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ในระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่ จาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องมีการกาหนดตัวชีว้ ดั ผลงานที่วดั ได้
จับต้ องได้ ชดั เจน และเป็ นรู ปธรรม แต่ปัญหาอีกประการหนึ่งที่เกิดขึ ้นตามมาหลังจากที่เราได้ วิเคราะห์หาตัวชี ้วัดผลงาน
หลักหรื อที่เรี ยกว่า KPIs = (Key Performance Indicators) แล้ วคือ เป้าหมายของตัวชี ้วัดแต่ละตัวควรจะเป็ นเท่าไหร่ ซึ่ง
อาจจะทาให้ เกิดความไม่เป็ นธรรมต่อการประเมินผลงานได้ เพราะหัวหน้ าบางคนอาจจะกาหนดเป้าหมายให้ ลกู น้ องง่าย
ไปหรื อยากไป
สาหรับการกาหนดเป้าหมายของตัวชี ้วัดผลงานมีเทคนิคในการกาหนดดังนี ้
1. กาหนดเป้าหมายจากเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ขององค์ กร (Strategic Goals)
องค์กรควรจะมีการกาหนดวิสยั ทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในระยะยาวไว้ ก่อน จึงจะช่วยให้ การ
กาหนดเป้าหมายในแต่ละปี เกิดความสะดวกมากยิ่งขึ ้น เช่น เราจะเป็ นองค์กรชันน
้ าในการผลิตรถยนต์ใน
เอเชีย และ เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ คือการเพิ่มยอดขายเป็ น 3 เท่าในอีก 5 ปี ข้ างหน้ า ดังนัน้ เป้าหมายของ
หน่วยงาน ทางด้ านการตลาดและการขายคือ ยอดขายเพิ่มขึ ้น 3 เท่าในอีก 5 ปี ข้ างหน้ า ทุกหน่วยงาน จะยึด
เอาเป้าหมายหลักขององค์กรมาเป็ นตัวตัง้ ถ้ าหน่วยงานใดไม่มีเป้าหมายระดับองค์กรระบุไว้ ชัดเจน ต้ อง
กาหนดเป้าหมายที่สอดคล้ องกับวิสยั ทัศน์ เช่น ด้ านการบริ หารทรัพยากรมนุษย์จะต้ องกาหนด เป้าหมาย
ตัวชี ้วัดให้ สอดรับกับการเป็ นองค์กรชันน
้ าในการผลิตรถยนต์ในเอเชียด้ วยเหมือนกัน
2. กาหนดจากบนลงล่ าง (Top Down)
เมื่อกาหนดเป้าหมายระดับองค์กรเรี ยบร้ อยแล้ ว ควรกระจายเป้าหมายลงสูร่ ะดับหน่วยงานและผู้ปฏิบตั ิงาน
ตามลาดับ ในการกระเป้าหมายนี ้ถือว่าเป็ นกลไกในการกระจายความรับผิดชอบต่อเป้าหมายขององค์กรไปสู่
ผู้ปฏิบตั ิงาน เป็ นการสร้ างความมัน่ ใจได้ วา่ เป้าหมายขององค์กรแต่ละตัวมีผ้ รู ่วมรับผิดชอบครบถ้ วนแล้ ว
3. ปรับเป้าหมายในแนวนอน (Horizontal Alignment)
ในการกาหนดเป้าหมายของแต่ละหน่วยงาน นอกจากจะรับเป้าหมายจากระดับองค์กรมาแล้ ว เป้าหมาย
บางอย่างแต่ละหน่วยงานต้ องกาหนดขึ ้นมาเอง ดังนัน้ จาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องนาเอาเป้าหมายของแต่ละ
หน่วยงานมาอภิปรายแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกันว่าหน่วยงานอื่นมีความคิดเห็นอย่างไรกับ เป้าหมายของแต่
ละหน่วยงาน เทคนิคนี ้นอกจากจะช่วยในการปรับจูนเป้าหมายระหว่างหน่วยงานแล้ ว ยังจะช่วยให้ แต่ละ
หน่วยงานได้ มีโอกาสชี ้แจงถึงที่มาของเป้าหมายตัวชี ้วัดอีกด้ วยว่าเป็ นมาอย่างไร ซึ่งจะทาให้ หน่วยงานอื่น ๆ
