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            เขียนเร่ืองความหมาย ความส าคญัและหลกัการเก่ียวกบัการน า KPI ไปใช้ในการประเมินผลงานมาหลายครัง้แล้ว ครัง้นี ้

ขออนญุาตน าเอาเทคนิคและแนวทางที่ผมได้ให้ค าแนะน าแก่องค์กรต่างๆที่ได้น าเอา KPI ไปใช้งานจริงๆแล้ว เพราะผมเช่ือวา่ทกุ

องค์กรรู้จกัมกัคุ้นกบั KPI ดีแล้ว แตบ่างองค์กรยงัไม่รู้จะน าไปใช้อย่างไร บางองค์กรรู้วา่น าไปใช้อย่างไร แต่พอเจอปัญหาก็ไม่รู้จะ

ท าอย่างไร บางองค์กรก็ใช้มาหลายปีแล้ว แตก็่ยงัเจอปัญหาบางปัญหาที่แก้ยงัไม่ตก เพื่อไมใ่ห้เสยีเนือ้ที่ในการเขียนอารัมบทมาก

เกินไป ผมจึงขอน าเสนอโดยการน าเอาประเด็นปัญหาขึน้มาคล้ายๆกบัการถามตอบก็แล้วกนันะครับ (แต่ผมถามเองและตอบเอง

คนเดียว) เนื่องจากแตล่ะค าถามต้องอธิบายเยอะพอสมควรดงันัน้ อาจจะต้องติดตามอา่นกนัสกัสองตอนก็แล้วกนันะครับ 

• หนว่ยงานสนบัสนนุอยา่งฝ่ายบญัชี ฝ่ายบคุคล ไอที ฯลฯ ไมค่อ่ยมีตวัเลข จะหา KPI ได้อยา่งไร? 

ในความเป็นจริงแล้วงานทุกงาน ทกุต าแหน่งในองค์กรสามารถวิเคราะห์หาตวัชีว้ดัผลงานได้หมด แต่ในอดีตที่ผ่านมาเราไม่ได้

วิเคราะห์หาตวัชีว้ดัผลงานมาตัง้การก าหนดหน้าที่งาน (Job Description) เลยท าให้คนที่เข้ามาท างานก็ท าแต่งานโดยไม่รู้ว่า

ผลงานตวัเองดจูากตวัชีว้ดัอะไรบ้าง อีกประการหนึง่การท างานของหน่วยงานสนบัสนนุ ไมค่่อยถกูบงัคบัให้มีตวัเลขตอนสิน้เดือน 

ไมเ่หมือนฝ่ายขาย ฝ่ายผลติที่ต้องน าเสนอตวัเลขทกุเดือน ด้วยเหตผุลสองประการนีจ้ึงท าให้คนที่ท างานในสายงานสนบัสนนุไม่มี

ตวัชีว้ดัผลงานของตวัเองที่ชัดเจน พอบริษัทเร่ิมน าเอาระบบนีเ้ข้ามาใช้ก็เลยหาตวัชีว้ดัผลงานไม่ได้ วิธีการง่ายๆที่จะหาตวัชีว้ดั

ผลงานของทุกงานคือถามว่าเขาท างานอะไรบ้าง งานนัน้ๆบริษัทหรือเจ้านายคาดหวงัอะไร แล้วจะวดัได้อย่างไรว่าได้ผลหรือไม่

ได้ผล ผมขอสรุปแนวทางในการหาตวัชีว้ดัผลงาน( Performance Indicator) ไว้แคน่ีก้่อนะครับ 

พอมาถึงการเลือก KPI ที่ใช้ประเมินผลงานประจ าปีของหน่วยงานสนับสนุน ในความเป็นจริงแล้วหน่วยงานสนับสนุนยังไม่

สามารถเลือก KPI ของตวัเองได้ จนกวา่ KPI ของบริษัท KPI ของหน่วยงานหลกัเสร็จเรียบร้อยแล้ว และหนว่ยงานหลกัจะบอกว่า

