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เขียนเรื่ องความหมาย ความสาคัญและหลักการเกี่ยวกับการนา KPI ไปใช้ ในการประเมินผลงานมาหลายครัง้ แล้ ว ครัง้ นี ้
ขออนุญาตนาเอาเทคนิคและแนวทางที่ผมได้ ให้ คาแนะนาแก่องค์กรต่างๆที่ได้ นาเอา KPI ไปใช้ งานจริ งๆแล้ ว เพราะผมเชื่อว่าทุก
องค์กรรู้ จกั มักคุ้นกับ KPI ดีแล้ ว แต่บางองค์กรยังไม่ร้ ูจะนาไปใช้ อย่างไร บางองค์กรรู้ วา่ นาไปใช้ อย่างไร แต่พอเจอปั ญหาก็ไม่ร้ ูจะ
ทาอย่างไร บางองค์กรก็ใช้ มาหลายปี แล้ ว แต่ก็ยงั เจอปั ญหาบางปั ญหาที่แก้ ยงั ไม่ตก เพื่อไม่ให้ เสียเนื ้อที่ในการเขียนอารัมบทมาก
เกินไป ผมจึงขอนาเสนอโดยการนาเอาประเด็นปั ญหาขึ ้นมาคล้ ายๆกับการถามตอบก็แล้ วกันนะครับ (แต่ผมถามเองและตอบเอง
คนเดียว) เนื่องจากแต่ละคาถามต้ องอธิบายเยอะพอสมควรดังนัน้ อาจจะต้ องติดตามอ่านกันสักสองตอนก็แล้ วกันนะครับ
• หน่วยงานสนับสนุนอย่างฝ่ ายบัญชี ฝ่ ายบุคคล ไอที ฯลฯ ไม่คอ่ ยมีตวั เลข จะหา KPI ได้ อย่างไร?
ในความเป็ นจริ งแล้ วงานทุกงาน ทุกตาแหน่งในองค์กรสามารถวิเคราะห์หาตัวชีว้ ดั ผลงานได้ หมด แต่ในอดีตที่ผ่านมาเราไม่ได้
วิเคราะห์ หาตัวชีว้ ดั ผลงานมาตังการก
้
าหนดหน้ าที่งาน (Job Description) เลยทาให้ คนที่เข้ ามาทางานก็ทาแต่งานโดยไม่ร้ ู ว่า
ผลงานตัวเองดูจากตัวชี ้วัดอะไรบ้ าง อีกประการหนึง่ การทางานของหน่วยงานสนับสนุน ไม่ค่อยถูกบังคับให้ มีตวั เลขตอนสิ ้นเดือน
ไม่เหมือนฝ่ ายขาย ฝ่ ายผลิตที่ต้องนาเสนอตัวเลขทุกเดือน ด้ วยเหตุผลสองประการนี ้จึงทาให้ คนที่ทางานในสายงานสนับสนุนไม่มี
ตัวชีว้ ดั ผลงานของตัวเองที่ชัดเจน พอบริ ษัทเริ่ มนาเอาระบบนี ้เข้ ามาใช้ ก็เลยหาตัวชี ้วัดผลงานไม่ได้ วิธีการง่ายๆที่จะหาตัวชี ้วัด
ผลงานของทุกงานคือถามว่าเขาทางานอะไรบ้ าง งานนันๆบริ
้ ษัทหรื อเจ้ านายคาดหวังอะไร แล้ วจะวัดได้ อย่างไรว่าได้ ผลหรื อไม่
ได้ ผล ผมขอสรุปแนวทางในการหาตัวชี ้วัดผลงาน( Performance Indicator) ไว้ แค่นี ้ก่อนะครับ
พอมาถึงการเลือก KPI ที่ใช้ ป ระเมิ นผลงานประจาปี ของหน่วยงานสนับสนุน ในความเป็ นจริ งแล้ วหน่วยงานสนับสนุนยังไม่
สามารถเลือก KPI ของตัวเองได้ จนกว่า KPI ของบริ ษัท KPI ของหน่วยงานหลักเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว และหน่วยงานหลักจะบอกว่า
ถ้ าเขาต้ องการให้ KPI ของหน่วยงานหลักบรรลุเป้าหมาย เขาอยากได้ รับการสนับสนุนอะไรบ้ างจากหน่วยงานสนับสนุน เช่น ฝ่ าย
ผลิตบอกว่าถ้ าจะให้ ผลิตได้ ตามแผนที่วางไว้ ฝ่ ายไอทีจะต้ องเขียนโปรแกรมเพื่อความผิดพลาดของเอกสารการผลิตให้ เสร็ จภายใน
เดือนนันเดื
้ อนนี ้ นี่แหละฝ่ ายไอทีจึงจะเลือก KPI ในการประเมินผลงานประจาปี นันๆ
้ ได้
• จะทราบได้ อย่างไรว่า KPI ที่แต่ละหน่วยงานเลือกมาถูกต้ องเป็ นธรรมหรื อไม่?
