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ปั ญหาหนึง่ ที่เกือบทุกองค์กรเจอเมือ่ เริ่ มนาเอาระบบตัวชี ้วัดผลงานหลัก (Key Performance Indicator) ไปใช้ คือ
การกาหนดตัวชี ว้ ดั ผลงานหลักของหน่วยงานสนับสนุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานที่เป็ นงานประจา (Routine) ปั ญหาที่
เกิดขึ ้นมีหลายลักษณะ เช่น ไม่ทราบว่าตัวชีว้ ดั ผลงานตัวไหนควรจะเป็ นตัวชีว้ ดั ผลงานหลัก ไม่ทราบว่าควรจะกาหนด
เป้าหมายอย่างไร เป้าหมายของตัวชีว้ ดั ส่วนใหญ่มกั จะเป็ นเพียงแค่ "เสร็ จทันเวลา" หรื อไม่ก็เพียง "ถูกต้ อง" ฯลฯ ทาให้
หน่วยงานหลักอื่น ๆ (Lines) รู้ สึกว่าตัวชีว้ ดั ผลงานและเป้าหมายของหน่วยงานสนับสนุนดูง่ายเกินไป ไม่เหมือนของ
หน่วยงานหลักที่มีเป้าหมายที่ท้าทายหรื อยากขึ ้นทุก ๆ ปี
นอกจากนี ้ปั ญหาอีกอย่างหนึง่ ที่มกั จะเกิดขึ ้นเมื่อนาเอาระบบนี ้ไปใช้ ในปี แรกๆคือ ถ้ าฝ่ ายบุคคลตังเป
้ ้ าหมายว่า
"จ่ายเงินเดือนถูกต้ องและตรงเวลา 100%" ถ้ าเขาสามารถจ่ายเงินเดือนถูกและทันเวลาทุกครัง้ ผู้ประเมินก็มกั จะให้ ตวั ชี ้วัด
ผลงานหลักตัวนี ้ในระดับ A (สมมติว่าระดับผลงานแบ่งออกเป็ น A-B-C-D-E) ซึ่งถือว่าไม่ถกู ต้ อง เพราะถ้ านาไปเทียบกับ
หน่วยงานอื่น เช่น ตัวชี ้วัดผลงานของฝ่ ายผลิตที่กาหนดว่า "อัตราของเสียต้ องไม่เกิน 5%" สมมติว่าพอสิ ้นปี ของเสียอยู่ที่
ระดับ 5% แสดงว่าเขาควรจะได้ A เหมือนฝ่ ายบุคคลใช่หรื อไม่ ไม่ใช่ เขาได้ แค่ C เหตุการณ์ อย่างนี ้ถือว่าไม่ยุติธรรม
ภายในองค์กร เพราะเป้าหมายของแต่ละหน่วยงานอยู่ในระดับผลงานที่แตกต่างกัน หน่วยงานหนึ่งได้ ตามเป้าถือว่าได้
ระดับผลงาน A ในขณะที่อีกหน่วยงานหนึง่ ได้ ตามเป้าได้ ระดับผลงาน C ดังตัวอย่างในตารางข้ างล่างนี ้

ตัวชีว้ ัดผลงานหลัก

A

ระดับผลงาน
B
C
D

E

ฝ่ ายผลิต
อัตราของเสียต้ องไม่เกิน 5%

<=3% <=4% <=5% >5% >=7%

ฝ่ ายบุคคล
จ่ายเงินเดือนถูกต้ องและตรงเวลา100%

100% <100% <=90% <80% <=70%

เพื่ อให้ ท่า นผู้อ่า นได้ เข้ าใจตรงกัน ว่า ระดับผลงานไม่ว่าจะแบ่งออกเป็ น 3 ระดับ 5 ระดับ หรื อมากกว่า นัน้
หลักการสาคัญควรจะแบ่งระดับผลงานออกเป็ น 3 กลุ่มหลักๆคือ ระดับผลงานที่ดีกว่าเป้าหมาย ระดับผลงานที่ได้ ตาม
เป้าหมาย และระดับผลงานที่ต่ากว่าเป้าหมาย ตัวอย่างเช่น
ดีกว่าเป้าหมาย

A หมายถึง ระดับผลงานสูงกว่าเป้าหมายมาก
B หมายถึง ระดับผลงานสูงกว่าเป้าหมายที่กาหนดเล็กน้ อย

