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ผมเคยเขียนถึงเรื่ องของเทคนิคการกาหนดเป้าหมายของตัวชี ้วัดผลงานหลัก (KPI) ไปแล้ วว่ามีแนวทางอย่างไร
บ้ าง คาถามต่อไปที่จะตอบในฉบับนี ้คือ เมื่อเรากาหนดเป้าหมายได้ แล้ วจะมัน่ ใจได้ อย่างไรว่าเป้าหมายที่กาหนดขึ ้นมาได้
โดยใช้ แนวทางดังที่ผมได้ แนะนาไปแล้ วนัน้ จะได้ เป้าหมายที่สอดคล้ องกันและเป็ นธรรมสาหรับทุกหน่วยงานและทุกระดับ
การกาหนดเป้าหมายของตัวชี ้วัดผลงานหลักถือเป็ นเรื่ องยาก แต่...การปรับเป้าหมายให้ สอดคล้ องกันนันเป็
้ น
เรื่ องที่ยากกว่า เพราะต้ องเกี่ยวข้ องกับคนหลายระดับ(ผู้บริ หาร ผู้บงั คับบัญชา) และคนหลายกลุม่ (ทุกหน่วยงาน) ผมจึงขอ
แนะนาเทคนิคและแนวทางในการปรับเป้าหมายทังในแนวตั
้
งและแนวนอนดั
้
งนี ้


การปรับเป้าหมายในแนวตัง้ (Vertical Alignment)
เป็ นการปรั บ เป้ าหมายระหว่างหัวหน้ ากับลูกน้ อ ง ไม่ว่าจะเป็ นหัวหน้ าหน่วยงานกับกรรมการผู้จัดการ
ผู้จดั การฝ่ ายกับพนักงานในหน่วยงาน ในขันตอนนี
้
้ผู้บงั คับบัญชาอาจจะให้ ลกู น้ องลองไปกาหนดเป้าหมาย
ตัวชี ้วัดผลงานหลักของตัวเองมาก่อนโดยใช้ หลักดังที่ผมได้ กล่าวมาแล้ วในฉบับที่แล้ ว หลังจากนันควรจะให้
้
ลูกน้ องมานาเสนอว่าเป้าหมายของตัวชีว้ ดั ผลงานแต่ละตัวควรจะเป็ นเท่าไหร่ พร้ อมเหตุผล และควรจะมี
การอภิปรายกันระหว่างหัวหน้ าและลูกน้ องเพื่อหาข้ อสรุปว่าเป้าหมายที่เห็นชอบร่ วมกันของตัวชี ้วัดผลงาน
แต่ละตัวคืออะไร
สาหรับ ตัวชี ว้ ัดผลงานหลักที่ เป็ นตัวเดี ยวกันไม่ค่อยยากเท่าไหร่ เพราะเป้าหมายจะต้ อ งเป็ นเป้ าหมาย
เดียวกัน หรื อสุดท้ ายเป้าหมายรวมของลูกน้ องทุกคนในเรื่ องนันจะต้
้
องไม่น้อยกว่าเป้าหมายของหัวหน้ า
เช่น ยอดขายของลูกน้ องทุกคนรวมกันแล้ วจะต้ องได้ เท่ากับยอดขายรวมของหัวหน้ า แต่ที่ยากกว่านันก็
้ คือ
การกาหนดเป้าหมายของตัวชี ้วัดผลงานหลักของตาแหน่งงานที่ไม่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับตัวชี ้วัดผลงานหลัก
ของหัวหน้ าการกาหนดเป้าหมายของตัวชีว้ ดั ผลงานหลักในลักษณะนีจ้ าเป็ นต้ องมีการอภิปรายกันมาก
หน่อย โดยเน้ นให้ เห็นถึงผลกระทบของผลงานของตัวชีว้ ดั นันๆต่
้ อเป้าหมายของตัวชีว้ ดั ผลงานหลักของ
หัวหน้ า เช่น หัวหน้ าไม่มีเป้าหมายเรื่ องจานวนครัง้ ในการเข้ าเยี่ยมลูกค้ า แต่พนักงานขายมีเป้าหมายตัวนี ้
ดังนัน้ ทังหั
้ วหน้ าและลูกน้ องต้ องมาอภิปรายกันว่าเป้าหมายของจานวนครัง้ ในการเข้ าเยี่ยมลูกค้ าควรจะ
เป็ นเท่าไหร่ จึงมีช่วยให้ เป้าหมายของยอดขายบรรลุเป้าหมายตามที่ กาหนดไว้ ได้ ตรงนี ้ไม่มีกฎที่แน่นอน
ตายตัว หัวหน้ ากับลูกน้ องต้ องอภิปรายกันโดยใช้ ข้อมูลและเหตุผล



การปรับเป้าหมายในแนวนอน (Horizontal Alignment)

