควำมเป็นจริง 

ต้นปีนั้น เมื่อทั้งสองคนมำหำผมที่ออฟฟิศเพื่อเสนอเงื่อนไขทำง

ธุรกิจ กำรน�ำเสนอของพวกเขำมีแค่ 17 สไลด์เท่ำนั้น และมีแค่ 2 สไลด์ที่

มีตัวเลข (พวกเขำใส่กำร์ตูนมำด้วย 3 สไลด์เพื่อให้ดูเหมือนมีเนื้อหำเยอะ) 

และถึงแม้ว่ำพวกเขำได้รับข้อตกลงท่ีไม่ใหญ่มำกจำก Washington Post  

กเูกลิกยั็งไม่สำมำรถท�ำให้ค�ำส�ำคญั (Keyword) มคีณุค่ำมำกพอส�ำหรับกำร

โฆษณำ ในฐำนะที่เป็นเสิร์ชเอ็นจินอันดับที่ 18 บนเว็บ บริษัทก็ถือวำ่ยังชำ้

กว่ำรำยอื่นอยู่มำก กำรยอมให้คู่แข่งออกตัวไปก่อนไกลขนำดนี้ ในวงกำร

เทคโนโลยีมักจบลงด้วยควำมล้มเหลว* 

แต่ก็ไม่มสีิง่ใดมำหยดุยัง้แลร์ร่ีจำกกำรเล่ำให้ผมฟังว่ำคณุภำพของเสร์ิช

เอน็จนิเหล่ำนัน้ห่วยอย่ำงไร มนัจะดีกว่ำนีอ้ย่ำงมำกได้อย่ำงไร และมนัจะยิง่

ใหญ่มำกๆ ได้อย่ำงไรในวนัข้ำงหน้ำ เขำและเซอร์เกย์ไม่ลงัเลเลยว่ำจะสร้ำง

ควำมก้ำวหน้ำอย่ำงยิง่ใหญ่ได้อย่ำงไรทัง้ทีพ่วกเขำยงัไม่มแีผนธรุกจิเลยด้วย

ซ�ำ้ นอกจำกนี ้กลไก PageRank ทีก่เูกลิเอำไว้ใช้ในกำรจดัอันดับเวบ็ไซต์ยงั

* ข้อยกเว้นที่หำได้ยำกคือ กำรเป็นดิสรับเตอร์ที่แท้จริง Exhibit B : ไอพอด ซึ่งพัฒนำช้ำกวำ่เครื่อง 
 เสียงดิจิทัลอื่นๆ ถึง 9 รำยในตลำด เพียงแค่ 3 ปีก็กลับมำครอบครองส่วนแบ่งกำรตลำดถึง 70%
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ท�ำได้ดีกว่ำคู่แข่งอื่นๆ ในตลำดอย่ำงมำก แม้ว่ำซอฟต์แวร์จะอยู่ในขั้นตอน

เบต้ำก็ตำม (ขั้นตอนเบต้ำ คือขั้นตอนที่น�ำซอฟต์แวร์ที่ออกแบบใหม่ไปให ้

ผู้ ใช้ทัว่ไปได้ดำวน์โหลดใช้งำนก่อนทีจ่ะเปิดตวัอย่ำงเป็นทำงกำร โดยขัน้ตอน

เบต้ำมีจุดมุ่งหมำยเพื่อทดสอบกำรใช้งำนจริง รวมถึงรับฟังกำรตอบรับจำก

ผู้ ใช้งำน ซึ่งจะมีเพิ่มเติมฟังก์ชันกำรท�ำงำนหรือลูกเล่นได้)

 ผมถำมเขำวำ่ “คุณคิดว่ำมันจะยิ่งใหญ่ได้ขนำดไหน” ผมได้ค�ำนวณ

คร่ำวๆ ในใจแล้วว่ำ ถ้ำทุกอยำ่งเป็นไปตำมแผน กูเกิลนำ่จะมีมูลค่ำตลำด 

(Market Cap) 1,000 ล้ำนเหรียญ แต่ผมก็อยำกทรำบว่ำเขำฝันไว้เทำ่ไร 

และแลร์รี่ตอบวำ่ “10,000 ล้ำนเหรียญ” 

เพื่อให้แน่ใจ ผมจึงถำมว่ำ “คุณหมำยถึงมูลค่ำในตลำดหลักทรัพย์

ใช่ไหม” 