องค์กรส่วนใหญ่มกั จะกาหนด KPI ขององค์กรออกมาแล้ วให้ ทกุ หน่วยงานเลือก KPI ที่สอดคล้ องกับเป้าหมายขององค์กร แต่ยงั
ขาดการปรับจูน KPI และเป้าหมาย เพราะถ้ าเมื่อไหร่ ต่างคนต่างเลือก ทุกคนก็จะมีเหตุผลของตัวเองที่ใครเถียงไม่ได้ แนวทางใน

การแก้ ไขคือ เมื่อกาหนด KPI และเป้าหมายขององค์กรเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว ให้ ใครสักคนหนึง่ ที่ร้ ูเรื่ องภาพรวมขององค์กรดี เช่น ฝ่ าย
การเงิน ฝ่ ายระบบและแผนงาน ฯลฯ นาเอา KPI และเป้าหมายมาแตกย่อยลงมา เช่น ยอดขายมาจากไหนบ้ าง เช่น ยอดขายใน
ประเทศ ยอดขายต่างประเทศ หรื อยอดขายสินค้ าเดิม ยอดขายสินค้ าใหม่ ตัวชี ้วัดด้ านต้ นทุนมาจากตัวชี ้วัดต้ นทุนย่อยๆอะไรบ้ าง
เช่น % ต้ นทุนวัตถุดิบ % ต้ นทุนแรงงาน ฯลฯ ให้ แตกย่อยลงไปสักสองหรื อสามระดับจนกว่ าจะแตกต่อไปไม่ได้ แล้ ว และให้ ลอง
พิจ ารณาดูว่าตัวชี ว้ ัด ย่อ ยๆที่ผูกโยงกับ KPI ขององค์ กรนัน้ น่าจะเกี่ ยวข้ องกับ หน่วยงานไหนบ้ าง แล้ วให้ ส่งข้ อ มูลนี ไ้ ปให้ ทุก
หน่วยงาน หลังจากนันให้
้ หน่วยงานหลักๆที่ถกู ระบุไว้ มานาเสนอและอภิปรายหาข้ อสรุปกันในที่ประชุม และให้ หน่วยงานที่ รับ KPI
ย่อยมาจากองค์ กรร้ องขอการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น ๆ และการประชุมครัง้ สุดท้ ายให้ ทุกหน่วยงานนาเสนอ KPI ในการ
ประเมินผลงานประจาปี ในที่ประชุมเพื่ออภิปรายหาข้ อสรุ ปร่ วมกัน ซึ่งเกณฑ์ในการตัดสินว่า KPI ของใครถูกต้ องเหมาะสมเป็ น
ธรรมหรื อไม่นนให้
ั ้ ดจู ากความสัมพันธ์ของ KPI ตัวนันกั
้ บ KPI ขององค์กร สาหรับตัวเลขที่เป็ นเป้าหมายก็เช่นเดียวกันให้ พิจารณาดู
ว่าถ้ าเป้าหมายของ KPI ของฝ่ ายนันเป็
้ นเท่านันเท่
้ านี ้จะทาให้ เกิดผลกระทบต่อ KPI ตัวอื่นๆหรื อไม่ เช่น ถ้ าบริ ษัทกาหนด KPI ตัว
หนึ่งว่าอัตราการส่งมอบสินค้ าให้ ลกู ค้ าไม่ต่ากว่า 95% ฝ่ ายขายจะกาหนด KPI เรื่ องการส่งมอบสินค้ าต่ากว่านี ้ไม่ได้ ฝ่ ายผลิตจะ
กาหนดอัตราการผลิตสินค้ าได้ ตามแผนต่ากว่านีไ้ ด้ หรื อไม่ ฝ่ ายจัดซือ้ จะกาหนดอัตราการส่งมอบวัตถุดิบต่ากว่านีไ้ ด้ หรื อไม่
