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สมาชิก และผูอ้ า่ นทีร่ กั ทุกท่านครับ เราก�ำลังคุยกัน
เรื่องที่ก�ำลังร้อนๆ ในวงการบริหารจัดการขณะนี้
คือ เรื่องของ OKR หรือ Objectives and Key Results เป็นการ
แวะเวียนจากเรื่องของระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดีไปชั่วคราว
นะครับ ในตอนทีแ่ ล้วนัน้ นอกจากจะได้ทราบความแตกต่างทีส่ ำ� คัญ
ระหว่าง KPI และ OKR ไปแล้ว ผมยังชวนให้ท่านใช้ OKR ร่วมกับ
TQM หรือ KPI เพื่อจะท�ำให้องค์กรของท่านเป็น “ปลาไว” ที่จะกิน
หรือเอาชนะ “ปลาช้า” ทั้งหลายได้ต่อไป
คราวนี้เราลองมาดูประวัติความเป็นมาของ OKR และ
ตัวอย่างการประยุกต์ใช้กันนะครับ เพื่อท่านทั้งหลายจะได้ลองน�ำไป
ใช้งานจริงในองค์กรของท่านได้ต่อไป
ว่ากันว่า OKR เริ่มมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักกันแพร่หลาย
ในระดับสากลเมื่อ John Doerr น�ำ OKR เข้าไปแนะน�ำให้ใช้ที่
Google ในปี 1999 แต่ผเู้ ริม่ ผลักดันการใช้ OKR ทีแ่ ท้จริงซึง่ เริม่ ตัง้ แต่
ทศวรรษที่ 1970 คือ Andy Grove หนึ่งในสองผู้ก่อตั้ง และผู้บริหาร
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ของบริษัท Intel ผู้ผลิตไมโครชิปที่เป็นหัวใจของเครื่องสมองกลทั้ง
หลายทั้งปวงนั่นแหละครับ
จาก https://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_Grove ได้ระบุไว้
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 เป็นผู้บริหารที่มีคติ
ประจ�ำใจว่า...“มีแต่คนที่ตื่นกลัวอยู่เสมอเท่านั้นที่จะมีชีวิตรอดได้
(ในโลกธุรกิจ)” และเขาได้เขียนต�ำราการบริหารจัดการในชือ่ เดียวกับ
คติประจ�ำใจของเขา โดยเขาอธิบายว่า “ความส�ำเร็จทางธุรกิจจะแฝง
ไว้ดว้ ยเมล็ดพันธุท์ ที่ ำ� ลายตนเองอยูเ่ สมอ เพราะ...ความส�ำเร็จท�ำให้
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เกิดความพึงพอใจ และความพึงพอใจท�ำให้
เกิดความล้มเหลว คนที่ตื่นกลัวอยู่เสมอ (ไม่
เคยพึงพอใจ) เท่านั้น จึงจะมีชีวิตรอดอยู่ได้”
นีค่ อื สัจจธรรมของโลกธุรกิจ และผม
เชื่อว่านี่คือต้นเหตุที่เขาน�ำ OKR ที่มีวงรอบ
ในการประเมินรวดเร็วฉับไวเข้ามาใช้ในการ
บริหารกิจการของ Intel ตั้งแต่เมื่อ 40 กว่าปี
ที่แล้ว
Doerr ได้อธิบายเรื่องนี้ โดยเล่าถึง
สมัยที่ท�ำงานอยู่กับ Andy Grove ว่า
“ผมจ�ำได้ว่าผมประทับใจมากที่ได้
เห็นเข็มทิศน�ำทาง หรือ “ดาวเหนือ” ส่องสว่าง
น�ำการท�ำงานทุกไตรมาส ซึง่ ท�ำให้ผมก�ำหนดล�ำดับความส�ำคัญของ
งานได้เป็นอย่างดี และผมเชื่อว่าสิ่งที่ช่วยเพิ่มพูนพลังในการบริหาร
จัดการงานของผม คือ การที่ผมได้เห็น OKR ของ Andy เห็น OKR
ของผูจ้ ดั การของผม และ OKR ของเพือ่ นร่วมงานของผม ผมสามารถ
จะเชือ่ มโยงงานของผมเข้ากับเป้าหมายของบริษทั ได้โดยตรง ผมติด
รายการ OKR ของผมที่ผนังห้องท�ำงาน และเขียน OKR ใหม่ทุก
ไตรมาส จนติดเป็นนิสัยทุกวันนี้แหละครับ”
ต้นก�ำเนิดที่แท้จริงของ OKR นั้น ไล่ย้อนไปถึงปรมาจารย์
ด้านการบริหารคนส�ำคัญ คือ Peter Drucker ซึ่งในทศวรรษที่ 1950
ได้แนะน�ำระบบการบริหารทีร่ จู้ กั กันแพร่หลายในนามของ Management By Objectives (MBOs) หรื อ การบริ ห ารโดยก� ำ หนด
วัตถุประสงค์ให้กับพนักงานทุกคนในบริษัท
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายเหล่านี้จะต้องระบุให้ชัดเจนว่า
พนักงานคนใดคนหนึ่ง และหน่วยงานของพวกเขาจะต้องท�ำ
อย่างไรบ้างเพือ่ ให้หน่วยงานอืน่ ๆ ในบริษทั บรรลุวตั ถุประสงค์หรือ
เป้าหมายที่ก�ำหนดไว้
Andy Grove ได้แปลงระบบของ MBO ให้เป็นรูปแบบที่ง่าย
เข้าที่สามารถตอบค�ำถามหลักสองประการในการท�ำงาน ได้แก่
1. เราต้องการจะไปที่ไหน?
