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หลายองค์กรคงจะผ่านขันตอนการวิ
้
เคราะห์หาตัวชี ้วัดผลงานกันไปเรี ยบร้ อยแล้ วนะครับ หรื อบางองค์กรอาจจะอยู่
ระหว่างดาเนินการวิเคราะห์หาตัวชี ้วัดผลงานกันอยู่ วันนี ้ผมขอพูดถึงเทคนิคการนาเอาตัวชี ้วัดผลงานไปใช้ ในการประเมินผล
งานประจาปี ของพนักงานนะครับ (สมมติวา่ ผู้อา่ นเข้ าใจเรื่ องการวิเคราะห์หาตัวชี ้วัดเรี ยบร้ อยแล้ ว ถ้ ายังก็อาจจะหาอ่านได้ จาก
หนังสือหรื อบทความที่เกี่ยวข้ องนะครับ)
ก่ อ นอื่ น ขออนุญ าตเกริ่ น น าถึ ง ขัน้ ตอนการน าเอาระบบ Balanced Scorecard และ KPI (Key Performance
Indicator) ก่อนนะครับว่ามีขนตอนดั
ั้
งนี ้
1.

2.

3.

การแปลงวิสัยทัศน์ ไปสู่ตัวชีว้ ัดผลงานเชิงกลยุทธ์ หมายถึงการกาหนดกลยุทธ์ กาหนดวัตถุประสงค์เชิ งกลยุทธ์ และ
กาหนดตัวชี ้วัดผลงานขององค์กรว่ากลยุทธ์แต่ละตัวจะวัดว่าสาเร็ จหรื อไม่นนจากตั
ั้
วชี ้วัดอะไร โดยทัว่ ไปเขาจะเรี ยกตัวชี ้วัด
ในระดับนี ้ว่าตัวชี ้วัดผลงานเชิงกลยุทธ์ ภาษาอังกฤษมีใช้ กนั สองคาคือ Strategic Measure และ Key Performance
Indicator ทังนี
้ ้ก็ขึ ้นอยูก่ บั แต่ละสานักคิดนะครับ แต่ความเห็นผมส่วนตัวผมเห็นว่าไม่แตกต่างกัน เพียงแต่ใช้ ศพั ท์ตา่ งกัน
เท่านันเอง
้ จริ งๆแล้ วมันก็คือตัวชีว้ ดั ผลสาเร็ จของกลยุทธ์ นนั่ เอง ผมอยากจะสรุ ปว่าตัวชีว้ ดั ผลงานหลักนี ้คือ KPI ระดับ
องค์กร ที่เปลีย่ นแปลงไปตามกลยุทธ์ขององค์กรในแต่ละช่วงเวลา
การวิเคราะห์ หาตัวชีว้ ัดผลงานของหน่ วยงานและตาแหน่ งงาน หมายถึงการวิเคราะห์หาตัวชี ้วัดผลงานจากลักษณะ
หน้ าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานและตาแหน่งงาน ซึ่งตัวชี ้วัดผลงานตรงนี ้จะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลง ถ้ าลักษณะงานไม่
เปลีย่ น อย่างดีก็มีตวั ชี ้วัดผลงานใหม่ๆเข้ ามาเมื่อองค์กรสามารถหาเครื่ องมือวิธีการในการวัดหรื อเก็บข้ อมูลได้
การเชื่อมโยงตัวชีว้ ัดผลงานและเป้าหมายของตัวชีว้ ัดระดับองค์ กรสู่ตัวชีว้ ัดผลงานของหน่ วยงานและตาแหน่ ง
งาน ขันตอนนี
้
้คือการเริ่ มต้ นการกระจายเป้าหมายองค์กรสูห่ น่วยงานและตาแหน่งงาน เพื่อนาไปใช้ ในการกาหนด KPI ใน
การประเมินผลงานของพนักงานในแต่ละปี

