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เครื่ องมือการบริ หารจัดการทุกอย่างในโลกนี ้คงไม่มีเครื่ องมือไหนที่สมบูรณ์แบบร้ อยเปอร์ เซ็นต์ ไม่มีข้อจากัด ไม่
มีปัญหาในการนาไปใช้ งาน เช่นเดียวกันกับที่หลายองค์กรกาลังประสบปั ญหาเกี่ยวกับการนาเอา KPI (Key Performance
Indicator) ไปใช้ ในการประเมินผลงาน
ในความเป็ นจริ งแล้ ว KPI ก็ไม่แตกต่างอะไรจากเครื่ องไม้ เครื่ องมือที่เป็ นฮาร์ ดแวร์ เช่น มีด ไขควง สว่าน ฯลฯ ที่
ตัวของเครื่ องมือเองไม่ได้ ให้ คุณให้ โทษอะไรกับใคร แต่คุณ หรื อโทษของเครื่ องมือเหล่านี ้จะขึ ้นอยู่กับลักษณะของการ
นาไปใช้ งาน เช่นเดียวกันกับ KPI โดยตัวของมันแล้ วก็ไม่ได้ มีปัญหาอะไร แต่ปัญหาจะเกิดก็ต่อเมื่อคนนามันไปใช้ งาน ถ้ า
นาไปใช้ งานอย่างเหมาะสมก็ คงไม่มีปัญ หาอะไร แต่ถ้านาไปใช้ งานผิดประเภทมันก็เกิดปั ญ หาได้ เช่นเดียวกับการใช้
เครื่ องมือที่เป็ นฮาร์ ดแวร์ ทวั่ ๆไปนัน่ เอง และสาเหตุอีกอย่างหนึ่งที่ทาให้ เกิดปั ญหาคือคนที่นาเอาเครื่ องมือไปใช้ ยงั ขาด
ความรู้ความชานาญหรื อทักษะในการใช้ เครื่ องมือนันๆ
้
เพื่อให้ เห็นว่าเมื่อนาเอา KPI ไปใช้ ในองค์กรแล้ ว จะเกิดปั ญหาอะไรติดตามมาบ้ าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรที่
ได้ นาเอา KPI มาใช้ กนั เอง แต่ก็ไม่ได้ หมายความว่าองค์กรที่ว่าจ้ างที่ปรึ กษามาช่วยวางระบบจะไม่มีปัญหาในการนาเอา
ระบบนี ้ไปใช้ นะครับ
ผมขอสรุปประเด็นปั ญหาพร้ อมแนวทางแก้ ไขดังนี ้


ขาดการวิเคราะห์ KPI อย่ างเป็ นระบบ
หลายองค์กรให้ ผ้ ดู ารงตาแหน่งหรื อหัวหน้ าหน่วยงานกาหนด KPI ขึ ้นมาเอง โดยไม่ได้ มีการให้ ความรู้
เรื่ องการวิเคราะห์ KPI มาก่อน คนส่วนมากก็เลยกาหนดขึ น้ มาตามความเข้ าใจของตัวเอง ปั ญหาที่
ติดตามมาคือ ไม่สามารถตัด สินได้ ว่าตัวไหนเป็ น KPI (ตัวชี ว้ ัดผลงานหลัก) ตัวไหนเป็ น เพี ยง PI =
Performance Indicator (ตัวชี ้วัดผลงานธรรมดา/รอง)
แนวทางแก้ ไข ควรจะให้ ความรู้แก่ผ้ วู เิ คราะห์หา KPI ของตาแหน่งงานก่อน ในความเป็ นจริ งแล้ ว คนที่
จะทาหน้ าที่วิเคราะห์ KPI นัน้ คือหัวหน้ าของตาแหน่งงานนันๆ
้ และควรวิเคราะห์ตงั ้ แต่การจัดทาใบ
กาหนดหน้ าที่งานแล้ ว



จานวน KPI ของแต่ ละหน่ วยงานหรือแต่ ละตาแหน่ งไม่ เท่ ากัน
เมื่อให้ แต่ละคนกาหนด KPI มาแล้ ว ปั ญหาที่ติดตามมาอีกอย่างหนึง่ คือ คนส่วนใหญ่ก็จะเลือกเอา KPI
ที่ดูแล้ วเห็นว่าโอกาสที่จะได้ ผลงาน A นันมี
้ สงู จึงทาให้ จานวน KPI ออกมาไม่เท่ากัน ทาให้ หลายคน
รู้สกึ ว่าไม่ยตุ ิธรรมเกี่ยวกับการกาหนดจานวน KPI
แนวทางแก้ ไขคือ ไม่ต้องไปกาหนดว่าแต่ละตาแหน่งควรจะมี KPI กี่ตวั แต่ต้องตอบได้ วา่ ทาไมต้ องมี
KPI ตัวนัน้ มันสาคัญต่อเป้าหมายของ KPI ของหน่วยงานหรื อองค์กรอย่างไร ทาไมไม่เอาตัวโน่นตัวนัน้
มา สรุ ปง่ายๆคือ KPI ทุกตัวที่เลือกมานันต้
้ องชี ้แจงได้ วา่ ทาไมถึงเลือก KPI ตัวนัน้ หรื อทาไมถึงไม่เลือก
ตัวอื่น โดยการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ไปสูเ่ ป้าหมายของหน่วยงานหรื อองค์กร


