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การนาเอาเครื่ องมือการจัดการที่เรี ยกว่าตัวชี ้วัดผลงาน (Performance Indicator) ไปใช้ ในองค์กรนันผมคิ
้
ดว่าเป็ น
เรื่ องที่ยากพอสมควร แต่การพัฒนาประสิทธิภาพของตัวชี ้วัดผลงานนัน้ น่าจะเป็ นเรื่ องที่ยากกว่า หลายท่านคงจะสังเกตว่าเมื่อ
เรานาเอาตัวชี ้วัดผลงานไปใช้ แล้ ว มันสามารถวัดได้ จับต้ องได้ เป็ นรู ปธรรมชัดเจนก็จริ งอยู่ แต่ในแง่ของการบริ หารจัดก าร
อาจจะยังถือว่าตัวชี ้วัดบางตัวเป็ นเพียงตัวชี ้วัดที่จะบอกว่าคุณได้ หรื อเสีย แต่มนั เป็ นเรื่ องที่ไม่สามารถแก้ ไขได้ เสียแล้ ว มันเป็ น
เรื่ องที่ผา่ นไปแล้ ว จะแก้ ไขได้ ก็ตอ่ เมื่อเข้ าสูว่ งจรการประเมินผลงานในรอบต่อไปเท่านัน้ ตัวชี ้วัดผลงานหลักแบบนี ้เราเรี ยกว่า
"ตัวชี ้วัดตาม(Lag Indicator)"
ตัวชีว้ ัดตำม (Lag Indicator) หมายถึง ตัวชี ้วัดผลงานที่เป็ นตัวแสดงให้ เห็นถึงผลลัพธ์ สดุ ท้ ายของกระบวนการนันๆ
้
ว่าเป็ นอย่างไร เช่น ยอดขาย ส่วนแบ่งการตลาด อัตราการเกิดอุบตั ิเหตุ ฯลฯ
ตัวชีว้ ัดนำ (Lead Indicator) หมายถึง ตัวชี ้วัดผลงานนาที่เป็ นตัวแสดงให้ เห็นถึงผลระหว่างกระบวนการ สามารถ
นาไปใช้ พยากรณ์แนวโน้ มของตัวชี ้วัดตามได้ เช่น จานวนครัง้ ที่มีโปรโมชัน่ ลดแลกแจกแถม เปอร์ เซ็นต์การปิ ดการขาย จานวน
ครัง้ ที่มีการตรวจสอบความปลอดภัยฯลฯ
แนวคิ ดในการจัดกลุ่ม ของตัว ชี ว้ ัดผลงานนี ถ้ ื อ ว่า เป็ นเรื่ องที่ดี ม ากเพราะมิฉะนัน้ เราอาจจะมีตัวชี ว้ ัดผลงานกัน
เยอะแยะ แต่เป็ นตัวชี ้วัดผลงานเพียงส่วนใดส่วนหนึง่ บางหน่วยงานก็อาจจะเน้ นการวัดผลงานระหว่างกระบวนการมากเกินไป
บางหน่วยงานอาจจะเน้ นการวัดที่เป็ นตัวสุดท้ ายมากเกินไป
เพื่อให้ ทา่ นผู้อา่ นได้ เห็นภาพของความสัมพันธ์ของตัวชี ้วัดนาและตัวชี ้วัดนามากยิ่งขึ ้น ผมจึงขอยกตัวอย่างดังตารางข้ างล่างนี ้
เป้าหมายกลยุทธ์
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จากตัวอย่างในตารางนี ้ ท่านผู้อา่ นจะเห็นว่าการตอบสนองเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กรในเรื่ องต่างๆนัน้ จะต้ องมี
การกาหนดตัวชี ้วัดนาและตัวชี ้วัดตาม ทังนี
้ ้เพื่อให้ มนั่ ใจได้ วา่ ผลงานที่เกิดขึ ้นเป็ นผลงานที่มีประสิทธิภาพ(ตัวชี ้วัดนา) และเกิด