เป้าหมายบางตัวอาจจะไม่ต้องเป็ นตัวเลขตัวเดียวกันก็ได้ เช่น อัตราการผลิต ตามแผนการผลิตไม่จาเป็ นต้ องเท่ากับอัตราการส่ง
มอบก็ได้ ถ้ าลักษณะของธุรกิจนันเป็
้ นการผลิตเข้ าสต๊ อกไม่ใช่ผลิตแล้ วส่งเลย อัตราการส่งมอบวัตถุดิบของจัดซื ้อก็เช่นเดียวกัน
อาจจะเท่ากับหรื อไม่เท่ากับอัตราการผลิตสินค้ าของฝ่ ายผลิตเทียบกับแผนก็ได้ ถ้ าสต๊ อกวัตถุดิบของบริ ษัทนันมี
้ มากเพียงพอ
ดังนันการพิ
้
จารณา KPI ของทุกหน่วยงานจะต้ องใช้ หลักสองหลักคือ หลักความสัมพันธ์ กนั ของ KPI และหลักของการพิจารณา
และตกลงร่วมกันของที่ประชุมฯ
• คนที่ทางานเป็ นทีมเป็ นกลุม่ เช่น พนักงานกะ พนักงานในสายการผลิต จะกาหนด KPI อย่างไร?
การวัดผลงานด้ วย KPI จะมุง่ เน้ นผลสาเร็ จของเป้าหมายรวมเป็ นหลัก ดังนัน้ คนที่ทางานเป็ นทีมเป็ นกลุม่ ให้ พิจารณาดูวา่ สามารถ
แยกผลงานของแต่ละคนได้ ชดั เจนหรื อไม่ ถ้ าแยกได้ และวัดแยกกันเป็ นรายบุคคลจะทาให้ เกิดปั ญหาอะไรบ้ าง เช่น จุดที่หนึง่ ได้
ตามเป้า จุดที่สองตก จุดที่สามตก สรุปสุดท้ ายบริ ษัทตก แนวทางในการวัดผลงานของงานลักษณะนี ้มี 3 แนวทางดังนี ้
• ถ้ าแยกผลงานของรายบุคคลได้ ก็ให้ กาหนด KPI แยก ข้ อดีคือวัดได้ ชดั เจนผลงานใครผลงานมัน ข้ อเสียคืออาจจะทาให้ เกิดการ
แย่งผลงานกัน เลือกงานที่ทางานได้ ผลงานดี
• ถ้ าแยกผลงานเป็ นรายบุคคลยาก เพราะช่วยกันทา ควรจะวัดเป็ น KPI ของทีมงาน ได้ ก็ได้ ด้วยกัน ตกก็ตกด้ วยกัน ข้ อดีคือทุกคน
มุง่ เป้าหมายเดียวกัน ข้ อเสียคืออาจจะมีคนบางคนเอาเปรี ยบคนอืน่ หรื อได้ ผลงานดีเพราะกลุม่ แต่สว่ นของตัวเองไม่ดี อาจจะทา
ให้ คนที่ทางานดีท้อแท้ เพราะไม่เห็นผลงานของตัวเองชัดเจน
•ใช้ สองวิธีที่กล่าวมาร่วมกันคือวัดผลงานรายบุคคลส่วนหนึง่ และวัดผลงานรวมกันอีกส่วนหนึง่ ซึง่ พนักแต่ละคนจะต้ องมี KPI
อย่าง 2 ตัวคือ KPI กลุม่ /ทีม กับ KPI ของส่วนที่ตวั เองรับผิดชอบ ส่วนจะให้ น ้าหนักคะแนนตัวไหนมากกว่ากันก็ขึ ้นอยูก่ บั
วัตถุประสงค์วา่ เราต้ องการทีจ่ ะเน้ นเป้าของทีมมากกว่าหรื อเน้ นเป้าหมายของแต่ละคนมากกว่านะครับ

• จะมัน่ ใจได้ อย่างไรว่าการกาหนดเป้าหมายของ KPI แต่ละตัวเหมาะสมหรื อไม่?