ถ้าเขาต้องการให้ KPI ของหน่วยงานหลกับรรลเุป้าหมาย เขาอยากได้รับการสนบัสนนุอะไรบ้างจากหน่วยงานสนบัสนนุ เช่น ฝ่าย

ผลติบอกวา่ถ้าจะให้ผลติได้ตามแผนท่ีวางไว้ ฝ่ายไอทีจะต้องเขียนโปรแกรมเพื่อความผิดพลาดของเอกสารการผลติให้เสร็จภายใน

เดือนนัน้เดือนนี ้น่ีแหละฝ่ายไอทีจึงจะเลอืก KPI ในการประเมินผลงานประจ าปีนัน้ๆ ได้ 

• จะทราบได้อยา่งไรวา่ KPI ที่แตล่ะหนว่ยงานเลอืกมาถกูต้องเป็นธรรมหรือไม่? 

องค์กรสว่นใหญ่มกัจะก าหนด KPI ขององค์กรออกมาแล้วให้ทกุหน่วยงานเลือก KPI ที่สอดคล้องกบัเป้าหมายขององค์กร แต่ยงั

ขาดการปรับจูน KPI และเป้าหมาย เพราะถ้าเมื่อไหร่ต่างคนต่างเลอืก ทกุคนก็จะมีเหตผุลของตวัเองที่ใครเถียงไม่ได้ แนวทางใน

mailto:narongwit_s@hotmail.com


การแก้ไขคือ เมื่อก าหนด KPI และเป้าหมายขององค์กรเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ใครสกัคนหนึง่ที่รู้เร่ืองภาพรวมขององค์กรดี เช่น ฝ่าย

การเงิน ฝ่ายระบบและแผนงาน ฯลฯ น าเอา KPI และเป้าหมายมาแตกย่อยลงมา เช่น ยอดขายมาจากไหนบ้าง เช่น ยอดขายใน

ประเทศ ยอดขายต่างประเทศ หรือยอดขายสนิค้าเดิม ยอดขายสนิค้าใหม ่ตวัชีว้ดัด้านต้นทนุมาจากตวัชีว้ดัต้นทนุยอ่ยๆอะไรบ้าง 

เช่น % ต้นทุนวตัถดุิบ % ต้นทุนแรงงาน ฯลฯ ให้แตกย่อยลงไปสกัสองหรือสามระดบัจนกว่าจะแตกต่อไปไม่ได้แล้ว และให้ลอง

พิจารณาดูว่าตัวชีว้ัดย่อยๆที่ผูกโยงกับ KPI ขององค์กรนัน้น่าจะเก่ียวข้องกับหน่วยงานไหนบ้าง แล้วให้ส่งข้อมูลนีไ้ปให้ทุก

หนว่ยงาน หลงัจากนัน้ให้หนว่ยงานหลกัๆที่ถกูระบไุว้มาน าเสนอและอภิปรายหาข้อสรุปกนัในที่ประชมุ และให้หนว่ยงานท่ีรับ KPI 

ย่อยมาจากองค์กรร้องขอการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นๆ และการประชุมครัง้สุดท้ายให้ทุกหน่วยงานน าเสนอ KPI ในการ

ประเมินผลงานประจ าปีในที่ประชุมเพื่ออภิปรายหาข้อสรุปร่วมกนั ซึ่งเกณฑ์ในการตดัสินว่า KPI ของใครถกูต้องเหมาะสมเป็น

ธรรมหรือไมน่ัน้ให้ดจูากความสมัพนัธ์ของ KPI ตวันัน้กบั KPI ขององค์กร ส าหรับตวัเลขที่เป็นเป้าหมายก็เช่นเดียวกนัให้พิจารณาดู

วา่ถ้าเป้าหมายของ KPI ของฝ่ายนัน้เป็นเท่านัน้เท่านีจ้ะท าให้เกิดผลกระทบต่อ KPI ตวัอื่นๆหรือไม่ เช่น ถ้าบริษัทก าหนด KPI ตวั

หนึ่งวา่อตัราการสง่มอบสนิค้าให้ลกูค้าไม่ต ่ากวา่ 95% ฝ่ายขายจะก าหนด KPI เร่ืองการสง่มอบสินค้าต ่ากว่านีไ้ม่ได้ ฝ่ายผลิตจะ

