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จะกาหนดนา้ หนัก KPI แต่ ละข้ อได้ อย่ างไร?
ปั ญหาอย่างหนึง่ ทีม่ กั จะเกิดขึ ้นมาเริ่ มลงมือนาระบบการประเมินผลงานด้ วยตัวชี ้วัดผลงานเข้ ามาใช้ คือไม่ร้ ูจะ
กาหนดน ้าหนักคะแนนของ KPI แต่ละข้ ออย่างไรจึงจะเกิดความเป็ นธรรมระหว่างตาแหน่งงานหรือสมเหตุสมผลที่สามารถ
ทาให้ ทงผู
ั ้ ้ ประเมินและผู้ถกู ประเมินยอมรับร่วมกันได้ ถ้ าขาดหลักเกณฑ์การกาหนดน ้าหนักคะแนนที่มีประสิทธิภาพแล้ ว
ปั ญหาที่มกั จะติดตามมาคือ คนบางคนให้ น ้าหนักคะแนนของ KPI ที่ดแู ล้ วน่าจะได้ ตามเป้าหรื อบรรลุเป้าหมายได้ งา่ ยๆ
มากเกินไป และจะเกิดความขัดแย้ งกันเมื่อหน่วยงานอื่นหรื อผู้อื่นไม่เห็นด้ วย การถกเถียงกันด้ วยอารมณ์ก็ จะเกิดขึ ้น ความ
ไม่ยตุ ิธรรมก็จะกลับมาเยือนระบบการประเมินผลงานอีกครัง้
ดังนัน้ เพื่อป้องกันและแก้ ไขปั ญหาดังกล่าว ผมจะขอนาเสนอแนวทางหรื อหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดลาดับ
ความสาคัญของ KPI จากสาคัญมากจนถึงสาคัญน้ อยดังนี ้
 KPI ที่รับมาตรงๆเพียงคนเดียว (Directed KPI)
หมายถึง KPI ข้ อนันเป็
้ น KPI ขององค์กรที่หวั หน้ าหน่วยงานนันๆรั
้ บผิดชอบเพียงหน่วยงานเดียว เช่น ยอดขาย
เป็ น KPI ขององค์กรที่ผ้ จู ดั การฝ่ ายขายรับมาเต็มๆคนเดียว ไม่ต้องแบ่งกับหน่วยงานอื่นเลย (ถ้ าผู้จดั การฝ่ ายขาย
ตก แสดงว่า KPI ขององค์กรในข้ อนี ้ก็ตกไปด้ วยทันที)
 KPI ที่รับร่ วมกัน (Shared KPI)
หมายถึง KPI ข้ อนันเป็
้ น K PI ขององค์กรที่มีผ้ รู ับผิดชอบมากกว่าหนึง่ หน่วยงาน เช่น เปอร์ เซ็นต์การลดค่าใช้ จา่ ย
ที่ทกุ หน่วยงานต้ องร่วมกันรับผิดชอบ ถ้ าหน่วยงานใดหน่วยงานหนึง่ ไม่บรรลุเป้าหมาย แต่องค์กรก็ยงั มีโอกาส
บรรลุเป้าหมายได้ เพราะยังมีอกี หลายหน่วยงานที่บรรลุเป้าหมายหรื อมีผลงานดีกว่าเป้าหมายทีจ่ ะมาช่วย
ชดเชยกับหน่วยงานที่ตกได้

 KPI ที่ มีผลกระทบต่ อ KPI ของหน่ วยงานอื่น (Supported KPI)