เมื่อเลือก KPI ได้ แล้ ว ปั ญหาที่มกั จะติดตามมาคือจะกาหนดเป้าหมายทีเ่ ป็ นตัวเลขเท่าไหร่ดีจึงจะเหมาะสม หลายคนชอบตัวเลข
สวย เช่น ถามว่าทาไมลดเปอร์ เซ็นต์เครื่ องจักรเสียลง 20% คาตอบก็คือประมาณนี ้แหละกาลังดี ส่วนใหญ่เขาก็ลดกันประมาณนี ้
แหละ หรื อบางคนกาหนดเป้าหมายบางตัวมาว่าไม่น้อยกว่า 80% พอถามว่า 80% มาจากไหนก็ตอบไม่ได้ บางคนก็ตอบได้ แต่พอ
ถามต่อว่าแล้ วปี ที่ผา่ นมาได้ กี่เปอร์ เซ็นต์ แกก็ตอบว่าอยูท่ ี่ประมาณ 82% พอถามว่าทาไมคุณตังเป
้ ้ าน้ อยกว่าปี ที่แล้ ว บางก็ตอบมา
ตรงว่า “ ตังเป
้ ้ าเผื่อต่อ ” เผื่อเจ้ านายต่อ สุดท้ ายก็ได้ เป้าเหมือนซื ้อผักในตลาดสด
ผมอยากจะแนะนาว่าการกาหนดเป้าหมายให้ ยดึ หลัก 2 หลักดังนี ้
1) หลักของผลกระทบ KPI บางตัวสามารถบอกได้ เลยว่าถ้ าคุณกาหนดเป้าเท่านี ้จะทาให้ เป้าของ KPI บางตัวไม่บรรลุเป้า เช่น เป้า
ของกาไรของบริ ษัทจะเป็ นตัวกาหนดเป้าของรายได้ และต้ นทุนโดยตรงมันสามารถตรวจสอบ (บวกลบคูณหารกันได้ )ได้ วา่ ตัวเลข
เป้าหมายของ KPI ทังสามตั
้
วนี ้(กาไร ยอดขาย ต้ นทุน)สัมพันธ์กนั หรื อไม่ ลดต้ นทุนสินค้ าลง 20% แต่รวมเป้าหมายของ KPIs ทุก
ตัวที่เป็ นตัวย่อยแล้ ว(ต้ นทุนแรงงาน ต้ นทุนวัตถุดิบ ต้ นทุนการผลิต ฯลฯ) ปรากฏว่าได้ เท่ากับ 18% อย่างนี ้เราบอกได้ เลยว่าการ
กาหนดเป้าหมายของ KPI ย่อยๆยังไม่เหมาะสม ส่วนตัวไหนน้ อยไป มากไปก็ลงไปดูรายละเอียดอีกครัง้ หนึง่
• บางตาแหน่งงาน เช่น เลขาฯ พนักงานธุรการ ฯลฯ ที่ไม่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของบริ ษัทฯ จะเลือก KPI ในการ
ประเมินผลงานประจาปี อย่างไร?