ก าหนดอัตราการผลิตสินค้าได้ตามแผนต ่ากว่านีไ้ด้หรือไม่ ฝ่ายจัดซือ้จะก าหนดอัตราการส่งมอบวัตถุดิบต ่ากว่านีไ้ด้หรือไม ่

เป้าหมายบางตวัอาจจะไม่ต้องเป็นตวัเลขตวัเดียวกนัก็ได้ เช่น อตัราการผลิตตามแผนการผลิตไม่จ าเป็นต้องเท่ากบัอตัราการสง่

มอบก็ได้ ถ้าลกัษณะของธุรกิจนัน้เป็นการผลิตเข้าสต๊อกไม่ใช่ผลิตแล้วสง่เลย อตัราการสง่มอบวตัถุดิบของจดัซือ้ก็เช่นเดียวกัน 

อาจจะเท่ากับหรือไม่เท่ากับอัตราการผลิตสินค้าของฝ่ายผลิตเทียบกับแผนก็ได้ ถ้าสต๊อกวตัถุดิบของบริ ษัทนัน้มีมากเพียงพอ 

ดงันัน้การพิจารณา KPI ของทกุหน่วยงานจะต้องใช้หลกัสองหลกัคือ หลกัความสมัพนัธ์กนัของ KPI และหลกัของการพิจารณา

และตกลงร่วมกนัของที่ประชมุฯ 

• คนที่ท างานเป็นทีมเป็นกลุม่ เชน่ พนกังานกะ พนกังานในสายการผลติ จะก าหนด KPI อยา่งไร? 

การวดัผลงานด้วย KPI จะมุง่เน้นผลส าเร็จของเป้าหมายรวมเป็นหลกั ดงันัน้ คนที่ท างานเป็นทีมเป็นกลุม่ให้พิจารณาดวูา่สามารถ

แยกผลงานของแตล่ะคนได้ชดัเจนหรือไม ่ถ้าแยกได้ และวดัแยกกนัเป็นรายบคุคลจะท าให้เกิดปัญหาอะไรบ้าง เช่น จดุที่หนึง่ได้

ตามเป้า จดุที่สองตก จดุที่สามตก สรุปสดุท้ายบริษัทตก แนวทางในการวดัผลงานของงานลกัษณะนีม้ี 3 แนวทางดงันี ้

• ถ้าแยกผลงานของรายบคุคลได้ ก็ให้ก าหนด KPI แยก ข้อดีคือวดัได้ชดัเจนผลงานใครผลงานมนั ข้อเสยีคืออาจจะท าให้เกิดการ

แยง่ผลงานกนั เลอืกงานท่ีท างานได้ผลงานดี 

• ถ้าแยกผลงานเป็นรายบคุคลยาก เพราะชว่ยกนัท า ควรจะวดัเป็น KPI ของทีมงาน ได้ก็ได้ด้วยกนั ตกก็ตกด้วยกนั ข้อดคีือทกุคน

มุง่เป้าหมายเดียวกนั ข้อเสยีคืออาจจะมีคนบางคนเอาเปรียบคนอืน่หรือได้ผลงานดีเพราะกลุม่ แตส่ว่นของตวัเองไมด่ี อาจจะท า

ให้คนที่ท างานดีท้อแท้เพราะไมเ่ห็นผลงานของตวัเองชดัเจน 

•ใช้สองวิธีที่กลา่วมาร่วมกนัคือวดัผลงานรายบคุคลสว่นหนึง่และวดัผลงานรวมกนัอกีสว่นหนึง่ซึง่พนกัแตล่ะคนจะต้องมี KPI 

อยา่ง 2 ตวัคือ KPI กลุม่/ทีม กบั KPI ของสว่นท่ีตวัเองรับผิดชอบ สว่นจะให้น า้หนกัคะแนนตวัไหนมากกวา่กนัก็ขึน้อยูก่บั