ปั ญ หาการกาหนด KPI ของพนั กงานระดับล่ างที่ทางานเหมือนๆกันหรื อทางานเป็ นกะไม่
สามารถแยกผลงานเป็ นรายบุคคลได้
บางองค์ กรนาเอาหลักการ KPI ไปใช้ กับตาแหน่งงานระดับปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานในสายการผลิต
ทางานเป็ นกะ งานที่ไม่สามารถแยกแยะได้ ชดั เจนว่าผลงานที่ออกมานันเป็
้ นผลงานของตาแหน่งงานใด
เพราะเป็ นผลงานของไลน์การผลิตเดียวกัน ทาให้ เกิดการเกี่ยงงานกันทา หรื อเกิดความขัดแย้ งกัน
แนวทางแก้ ไขคือ งานที่ไม่สามารถแยกแยะผลงานระหว่างตาแหน่งงานได้ ชดั เจน ควรจะเริ่ มจากการ
กาหนด KPI ร่ วมกันก่อนจะดีกว่า เมื่อใช้ ระบบนี ้ไปหลายๆปี แล้ ว และสามารถหาวิธีการมาวัดผลงาน
ของแต่ละตาแหน่งงานได้ แล้ ว จึงค่อยๆก้ าวไปสูก่ ารวัดผลงานเป็ นรายตาแหน่งทีหลังก็ได้



งานที่เป็ นงานประจากาหนด KPI และเป้ าหมายยาก
หน่วยงานที่เป็ นหน่วยงานสนับสนุน ซึง่ ส่วนใหญ่จะทางานในสานักงานมักจะมีปัญหาว่าไม่ร้ ูจะกาหนด
KPI อย่างไร เช่น งานฝ่ ายบัญชี ก็จะมี KPI ที่วดั ความถูกต้ อง เสร็ จทันเวลา เท่านันเอง
้ และเมื่อนาไป
กาหนดเป้าหมายก็ยิ่งมีปัญหาอีก เพราะหน่วยงานอื่นไม่ยอมรับ เห็นว่าง่ายเกินไป
แนวทางแก้ ไขคือ ควรจะกาหนด KPI ที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาหรื อปรับปรุ งระบบงานเข้ ามาเพิ่มเติม
เพราะถ้ าวัดแค่เพียงว่าทาข้ อมูลได้ ถกู ทาข้ อมูลได้ ทนั ผลงานในระบบเกรด A-B-C-D-E ก็ควรอยู่เพียง
C คื อ ผลงานได้ ต ามเป้า หมายเท่านัน้ เอง จะไม่มี โอกาสได้ A หรื อ B ดังนัน้ จึ งควรก าหนด KPI ที่
เกี่ยวข้ องกับการปรับปรุ งเข้ ามาช่วยกระจายน ้าหนักคะแนนออกไป หรื ออีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยได้ ก็
คือ ให้ หน่วยงานสนับสนุนไปใช้ KPI ร่วมกับหน่วยงานหลัก เช่น ให้ บญ
ั ชีไปใช้ KPI เรื่ องต้ นทุนต่อหน่วย
ร่ วมกับฝ่ ายผลิต ทังนี
้ ้เพื่อให้ ฝ่ายบัญชีสามารถเพิ่มมูลค่างานของตัวเองให้ มากกว่างานประจาที่เป็ น
งานประเภทถูกและทัน



การกาหนดเป้ าหมายของ KPI อาจจะทาให้ ทุกคนได้ A หมด แล้ วจะนาไปปรับค่ าจ้ างอย่ างไร
หลายคนมาบ่นให้ ฟังว่าเมื่อนาเอาระบบ KPI ไปใช้ แล้ ว ปรากฏว่าเกือบทุกหน่วยงานได้ ผลงานดีและดี
มาก (A กับ B) ไม่ร้ ูวา่ จะนาไปปรับเงินเดือนอย่างไร เพราะงบประมาณมีอยูอ่ ย่างจากัด
แนวทางแก้ ไขคือ ต้ องตรวจสอบก่อนว่าเป้าหมายของ KPI ในระดับองค์กร ระดับหน่วยงานจนถึง
ระดับตาแหน่งงานนันสั
้ มพันธ์ กนั หรื อไม่ ถ้ าพนักงานส่วนใหญ่ได้ ผลงาน A กับ B นัน่ แสดงว่าผลงาน
โดยรวมขององค์กรก็ต้องสูงกว่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ อย่างแน่นอน



KPI ตัวไหนที่เป้ าหมายสูงสุดแล้ ว ปี ต่ อไปจะกาหนดเป้ าหมายอย่ างไร
KPI บางตัวมีขอบเขตจากัดของเป้าหมาย เช่น อุบตั ิเหตุต้องเป็ นศูนย์ ส่งรายงานได้ ทนั เวลา 100% มัน
ไม่มีอบุ ตั ิเหตุติดลบ หรื อไม่มีโอกาสส่งรายงานได้ เกิน 100% ถ้ าปั จจุบนั เขาทาได้ ในระดับนี ้อยู่แล้ ว ควร
จะได้ ผลงานในระดับใด
แนวทางแก้ ไขคือ ต้ องกาหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมเข้ าไป เช่น อุบตั ิเหตุต้องเป็ นศูนย์ และลดอุบตั ิเหตุเล็ก
น้ อยลง 50% หรื อส่งรายงานครบ 100% และไม่มีการแก้ ไขรายงาน

จริ งๆแล้ วยังมีปัญหาเกี่ยวกับการนาเอา KPI ไปใช้ ในองค์กรอีกมากมาย แต่เนื่องจากเนื อ้ ที่จากัด วันนี ้ก็เลยขอ
สรุปไว้ เพียงแค่นี ้ก่อนนะครับ แล้ วโอกาสต่อๆไป ผมจะนามาเล่าสูก่ นั ฟั งอีกครับ
"ทุกอย่างมี ทางออกและทางแก้ ถ้าเราไม่ยอมแพ้เสียตัง้ แต่เริ่ มต้น"

