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วิถีไทย วิถีโลก

วิถีซามูไร

จากฉบับที่แล้วต่อ

ท ่ า น
สมาชิก และผู้อ่านที่รักทุกท่านครับ เราคุยกันเรื่อง

เงื่อนไขหลักที่มีอยู่ 7 ประการ ของระบบการผลิต

แบบทันเวลาพอดีไป 6 ประการแล้วนะครับ เหลือเรื่องเดียวคือ 

ประการที่ 5. เคร่ืองจักรอุปกรณ์ต้องเดินได้ดีไม่มีขัดข้อง ซึ่งเป็น

ประเดน็ทีเ่กีย่วเนือ่งกบัระบบการบ�ารงุรกัษาทวผีลทีท่กุคนมีส่วนร่วม

หรือ TPM ที่เราเคยคุยกันมาแล้วนั่นเอง ในตอนนี้ตามสัญญาที่ว่าไว้

คือ ผมจะขอแวะเวียนคุยกันด้วยเรื่องท่ีก�าลังร้อนๆ ในวงการบริหาร

จัดการขณะนี้ คือ เรื่องของ OKR หรือ Objectives and Key Results 

ว่ามีที่มาที่ไป และใช้ประโยชน์ได้อย่างไรกันบ้าง?

ผมคดิว่า ท่านทีท่�างานอยูใ่นองค์กรทัง้ภาครฐั และเอกชนใน

บ้านเราคงได้ยิน ได้เห็น และได้ใช้ KPI กันจนชินหู ชินตากันแล้วนะ

ครับ หลายท่านอาจจะเฉยๆ แต่หลายท่านเบื่อจนถึงขั้นเกลียด KPI 

ไปเลยก็มี 

นักวิชาการบางท่านถึงกับเรียก KPI เล่นๆ ว่าย่อมาจาก “Kill 

Person Individually” เพราะเป็น “ตัวชี้วัด” ที่สร้างแรงกดดันให้ 

ผู้ท�างานทั้งหลายอย่างมากมายต่อเนื่อง

หาคนที่รักชอบ KPI อย่างแท้จริงแทบจะไม่มีเลยละครับ

ท�าไมจึงเป็นเช่นนั้น?

ผมคดิว่าเพราะ KPI เป็นตัวดัชนีที่ใช้ชี้วัดผลการปฏิบัติงาน 

ของพวกเราแต่ละคน หรือของหน่วยงานของเรา และมีค่า 

เป้าหมายที่จะต้องท�าให้บรรลุถึงให้ได้ภายในระยะเวลาที่ก�าหนด

และค่าเป ้าหมายของ KPI เป ็นสิ่งที่ก�าหนดมาจาก  

“เบื้องบน” ที่เรียกกันว่า Top Down Management นั่นเองแหละครับ

ถงึตรงน้ีกต้็องแวะอกีนดิเพือ่จะทบทวนกบัท่านผูอ่้านว่า การ

บริหารจัดการในโลกเรานี้มีสองแบบครับ แบบที่หนึ่งคือ Top Down 

หรือการสั่งการจากบนลงล่าง และแบบที่สองก็คือ Top Down!!

อ้าว....แล้วมันต่างกันอย่างไรล่ะครับ?

จะสังเกตได้ว่า การบริหารแบบ Bottom Up หรือการจัดการ

จากระดับล่างสู่ระดับบนแท้ๆ ที่พูดถึงกันน้ันมีเฉพาะในต�ารา

เท่านั้นแหละครับ เพราะการบริหารแบบนี้ในชีวิตจริงจะวุ่นวาย

แน่นอน เนือ่งจากยงัไงๆ คนทีอ่ยูใ่นระดบัรองๆ หรอืล่างๆ ขององค์กร 

ไม่มีทางที่จะเห็นอะไรได้กว้างไกลไปรอบด้านอย่างคนที่อยู่บนๆ 

หรอกครับ

ดังนัน้ หากจะบรหิารกนัแบบ Bottom Up ให้ได้ ก็ต้องใช้แบบ 

Top Down to Create Bottom Up หรือการสร้างสรรค์ให้พนักงาน

ในระดับรองๆ ลงมาถึงระดับล่างขององค์กรพัฒนาขีดความ-

สามารถในการบริหารจัดการของตนเอง จนสามารถบริหารงาน

ภายในขอบเขตความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิผล

ตัวอย่างของการบริหารแบบ Top Down to Create Bottom 

Up เช่นการท�ากจิกรรมกลุม่คณุภาพ ระบบข้อเสนอแนะ หรอืกจิกรรม 

5ส เป็นต้น

คนส่วนใหญ่อาจมีความรู้สึกว่าการบริหารแบบ Top Down 

นั้นจะง่ายเพราะเป็นการที่ “นายสั่ง ลูกน้องท�า” ไม่ต้อง “คิด” อะไร

มาก ซึ่งก็จริงครับ เมื่อเทียบกับการบริหารแบบที่สอง คือ Top Down 

to Create Bottom Up แล้ว แบบหลงันีจ้ะยากเยน็แสนเขญ็กว่ากนัเยอะ

แต่ก็เป็นแบบที่ท่านอาจารย์วรากรณ์ สามโกเศศ ตั้งเป็นช่ือ

หนังสือเล่มหนึ่งที่ท่านเรียบเรียงไว้ว่า “โลกนี้ไม่มีอะไรฟรี” กล่าวคือ 

การบริหารแบบ Top Down นั้นง่ายก็จริง แต่ผลลัพธ์ และการท�างาน

ในระยะยาวจะยุ่งยาก และมีปัญหามากกว่าการบริหารแบบ Top 

Down to Create Bottom up มากมายครับ

ประการแรก ผู้บังคับบัญชาทั้งหลายจะพบว่า การสั่งงานไป 

100 หน่วย ผลงานที่ได้กลับมามักจะไม่เคยถึง 100 ละครับ บางท่าน

บอกว่าได้ 50 ก็บุญโขแล้ว
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ดังนั้น หากต้องการได้งาน 100 ก็ต้องส่ังหลาย 100 ครับ  