เข้ าใจลักษณะการทางานของหน่วยงานอื่นเพิ่มมากขึ ้น ในขณะเดียวกันก็เปิ ดโอกาสหน่วยงานที่ ต้ องทางาน

เกี่ยวข้ องกันร่ วมกันกาหนดเป้าหมายของตัวชีว้ ดั บางตัวร่ วมกัน เช่น ฝ่ ายผลิตต้ องกาหนด ตัวชี ้วัดเรื่ องของ
คุณภาพของสินค้ าร่วมกันหน่วยงานตรวจสอบคุณภาพ เป็ นต้ น
4. ปรับเป้าหมายในแนวดิ่ง (Vertical Alignment)
การกระจายเป้าหมายตัวชี ้วัดจากหัวหน้ าสูล่ กู น้ องในสายงานต่าง ๆ นัน้ ไม่ใช่เป็ นการกระจายแบบทางเดียว
คือลูกน้ องมีหน้ าที่รับเป้าหมายเพียงอย่างเดียว แต่ควรเปิ ดโอกาสให้ ลกู น้ องได้ อภิปราย แสดงความคิดเห็น
บนพื ้นฐานของเหตุในการรับหรื อไม่รับเป้าหมายที่หัวหน้ ากระจายลงมา ทัง้ นี ้เพื่อให้ ลู กน้ องได้ มีส่วนร่ วม
ในการกาหนดเป้าหมาย ในขณะเดียวกันก็เป็ นการตรวจสอบดูว่าเป้าหมายที่ถูกกาหนดมาจากข้ างบนนัน้
เป็ นไปได้ หรื อไม่ในทางปฏิบตั ิ เพื่อจะได้ นาเอาสิง่ ที่ลกู น้ องเสนอแนะไปใช้ ในการพิจารณาเรื่ องงบประมาณใน
กรณีที่มีข้อจากัดในเรื่ องของทรัพยากรและสามารถแก้ ไขได้ โดยผ่านกระบวนการในการจัดทางบประมาณ
แต่ถ้าเป้าหมายที่กระจายลงมามีข้อจากัดมากกว่าที่จะแก้ ไขได้ ด้วยงบประมาณ หัวหน้ า ควรจะนาเอาปั ญหา
นันกลั
้ บไปทบทวนและดาเนินการแก้ ไขในระดับบริ หารหรื อระดับองค์กรต่อไป
5. กาหนดจากสถิติท่ ผี ่ านมาในอดีต (Past Records)
ตัวชี ้วัดผลงานบางตัวสามารถนาเอาสถิติหรื อข้ อมูลผลงานในอดีตมาเป็ นเป้าหมายได้ เช่น อาจจะกาหนด
จากค่าที่ดี ที่ สุด ในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา หรื อก าหนดจากค่าเฉลี่ยของผลงานจริ งในรอบ 3 ปี ที่ ผ่านมา การ
กาหนดด้ วยวิธีนีจ้ ะต้ องแน่ใจได้ ว่าข้ อมูลในอดีตนัน้ ครบถ้ วนและเก็บรวบรวมบนพื ้นฐานเดียวกั น ใช้ สตู ร
คานวณเหมือนกันกับสูตรของตัวชี ้วัดที่เรากาลังจะใช้ วดั ในปี นี ้
6. กาหนดจากมาตรฐานสากล (International Standard)
ถ้ าตัวชี ้วัดผลงานตัวใดมีมาตรฐานสากลรองรับให้ ตงเป
ั ้ ้ าหมายตัวชี ้วัดตามข้ อกาหนดของมาตรฐานนัน้ เช่น
การตรวจสอบ (Audit) ระบบ ISO จะต้ อ งไม่ มี จุด บกพร่ อ งที่ เป็ นจุด วิ ก ฤติ ฉะนัน้ เป้ าหมายของตัว ชี ว้ ัด
เกี่ยวกับระบบ ISO คือต้ องไม่มีจดุ บกพร่องที่เป็ นจุดวิกฤติหรื อเป้าหมายเท่ากับศูนย์
7. กาหนดจากกฎหมาย (Law)
การกาหนดเป้าหมายของตัวชี ้วัดบางตัวสามารถอ้ างอิงจากมาตรฐานทางกฎหมายได้ เช่น ค่าน ้าทิ ้งสู่การ
นิคมอุตสาหกรรม ค่าน ้าทิง้ สู่แหล่งน ้าสาธารณะ ค่าความสะอาดของควันจากปล่อง ค่าของเสียง อากาศ
หรื อการตังเป
้ ้ าหมายในด้ านการที่ไม่มีการทาผิดหรื อฝ่ าฝื นข้ อกาหนด เช่น ไม่มีการเสียค่าปรับในเรื่ องต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้ องกับกฎหมาย
8. กาหนดจากการเทียบเคียงกับสิ่งที่ดีท่ สี ุด (Best Practice)