วตัถปุระสงค์วา่เราต้องการท่ีจะเน้นเป้าของทมีมากกวา่หรือเน้นเป้าหมายของแตล่ะคนมากกวา่นะครับ 



• จะมัน่ใจได้อยา่งไรวา่การก าหนดเป้าหมายของ KPI แตล่ะตวัเหมาะสมหรือไม?่ 

เมื่อเลอืก KPI ได้แล้ว ปัญหาที่มกัจะตดิตามมาคือจะก าหนดเป้าหมายทีเ่ป็นตวัเลขเทา่ไหร่ดีจึงจะเหมาะสม หลายคนชอบตวัเลข

สวย เช่น ถามวา่ท าไมลดเปอร์เซน็ต์เคร่ืองจกัรเสยีลง 20% ค าตอบก็คือประมาณนีแ้หละก าลงัดี สว่นใหญ่เขาก็ลดกนัประมาณนี ้

แหละ หรือบางคนก าหนดเป้าหมายบางตวัมาวา่ไมน้่อยกวา่ 80% พอถามวา่ 80% มาจากไหนก็ตอบไมไ่ด้ บางคนก็ตอบได้ แตพ่อ

ถามตอ่วา่แล้วปีที่ผา่นมาได้ก่ีเปอร์เซ็นต์ แกก็ตอบวา่อยูท่ี่ประมาณ 82% พอถามวา่ท าไมคณุตัง้เป้าน้อยกวา่ปีที่แล้ว บางก็ตอบมา

ตรงวา่ “ ตัง้เป้าเผ่ือตอ่ ” เผ่ือเจ้านายตอ่ สดุท้ายก็ได้เป้าเหมือนซือ้ผกัในตลาดสด 

ผมอยากจะแนะน าวา่การก าหนดเป้าหมายให้ยดึหลกั 2 หลกัดงันี ้

1) หลกัของผลกระทบ KPI บางตวัสามารถบอกได้เลยวา่ถ้าคณุก าหนดเป้าเทา่นีจ้ะท าให้เป้าของ KPI บางตวัไมบ่รรลเุป้า เช่น เป้า

ของก าไรของบริษัทจะเป็นตวัก าหนดเป้าของรายได้และต้นทนุโดยตรงมนัสามารถตรวจสอบ (บวกลบคณูหารกนัได้)ได้วา่ตวัเลข

เป้าหมายของ KPI ทัง้สามตวันี(้ก าไร ยอดขาย ต้นทนุ)สมัพนัธ์กนัหรือไม ่ลดต้นทนุสนิค้าลง 20% แตร่วมเป้าหมายของ KPIs ทกุ

ตวัที่เป็นตวัยอ่ยแล้ว(ต้นทนุแรงงาน ต้นทนุวตัถดุิบ ต้นทนุการผลติ ฯลฯ) ปรากฏวา่ได้เทา่กบั 18% อยา่งนีเ้ราบอกได้เลยวา่การ

ก าหนดเป้าหมายของ KPI ยอ่ยๆยงัไมเ่หมาะสม สว่นตวัไหนน้อยไป มากไปก็ลงไปดรูายละเอียดอกีครัง้หนึง่ 

• บางต าแหนง่งาน เช่น เลขาฯ พนกังานธุรการ ฯลฯ ท่ีไมม่ีสว่นเก่ียวข้องกบัเป้าหมายเชิงกลยทุธ์ของบริษัทฯ จะเลอืก KPI ในการ

ประเมินผลงานประจ าปีอยา่งไร? 

เกือบทกุองค์กรที่ผมได้มีโอกาสไปให้ค าปรึกษา พบวา่มกัจะถามเสมอวา่ต าแหนง่งานท่ีท าแตง่านประจ า ไมค่อ่ยมีสว่นท่ีเก่ียวข้อง

ทัง้โดยตรงและโดยอ้อม(ผา่นการสนบัสนนุหนว่ยงานอื่น)ตอ่ KPI และเป้าหมายเชิงกลยทุธ์ขององค์กร จะเลอืก KPI ในการ

