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ต่อ จากฉบับที่แล้ว

ท่ า น

สมาชิก และผู้อ่านที่รักทุกท่านครับ เราก�ำลังคุย
กันเรือ่ งทีก่ ำ� ลังร้อนๆ ในวงการบริหารจัดการขณะ
นี้ คือ เรื่องของ OKR หรือ Objectives and Key Results เป็นการ
แวะเวียนจากเรื่องของระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดีไปชั่วคราว
นะครับ ในตอนที่แล้วนั้น เราคุยกันเรื่องของการก�ำหนดผลลัพธ์หลัก
หรื อ Key Results-KR ซึ่ ง เป็ น สิ่ ง ที่ จ ะต้ อ งก� ำ หนดต่ อ มาจาก
วัตถุประสงค์หรือ Objective-O เมื่อก�ำหนดครบทั้ง O และ KR แล้ว
ก็ลงมือปฏิบตั ิ แล้วติดตามความก้าวหน้าตลอดจนผลลัพธ์เพือ่ ให้เดิน
ไปในทิศทางที่ถูกต้องต่อไป
ในขณะที่วัตถุประสงค์จะเป็นสิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจ และ
กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานได้พินิจพิจารณาถึงสิ่งต่างๆ ที่ถูกต้องนั้น
ผลลัพธ์หลักจะต้องเป็นตัวบ่งชี้แนวทางที่ถูกต้องว่าจะต้องท�ำอะไร
และท�ำอย่างไร
คราวนี้ลองมาดูการประเมินความก้าวหน้า และระดับการ
บรรลุตามเป้าหมายของผลลัพธ์หลักที่ก�ำหนดไว้กันนะครับ ต้องย�้ำ
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ตรงนี้อีกครั้งว่า การทบทวนตาม OKR นั้นจะท�ำเป็นรายสัปดาห์
เพือ่ ไม่ให้เกิดการปล่อยปละละเลยจนหมดไตรมาสแล้วผลงานยังไม่
ขยับเขยื้อนเลย
การประเมินความส�ำเร็จนั้น จะดูที่ผลลัพธ์หลักว่าบรรลุหรือ
ไม่นะครับ เราจะไม่ไปประเมินที่วัตถุประสงค์ เพราะความส�ำเร็จ
ของผลลัพธ์หลักจะส่งไปสูค่ วามส�ำเร็จของวัตถุประสงค์โดยตรงครับ
บางบริษทั มักใช้การประเมินผลสัมฤทธิข์ องวัตถุประสงค์โดย
ใช้การพิจารณาสองสถาน คือ “ท�ำ” หรือ “ไม่ได้ท�ำ” ตาม KR ก�ำหนด
โดยยึดหลักที่เข้าใจกันทั่วๆ ไปว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์หนึ่งๆ ได้นั้น
ก็ต่อเมื่อได้ท�ำจนบรรลุเป้าหมายตามผลลัพธ์หลักทั้งหมดเสียก่อน
ดังนั้น ถ้าคุณก�ำหนดวัตถุประสงค์หนึ่งโดยแยกย่อยเป็น
ผลลัพธ์หลักสามประการ หากไม่บรรลุตามเป้าหมายของผลลัพธ์หลัก
เพียงประการใดประการหนึ่ง ก็ถือว่าระดับการบรรลุวัตถุประสงค์เป็น 0
การประเมินเช่นนีจ้ ะท�ำให้ขวัญก�ำลังใจของผูป้ ฏิบตั งิ านตกต�ำ่
และท�ำให้เกิดความสับสนวุ่นวายมากขึ้น เพราะในทางปฏิบัติแล้ว
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มักจะต้องตัง้ เป้าของผลลัพธ์หลักให้สงู มากๆ และการทีจ่ ะไม่บรรลุ
ผลตามเป้าหมายนัน้ เป็นสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ เสมอ และคาดไว้ได้กอ่ นล่วงหน้า
แล้ว
ดังที่ได้คุยไปในครั้งที่แล้วว่าผลลัพธ์หลักต้องวัดได้เสมอ
และท่านจะต้องคิดหาเกณฑ์ในการวัดผลเสมอเมือ่ ก�ำหนดผลลัพธ์
หลัก
การก�ำหนดผลลัพธ์หลักทีด่ คี อื การก�ำหนดเป้าให้สงู มากจน
กระทัง่ การท�ำได้ตามเป้าหมาย 100% นัน้ เป็นสิง่ ทีไ่ ม่ปรกติธรรมดา
หรือท�ำได้ยากเย็นแสนเข็ญ กล่าวอีกนัยหนึ่ง การบรรลุเป้าหมาย
ตามผลลัพธ์หลัก 100% นั้น แทบจะเป็นไปไม่ได้เลย หรือมีเพียงบาง
ทีมงานส่วนน้อยมากเท่านั้นที่จะท�ำได้
โดยทั่วไป เราอาจก�ำหนดความคาดหวังของระดับการบรรลุ
เป้าหมายตามผลลัพธ์หลัก ดังนี้
● 100% ยอดเยี่ยมปานเทพบันดาล หรือตั้งเป้าหมายของ
KR ต�่ำเกินไปซึ่งเป็นสิ่งที่มักท�ำกันอยู่เสมอ ๆ
● 70% ท� ำ งานได้ ดี และก� ำ หนด KR ได้ เ หมาะสม ให้
พยายามรักษาระดับนี้ไว้ให้ได้ในไตรมาสหน้า
● 30% น่าจะท�ำได้ดีกว่านี้ หรือไม่อย่างนั้นก็ก�ำหนด KR
สูงมากเกินไป
● 0% ไม่มีการปฏิบัติเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายของ KR เพราะ
พนักงานไปมุง่ ความสนใจเรือ่ งอืน่ ๆ ทีไ่ ม่เกีย่ วข้อง? หรือไม่ได้ปฏิบตั ิ
เพราะ KR นี้ไม่มีความส�ำคัญ และไม่ควรก�ำหนดขึ้นมาตั้งแต่แรก
แล้ว?