ประสิทธิผล(ตัวชี ้วัดตาม) จริ ง เช่น ถ้ าเรากาหนดเรื่ องยอดขาย ถึงแม้ จะได้ ยอดขายตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ ก็ตาม แต่ถ้าเรามี
ตัวชี ้วัดผลงานนาด้ วย เราจะได้ ทราบว่าจริ งๆแล้ วยอดขายที่เพิ่มขึ ้นนันเพิ
้ ่มจากอะไร ตลาดโต คู่แข่งตาย หรื อเกิดอัตราการส่ง
มอบของเราดีมีประสิทธิ ภาพลูกค้ าจึงสัง่ ซื ้อเพิ่ม หรื อเกิดจากเรามีสินค้ าใหม่หรื ออัตราการปิ ดการขายของเราดีขึ ้น ผมคิดว่า
ตัวชี ้วัดนาจะช่วยให้ เราตรวจสอบได้ ง่ายยิ่งขึ ้นว่าผลงานของตัวชี ้วัดตามที่เกิดขึ ้นนัน้ เป็ นผลงานที่แท้ จริ งหรื อไม่ ถ้ าเมื่อไหร่ ผล
ของตัวชีว้ ดั ทังสองกลุ
้
ม่ นี ้ไม่สมั พันธ์ กันก็เป็ นสัญญาณให้ เราต้ องนาไปวิเคราะห์แล้ วว่าเกิดอะไรขึ ้น เรากาหนดตัวชีว้ ดั นากับ
ตัวชี ้วัดตามไม่สอดคล้ องกันหรื อไม่ หรื อผลของตัวชี ้วัดตามที่ได้ มาเกิดจากปั จจัยอื่นที่ไม่ใช่ผลของตัวชี ้วัดนา
ผมขอแนะนาว่านอกจากจะมีการกาหนดตัวชี ้วัดนาและตัวชี ้วัดตามในระดับองค์กรแล้ ว น่าจะมีการนาแนวคิดนี ้ไปใช้
กับระดับหน่วยงานด้ วย ทังนี
้ ้เพื่อให้ ทกุ หน่วยงานวัดผลงานทังในแง่
้
ของประสิทธิ ผล (Effectiveness) ในการทางานซึ่งเป็ น
ผลลัพธ์ สดุ ท้ ายที่เกิ ดขึน้ จริ งและประสิทธิ ภาพในการทางาน (Efficiency) เพราะมิฉะนัน้ บางหน่วยงานอาจจะวัดเฉพาะ
ประสิทธิภาพ เช่น ฝ่ ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์มกั จะวัดเฉพาะจัดอบรมได้ ตามแผนหรื อไม่เท่านัน้ แต่ไม่ได้ วดั ว่าอบรมไปแล้ ว
ได้ ผลหรื อไม่ หรื อบางหน่วยงานอาจจะวัดเฉพาะผลสุดท้ าย เช่น ฝ่ ายขายอาจจะวัดเฉพาะยอดขาย แต่อาจจะไม่ได้ วดั ว่า
ประสิทธิภาพในการทางานภายในของฝ่ ายขายที่สนับสนุนเรื่ องยอดขายนันเป็
้ นอย่างไร
สรุป แนวคิดเรื่ องตัวชี ้วัดนาและตัวชี ้วัดตามนี ้ นอกจากจะช่วยให้ องค์กรสามารถกาหนดตัวชี ้วัดผลงานที่ครอบคลุม
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้นแล้ ว ยังจะช่วยให้ ระบบฐานข้ อมูลขององค์กรละเอียดมากยิ่งขึ ้น เพราะตัวชี ้วัดผลงานทุกตัว ไม่วา่
จะเป็ นตัวชี ้นาหรื อตัวชี ้วัดตามล้ วนแล้ วแต่สามารถนาไปใช้ ในการจัดทาเป็ นฐานข้ อมูลเพื่อการจัดการขององค์กรได้ เป็ นอย่างดี
ยิ่งเรามีตวั ชี ้วัดผลงานมากเท่าไหร่ ยิ่งจะทาให้ เราตอบคาถามในเรื่ องต่างๆเกี่ยวกับผลงานขององค์กรได้ มากขึ ้นเท่านัน้

