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วิถีไทย วิถีโลก

วิถีซามูไร

ท ่ า น
สมาชกิ และผูอ่้านทีร่กัทกุท่านครบั เราก�าลงัคุยกัน

เรื่องท่ีก�าลังร้อนๆ ในวงการบริหารจัดการขณะนี้ 

คือ เร่ืองของ OKR หรือ Objectives and Key Results เป็นการ 

แวะเวียนจากเร่ืองของระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดีไปชั่วคราว 

นะครบั ในตอนท่ีแล้วนัน้ นอกจากจะได้ทราบความแตกต่างทีส่�าคัญ

ระหว่าง KPI และ OKR ไปแล้ว ผมยังชวนให้ท่านใช้ OKR ร่วมกับ 

TQM หรือ KPI เพื่อจะท�าให้องค์กรของท่านเป็น “ปลาไว” ที่จะกิน

หรือเอาชนะ “ปลาช้า” ทั้งหลายได้ต่อไป

ครำวน้ีเรำลองมำดูประวัติควำมเป็นมำของ OKR และ

ตัวอย่ำงกำรประยุกต์ใช้กันนะครับ เพื่อท่ำนทั้งหลำยจะได้ลองน�ำไป

ใช้งำนจริงในองค์กรของท่ำนได้ต่อไป

ว่ำกันว่ำ OKR เริ่มมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นท่ีรู้จักกันแพร่หลำย

ในระดับสำกลเมื่อ John Doerr น�ำ OKR เข้ำไปแนะน�ำให้ใช้ที่ 

Google ในปี 1999 แต่ผูเ้ริม่ผลักดนักำรใช้ OKR ท่ีแท้จรงิซึง่เริม่ตัง้แต่

ทศวรรษที่ 1970 คือ Andy Grove หนึ่งในสองผู้ก่อตั้ง และผู้บริหำร

ของบริษัท Intel ผู้ผลิตไมโครชิปที่เป็นหัวใจของเครื่องสมองกลทั้ง

หลำยทั้งปวงนั่นแหละครับ 

จาก https://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_Grove ได้ระบไุว้

ว่า

He became known for his guiding motto: “Only the 

paranoid survive,” and wrote a management book with the 

same title. According to Grove, “Business success contains 

the seeds of its own destruction,” explaining that “Success 

breeds complacency. Complacency breeds failure. Only 

the paranoid survive.” 

Andrew M. Grove หรือ Andy Grove เป็นผู้บริหำรที่มีคติ

ประจ�ำใจว่ำ...“มีแต่คนท่ีต่ืนกลัวอยู่เสมอเท่าน้ันท่ีจะมีชีวิตรอดได้ 

(ในโลกธุรกจิ)” และเขำได้เขยีนต�ำรำกำรบรหิำรจดักำรในชือ่เดยีวกบั

คตปิระจ�ำใจของเขำ โดยเขำอธบิำยว่ำ “ความส�าเรจ็ทางธรุกจิจะแฝง

ไว้ด้วยเมลด็พนัธุท์ีท่�าลายตนเองอยูเ่สมอ เพราะ...ความส�าเรจ็ท�าให้
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ในท้ำยที่สุดเขำเชื่อว่ำ เป้าหมายที่ก�าหนดโดย OKR ต้อง

เป็นเป้าหมายประเภท “สุดจะเอื้อม” และการที่จะบรรลุเป้าหมาย

นี้ให้ได้เต็ม 100% แทบจะเป็นไปไม่ได้เลย

เอำละครับ ชัดเจนถึงที่มำที่ไปของ OKR แล้วนะครับ 

ครำวนี้มำลองดูวิธีกำร และตัวอย่ำงกันว่ำจะน�ำไปใช้ได้อย่ำงไร?

