เทคนิคการวิเคราะห์ หาตัวชีว้ ดั ผลงานหลัก (Key Performance Indicators)

บทความโดย : ณรงค์วิทย์_แสนทอง
อีเมล : narongwit_s@hotmail.com
ในความเป็ นจริ งแล้ วการวิเคราะห์หาตัวชี ้วัดผลงานหลักของแต่ละตาแหน่งนัน้ จะต้ องเริ่ มแตกหน่อของตัวชี ้วัดให้
เห็ นตัง้ แต่การจัดท าใบกาหนดหน้ าที่ งาน (Job Description) แล้ ว เพราะถ้ าใบกาหนดหน้ าที่ งานระบุเพี ยงว่าทางาน
อะไรบ้ างเท่านันถื
้ อว่ายังไม่เพียงพอที่จะบอกให้ ผ้ ดู ารงตาแหน่งทราบว่าผลที่องค์กรต้ องการ (Expected Results) จากการ
ทากิจกรรมนัน้ ๆ ของเขาคืออะไร เปรี ยบเสมือนการที่เราสัง่ งานให้ แม่บ้านกวาดพื ้น ถูบ้าน ซักเสื ้อผ้ า ทาอาหาร ถ้ าเราไม่
บอกเขาด้ วยว่าทาแล้ วพื ้นต้ องสะอาด บ้ านต้ องเรี ยบร้ อย เสื ้อผ้ าต้ องสะอาด อาหารต้ องอร่อยถูกปากเรา แล้ วเราจะมัน่ ใจ
ได้ อย่างไรว่าเราจะได้ รับสิง่ ที่เราต้ องการอย่างครบถ้ วน
วิธีการวิเคราะห์หาตัวชี ้วัดผลงานหลักของแต่ละตาแหน่งจึงเป็ นเรื่ องที่มีความจาเป็ นและสาคัญมากต่อระบบ
บริ หารผลงานสมัยใหม่ เพราะถ้ าไม่มีกาหนดตัวชีว้ ดั ผลงานให้ ชัดเจนแล้ ว จะก่อให้ เกิดปั ญ หาติดตามมาอีกมากมาย
เหมือนกับระบบการประเมินผลงานแบบเก่าที่ผมเคยเขียนถึงไปแล้ วในฉบับก่อนหน้ านี ้
ดังนัน้ เพื่อให้ ทา่ นผู้อ่านสามารถนาหลักการในการวิเคราะห์หาตัวชี ้วัดผลงานหลักไปใช้ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ผมจึงขออธิบายเป็ นขันตอนต่
้
าง ๆ ดังนี ้
ขัน้ ตอนที่ 1 : กาหนดกิจกรรมหลัก (Key Activities)
เป็ นการระบุว่างานในตาแหน่งงานนัน้ ๆ ทางานอะไรบ้ าง ซึ่งผมเชื่อว่าเกือบทุกองค์กรมีสว่ นนี ้อยู่ในใบกาหนด
หน้ าที่งานอยู่แล้ ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรที่ได้ รับการรับรองระบบมาตรฐานสากลในด้ านต่าง ๆ เราควรกาหนดกิจกรรม
หลักออกมาเป็ นข้ อ ๆ เช่น กิจกรรมของเจ้ าหน้ าที่สรรหาฯ มีดงั นี ้
•
•
•
•

การวางแผนกาลังคน
คัดเลือกสือ่ ในการสรรหาพนักงานใหม่
สัมภาษณ์พนักงานใหม่
ฯลฯ

ขัน้ ตอนที่ 2 : ผลที่องค์ กรคาดหวังจากกิจกรรมหลัก (Expected Results)
ให้ วิเคราะห์ดวู ่าผลลัพธ์ ที่องค์กรคาดหวังจากแต่ละกิจกรรมของตาแหน่งงานนัน้ ๆ คืออะไร ทังนี
้ ้เพื่อให้ มนั่ ใจได้
ว่าทุกกิ จกรรมนันมี
้ วตั ถุประสงค์ ที่ชัดเจนรองรับ ไม่ใช่สกั แต่ทา แต่ไม่ร้ ู ว่าทาไปทาไม การวิเคราะห์ในจุดนี ้ถือเป็ นจุดที่
สาคัญจุดหนึ่ง เพราะถ้ าวิเคราะห์ผิดพลาดแล้ ว อาจจะทาให้ ขนตอนต่
ั้
อไปผิดเพี ้ยนไปด้ วย ตัวอย่างการวิเคราะห์ผลที่
องค์กรคาดหวัง เช่น
กิจกรรมหลัก (Key Activities)
การวางแผนกาลังคน
การคัดเลือกสือ่

การสัมภาษณ์พนักงานใหม่

ผลที่คาดหวัง (Expected Results)
 หาคนได้ ตรงตามเวลา
 หาคนได้ ครบถ้ วน
 ได้ ผ้ ส
ู มัครที่มีคณ
ุ ภาพ
 ประหยัดค่าใช้ จ่าย
 ความรวดเร็ วในการได้ ใบสมัคร
 ได้ คนที่มีคณ
ุ ภาพตรงตามที่ต้องการ

จากตารางดังกล่าวนี ้จะเห็นได้ วา่ หนึง่ กิจกรรมอาจจะมีผลที่คาดหวังมากกว่าหนึง่ อย่างก็ได้
ขัน้ ตอนที่ 3 : จัดกลุ่มของผลที่คาดหวัง (Expected Results Groups)
เป็ นการจัดกลุม่ ผลของความคาดหวังที่ได้ จากทุกกิจกรรมว่าควรจะแบ่งออกเป็ นกี่กลุม่ เช่น
กิจกรรมหลัก
(Key Activities)
การวางแผนกาลังคน