การปรับเป้าหมายในแนวนอนหมายถึง การปรับเป้าหมายของตัวชี ้วัดผลงานระหว่างหน่วยต่าง ๆ ภายใน
องค์ กรและระหว่างตาแหน่งงานภายในหน่วยงาน หลังจากที่ได้ ป รับเป้าหมายในแนวตัง้ เรี ยบร้ อยแล้ ว
วัตถุประสงค์ หลักก็เพื่อให้ เกิดความเป็ นธรรมระหว่างหน่วยงาน และช่วยให้ เป้าหมายหลักขององค์ กรมี
โอกาสบรรลุเป้าหมายได้ ดียิ่งขึ ้น ถ้ าองค์กรใดนาเอาระบบ KPI ไปใช้ แล้ วขาดกระบวนการนี ้ ผมเชื่อว่าจะ
เกิดปั ญหาในการวัดผลงานในภาพรวมอย่างแน่นอน เพราะปั ญหาส่วนใหญ่ที่เกิดขึ ้นมักจะเกิดขึ ้นที่รอยต่อ
ของหน่วยงาน หรื อเป้าหมายของเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับหลายหน่วยงาน เหตุผลที่สาคัญ คือเนื่องจากแต่ละ
หน่วยงานมีเป้าหมายของตัวชี ้วัดผลงานหลักที่ไม่สอดคล้ องกัน เช่น ตัวชี ้วัดผลงานหลัก เรื่ องเปอร์ เซ็นต์ของ
เครื่ องจักรเสีย (Brake Down) ไม่สอดคล้ องกับเป้าหมายเรื่ องผลผลิตของฝ่ ายผลิต
ดังนัน้ การปรับเป้าหมายของตัวชี ้วัดผลงานหลักระหว่างหน่วยงาน จึงควรใช้ วิธีการให้ หวั หน้ าหน่วยงานทุก
หน่วยงานมานาเสนอเป้าหมายของตัวชี ว้ ดั ผลงานหลักให้ ที่ประชุมรับทราบเพื่อตกลงร่ วมกัน ใครได้ รับ
ผลกระทบจากการกาหนดเป้าหมายของหน่วยงานอื่นก็ให้ อภิปรายหาข้ อสรุปกัน ประธานในที่ประชุมควร
จะเป็ นผู้บริ หารระดับสูง เพราะบางครัง้ อาจจะต้ องตัดสินเป้าหมายที่ขัดแย้ งกันระหว่างหน่วยงาน และ
สามารถใช้ โอกาสนี ้ชี ้แจงให้ ทกุ คนเห็นถึงผลกระทบที่มีต่อเป้าหมายรวมขององค์กรได้ ถ้ าเราใช้ กระบวนการ
ประชุมแบบนี ้จะช่วยลดความใจแคบหรื อเห็นแก่ผลงานตัวเองของคนบางคนลงได้ เพราะเขาต้ องยอมรับ
ตามเสียงส่วนใหญ่ ของที่ประชุม เนื่องจากในที่ประชุมมีทงั ้ คนที่เป็ นคู่กรณี คนที่เป็ นกลาง และผู้บริ หาร
สูงสุด ความเห็นแก่ผลงานตัวเองอาจจะลดการแสดงออกลง
หลังจากมีการปรับเป้าหมายระหว่างหน่วยงาน แล้ ว ให้ ผ้ จู ดั การหน่วยงานนาเอาวิธีการเดียวกันนี ้ไปใช้ ใน
การปรับเป้าหมายระหว่างตาแหน่งงานต่าง ๆ ในหน่วยงานของตัวเอง โดยให้ ลูกน้ องแต่ละคนนาเสนอ
เป้าหมายของตัวเองในที่ประชุม แล้ วให้ พนักงานในหน่วยงานได้ มีโอกาสรับทราบ อภิปรายร่วมกัน แนวทาง
นี ้จะช่วยป้องกันคาครหาจากลูกน้ องตอนสิ ้นปี ได้ ว่าการกาหนดเป้าหมายของคนบางคนง่ายไป ยากไป
หรื อไม่เป็ นธรรม เพราะอะไร
สาหรับแนวทางในการประชุมเพื่อปรับเป้าหมายทังระหว่
้
างหน่วยงานหรื อระหว่างตาแหน่งงานในหน่วยงานนี ้ ถือ
ได้ ว่า เป็ นทัง้ ศาสตร์ แ ละศิ ลป์ ในการน าระบบ KPI ไปใช้ เพราะผลที่ ได้ ในเชิ งศาสตร์ ก็ คื อ ได้ มี โอกาสมองเห็ น ตัวเลข
เป้าหมายในภาพรวมที่ชดั เจนมากยิ่งขึ ้น ผลในเชิงศิลป์คือจิตวิทยาในการทาให้ คนในองค์กรยอมรับเป้าหมายซึ่งกันและ
กัน จะได้ ไม่ถกเถียงกันตอนสิ ้นปี ที่ ผลงานออกมาแล้ ว เพราะผมคิดว่าการถกเถียงกันก่อนที่ผลงานจะเกิดขึ ้นนัน้ น่าจะ
ดีกว่ามาถกเถียงกันตอนที่ผลงานเกิดขึ ้นไปแล้ ว แก้ ไขอะไรไม่ได้ แล้ วนะครับ