เป้าหมาย

C หมายถึง ระดับผลงานได้ ตามเป้าหมาย

ต่ากว่าเป้าหมาย D หมายถึง ระดับผลงานต่ากว่าเป้าหมายเล็กน้ อย
E หมายถึง ระดับผลงานต่ากว่าเป้าหมายมากหรื อไม่ได้ ตามเป้าหมายเลย
ดังนัน้ ถ้ าจะให้ เกิดความยุติธรรมกับทุกฝ่ ายในองค์ กรควรจะกาหนดเกณฑ์ในการวัดผลงานเสียใหม่ดงั นี ้
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สาหรับเหตุผลที่กาหนดให้ 100% ของตัวชี ้วัดผลงานเรื่ องการจ่ายเงินเดือนถูกต้ องและทันเวลาได้ แค่ C เพราะ
เป้าหมายที่เราจ้ างคนเข้ ามาทางานนี ้ก็คือให้ จ่ายค่าจ้ างได้ ถกู ต้ องและทันเวลาเท่านัน้ เราไม่ได้ คาดหวังให้ เขาจ่ายค่าจ้ าง
ยิ่งกว่าถูก (ต้ อง) หรื อยิ่งกว่าทัน ดังนัน้ ระดับผลงานสูงสุดที่เขาควรจะได้ คือ C ถ้ าเป็ นอย่างนี ้ผู้ปฏิบตั ิงานเขาแย้ งว่าอย่าง
นี ้เขาไม่มีสทิ ธิได้ ระดับผลงาน A เลยหรื อ ขอตอบว่า "มี" แต่ไม่ใช่การใช้ เป้าหมายตัวเดิมต้ องทาอะไรที่ยากกว่าเดิม มิฉะนัน้
จะไม่ยตุ ิธรรมกับหน่วยงานหลักที่มีเป้าหมายท้ าทายและยากขึ ้นทุก ๆ ปี เช่น ยอดขายเพิ่มขึ ้น ของเสียลดลง ฯลฯ
แนวทางที่จะทาให้ หน่วยงานสนับสนุนมีโอกาสได้ ผลงานในระดับ B หรื อ A นันมี
้ 3 แนวทางดังนี ้
1. การกาหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมของตัวชี ้วัดผลงานเดิม เช่น
o ถ้ าเป้าหมายอุบตั ิเหตุถึงขันหยุ
้ ดงานเป็ นศูนย์ ถ้ าได้ ตามเป้าหมายจะได้ ผลงานในระดับ C แต่ถ้าเพิ่ม
เงื่อนไขเรื่ องลดจานวนอุบตั ิเหตุเล็กน้ อยลง 50% อย่างนี ้จึงจะมีโอกาสได้ ผลงานในระดับ B หรื อ A
o ถ้ าเป้าหมายเรื่ อง ISO ไม่มีข้อบกพร่อง (CAR) ถ้ าได้ ตามเป้าจะได้ ผลงานระดับ C แต่ถ้าไม่มีข้อสังเกต
(Observation) ด้ วยจึงจะได้ ผลงานในระดับ B หรื อ A
2. การกาหนดตัวชี ้วัดผลงานที่เป็ นการพัฒนาหรื อปรับปรุ งงาน เช่น นอกเหนือจากตัวชี ้วัดผลงานเรื่ องการจ่าย
เงินเดือนถูกและทันเวลาแล้ ว จะต้ องมีตวั ชี ้วัดผลงานเรื่ องการเพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายค่าจ้ าง อาจจะเป็ น
ลดจานวนวันในการทาค่าจ้ างลง 2 วัน แล้ วกระจายน ้าหนักคะแนนไปอยู่ที่ตวั ชี ้วัดผลงานที่เป็ นการพัฒนา
หรื อปรับปรุงงานให้ มากขึ ้น เนื่องจากตัวชี ้วัดผลงานที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาและปรับปรุ งงานสามารถวิ่งได้
ถึงระดับของผลงาน A หรื อ B ได้
3. การกาหนดตัวชี ้วัดผลงานและเป้าหมายร่วมกับหน่วยงานหลัก
หน่ว ยงานสนับสนุน ควรจะไปร่ ว มรั บผิ ดชอบกับ หน่วยงานหลัก เพราะมิ ฉะนัน้ ไม่ร้ ู ว่า จะเรี ยกว่า หน่วยงาน
สนับ สนุ น ไปท าไม เช่ น ฝ่ ายบุ ค คล อาจจะต้ องไปร่ ว มรั บ ผิ ด ชอบตั ว ชี ว้ ั ด ผลงานเรื่ อ ง ผลผลิ ต ต่ อ คนต่ อ ชั่ ว โมง
(Productivity/hour/staff) ฝ่ ายบัญชีและการเงินอาจจะต้ องไปใช้ ตวั ชี ้วัดผลงานเรื่ องความถูกต้ องของสต๊ อกสินค้ ากับฝ่ าย

คลังสินค้ า เรื่ องการลดต้ นทุนวัตถุดิบกับฝ่ ายจัดซื ้อ ฯลฯ เพราะตัวชีว้ ดั ผลงานร่ วมแบบนี ้จะช่วยให้ หน่วยงานสนับสนุน
สามารถทาผลงานในระดับที่สงู กว่า C ได้
สรุ ป การกาหนดตัวชีว้ ดั ผลงานนันถื
้ อเป็ นเรื่ องยาก แต่การกาหนดเป้าหมายของตัวชี ้วัดผลงานให้ ถกู ต้ องและ
เป็ นธรรมนันยิ
้ ่งยากกว่า เพราะต้ องมองในภาพรวมขององค์กร ไม่ใช่มองเพียงหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง และหวังเป็ น
อย่างยิ่งว่าองค์กรต่าง ๆ คงจะนาเอาแนวทางดังกล่าวไปใช้ เพื่อให้ ระบบการกาหนดเป้าหมายตัวชี ้วัดผลงานขององค์กรมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้นนะครับ