เกือบทุกองค์กรที่ผมได้ มีโอกาสไปให้ คาปรึกษา พบว่ามักจะถามเสมอว่าตาแหน่งงานที่ทาแต่งานประจา ไม่คอ่ ยมีสว่ นที่เกี่ยวข้ อง
ทังโดยตรงและโดยอ้
้
อม(ผ่านการสนับสนุนหน่วยงานอื่น)ต่อ KPI และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร จะเลือก KPI ในการ
ประเมินผลงานประจาปี อย่างไร เพราะถ้ าเลือกงานประจามาวัดก็ไม่คอ่ ยแฟร์ กบั หน่วยงานอื่นเท่าไหร่ที่ต้องเพิ่มโน่นเพิม่ นี ้ ปรับปรุง
นันพั
้ ฒนานี่ ผมขอแนะนาว่าแนวทางในการเลือก KPI มาใช้ วดั ผลงานประจาปี ควรจะพิจารณาจากลาดับความสาคัญดังนี ้
1. เลือก KPI ที่รับมาจากองค์กร/หน่วยงานโดยตรง (รับมาคนเดียว โดยไม่ต้องแบ่งกับใคร) เช่น เพิม่ ยอดขาย 20% เป็ น
ของฝ่ ายขายคนเดียว
2. เลือก KPI ที่รับมาจากองค์กร/หน่วยงานโดยตรงแต่รับร่วมกับหน่วยงาน/ตาแหน่งอื่น เช่น ลดค่าใช้ จา่ ยในการบริ หาร
จัดการลง 10% (ทุกหน่วยงานรับร่วมกัน)
3. เลือก KPI ที่มีสว่ นสนับสนับสนุน KPI ของหน่วยงานอื่นหรื อตาแหน่งอื่น เช่น ปี นี ้บริ ษัทเน้ นเรื่ องความพึงพอใจของ
ลูกค้ า เราทางานตาแหน่งธุรการ เพราะฉะนัน้ เรื่ องความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยของสถานที่ทใี่ ช้ รับลูกค้ าหรื อแขกก็นา่ จะเป็ น KPI
ประจาปี ของเราได้

4. เลือก KPI จากงานโครงการ/การปรับปรุงงานประจา เช่น เราทางานจ่ายค่าจ้ าง (Payroll) ก็อาจจะเลือก KPI เกี่ยวกับ
การลดเวลาในการทาข้ อมูลเงินเดือนลง ลดค่าใช้ จ่ายในการนาเงินเข้ าธนาคาร ลดความผิดพลาดในการตรวจสอบข้ อมูล หรื อ
โครงการนาระบบบาร์ โค้ ดเข้ ามาใช้ ภายในเดือนนันเดื
้ อนนี ้
5. สุดท้ ายถึงจะเลือก KPI จากงานประจาตามหน้ างานของเรา การเลือก KPI จากงานประจาขอให้ เลือกตัวที่สาคัญและ
มีผลกระทบต่อองค์กรมากที่สดุ เช่น ถ้ าผิดแล้ วจะทาให้ เกิดผลกระทบต่อชื่อเสียงองค์กร อาจจะทาให้ ขดั ต่อกฎหมาย เป็ นต้ น เช่น
งานเลขานุการ อาจจะเลือก KPI ที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น (จานวนครัง้ ที่ประสานงานในการประชุมผิดพลาด จานวนครัง้ ที่
เกิดความผิดพลาดในการนาส่งเอกสารให้ ผ้ ถู ือหุ้น) หรื อ KPI เกี่ยวกับเอกสารสาคัญของบริ ษัท (จานวนครัง้ ที่เอกสารสาคัญ
ผิดพลาด)
• KPI ของแต่ละหน่วยงานจาเป็ นต้ องเปลีย่ นทุกปี หรื อไม่?
เนื่องจากหลักของการเลือก KPI ในการประเมินผลงานประจาปี ขึ ้นอยูก่ บั KPI หลักขององค์กร ดังนัน้ KPI ของหน่วยงานและ
ตาแหน่งงานจึงต้ องดูวา่ เมื่อ KPI ขององค์กรเปลีย่ นไปแล้ ว KPI ตัวที่เราเคยใช้ ในปี ก่อนนันยั
้ งสาคัญต่อเป้าหมายขององค์กรอยูอ่ ีก
หรื อไม่ ในทางปฏิบตั ิจริงแล้ ว เราจะเลือก KPI กันเป็ นปี ๆไป ไม่สนใจว่าปี ที่แล้ วจะเลือกตัวไหน ส่วนเลือกมาแล้ วจะเหมือนหรื อต่าง
จากปี ที่แล้ วก็ไม่เป็ นไรครับ สาระสาคัญอยูท่ วี่ า่ ตัวชี ้วัดตัวนันๆมั
้ นเป็ น Key ในการขับเคลือ่ นเป้าหมายหลักขององค์กรหรื อ
หน่วยงานเราหรื อไม่
• เป็ นไปได้ หรื อไม่วา่ พอถึงสิ ้นปี แล้ วทุกหน่วยงานบรรลุเป้าหมายตาม KPI หมด แต่บริษัทไม่ได้ กาไร?