ก่อนอืน่ต้องเริม่ต้นด้วยกำรก�ำหนดวัตถุประสงค์หรอื Objec-

tives กนัก่อนนะครบั เพรำะ OKR มำจำกค�ำว่ำ Objectives and Key 

Results

ข้อแนะน�ำในกำรก�ำหนดวัตถุประสงค์ คือ ควรเป็นเชิง

คุณภำพ และอธบิำยถึงผลได้ทีพ่งึประสงค์ เช่น เข้าใจความต้องการ

ของลูกค้า

ไม่จ�ำเป็นต้องมีค่ำตัวเลขส�ำหรับวัตถุประสงค์นะครับ เรำจะ

ก�ำหนดค่ำกันที่ผลลัพธ์หลักหรือ Key Results ครับ

ลักษณะที่ส�าคัญของวัตถุประสงค์คือ

●  Actionable หรือปฏิบัติได้ ตัววัตถุประสงค์ต้องเป็น 

เป้าหมายที่พนักงานหรือทีมงานสามารถจะลงมือปฏิบัติให้บรรลุได้

โดยอิสระ

●  Inspirational หรือสร้างแรงบันดาลใจ ตัววัตถุประสงค์

ต้องท�าให้พนักงานตื่นเต้น และเป็นเหตุผลให้พนักงานกระตือรือล้น

อยากมาท�างานในเช้าวันจันทร์

●  Time Bound หรอืมเีวลาจ�ากดั ตอ้งก�าหนดวตัถปุระสงค์

ใหม่ให้บรรลุให้ได้ในแต่ละไตรมาสเพื่อให้พนักงานลงมือปฏิบัติให้ 

เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้

ชักสนุกละนะครับ เรำไว้คุยรำยละเอียดกันต่อไปนะครับ 

พบกันใหม่ฉบับหน้ำ สวัสดีครับ

เกดิความพงึพอใจ และความพงึพอใจท�าให้

เกิดความล้มเหลว คนที่ตื่นกลัวอยู่เสมอ (ไม่

เคยพึงพอใจ) เท่านั้น จึงจะมีชีวิตรอดอยู่ได้”

นีค่อืสจัจธรรมของโลกธรุกจิ และผม

เชื่อว่ำนี่คือต้นเหตุที่เขำน�ำ OKR ที่มีวงรอบ

ในกำรประเมินรวดเร็วฉับไวเข้ำมำใช้ในกำร

บริหำรกิจกำรของ Intel ตั้งแต่เมื่อ 40 กว่ำปี

ที่แล้ว

Doerr ได้อธิบำยเรื่องนี้ โดยเล่ำถึง

สมัยที่ท�ำงำนอยู่กับ Andy Grove ว่ำ

“ผมจ�าได้ว่าผมประทับใจมากที่ได้

เหน็เขม็ทศิน�าทาง หรอื “ดาวเหนอื” ส่องสว่าง

น�าการท�างานทกุไตรมาส ซึง่ท�าให้ผมก�าหนดล�าดบัความส�าคัญของ

งานได้เป็นอย่างดี และผมเชื่อว่าสิ่งที่ช่วยเพิ่มพูนพลังในการบริหาร

จัดการงานของผม คือ การที่ผมได้เห็น OKR ของ Andy เห็น OKR 

ของผูจ้ดัการของผม และ OKR ของเพือ่นร่วมงานของผม ผมสามารถ

จะเชือ่มโยงงานของผมเข้ากับเป้าหมายของบรษัิทได้โดยตรง ผมตดิ

รายการ OKR ของผมที่ผนังห้องท�างาน และเขียน OKR ใหม่ทุก 

ไตรมาส จนติดเป็นนิสัยทุกวันนี้แหละครับ”

ต้นก�ำเนิดท่ีแท้จริงของ OKR นั้น ไล่ย้อนไปถึงปรมำจำรย์

ด้ำนกำรบริหำรคนส�ำคัญ คือ Peter Drucker ซึ่งในทศวรรษที่ 1950 

ได้แนะน�ำระบบกำรบรหิำรทีรู่จ้กักนัแพร่หลำยในนำมของ Manage-

ment By Objectives (MBOs) หรือกำรบริหำรโดยก�ำหนด

วัตถุประสงค์ให้กับพนักงำนทุกคนในบริษัท 

วัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำยเหล่ำนี้จะต้องระบุให้ชัดเจนว่ำ

พนักงานคนใดคนหนึ่ง และหน่วยงานของพวกเขาจะต้องท�า

อย่างไรบ้างเพือ่ให้หน่วยงานอืน่ๆ ในบริษทับรรลุวตัถปุระสงค์หรอื

เป้าหมายที่ก�าหนดไว้

Andy Grove ได้แปลงระบบของ MBO ให้เป็นรูปแบบที่ง่ำย

เข้ำที่สำมำรถตอบค�ำถำมหลักสองประกำรในกำรท�ำงำน ได้แก่

1.  เรำต้องกำรจะไปที่ไหน?

2. เรำจะก�ำหนดควำมเรว็ในกำรท�ำงำนเท่ำใดจงึจะไปถงึที่

นั้น?

Andy ได้แนะน�ำไว้ว่ำควรก�ำหนดวัตถุประสงค์ใหม่ด้วย

ควำมถี่ที่สูง คือ รำยไตรมำส หรือแม้แต่รำยเดือน เพรำะโลกที่ก้ำว

รุดหน้ำอย่ำงรวดเร็วนั้นต้องกำรข้อมูลป้อนกลับอย่ำงสม�่ำเสมอ

และควรใช้เครือ่งมอืกำรบรหิำรจดักำรกำรปฏิบตังิำนหลำยๆ 

อย่ำงมำประสมประสำนกับ OKR ดังที่ผมได้เรียนเสนอไว้แล้ว 

เบื้องต้น