ประเมินผลงานประจ าปีอยา่งไร เพราะถ้าเลอืกงานประจ ามาวดัก็ไมค่อ่ยแฟร์กบัหนว่ยงานอื่นเทา่ไหร่ที่ต้องเพิ่มโนน่เพิม่นี ้ปรับปรุง

นัน้พฒันานี่ ผมขอแนะน าวา่แนวทางในการเลือก KPI มาใช้วดัผลงานประจ าปี ควรจะพิจารณาจากล าดบัความส าคญัดงันี ้

1. เลอืก KPI ที่รับมาจากองค์กร/หนว่ยงานโดยตรง (รับมาคนเดียว โดยไมต้่องแบง่กบัใคร) เช่น เพิม่ยอดขาย 20% เป็น

ของฝ่ายขายคนเดยีว 

2. เลอืก KPI ที่รับมาจากองค์กร/หนว่ยงานโดยตรงแตรั่บร่วมกบัหนว่ยงาน/ต าแหนง่อื่น เช่น ลดคา่ใช้จา่ยในการบริหาร

จดัการลง 10% (ทกุหนว่ยงานรับร่วมกนั) 

3. เลอืก KPI ที่มีสว่นสนบัสนบัสนนุ KPI ของหนว่ยงานอื่นหรือต าแหนง่อื่น เช่น ปีนีบ้ริษัทเน้นเร่ืองความพงึพอใจของ

ลกูค้า เราท างานต าแหนง่ธุรการ เพราะฉะนัน้ เร่ืองความเป็นระเบยีบเรียบร้อยของสถานท่ีทีใ่ช้รับลกูค้าหรือแขกก็นา่จะเป็น KPI 

ประจ าปีของเราได้ 



4. เลอืก KPI จากงานโครงการ/การปรับปรุงงานประจ า เช่น เราท างานจ่ายคา่จ้าง (Payroll) ก็อาจจะเลอืก KPI เก่ียวกบั

การลดเวลาในการท าข้อมลูเงินเดือนลง ลดคา่ใช้จ่ายในการน าเงินเข้าธนาคาร ลดความผิดพลาดในการตรวจสอบข้อมลู หรือ

โครงการน าระบบบาร์โค้ดเข้ามาใช้ภายในเดือนนัน้เดือนนี ้

5. สดุท้ายถงึจะเลอืก KPI จากงานประจ าตามหน้างานของเรา การเลอืก KPI จากงานประจ าขอให้เลอืกตวัที่ส าคญัและ

มีผลกระทบตอ่องค์กรมากที่สดุ เช่น ถ้าผิดแล้วจะท าให้เกิดผลกระทบตอ่ช่ือเสยีงองค์กร อาจจะท าให้ขดัตอ่กฎหมาย เป็นต้น เช่น 

งานเลขานกุาร อาจจะเลอืก KPI ที่เก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น (จ านวนครัง้ที่ประสานงานในการประชมุผิดพลาด จ านวนครัง้ที่

เกิดความผิดพลาดในการน าสง่เอกสารให้ผู้ ถือหุ้น) หรือ KPI เก่ียวกบัเอกสารส าคญัของบริษัท (จ านวนครัง้ที่เอกสารส าคญั

ผิดพลาด) 

• KPI ของแตล่ะหนว่ยงานจ าเป็นต้องเปลีย่นทกุปีหรือไม่? 

เนื่องจากหลกัของการเลอืก KPI ในการประเมินผลงานประจ าปีขึน้อยูก่บั KPI หลกัขององค์กร ดงันัน้ KPI ของหนว่ยงานและ

ต าแหนง่งานจึงต้องดวูา่เมื่อ KPI ขององค์กรเปลีย่นไปแล้ว KPI ตวัที่เราเคยใช้ในปีก่อนนัน้ยงัส าคญัตอ่เป้าหมายขององค์กรอยูอ่ีก

หรือไม ่ในทางปฏิบตัิจริงแล้ว เราจะเลอืก KPI กนัเป็นปีๆไป ไมส่นใจวา่ปีที่แล้วจะเลอืกตวัไหน สว่นเลอืกมาแล้วจะเหมือนหรือตา่ง

จากปีที่แล้วก็ไมเ่ป็นไรครับ สาระส าคญัอยูท่ีว่า่ตวัชีว้ดัตวันัน้ๆมนัเป็น Key ในการขบัเคลือ่นเป้าหมายหลกัขององค์กรหรือ

หนว่ยงานเราหรือไม่ 

• เป็นไปได้หรือไมว่า่พอถึงสิน้ปีแล้วทกุหนว่ยงานบรรลเุป้าหมายตาม KPI หมด แตบ่ริษัทไมไ่ด้ก าไร? 