ถ้ าถามกันตรงแบบนี ้ ผมก็ตอบได้ เลยว่า “ เป็ นไปไม่ได้ ” บนเงื่อนไขที่วา่ เราเลือก KPI ได้ อย่างถูกต้ องและมีประสิทธิภาพนะครับ
อย่าลืมนะครับว่าผลงานขององค์กรมาจากผลงานของทุกฝ่ ายรวมกัน ผลงานแต่ละฝ่ ายมาจากผลงานของทุกตาแหน่งรวมกัน ถ้ า
ทุกคนทุกฝ่ ายบรรลุเป้าหมายของ KPI หมดเป็ นไปไม่ได้ เลยที่ KPI ของบริ ษัทจะตก ยกเว้ น
• KPI ของหน่วยงานไม่สมั พันธ์กบั KPI ของบริ ษัทหรื อ KPI สัมพันธ์กนั แต่เป้าหมายไม่สมั พันธ์กนั
• มีเหตุหรื อปั จจัยอื่นที่กระทบต่อเป้าหมายของ KPI ของบริ ษัทนอกเหนือจาก KPI ของทุกหน่วยงาน เช่น บริ ษัทขาดทุนเนื่องจาก
ธุรกิจอื่น บริ ษัทโดนเสียค่าปรับเนื่องจากผู้บริ หารระดับสูงทาผิดกฎหมาย (ไม่เกี่ยวกับผลการดาเนินงานประจาปี ปกติ)
• เมื่อใช้ KPI แล้ ว จาเป็ นหรื อไม่ที่จะต้ องกาหนดโควตาผลงานตอนสิ ้นปี ว่ามี A กี่เปอร์ เซ็นต์ ถ้ าไม่กาหนด แล้ วจะมีปัญหาเรื่ องการ
ปรับค่าจ้ างหรื อไม่ เพราะงบมีจากัด?
คาถามนี ้เป็ นคาถามยอดฮิตทังจากผู
้
้ บริ หาร หัว หน้ าหน่วยงานและฝ่ ายทรัพยากรบุคคล เพราะพอจะนาเอาระบบ KPI
มาใช้ บางองค์กรยังไม่ร้ ูเลยว่าจะใช้ ได้ หรื อไม่ได้ คิดล่วงหน้ าไปถึงการปรับค่าจ้ างไว้ ก่อน เพราะถ้ ายังมีโควตาเรื่ องของผลงานอยูอ่ ีก
นา KPI มาใช้ ก็ไม่มีประโยชน์ คาถามนีข้ อตอบได้ เลยครับว่า ถ้ านา KPI มาใช้ แล้ ว จะต้ องไม่มีการกาหนดโควตาของผลงาน
ผลงานจะต้ องลอยตัว ทุกคนได้ A กันทังบริ
้ ษัทก็ได้ (ถ้ าเป็ นเช่นนี ้แสดงว่าบริ ษัทได้ A แน่ๆโดยไม่ต้องสงสัย) หรื อทุกคนอาจจะได้ C

กันทังบริ
้ ษัทก็ได้ เพราะที่มาจริ งๆของผลงานไม่ใช่การตัดเกรดแบบอิงกลุม่ แต่เป็ นการตัดเกรดแบบอิงเกณฑ์ อิ งมาตรงานของงาน
อิงเป้าหมายที่กาหนดไว้ ดังนัน้ ไม่ต้องมีการกาหนดโควตาในแต่ละหน่วยงานว่ามี A กี่เปอร์ เซ็นต์ของจานวนพนักงานทังหมด
้
ผม
อยากจะยกตัวอย่างให้ เห็นภาพชัดเจนมากขึ ้นคือ ถ้ าบริ ษัทบรรลุเป้าตาม KPI คือได้ กาไรเกินเป้า และที่ได้ มาเพราะฝ่ ายขายขายดี
ปรับราคาขายได้ แต่ทางโรงงานลดต้ นทุนไม่ลง(แถมบานอีกต่างหาก) อย่างนี ้มันต้ องพอจะบอกได้ คร่าวๆแล้ วละครับว่าเปอร์ เซ็นต์