และแลร์รีต่อบกลบัทนัควนัว่ำ “ไม่ ผมไม่ได้หมำยถงึมลูค่ำหุน้ในตลำด 

แต่ผมหมำยถึง รำยได้” 

แลร์รี่ เพจ และ เซอร์เกย์ บริน ที่บ้านเกิดของกูเกิล 
โรงรถของบ้านเลขที่ 232 ซานตามาร์การิตา, เมนโลพาร์ก, ปี 1999
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ผมตะลงึงนั ถ้ำคะเนอตัรำกำรเตบิโตแบบปกตขิองธรุกิจเทคโนโลยท่ีี

ก�ำไรด ีถ้ำรำยได้ 10,000 ล้ำนเหรียญ แสดงว่ำต้องมมีลูค่ำในตลำดประมำณ 

100,000 ล้ำนเหรียญ ซึ่งเท่ำกับมูลค่ำของบริษัทไมโครซอฟต์ ไอบีเอ็ม 

และอินเทลเลยทีเดียว นั่นเป็นสิ่งที่ท�ำได้ยำกกว่ำกำรเป็นยูนิคอร์นในธุรกิจ 

สตำร์ต-อัพเสียอีก ค�ำว่ำ (ยูนิคอร์น หมำยถึง ธุรกิจสตำร์ต-อัพที่มี

มูลค่ำบริษัทมำกว่ำ 1,000 ล้ำนล้ำนเหรียญ) ผมไม่ได้ โวยวำยใส่แลร์รี่ 

แต่สงบนิง่เพื่อครุน่คดิพจิำรณำ ผมไม่ได้โต้แย้งอะไรกบัเขำเลย แต่ผมรูส้กึ

ประทับใจอย่ำงยิ่ง เขำและเซอร์เกย์มุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงโลก และผม

เชื่อวำ่เขำมีโอกำสนั้น 

ก่อนยุคจีเมล, แอนดรอยด์ หรือโครม กูเกิลมีไอเดียใหญ่ๆ มำกมำย 

ผู้ก่อตั้งเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ที่ยำวไกลเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังของกำรเป็นผู้