การคัดเลือกสือ่





การสัมภาษณ์พนักงานใหม่



ผลที่คาดหวัง
(Expected Results)
ได้ คนตรงตามเวลา
ได้ คนครบถ้ วนท ได้ คนทีม่ ี
คุณภาพ
ค่าใช้ จา่ ยตา่
ได้ ผ้ สู มัครที่มีคณ
ุ ภาพ
ประหยัดค่าใช้ จ่าย
ความรวดเร็ วในการได้ ใบสมัคร
ได้ คนที่มีคณ
ุ ภาพตรงตามที่
ต้ องการ












ผลที่คาดหวัง
(Expected Results)
ได้ คนตรงตามเวลา
ความรวดเร็ วในการได้ ใบสมัคร
ได้ คนครบถ้ วน
ได้ คนมีคณ
ุ ภาพ
ได้ ผ้ สู มัครที่มีคณ
ุ ภาพ
ได้ คนที่มีคณ
ุ ภาพตรงตามที่
ต้ องการ
ค่าใช้ จา่ ยตา่
ประหยัดค่าใช้ จ่าย

ขัน้ ตอนที่ 4 : กาหนดกลุ่มผลงานที่คาดหวังหลัก (Key Result Areas)
จากตารางในขันตอนที
้
่ 3 จะเห็นว่าเราสามารถแบ่งผลที่คาดหวังออกได้ 3 กลุ่มหลัก และในการกาหนดกลุ่ม
ผลงานที่คาดหวังหลักของตาแหน่งงานโดยทัว่ ไปแล้ ว จะกาหนดเป็ นคานามสัน้ ๆ ที่ไม่บง่ บอกถึง คุณภาพว่าดีหรื อไม่ดี ไม่
บ่งบอกถึงปริ มาณว่ามากหรื อน้ อย จากตัวอย่างนี ้ Key Results Areas ของตาแหน่งเจ้ าหน้ าที่สรรหาคือ
• เวลาสรรหา (Time)
• ต้ นทุนการสรรหา (Cost)
• คุณภาพของการสรรหา (Quality)
เมื่อเสร็ จสิ ้นขันตอนนี
้
้แล้ ว เราสามารถตอบได้ อย่างชัดเจนว่าสิง่ ที่องค์กรคาดหวังจากการที่มีตาแหน่งงานนี ้ขึ ้นมา
คืออะไร แต่ยงั ไม่สามารถตอบได้ วา่ จะทราบได้ อย่างไรว่าองค์กรได้ รับสิง่ ที่คาดหวังมากน้ อยเพียงใด
ขัน้ ตอนที่ 5 : กาหนดตัวชีว้ ดั ผลงานหลัก (Key Performance Indicators)
ขันตอนนี
้
้เป็ นการตอบคาถามที่วา่ เราจะทราบได้ อย่างไรว่าผู้ปฏิบตั ิงานในตาแหน่งนัน้ ๆ สามารถตอบสนองผลที่
องค์กรคาดหวังในแต่ละด้ าน (Key Result Area) ได้ มากน้ อยเพียงใด เราจึงจาเป็ นต้ องมีการกาหนดตัวชี ้วัดขึ ้นมา (PI =
Performance Indicator) เช่น
กลุ่มผลที่คาดหวังหลัก
(KRAs)
คุณภาพ (Quality)







ตัวชีว้ ัดผลงาน
(Performance Indicators)
อัตราการผ่านทดลองงานต่อพนักงานใหม่
ทังหมด
้
จานวนผู้เข้ ารับการสัมภาษณ์ตอ่ หนึง่
ตาแหน่ง
อัตราการไม่ผา่ นการคัดเลือก

เมื่อเราหาตัวชี ้วัดผลงานในด้ านต่าง ๆ ได้ แล้ ว จึงค่อยมาวิเคราะห์อีกครัง้ ว่าตัวชี ้วัดตัวใดเป็ นตัวชี ้วัดหลัก (Key
Performance Indicators) หลักการวิเคราะห์อย่างง่ายคือพิจารณาดูว่าตัวชี ้วัดตัวใดที่มีผลกระทบต่อกลุม่ ผลที่คาดหวัง
หลัก (KRA) มากที่สดุ หรื ออาจจะพิจารณาจากผลกระทบที่มีตอ่ เป้าหมายหลักขององค์กรในแต่ละปี ก็ได้
ดังนัน้ จะเห็นว่าการวิเคราะห์หาตัวชีว้ ดั ผลงานหลัก (Key Performance Indicators) ไม่ใช่เรื่ องแปลกใหม่หรื อ
ยุง่ ยากซับซ้ อนอะไรมากมาย แต่เป็ นเรื่ องเก่าที่เรา ๆ ท่าน ๆ มองข้ ามมันมานาน เราไม่ค่อยสนใจการวิเคราะห์และนามัน
มาใช้ อย่างจริ งจัง ที่ผมกล้ าพูดว่าเรื่ องนี ้ไม่ใช่เรื่ องใหม่นนั ้ เพราะเมื่อเราได้ วิเคราะห์หา KPI ของตาแหน่งงานต่าง ๆ แล้ ว
สิง่ ที่ได้ มาส่วนใหญ่ไม่แตกต่างไปจากสิง่ ที่คนทางานเขาคุ้นเคยกันอยูแ่ ล้ ว เพียงแต่เขายังไม่ได้ เรี ยกมันว่า KPI เท่านันเอง
้