ของคนในฝ่ ายขายน่าจะมีโอกาสได้ เกรด A มากกว่าคนในโรงงาน หรื อในทางกลับกัน ปี นี ้ที่บริ ษัทได้ กาไรดีกว่าเป้าไม่ใช่ฝ่ายขาย
หรอก(ผลงานฝ่ ายขายปี นี ้แย่กว่าเป้า) แต่เป็ นเพราะทางโรงงานช่วยกันลดต้ นทุนได้ มหาศาล อย่างนี ้เรายังจะคงเหลือโควตาให้ คน
ในฝ่ ายขายอีกตัง้ 20% เลยเหรอ แล้ วเรายังจะคงให้ โควตาทางโรงงานมี A ได้ ไม่เกิน 20% เท่านันเหรอครั
้
บ ถ้ าสรุ ปกันง่ายๆตรง
ประเด็นคือ เมื่อใช้ KPI แล้ วไม่มีการกาหนดโควตาของผลงานครับเป็ นผลงานลอยตัวตามความเป็ นจริ ง(เป้าเทียบกับผลงานที่
เกิดขึ ้นจริ ง)
ส่วนการนาเอาผลงานไม่ว่าจะ A กี่คนไปปรับค่าจ้ างประจาปี ไม่ต้องไปสนใจหรอกครับว่างบจะพอหรื อไม่พอ เพราะ
หน้ าที่หลักในส่วนนี ้คือทาอย่างไรให้ งบซึง่ มีจากัดทุกปี ฟิ ต(เหมาะสม)กับผลงานของคนทังองค์
้ กร แน่นอนว่าถ้ ามีปีนี ้ได้ ผลงาน A
กันเยอะ เปอร์ เซ็นต์การปรับค่าจ้ างของคนที่ได้ เกรด A ก็อาจจะไม่สงู มากนัก ในทางกลับกันถ้ ามีงบจากัดเหมือนเดิม แต่ปีต่อมามี
คนได้ ผลงานระดับ A น้ อย แน่นอนว่าเปอร์ เซ็นต์การปรับค่าจ้ างของคนที่ได้ A อาจจะสูงกว่าปี ก่อน สรุ ปง่ายๆว่าการปรับค่าจ้ าง
ประจาปี ไม่มีผล(ย้ อนกลับ)ต่อเกรดที่เป็ นผลงานของพนักงาน แต่ผลงานของพนักงานในแต่ละปี จะมีผลต่อเปอร์ เซ็นต์การปรับ
ค่าจ้ างนัน่ เอง
สรุป การนาเอา KPI ไปใช้ ในการประเมินผลงานประจาปี ขององค์กรต่างๆถือเป็ นเรื่ องที่ดี แต่สงิ่ ที่ต้องเตรี ยมตัวไว้ ลว่ งหน้ า
คือต้ องพร้ อมที่จะลองผิดลองถูก ต้ องพร้ อมที่จะปรับปรุ งแก้ ไข และอีกอย่างหนึ่งคือต้ องเปลี่ยนแปลงระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้ องกับ
ระบบการประเมินผลงานด้ วย เช่น ระบบงบประมาณ ระบบการปรับค่าจ้ างประจาปี ระบบการจ่ายโบนัส ระบบการพัฒนาและ
ฝึ กอบรมบุคลากร ฯลฯ เพราะถ้ าไม่ปรับเปลี่ยนระบบที่เกี่ยวข้ องแล้ ว การประเมินงานโดยการใช้ KPI ก็ไม่ค่อยมีประโยชน์ ต่อ
องค์กรเท่าไหร่ จากบทความทังสองตอนนี
้
้ ผมคิดว่าคงพอจะเป็ นแนวทางที่องค์กรต่างๆจะสามารถนาไปใช้ ประโยชน์ได้ บ้างนะ
ครับ

