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วิถีไทย วิถีโลก

วิถีซามูไร

ท ่ า น
สมาชกิ และผูอ่้านทีร่กัทกุท่านครบั เราก�าลงัคุยกัน

เรื่องท่ีก�าลังร้อนๆ ในวงการบริหารจัดการขณะนี ้

คือ เร่ืองของ OKR หรือ Objectives and Key Results เป็นการ 

แวะเวยีนจากเรือ่งของระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดไีปชัว่คราวนะ

ครับ ในตอนที่แล้วนั้น เราคุยกันเรื่องประวัติความเป็นมาของ OKR 

และองค์ประกอบที่จ�าเป็นของ Objective(s)-O หรือวัตถุประสงค ์

ซึง่เป็นจดุตัง้ต้นกนัไปพอสมควรแล้วนะครบั คราวน้ีเราลองมาดเูรือ่ง

ของ Key Results-KR หรือผลลัพธ์หลักกัน   

ดังท่ีได้เรียนไว้ในตอนที่แล้วว่าวัตถุประสงค์นั้นไม่มีตัวชี้วัด

หรือค่าตัวเลขที่เป็นเป้าหมายชัดเจน สิ่งต่างๆ เหล่านี้จะมาอยู่ที่

ผลลัพธ์หลักหรือ KR ครับ

ผลลพัธ์หลกัจะเป็นตวัวดัว่าเรายงัอยูห่่างจากวตัถปุระสงค์

มากน้อยเพียงใด เป็นการเสริมมาตรวัดหรือดัชนีชี้วัดให้กับ

วัตถุประสงค์นั่นเองครับ 

วิธีการที่ง่ายที่สุดในการก�าหนดผลลัพธ์หลักคือการท�าตาม

ตัวแบบที่เรียกว่า SMART นั่นแหละครับ

SMART คืออะไร?

SMART คือ วิธีการก�าหนดเกณฑ์ส�าหรับงานต่างๆ ที่คุณ

ได้วางแผนหรือตั้งใจว่าจะท�า โดย KRs ที่ก�าหนดขึ้นจะต้อง 

Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time bound

หมายความว่าอย่างไร? หมายความว่าทุกๆ KR ที่ก�าหนด

ขึ้นมานั้นต้องตอบค�าถาม 5 ประการดังต่อไปนี้

1.  Specific: หรือจ�าเพาะเจาะจง โดยตอบค�าถามว่า KR ที่

ก�าหนดขึ้นมานี้ชัดเจน และผู้ร่วมงานทุกคนเข้าใจตรงกันหรือไม่? 

2.  Measurable: หรือวัดได้ โดยตอบค�าถามว่า เราสามารถ

วดัความส�าเรจ็หรอืล้มเหลวของงานต่างๆ ทีเ่ราจะลงมอืท�าได้หรอืไม่

จาก KR นี้?

3. Achievable: หรือบรรลุได้ โดยตอบค�าถามว่า KR นี้

สามารถท�าให้บรรลุผลได้จริงในทางปฏิบัติหรือไม่?

จากฉบับที่แล้วต่อ
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ด้วยวิธีการอย่างนี้ จะท�าให้วัตถุประสงค์ของบริษัท และ

พนักงานทุกระดับเชื่อมโยงร้อยเรียงกันเป็นลูกโซ่หรือเป็นต้นไม้ที่แผ่

กิ่งก้านสาขาต่อเนื่องกันทั้งองค์กร

พนกังานทกุคน และทกุระดบักส็ามารถเหน็ได้ชดัเจนว่างาน 

และผลลัพธ์ของงานของตนเองนั้น มีส่วนช่วยเกื้อหนุนให้บริษัท

บรรลุเป้าหมายได้อย่างไร? ซึ่งจะเป็นแรงจูงใจในการท�างานที่ 

ดีเยี่ยมครับ

ค�าถามที่ตามมาก็คือ การก�าหนด OKRs นั้นควรเป็นการ

ก�าหนดจากบนลงล่างแบบ Top Down หรอืจากล่างขึน้บนแบบ Bot-

tom Up จึงจะดี ?

ค�าตอบนัน้ผมได้อธบิายไว้ในตอนก่อนๆ แล้วว่า เรือ่งของ KPI 

จะเป็นแบบ Top Down ครับ ในขณะที่ OKR นั้นคือการท�าแบบ Top 

Down to Create Bottom Up ครับ

ย�้าอีกครั้งดังๆ ว่าการบริหารแบบ Bottom Up ล้วนๆ ไม่มีใน

โลก และการบริหารที่ดีที่สุดคือ Top Down to Create Bottom Up 

ตามที่ท่านอาจารย์ Suyama ปรมาจารย์ด้านคุณภาพภาคปฏิบัติได้

ย�้าแล้วย�้าอีกกับลูกศิษย์ของท่าน

คราวนี้ค�าถามที่ส�าคัญไม่แพ้กันก็คือ จะติดตามความ

ก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตาม OKR ได้อย่างไร?