ตัวชี ้วัดผลงานบางตัวไม่มีกฎหมายหรื อมาตรฐานอะไรรองรับ อาจจะต้ องพิจารณาดูวา่ สิง่ ที่องค์กรอื่น ๆ ทา
ได้ ดีที่สดุ ในขณะนี ้คืออะไร เราอาจจะนาเอาค่าที่ดีที่สดุ ในขณะนี ้มาเป็ นเป้าหมาย อาจจะเป็ นเป้าหมายระยะ
สันหรื
้ อระยะยาวก็ได้
9. กาหนดจากการเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกัน (Benchmarking)

การกาหนดเป้าหมายตัวชี ้วัดผลงานที่นิยมทากันอีกอย่างหนึ่งคือ การตังเป
้ ้ าหมายโดยเทียบเคียงกับผลงาน
ของอุตสาหกรรมเดียวกัน เช่น เปรี ยบเทียบอัตราการออกจากงานกับอุตสาหกรรมเดียวกันที่ตงอยู
ั ้ ใ่ น บริ เวณ
ใกล้ เคี ย งกั น การก าหนดเป้ าหมายโดยการเที ย บเคี ย งนี จ้ าเป็ นต้ องศึ ก ษาดู ใ ห้ ดี ว่ า สิ่ ง ที่ เราก าลัง จะ
เปรี ยบเทียบกันนัน้ อยูบ่ นพื ้นฐานเดียวกันหรื อไม่
10. กาหนดขึน้ มาเอง (Feeling)
ตัวชี ้วัดผลงานบางตัวไม่มีมาตรฐานหรื อกฎหมายอะไรรองรับ นอกจากนี ้ยังไม่สามารถนาไปเทียบเคียงกับ
ใครได้ วิธีสดุ ท้ ายที่จะกาหนดเป้าหมายได้ คือ ให้ กาหนดขึ ้นมาเองตามความเห็นความรู้ สึกของผู้ประเมิน
ทังนี
้ เ้ พื่อให้ ผลงานในปี แรกเป็ นฐานในการกาหนดเป้าหมายของตัวชีว้ ดั นันๆในปี
้
ต่อไป เช่น เราอาจจะไม่
สามารถหามาตรฐานเรื่ องผลการสารวจความพึงพอใจของพนักงานจากที่ไหนได้ เพราะวัฒนธรรมองค์กร
ต่างกัน คาถามแตกต่างกัน วิธีการวัดอาจจะแตกต่างกัน และเราไม่เคยวัดเรื่ องนี ้มาก่อน ดังนัน้ จึงจาเป็ นต้ อง
กาหนดกันขึ ้นมาเองตามความเหมาะสม ซึ่งผู้ประเมินและถูกประเมินจะต้ องเปิ ดใจในการกาหนดเป้าในปี
แรกนี ้ก่อน และการให้ น ้าคะแนนในตัวชี ้วัดผลงานข้ อนีอ้ าจจะมีน ้าหนักน้ อยกว่าที่ควรจะเป็ น เพราะเป็ น การ
กาหนดเป้าหมายตามความรู้สกึ มากกว่าการอ้ างอิงข้ อมูลและข้ อเท็จจริ ง
จากเทคนิคการกาหนดเป้าหมายตัวชี ้วัดผลงาน 10 วิธีดงั ที่ได้ กล่าวมาแล้ ว คงจะพอเป็ นแนวทางให้ กบั องค์กรที่
กาลังนาเอาระบบตัวชี ว้ ดั ผลงาน (Key Performance Indicators) ไปใช้ เกิดความสะดวกในการกาหนดเป้าหมายได้ ดี
ยิ่งขึน้ นะครับ หลักสาคัญ ของการกาหนดเป้าหมายของตัวชี ว้ ัด คือ เป้ าหมายนัน้ สัมพัน ธ์ กับเป้ าหมายองค์ กรหรื อไม่
เป้าหมายที่กาหนดนันถ้
้ าบรรลุหรื อไม่บรรลุเป้าหมายจะส่งผลกระทบต่อเป้าหมายในระดับสูงขึ ้นไปหรื อไม่ ม ากน้ อย
เพียงใด และสิ่งสาคัญคือ การกาหนดเป้าหมายควรจะได้ รับการยอมรับจากผู้ปฏิบัติงานโดยการให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิงาน(ผู้ถูก
ประเมิน) ได้ เข้ ามามีสว่ นร่วมในการกาหนดเป้าหมายด้ วย ดังนัน้ การกาหนดเป้าหมายจึงมีความสาคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่า
การกาหนดตัวชีว้ ดั ผลงานเลย เพราะถึงแม้ กาหนดตัวชี ้วัดถูกและเหมาะสมแต่กาหนดเป้าหมายไม่ถูกต้ อง การวัดและ
ประเมินผลงานนันก็
้ ไม่มีประสิทธิภาพได้ เหมือนกัน