หมายถึง KPI ขอ งหน่วยงานรหรื อตาแหน่งงานนันๆที
้ ม่ ีผลกระทบต่อความสาเร็ จหรื อล้ มเหลวของ KPI ข อง
หน่วยงานอื่นที่ เช่น เปอร์ เซ็นต์การหยุดของเครื่ องจักรของฝ่ ายซ่อมบารุง ไม่ได้ เป็ น KPI ข ององค์กรโดยตรง แต่
เป็ น KPI ที่สนับสนุน KPI เ กี่ยวกับอัตราผลผลิตของฝ่ ายผลิต
 KPI ที่เป็ นการปรับปรุ งงาน (Improvement KPI)
หมายถึง KPI ที่เป็ นการปรับปรุงงานประจาซึง่ ไม่เกี่ยวข้ องอะไรกับ K PI ในเชิงกลยุทธ์ขององค์กรในปี นันๆ
้
โดยตรง แต่เป็ นการพัฒนารหรื อปรัปปรุงประสิทธิภาพในการทางาน KPI ข้ อนี ้กาหนดไว้ เผื่อว่าบางหน่วยงาน
หรื อบางตาแหน่งงานไม่มี KPI ในข้ อที่ 1-3 เลยหรื อมีแต่มีจานวนน้ อยเกินไป และเพื่อป้องกันไม่ให้ บางตาแหน่ง
งานวัดแต่งานประจาที่มแี ต่ทาเสร็ จ ทาถูกและทาทันเวลาเท่านัน้
 KPI งานประจา
หมายถึง KPI ที่วดั ประ สิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านประจา(routine) โ ดยเฉพาะตาแหน่งงานที่เป็ นงานเอกสารใน
สานักงานที่ไม่มี KPI เ กี่ยวข้ องกับ KPI เชิงกลยุทธ์ขององค์กรเลย งานประจาที่เลือกมาควรจะเลือกพิจารณา
เฉพาะงานประจาที่สาคัญ กฎหมายกาหนด หรื อระบบมาตรฐานสากลกาหนด หรื อสาคัญที่สดุ ในบรรดาตัวชี ้วัด
ผลงานเท่าทีต่ าแหน่งงานนันๆมี
้ อยู่
สาหรับขันตอนในการก
้
าหนดน ้าคะแนนคะแนนของ KPI แ ต่ละข้ อให้ ดาเนินการดังนี ้
ขัน้ ตอนที่ 1 : จัดลาดับความสาคัญ
จัดลาดับของ KPI ทังหมดโดยพิ
้
จารณาจากหลักเกณฑ์ดงั ที่ได้ กล่าวมาแล้ ว โดยถามว่าตาแหน่งนี ้มี KPI ที่รับมา
จากองค์กรหรื อหน่วยงานโดยตรงและรับอยูเ่ พียงคนเดียวหรื อไม่ ถ้ ามีแน่นอนว่า KPI ตัวนันควรจะเป็
้
นหลายเลข
1 และให้ ไล่ลาดับความสาคัญตามหลักเกณฑ์ทกี่ ล่าวมาแล้ วกับ KPI ทุกข้ อจนครบ
ขัน้ ตอนที่ 2 : กาหนดนา้ หนักคะแนน
ให้ ลองกาหนดน ้าหนักคะแนนของ KPI โ ดยเริ่ มจากข้ อทีเ่ ป็ นหมายเลข 1 ก่อนและไล่ไปจนถึงหมายเลขสุดท้ าย
หลักการง่ายๆคือหมายเลขน้ อยควรจะมีน้อยมากกว่าหรื อเท่ากับหมายเลขมาก เช่น น ้าหนักของ KPI ที่เป็ น
หมายเลข 1 ควรจะมีน ้าหนักคะแนนมากกว่าหรื อเท่ากับหมายเลข 2 และ KPI ห มายเลข 2 ควรจะมีน ้าหนัก
คะแนนมากกว่าหรื อเท่ากับ KPI ห มายเลข 3 ห้ ามมิให้ KPI ที่มีลาดับความสาคัญน้ อยกว่ามีคะแนนมากกว่า
KPI ที่อยูใ่ นลาดับต้ นๆ (สาคัญมากกว่า)
สรุป การกาหนดน ้าหนักคะแนนของ KPI แต่ละข้ อมีงานที่ต้องทาอยู่ 2 เรื่ องๆใหญ่ๆคือกาหนดหลักเกณฑ์การ
คัดเลือก KPI และการให้ น ้าหนักคะแนน ซึง่ ควรจะให้ ทกุ หน่วยงานเข้ ามามีสว่ นร่วมในการตกลงกติกาในการกาหนด

น ้าหนักคะแนนร่วมกัน และสุดท้ ายเมื่อทุกคนกาหนดน ้าหนักคะแนนมาเรี ยบร้ อย ควรจะนาเข้ ามานาเสนอในที่ประชุมอีก
รอบ เพื่อป้องกันการแก้ ไขในภายหลังหรื อช่วยกันเสนอแนะเพื่อให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น