ถ้าถามกนัตรงแบบนี ้ผมก็ตอบได้เลยวา่ “ เป็นไปไมไ่ด้ ” บนเง่ือนไขที่วา่เราเลอืก KPI ได้อยา่งถกูต้องและมีประสทิธิภาพนะครับ 

อยา่ลมืนะครับวา่ผลงานขององค์กรมาจากผลงานของทกุฝ่ายรวมกนั ผลงานแตล่ะฝ่ายมาจากผลงานของทกุต าแหนง่รวมกนั ถ้า

ทกุคนทกุฝ่ายบรรลเุป้าหมายของ KPI หมดเป็นไปไมไ่ด้เลยที่ KPI ของบริษัทจะตก ยกเว้น 

• KPI ของหนว่ยงานไมส่มัพนัธ์กบั KPI ของบริษัทหรือ KPI สมัพนัธ์กนัแตเ่ป้าหมายไมส่มัพนัธ์กนั 

• มีเหตหุรือปัจจยัอื่นที่กระทบตอ่เป้าหมายของ KPI ของบริษัทนอกเหนือจาก KPI ของทกุหนว่ยงาน เช่น บริษัทขาดทนุเนื่องจาก

ธุรกิจอื่น บริษัทโดนเสยีคา่ปรับเนื่องจากผู้บริหารระดบัสงูท าผิดกฎหมาย (ไมเ่ก่ียวกบัผลการด าเนนิงานประจ าปีปกต)ิ 

• เมื่อใช้ KPI แล้ว จ าเป็นหรือไมท่ี่จะต้องก าหนดโควตาผลงานตอนสิน้ปีวา่มี A ก่ีเปอร์เซ็นต์ ถ้าไมก่ าหนด แล้วจะมีปัญหาเร่ืองการ

ปรับคา่จ้างหรือไม ่เพราะงบมจี ากดั? 

ค าถามนีเ้ป็นค าถามยอดฮิตทัง้จากผู้บริหาร หวัหน้าหน่วยงานและฝ่ายทรัพยากรบคุคล เพราะพอจะน าเอาระบบ KPI 

มาใช้ บางองค์กรยงัไมรู้่เลยวา่จะใช้ได้หรือไมไ่ด้คิดลว่งหน้าไปถึงการปรับคา่จ้างไว้ก่อน เพราะถ้ายงัมีโควตาเร่ืองของผลงานอยูอ่ีก 

น า KPI มาใช้ก็ไม่มีประโยชน์ ค าถามนีข้อตอบได้เลยครับว่า ถ้าน า KPI มาใช้แล้ว จะต้องไม่มีการก าหนดโควตาของผลงาน 

ผลงานจะต้องลอยตวั ทกุคนได้ A กนัทัง้บริษัทก็ได้(ถ้าเป็นเช่นนีแ้สดงวา่บริษัทได้ A แน่ๆ โดยไมต้่องสงสยั) หรือทกุคนอาจจะได้ C 



กนัทัง้บริษัทก็ได้ เพราะที่มาจริงๆของผลงานไมใ่ช่การตดัเกรดแบบอิงกลุม่ แตเ่ป็นการตดัเกรดแบบอิงเกณฑ์ อิงมาตรงานของงาน 

อิงเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ดงันัน้ ไมต้่องมีการก าหนดโควตาในแต่ละหนว่ยงานว่ามี A ก่ีเปอร์เซ็นต์ของจ านวนพนกังานทัง้หมด ผม

