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วิถีไทย วิถีโลก

วิถีซามูไร

ท ่ า น
สมาชกิ และผูอ่้านทีร่กัทกุท่านครบั เราคยุกันเรือ่ง

ของ OKR หรือ Objectives and Key Results 

เป็นการแวะเวียนจากเรื่องของระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดีไป

ชั่วคราวนะครับ คุยกันไปทั้งหมดหกตอนหรือครึ่งปีพอดี คิดว่าได้

เนือ้หารายละเอยีดทีค่่อนข้างครบถ้วนสมบรูณ์แล้วนะครบั ในตอนนี้

ขอสรปุรวบยอดเร่ืองราวเกีย่วกบั OKR เป็นการปิดท้าย คราวหน้าเรา

จะกลับไปว่ากันเรื่องระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดีหรือระบบการ

ผลิตแบบโตโยต้าต่อไป

Objectives and Key Results ที่เรียกกันย่อๆ ว่า OKR นั้น 

คือเคร่ืองมือหนึ่งที่ใช้สื่อสารระหว่างบุคลากรทั้งหมดในองค์กร โดย

ใช้ในการสื่อสารวัตถุประสงค์ และเป้าหมายต่างๆ ที่ต้องการบรรลุ

เพื่อให้วัตถุประสงค์รวมบรรลุได้ 

OKR น้ันเป็นสิ่งที่พัฒนาใช้งานครั้งแรกโดย Andy Grove 

หนึ่งในผู้ก่อตั้งบริษัทไมโครชิพอินเทล และเป็นผู้เขียนหนังสือ “Only 

Paranoid Will Survive” หรือ “มีแต่คนที่ตื่นกลัว (ไม่เคยพึงพอใจ) 

เท่านั้นที่จะมีชีวิตรอดอยู่ได้” 

ซึ่งน่าจะเป็นแนวความคิดเดียวกันนี้ที่ท�าให้ Andy พัฒนา

หลักการของ OKR ขึ้น 

ทีผ่มกล่าวเช่นนีเ้พราะ OKR จะมกีารประเมนิความก้าวหน้า

ทกุสปัดาห์ และมกีารประเมนิผลการปฏบิติังานทกุไตรมาส แตกต่าง

จากการใช้ KPI หรือระบบการบริหารแผนและการปฏิบัติการอื่นๆ ที่

มักประเมินความก้าวหน้าทุกสามเดือน และประเมินผลทุก 1 ปี

ท�าให้ความคืบหน้าของงานภายใต้การบริหารจัดการตาม

หลกัการของ OKR นัน้ก้าวหน้าไปอย่างรวดเรว็ และ/หรอืได้รบัการ

ปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงทีหากงานไม่มีความคืบหน้า

และการก�าหนดวตัถปุระสงค์ และผลลพัธ์ การประเมนิความ

ก้าวหน้าบวกกับการวัดผลการปฏิบัติด้วยความถี่สูงเช่นนี้ หากท�าได้

อย่างถูกต้องแล้ว ย่อมจะท�าใหส้ามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง

ผูบ้งัคบับญัชา และผูใ้ต้บงัคบับญัชาได้อย่างดเียีย่ม ซึง่จะส่งผลให้

ได้ผลงานที่ดีขึ้นเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่อง

ในเบือ้งต้นนัน้ การก�าหนดวตัถปุระสงค์หรอื Objectives นัน้

จะใช้วิธีการแบบ Top Down คือผู้บังคับบัญชาเป็นผู ้ก�าหนด

วัตถุประสงค์ของหน่วยงานทุกต้นไตรมาส โดยอิงจากวัตถุประสงค์

รวมขององค์กรในปีนัน้ๆ เป็นหลกั วตัถปุระสงค์จะเป็นประโยคกว้างๆ 

ทีไ่ม่ได้มกีารก�าหนดระยะเวลา และค่าเป้าหมาย เช่น เพิม่รายได้จาก

การซื้อซ�้าของลูกค้าในไตรมาสสอง หรือใช้กระบวนการวางแผน

ผลิตภัณฑ์แบบ 360 องศา
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ผมเชื่อว่าการท�างานให้บรรลุผลได้ 70% อย่างต่อเนื่องได้ 

จะเป็นการสร้างขวญัก�าลงัใจให้พนกังานทีท่�างานได้เป็นอย่างดีมาก

ครับ

บทเรียนที่ส�าคัญของ OKR สรุปได้ดังนี้ครับ

1. การติดตามงาน และการประเมินผลลัพธ์ด้วยความถ่ี

มากกว่าเครืองมือการบริหารอย่างอื่น คือการติดตามความก้าวหน้า

ของงานทุกสัปดาห์ และประเมินผลเพื่อตั้งต้นใหม่ทุกไตรมาส ท�าให้

งานมีความก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้น

2.  การตรวจติดตามผลงานนัน้ ควรมกีารประยกุต์ใช้รปูแบบ

การตรวจวนิจิฉยัทีแ่นะน�าให้ใช้ในการจดัการเชงินโยบายหรอื Policy 

Management ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของ TQM เพราะการตรวจ

วินิจฉัยนั้นเป็นการตรวจงานแบบหมอกับคนไข้ หรือครูกับลูกศิษย์ 

ซึ่งผู้ตรวจจะให้ค�าแนะน�าต่างๆ แก่ผู้รับการตรวจแบบกัลยาณมิตร 

และที่ส�าคัญคือ เป็นการมุ่งเน้นกระบวนการท�างานเป็นหลัก โดย

ผลลัพธ์ของการท�างานเป็นเพียงเครื่องมือหรือดัชนีที่ช่วยบ่งช้ีว่า 

พนักงานสามารถท�างานตามวงจรการบริหารจัดการได้ดีหรือไม่?