2. เราจะก�ำหนดความเร็วในการท�ำงานเท่าใดจึงจะไปถึงที่
นั้น?
Andy ได้แนะน�ำไว้ว่าควรก�ำหนดวัตถุประสงค์ใหม่ด้วย
ความถี่ที่สูง คือ รายไตรมาส หรือแม้แต่รายเดือน เพราะโลกที่ก้าว
รุดหน้าอย่างรวดเร็วนั้นต้องการข้อมูลป้อนกลับอย่างสม�่ำเสมอ
และควรใช้เครือ่ งมือการบริหารจัดการการปฏิบตั งิ านหลายๆ
อย่างมาประสมประสานกับ OKR ดังที่ผมได้เรียนเสนอไว้แล้ว
เบื้องต้น

February 2019 No. 266
●

ในท้ายที่สุดเขาเชื่อว่า เป้าหมายที่ก�ำหนดโดย OKR ต้อง
เป็นเป้าหมายประเภท “สุดจะเอื้อม” และการที่จะบรรลุเป้าหมาย
นี้ให้ได้เต็ม 100% แทบจะเป็นไปไม่ได้เลย
เอาละครั บ ชั ด เจนถึ ง ที่ ม าที่ ไ ปของ OKR แล้ ว นะครั บ
คราวนี้มาลองดูวิธีการ และตัวอย่างกันว่าจะน�ำไปใช้ได้อย่างไร?
ก่อนอืน่ ต้องเริม่ ต้นด้วยการก�ำหนดวัตถุประสงค์หรือ Objectives กันก่อนนะครับ เพราะ OKR มาจากค�ำว่า Objectives and Key
Results
ข้ อ แนะน� ำ ในการก� ำ หนดวั ต ถุ ป ระสงค์ คื อ ควรเป็ น เชิ ง
คุณภาพ และอธิบายถึงผลได้ทพี่ งึ ประสงค์ เช่น เข้าใจความต้องการ
ของลูกค้า
ไม่จ�ำเป็นต้องมีค่าตัวเลขส�ำหรับวัตถุประสงค์นะครับ เราจะ
ก�ำหนดค่ากันที่ผลลัพธ์หลักหรือ Key Results ครับ
ลักษณะที่ส�ำคัญของวัตถุประสงค์คือ
● Actionable หรื อ ปฏิ บั ติ ไ ด้ ตั ว วั ต ถุ ป ระสงค์ ต้ อ งเป็ น
เป้าหมายที่พนักงานหรือทีมงานสามารถจะลงมือปฏิบัติให้บรรลุได้
โดยอิสระ
● Inspirational หรือสร้างแรงบันดาลใจ ตัววัตถุประสงค์
ต้องทำ�ให้พนักงานตื่นเต้น และเป็นเหตุผลให้พนักงานกระตือรือล้น
อยากมาทำ�งานในเช้าวันจันทร์
● Time Bound หรือมีเวลาจำ�กัด ต้องกำ�หนดวัตถุประสงค์
ใหม่ให้บรรลุให้ได้ในแต่ละไตรมาสเพื่อให้พนักงานลงมือปฏิบัติให้
เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้
ชักสนุกละนะครับ เราไว้คุยรายละเอียดกันต่อไปนะครับ
พบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีครับ TPA
news