เพื่อให้ ผ้ อู า่ นได้ เห็นภาพชัดเจนมากขึ ้นว่า KPI ระดับองค์กรกับตัวชี ้วัดผลงานตามลักษณะงานนันจะน
้ าไปสู่ KPI ของ
หน่วยงานและตาแหน่งงานในการประเมินผลงานประจาปี ได้ อย่างไร ผมจึงขอยกตัวอย่างจากทีมฟุตบอลก็แล้ วกันนะครับ
สมมติว่าตาแหน่งกองหน้ า(ศูนย์หน้ า) จากการวิเคราะห์หน้ าที่งานของกองหน้ าแล้ วปรากฏว่ามีตวั ชี ้วัดผลงานดังนี ้คือ จานวน
ครัง้ ที่ยิงประตูได้ จานวนครัง้ ที่ผ่านบอลให้ เพื่อนยิงประตู จานวนครัง้ ที่เลี ้ยงลูกฟุตบอลหลบกองหลังแล้ วมีโอกาสได้ ยิง จานวน
ครัง้ ที่ลงไปช่วยกองหลัง ฯลฯ ตัวชี ้วัดผลงานทังหมดนี
้
้ผมขอเรี ยกว่า "Performance Indicator" หมายถึงตัวชี ้วัดผลงานตาม
ลักษณะงานที่เป็ นไปได้ แต่...ถ้ าพิจารณาแล้ วจะพบว่าตัวชี ้วัดผลงานที่ สาคัญที่สดุ คือ "จานวนครัง้ ที่ยิงประตูเข้ า" ตัวนี ้ผมเรี ยก
มัน ว่า " KPI(Key Performance Indicator)" ตามลัก ษณะงาน แต่ไม่ได้ หมายความว่าจะนาเอา KPI ไปนี ไ้ ปวัดผลงาน