ประกอบกำร พวกเขำขำดแค่เพยีงประสบกำรณ์ในกำรบรหิำรจดักำรเท่ำนัน้1 

เพื่อที่จะให้กูเกิลออกตัวได้เร็วปำนจรวดและสรำ้งผลส�ำเร็จที่แท้จริง เขำจะ

ต้องเลอืกเส้นทำงเดนิทีท้่ำทำยมำกๆ และต้องท�ำให้ทมีของเขำเดนิไปในบน

เส้นทำงเดียวกัน ถึงแม้พวกเขำพร้อมที่จะเสี่ยง แต่เขำก็ควรจะมีแนวทำง

ป้องกันควำมล้มเหลวไว้ด้วยเช่นกัน2

อย่ำงน้อยที่สุด พวกเขำก็ตอ้งมีข้อมลูที่เกี่ยวขอ้งและทันเวลำ เพื่อที่

จะได้ติดตำมควำมกำ้วหนำ้ส�ำหรับกำรวัดผลสิ่งที่ส�ำคัญ 

และในวันที่เมำเทนวิวมีอำกำศปลอดโปร่ง ผมมำพร้อมกับของขวัญ

ส�ำหรบักเูกลิ มนัคือเครื่องมอืทีเ่ฉยีบคมส�ำหรบักำรบรหิำรระดบัโลกทีผ่มเริม่

ใช้มันครั้งแรกในปี 1970 สมัยที่เป็นวิศวกรที่บริษัทอินเทล ซึ่งเป็นบริษัทที่ 

1 ในปี 2011 ผู้ก่อตั้ง (แลร์รี่และเซอร์เกย์) ได้ท�ำตำมค�ำแนะน�ำของผมด้วยกำรสรรหำ อีริก ชมิดต์  
 อดีตเพ่ือนร่วมงำนของผมจำกบรษิทัซนัไมโครซสิเตม็ส์ มำเป็น CEO อีรกิท�ำให้รถไฟขบวนนีเ้ริม่ออก 
 เดนิทำง และท�ำลำยควำมสมัพนัธ์บำงอย่ำงไป หลงัจำกนัน้ผมได้แนะน�ำให้ บลิล์ แคมป์เบลล์ มำเป็น 
 โค้ชให้กับทั้ง 3 คนนี้ 
2 ผมเรียนรู้เรื่องนี้จำกอินเทลในช่วงปี 1970 กอร์ดอน มัวร์ บุคคลในต�ำนำน และ แอนดี้ โกรฟ CEO  
 แห่งอินเทล กลำ่วว่ำ “ผมมองควำมล้มเหลวในปีนี้เป็นโอกำสที่จะได้ลองอีกครั้งในปีหน้ำ”
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แอนด้ี โกรฟ ผู้จัดกำรที่ย่ิงใหญ่และเป็นผู้บริหำรแห่งยุคที่ดีที่สุดเท่ำที่ผม

เคยเห็นมำ และตั้งแต่ได้ร่วมงำนกับ ไคลเนอร์ เพอร์คินส์ จำกบริษัทร่วม

ทนุ (VC) แห่งเมนโลพำร์ก ผมก็ได้เผยแพร่ลทัธกิำรบรหิำรจดักำรแบบโกรฟ

นี้ออกไปให้แก่บริษัทต่ำงๆ มำกกว่ำ 50 แห่ง 

ผมมปีรชัญำในกำรลงทนุทีช่ดัเจนคอื ผมให้ควำมเคำรพแก่ผูป้ระกอบ

กำร แต่ผมก็ติดนิสัยคนเทคโนโลยีที่บูชำนวัตกรรม แต่ในขณะเดียวกัน ผม

ก็ได้เห็นธุรกิจสตำร์ต-อัพจ�ำนวนมำกต้องพยำยำมและฟันฝ่ำควำมท้ำทำย

มำกมำย ตลอดจนกำรท�ำในสิ่งที่ถูกต้อง เพื่อให้กำรเติบโตเป็นไปตำมแผน 

ด้วยเหตุผลแบบนี้ ผมจึงกลับมำใช้คำถำประจ�ำตัวที่ผมใช้มำตลอดชีวิต คือ

“ไอเดียดีๆ น่ะใครก็มีได้ แต่กำรลงมือท�ำซิแน่กวำ่”

ช่วงต้นของทศวรรษที ่1980 ผมใช้เวลำ 14 เดอืนเพื่อลำพกัร้อนยำว

จำกบรษิทัไคลเนอร์ (บำงองค์กรให้พนกังำนทีมี่อำยงุำนนำน เช่น ท�ำงำนเกนิ 

7 ปี สำมำรถพักร้อนยำวเป็นปีโดยได้รับค่ำจ้ำง) เพื่อไปช่วยพัฒนำ

แผนกคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (เดสก์ทอป) ของบริษัทซันไมโครซิสเต็มส ์

และผมตกใจมำกที่เพิ่งรู้ ในตอนนั้นว่ำผมต้องไปท�ำหน้ำที่เป็นหัวหน้ำดูแล

พนักงำนตั้งหลำยร้อยคน แต่ระบบของ แอนด้ี โกรฟ ก็ท�ำให้ผมยืนหยัด

ได้ท่ำมกลำงปัญหำใหญ่ๆ และสำมำรถสร้ำงควำมชัดเจนได้ ในทุกกำร

ประชุม มันช่วยให้ผมกระจำยอ�ำนำจลงไปยังทีมบริหำรและทีมปฏิบัติ

กำรทั้งหมดได้ ใช่ เรำผิดพลำดด้วยกัน แต่เรำก็ประสบควำมส�ำเร็จใน

หลำยๆ เรื่อง เช่น กำรพัฒนำไมโครโปรเซสเซอร์ชนิดหนึ่งที่ใช้ชุดค�ำสั่ง

จ�ำนวนน้อยที่เรียกวำ่ RSC (Reduced Instruction Set Computer คือ

กำรพัฒนำไมโครโปรเซสเซอร์ชนิดหน่ึงท่ีใช้ชุดค�ำสั่งจ�ำนวนน้อย) ถือเป็น 

นวัตกรรมใหม่ และช่วยท�ำให้ซันเป็นผู้น�ำในตลำดคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ

ที่ใช้ท�ำงำนแบบเครือขำ่ยได้ (Workstation) และนี่เป็นจุดพิสูจน์ที่ผมได้น�ำ

เอำระบบนี้เขำ้มำใช้ ในกูเกิลในหลำยปีต่อมำ
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