เมือ่ เริม่ ลงมือท�ำ OKR เป็นครัง้ แรก ในไตรมาสแรกมักพบว่า
จะบรรลุตามเป้าหมายของ KR ระดับ 100% หรือระดับ 0 เป็นส่วน
มาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ ส�ำหรับหน่วยงานทีไ่ ม่เคยมีประสบการณ์ใน
การก�ำหนด OKR มาก่อน
สิง่ ส�ำคัญทีพ่ งึ ระลึกไว้เสมอก็คอื OKR มิใช่โครงการทีเ่ ราจะ
ท� ำ กั น เพี ย งไตรมาสเดี ย วแล้ ว จบกั น การจะท� ำ OKR ให้ ไ ด้
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ประสิทธิผลทีแ่ ท้จริงนัน้ ต้องใช้งานอย่างสม�ำ่ เสมอ และต้องพัฒนา
ยกระดับให้ก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไปทุกไตรมาส
เริ่มท�ำไปสัก 3-4 ไตรมาสเราก็จะเกิดความเข้าใจได้ดีขึ้นว่า
OKR ท�ำงานอย่างไร ซึง่ เมือ่ ถึงตอนนัน้ ระดับการบรรลุตามเป้าหมาย
ของ KR ส่วนมากจะอยูท่ รี่ ะดับ 70% แปลว่าเริม่ ไปได้ดมี ากแล้วครับ
หลักการ และวิธีท�ำงานตาม OKR ทั้งหมดก็เท่าที่ได้อธิบาย
มาแล้วนี่แหละครับ ต่อไปลองดูตัวอย่างของ OKR ของหน่วยงาน
ต่าง ๆ ดูนะครับ
ตัวอย่าง OKR ของงานขายสื่อสิ่งพิมพ์
O: เพิ่มรายได้จากกการซื้อซ�้ำในไตรมาส 2
KR: เพิ่มรายได้เฉลี่ยจากการเป็นสมาชิก 15,000 บาทต่อ
เดือน (0-45,000 บาท)
KR: เพิ่มสัดส่วนของการเป็นสมาชิกรายเดือนต่อการซื้อ
ครั้งเดียวเป็น 85% (50%-85%)
KR: เพิ่มการต่ออายุสมาชิกรายปีขึ้น 50% (0-50%)
ตัวอย่าง OKR ของงานจัดการผลิตภัณฑ์
O: ท�ำกระบวนการวางแผนผลิตภัณฑ์แบบ 360 องศา
KR: ท�ำเอกสารที่แบ่งบทบาทชัดเจนระหว่างฝ่ายขาย ฝ่าย
การตลาด ฝ่ายออกแบบและพัฒนา ให้เสร็จสมบูรณ์ (0-100%)
KR: ก� ำ หนด และท� ำ ตามวิ ธี ก ารป้ อ นข้ อ มู ล จากฝ่ า ย
ออกแบบและพัฒนากลับเข้าสู่การจัดการผลิตภัณฑ์ (0-100%)
ตัวอย่าง OKR ของงานทรัพยากรบุคคล
O: ยกระดับความรู้สึกผูกพันของพนักงานกับองค์กร
KR: จัดประชุมพนักงานทุกคนในรายการ “ศุกร์สราญ” ราย
เดือนโดยเชิญวิทยากรสร้างแรงจูงใจมาปาฐกถา (0-3 ครั้ง)
KR: เริ่มใช้ OKR ในทีมงานทั้ง 10 ทีมและ 5 ฝ่ายงาน (01ท�ำส�ำเร็จ)
KR: จัดสัมภาษณ์พนักงาน 48 คน เพื่อสอบถามถึงความ
ต้องการของพนักงาน (0-48 ครั้ง)
จากตั ว อย่ า งต่ า งๆ ที่ ย กมานี้ คงมองเห็ น ความสั ม พั น ธ์
ระหว่างวัตถุประสงค์ (O) และผลลัพธ์หลัก (KR) ได้บ้างนะครับ และ
ที่ส�ำคัญ คือ ค่าในวงเล็บเป็นเกณฑ์ก�ำหนดที่เราใช้วัดความส�ำเร็จ
ตามเป้าหมายของ KR ตามทีไ่ ด้อธิบายไว้แล้วว่า ก�ำหนด O และ KR
แล้วต้องก�ำหนดเกณฑ์การวัดด้วย TPA
news