สั่งแล้ว สั่งอีก จนปากเปียกปากแฉะทีเดียวแหละครับ

ประการที่สอง เม่ือผู้บังคับบัญชาหยุดส่ัง ลูกน้องก็หยุดท�า 

เพราะไม่รู้จะท�าอะไรต่อ

แปลว่าต้องสั่งกันตลอดเวลา ผู้บังคับบัญชา ป่วย สาย ลา 

ขาด หายไปไหนไม่ได้เลย ต้องเป็นแบบ “มอืถือตดิปาก เครือ่งโทรสาร

ติดหลัง” กันเลยละครับ

ประการทีส่าม ตามทฤษฎีววิฒันาการของสัตว์ว่าไว้ว่า สิง่ใด

ที่ไม่ได้ใช้นานๆ เข้า สิ่งนั้นก็มักจะ “ฝ่อ” หรือที่เคยใช้งานได้ก็ใช้งาน

ไม่ได้ในที่สุด

ลองนึกภาพนะครับว่า ลูกน้องที่ได้แต่รับค�าสั่งๆ ๆ ๆ และสั่ง 

จากผู้บังคับบัญชาในการท�างานทุกวันๆ นานๆ เข้าก็จะเลิกคิด เลิก

ใช้สมอง 

ยิ่งถ้าเคยคิดไปแล้วเจอเหตุการณ์ที่นายหรือผู้บังคับบัญชา

บอกแกมดุว่า “ไม่ต้องคิด ท�าตามที่ผมสั่งก็พอ” แล้วละก็เป็นอันเชื่อ

ได้ว่า ต่อไปก็จะไม่มีการคิดอีกเลยครับ

ขอ “แวะ” ต่ออกีนดินะครบั สมยัทีผ่มท�างานในมหาวทิยาลยั 

กเ็คยตัง้ข้อสงัเกตไุว้ว่า บรรดาเจ้าหน้าท่ีทัง้หลายทีท่�างานธุรการ งาน

บริหารจัดการนั้น ท�าไมมากันสาย และกลับกันเร็ว แถมวันๆ ก็มักจะ

นั่งคุยกันบ้าง เล่นกันบ้าง จะท�างานกันจริงๆ จังๆ เมื่อบรรดาอาจารย์

ที่เป็นผู้บังคับบัญชามานั่งอยู่ที่โต๊ะท�างานเท่านั้น

เหตุผลก็คือ การบริหารงานในมหาวิทยาลัยน้ัน มักจะมีการ

ผลัดเปลี่ยนผู้บริหาร เช่น อธิการบดี คณบดี หัวหน้าภาควิชา ฯลฯ กัน

ตามวาระ ส่วนใหญ่ก็จะ 4 ปี เมื่อเปลี่ยนทีไร ท่านผู้บริหารใหม่ที่เข้า

มาก็จะตั้งคณะผู้ช่วยจากคณาจารย์ผู้ใกล้ชิดเข้ามาท�าหน้าที่เป็นผู้

บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ทั้งหลาย เช่น รองหัวหน้าภาควิชา เลขา

ภาควิชา รองคณบดี ผูช่้วยคณบดี หรอืรองอธกิารบดี ผูช่้วยอธกิารบดี 

เป็นต้น

ผมเคยลองนับดูสมัยหนึ่งที่มหาวิทยาลัยที่ผมท�างานมี

อธิการบดี 1 ท่าน รองอธิการบดี 9 ท่าน ผู้ช่วยอธิการบดี 12 ท่าน... 

ทุกคนวุ่นวายทุกวัน ไปไหนไม่ค่อยได้

แล้วกเ็ปรยีบเทยีบกับมหาวิทยาลยัโตเกยีวทีผ่มเคยศกึษาอยู่ 

และมขีนาดใกล้เคียงกบัมหาวิทยาลยัของไทยทีผ่มมาท�างานกพ็บว่า 

ที่มหาวิทยาลัยโตเกียวมีอธิการบดี 1 ท่าน รองอธิการบดี 2 ท่าน 

เท่านั้นแหละครับ

ทกุท่านว่างมากๆ มโีอกาสออกไปภายนอกเพือ่ประสานงาน

ติดต่อสร้างเครือข่าย มีเวลาคิด และก�าหนดนโยบายได้มากมาย

ทั้งสองมหาวิทยาลัยนี้แตกต่างกันตรงการบริหารแบบ Top 

Down เทียบกับ Top Down to Create Bottom Up นั่นแหละครับ

คงต้องมาขยายความกันในฉบับหน้าละครับ

ต่อฉบับหน้าอ่าน