ประจาปี ของกองหน้ าเสมอไปนะครั บ เพราะอะไร....ก็เพราะว่าเราจะต้ องพิจารณาจากกลยุทธ์ ของทีมในแต่ละแมทซ์ ก าร
แข่งขันก่อนว่ากลยุทธ์ และเป้าหมายของทีมนันเป็
้ นอย่างไร เช่น แมทซ์หน้ าทีมของเราต้ องการแพ้ ไม่เกิน 2 ลูก เพื่อจะได้ เป็ นที่
สองในสายและจะได้ ไปเจอกับทีมที่หนึง่ ของอีกสายหนึง่ (ประเมินแล้ วน่าจะอ่อนกว่าเรา) ซึง่ เราคิดว่าน่าจะดีกว่าการเป็ นที่หนึ่ง
ในสายแล้ วต้ องไปเจอกับทีมที่แข็งแกร่ งหรื อเจ้ าภาพซึ่งเป็ นที่สองของสายอื่น อย่างนี ้เราจะยังคงวัดผลงานของกองหน้ าด้ วย
KPI ตามลักษณะงานต่อ ไปไม่ได้ แล้ ว เพราะกองหน้ าคงจะไม่มีโอกาสได้ ยิงประตูอ ย่างแน่นอน ดัง นัน้ เมื่ อ กลยุทธ์ ของทีม
เปลี่ยนตัวชี ้วัดผลงานของกองหลังจึงต้ องเปลี่ยนตาม เช่น อาจจะวัดจาก "จานวนครัง้ ที่ลงมาช่วยสกัดบอลจากกองหลัง" หรื อ
"จานวนครัง้ ที่สามารถสกัดบอลจากคูต่ อ่ สู้ได้ ตงแต่
ั ้ แดนหน้ าหรื อแดนกลางของสนาม"
ถ้ ากลับมามองในแง่ของการประเมินผลงานประจาปี ขององค์กรแล้ วก็คงไม่แตกต่างอะไรไปจากทีมฟุตบอลที่ตาแหน่ง
งานต่างๆจะต้ องมีการปรับเปลี่ยนตัวชี ้วัดผลงานหลักในแต่ละปี ให้ สอดคล้ องกับเป้าหมายขององค์กรที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนัน้
ผมจึงขอแนะนาเทคนิคการคัดเลือกตัวชี ว้ ดั ผลงาน (ทั ง้ ที่เป็ น PI และ KPI ของตาแหน่งงาน) เพื่อนาไปใช้ เป็ น KPI ในการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานประจาปี ดังนี ้
• เลือ กตัว ชี ว้ ัด ผลงานที่เ ป็ นตัว เดี ย วกับองค์ กรเป็ น KPI เช่ น องค์ ก รมี KPI คื อ ยอดขาย ดัง นัน้ ผู้จัด การฝ่ ายขายจึ งเลือก
ยอดขายเป็ น KPI เพราะเป็ นตัวชี ้วัดผลงานตัวเดียวกันกับองค์กร
• ถ้ าไม่มี KPI ที่เป็ นตัวเดียวกันกับองค์กร ให้ เลือก KPI ที่สนับสนุนเป้าหมายขององค์กร เช่น ปี นี ้องค์กรเน้ นการลดต้ นทุนลง
20% ดังนันตั
้ วชี ้วัดผลงานของแต่ละหน่วยงานหรื อตาแหน่งงานจะต้ องเลือกที่เกี่ยวข้ องกับเงินๆทองๆมาก่อนตัวอื่นๆ เช่น
พนักงานฝ่ ายผลิตอาจจะวัดเปอร์ เซ็นต์ของเสีย
• ขอให้ เลือกตัวชี ้วัดผลงานที่มีความน่าเชื่อถือในการเก็บข้ อมูล ถ้ าตัวชี ้วัดผลงานตัวใดเพิ่งจัดทาขึ ้นมาในปี นี ้เป็ นปี แรก อย่า
เพิ่งนามาใช้ เป็ น KPI ในการประเมินผลงานประจาปี เพราะเราไม่อาจแน่ใจได้ วา่ เป้าหมายที่กาหนดขึ ้นมานันสมเหตุ
้
สมผล
หรื อไม่ ต้ องรอเก็บข้ อมูลไปสักหนึง่ ปี ก่อน แล้ วค่อยนามาพิจารณาเป็ น KPI ไปปี ต่อๆไป
• ให้ เลือกตัวชี ้วัดผลงานที่มีผลกระทบต่อหน่วยงานอื่นๆเป็ น KPI ก่อนตัวชี ้วัดผลงานที่เป็ นงานประจาปี
• สาหรับงานที่เป็ นงานประจา เช่น งานสานักงาน งานบัญชี(บางส่วน) งานจ่ายค่าจ้ างพนักงาน งานไอที ฯลฯ ที่เพียงแค่เสร็ จ
ทันเวลา ถูกต้ อง และทาเหมือนๆกันทุกเดือนทุกปี ควรจะมีการกาหนด KPI ที่เป็ นลักษณะของโครงการ เช่น การนาเอา
ระบบ Activity Based Costing มาใช้ ในองค์กร เพราะการกาหนด KPI ในลักษณะนี ้จะช่วยในการสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กบั
งานที่มีลกั ษณะเป็ นงานประจา
สรุ ป สาหรับแนวทางในการคัดเลือก KPI เพื่อนาไปใช้ ในการประเมินผลงานการปฏิบตั ิงานประจาปี ของหน่วยงาน
และตาแหน่งงานดังกล่าวคงพอจะเป็ นแนวทางให้ กบั ท่านผู้อ่านได้ บ้างนะครับ สิ่งสาคัญที่สดุ คืออย่าให้ แต่ละหน่วยงานเลือก
KPI ตามใจปรารถนา เมื่ อ ทุก หน่ว ยงานหรื อ ทุกต าแหน่ง งานเลือกมาแล้ ว จะต้ อ งมาเสนอต่อ ที่ประชุม อาจจะเป็ นระหว่าง
หน่วยงานหรื อภายในหน่วยงานก็ได้ ทังนี
้ ้เพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่า KPI ที่เลือกมานันเป็
้ น KPI ที่สอดคล้ องกับกลยุทธ์ และเป้าหมาย
ขององค์กรอย่างแท้ จริ งนะครับ