อยากจะยกตวัอยา่งให้เห็นภาพชดัเจนมากขึน้คือ ถ้าบริษัทบรรลเุป้าตาม KPI คือได้ก าไรเกินเป้า และที่ได้มาเพราะฝ่ายขายขายดี 

ปรับราคาขายได้ แตท่างโรงงานลดต้นทนุไม่ลง(แถมบานอีกตา่งหาก) อยา่งนีม้นัต้องพอจะบอกได้คร่าวๆแล้วละครับวา่เปอร์เซ็นต์

ของคนในฝ่ายขายน่าจะมีโอกาสได้เกรด A มากกวา่คนในโรงงาน หรือในทางกลบักนั ปีนีท้ี่บริษัทได้ก าไรดีกว่าเป้าไม่ใช่ฝ่ายขาย

หรอก(ผลงานฝ่ายขายปีนีแ้ย่กวา่เป้า) แตเ่ป็นเพราะทางโรงงานช่วยกนัลดต้นทนุได้มหาศาล อยา่งนีเ้รายงัจะคงเหลอืโควตาให้คน

ในฝ่ายขายอีกตัง้ 20% เลยเหรอ แล้วเรายงัจะคงให้โควตาทางโรงงานมี A ได้ไม่เกิน 20% เท่านัน้เหรอครับ ถ้าสรุปกนัง่ายๆตรง

ประเด็นคือ เมื่อใช้ KPI แล้วไม่มีการก าหนดโควตาของผลงานครับเป็นผลงานลอยตวัตามความเป็นจริง(เป้าเทียบกับผลงานที่

เกิดขึน้จริง) 

สว่นการน าเอาผลงานไม่ว่าจะ A ก่ีคนไปปรับค่าจ้างประจ าปี ไม่ต้องไปสนใจหรอกครับว่างบจะพอหรือไม่พอ เพราะ

หน้าที่หลกัในสว่นนีค้ือท าอยา่งไรให้งบซึง่มีจ ากดัทกุปี ฟิต(เหมาะสม)กบัผลงานของคนทัง้องค์กร แน่นอนว่าถ้ามีปีนีไ้ด้ผลงาน A 

กนัเยอะ เปอร์เซ็นต์การปรับค่าจ้างของคนที่ได้เกรด A ก็อาจจะไม่สงูมากนกั ในทางกลบักนัถ้ามีงบจ ากดัเหมือนเดิม แตปี่ต่อมามี

คนได้ผลงานระดบั A น้อย แน่นอนว่าเปอร์เซ็นต์การปรับค่าจ้างของคนที่ได้ A อาจจะสงูกว่าปีก่อน สรุปง่ายๆว่าการปรับค่าจ้าง

ประจ าปีไม่มีผล(ย้อนกลบั)ต่อเกรดที่เป็นผลงานของพนกังาน แต่ผลงานของพนกังานในแต่ละปีจะมีผลต่อเปอร์เซ็นต์การปรับ

คา่จ้างนัน่เอง 

           สรุป การน าเอา KPI ไปใช้ในการประเมินผลงานประจ าปีขององค์กรต่างๆถือเป็นเร่ืองที่ดี แต่สิง่ที่ต้องเตรียมตวัไว้ลว่งหน้า

คือต้องพร้อมที่จะลองผิดลองถูก ต้องพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไข และอีกอย่างหนึ่งคือต้องเปลี่ยนแปลงระบบอื่นๆที่เก่ียวข้องกับ

ระบบการประเมินผลงานด้วย เช่น ระบบงบประมาณ ระบบการปรับค่าจ้างประจ าปี ระบบการจ่ายโบนสั ระบบการพฒันาและ

ฝึกอบรมบุคลากร ฯลฯ เพราะถ้าไม่ปรับเปลี่ยนระบบที่เก่ียวข้องแล้ว การประเมินงานโดยการใช้ KPI ก็ไม่ค่อยมีประโยชน์ต่อ

องค์กรเท่าไหร่ จากบทความทัง้สองตอนนี ้ผมคิดว่าคงพอจะเป็นแนวทางที่องค์กรต่างๆจะสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้บ้างนะ

ครับ 

 

  

 