3.  การก�าหนดวัตถุประสงค์ควรเป็นประโยคกว้างๆ และ

เข้าใจได้ชัดเจน ในขณะที่การก�าหนดผลลัพธ์หลักนั้นจะชัดเจน เป็น

รูปธรรม มีค่าตัวเลขหรือดัชนีชี้วัดที่ชัดเจน สามารถเก็บข้อมูล และ

วัดระดับการบรรลุผลได้

4.  ระบบ OKR จะต้องค่อยๆ พัฒนาอย่างต่อเนื่องในแต่ละ

องค์กรจนสามารถใช้งานได้อย่างสมบรูณ์เมือ่ท�างานไปแล้ว 3-4 รอบ

การประเมินติดตามงาน หรือเท่ากับ 3-4 ไตรมาสขึ้นไป 

5.  ระบบ OKR ที่ดีจะท�าให้พนักงานทุกคนในทุกหน่วยงาน

ทราบได้ว่า ผลลัพธ์การท�างานของตนนั้นส่งผลต่อวัตถุประสงค์โดย

รวมขององค์กรอย่างไร

พบกันใหม่ฉบับหน้า เรากลับมาต่อกันด้วยเรื่องระบบการ

ผลิตแบบทันเวลาพอดีนะครับ

เมื่อ Top Down วัตถุประสงค์ลงมาสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาแล้ว 

จะมีทางเลือกท�าขั้นต่อไปได้สองแบบ คือ ผู้บังคับบัญชาก�าหนด

ผลลัพธ์หลักหรือ Key Results ในลักษณะ Top Down อีกเช่นกัน 

หรือเพื่อท�าให้เกิดการบริหารแบบมีส่วนร่วม และสร้างแรงจูงใจใน

การท�างานให้เพิ่มสูงข้ึน สามารถให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นผู้น�าเสนอ

ผลลัพธ์หลักขึ้นมาในแบบ Bottom Up ได้

ในส่วนของผลลัพธ์หลักจะมีรายละเอียดในสิ่งที่จะท�าและ

ผลลัพธ์ที่จะได้เพื่อท�าให้วัตถุประสงค์ท่ีผู้บังคับบัญชาก�าหนดมานั้น

บรรลุได้โดยจะมีช่วงค่าของผลลัพธ์ก�าหนดไว้ด้วย โดยปรกตินั้น

ผลลัพธ์หลักจะมีตั้งแต่สองผลลัพธ์ขึ้นไปประกอบกัน เช่น ในกรณี

ตวัอย่างวตัถปุระสงค์ เพิม่รายได้จากการซือ้ซ�า้ของลกูค้าในไตรมาส

สองนั้น ผลลัพธ์หลักหรือ KR สามารถก�าหนดได้เป็น

KR 1: เพ่ิมรายได้เฉลี่ยจากการเป็นสมาชิก 15,000 บาท 

ต่อเดือน (0-45,000 บาท)

KR 2: เพิ่มสัดส่วนของการเป็นสมาชิกรายเดือนต่อการซื้อ

ครั้งเดียวเป็น 85% (50%-85%)

KR 3: เพิ่มการต่ออายุสมาชิกรายปีขึ้น 50% (0-50%)

โดยค่าตวัเลขในวงเลบ็เป็นช่วงของค่าเป้าหมายทีจ่ะน�ามาใช้

ในการประเมิน 

ความแตกต่างท่ีส�าคัญของ OKR และ KPI หรือดัชนีชี้วัด 

ผลงานอยู่ตรงจุดนี้แหละครับ 

KPI นั้นจะถือว่างานที่ท�าประสบผลส�าเร็จก็ต่อเมื่อบรรลุ

ตามค่าเป้าหมายได้ 100% ซึง่ค่อนข้างจะเป็นไปได้ยากส�าหรบัการ

ตั้งเป้าหมายที่ถือกันว่าต้องมีความท้าทาย

ส่วนกรณีของ OKR นั้นการท�างานให้ได้ผลลัพธ์ตั้งแต่ 70% 

ขึ้นไปของค่าเป้าหมาย ก็ถือว่าท�างานได้ผลดีมาก หากรักษาระดับนี้

ไปได้อย่างต่อเน่ือง กจ็ะสามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ของงานทีผู่บ้งัคับ

บัญชาก�าหนด 

ซึ่งก็หมายความว่า วัตถุประสงค์โดยรวมขององค์กรก็จะ

สามารถบรรลุได้ในที่สุด