ปัญหาหลักที่เราพบในทุกการบริหารจัดการที่มีการก�าหนด

เป้าหมาย และแผนด�าเนนิการต่าง ๆ  ก็คือ Plan-ning หรอืแพลนแล้ว

นิ่ง หรือวางแผนจริงๆ คือท�าแผนเสร็จแล้วก็วางไว้ ไม่ได้มีใครสนใจ

จะท�าตามแผนอย่างจริงจัง

OKR แก้ไขปัญหานี้โดยการติดตามความก้าวหน้าของงาน

อย่างสม�่าเสมอครับ

ความก้าวหน้าไปสู่ผลลัพธ์หลักจะต้องมีการติดตามเป็น 

รายสัปดาห์ เพื่อดูว่ามีการท�างานคืบหน้าไปมากน้อยขนาดไหน?

 หากสัปดาห์หนึ่งผ่านไป แต่ไม่มีสิ่งใดขยับคืบหน้าเลย 

แสดงว่ามีปัญหาที่หัวหน้าทีม และผู้ที่รับผิดชอบผลลัพธ์หรือ 

เป้าหมายนั้นๆ จะต้องเร่งแก้ไขแล้วละครับ

สิ่งที่ส�าคัญอย่างยิ่งยวด คือ การก�าหนดระดับความส�าเร็จ

นั้นต้องไม่ก�าหนดที่วัตถุประสงค์ แต่จะต้องก�าหนดระดับความ

ส�าเร็จที่ผลลัพธ์หลักเท่านั้นครับ

ส่ิงนีม้กัเป็นความผิดพลาดของหลายองค์กรทีน่�า OKR ไปใช้

ครับ

ผิดพลาดอย่างไรนั้นเรามาคุยกันต่อในตอนต่อไปนะครับ

4.  Relevant: หรือตรงประเด็น โดยตอบค�าถามว่า KR นี้มี

ความส�าคัญต่อวัตถุประสงค์ของเราอย่างแท้จริงหรือไม่? 

5.  Time bound: หรือมีก�าหนดระยะเวลา โดยตอบค�าถาม

ว่า เราได้ก�าหนดชัดเจนหรือไม่ว่าจะต้องบรรลุเป้าหมายตาม KR นี้

ในระยะเวลาเท่าใด? ซึ่งตามปรกติแล้วระยะเวลาท่ีจะต้องบรรลุ 

เป้าหมายตามหลักการของ OKR คือภายในช่วงหนึ่งไตรมาสครับ

ตัวอย่าง เช่น ส�าหรับทีมงานผลิตภัณฑ์ เราสามารถวัดค่า

เปอร์เซ็นต์ของงานที่ท�า หรือส�าหรับทีมงานขาย เราสามารถวัดยอด

ขายเป็นหน่วยเงิน หรือเรายังสามารถระบุเป็นสองสถาน คือ ท�าแล้ว

หรือยังไม่ได้ท�าก็ได้ครับ

สิ่งที่ส�าคัญอย่างยิ่งที่จะท�าให้ OKR ใช้งานทั่วทั้งองค์กร คือ 

อาศัยหลักการกระจายถ่ายทอดลงไปเป็นล�าดับชั้นในลักษณะ

เดียวกันกับการกระจายนโยบายหรือ Policy Deployment ที่เราเคย

คุยกันไปในส่วนของการบริหารคุณภาพสมบูรณ์แบบหรือ Total 

Quality Management-TQM นั่นแหละครับ

กล่าวคอื วตัถปุระสงค์ของบรษิทัจะเป็นตวัก�าหนดวตัถปุระสงค์

ย่อยลงมาของผูบ้รหิารระดบัสูง ซึง่จะถ่ายทอดลงมาเป็นวตัถปุระสงค์

ของผูบ้ริหารระดบักลาง แล้วถ่ายทอดต่อลงมาเป็นวตัถปุระสงค์ของ

ผู้บริหารระดับต้น ที่จะถ่ายทอดต่อทีมงานต่อไป

โดยการถ่ายทอดนี้ จะอาศัยการตั้งค�าถามว่า หากบริษัทมี

วัตถุประสงค์อย่างนี้ ในฐานะผู้บริหารระดับสูงต้องก�าหนดวัตถุ-

ประสงค์ย่อยอย่างไรจึงจะท�าให้วัตถุประสงค์ของบริษัทในภาพรวม

บรรลุได้

ในท�านองเดยีวกัน ผู้บรหิารระดบักลางก็จะตัง้ค�าถามว่า หาก

ผูบ้รหิารระดบัสงูมวีตัถปุระสงค์อย่างนี ้ในส่วนของตนเองต้องก�าหนด

วตัถปุระสงค์อย่างไรจงึจะตอบสนองวตัถุประสงค์ของผู้บรหิารระดบั

สูงได้

และกระจายถ่ายทอดลงมาสู่ผู ้บริหารระดับกลาง และ

พนักงานในที่สุดครับ

ต่อฉบับหน้าอ่าน


