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“ระบบการบริหารผลงาน (Performance Management System)” คงไม่ใช่คาแปลกใหม่อีกต่อไป เพราะปั จจุบนั นี ้
องค์กรต่างๆได้ นาเอาระบบนี ้ มาทดแทนระบบการประเมินผลงานแบบเก่ากันเกือบหมดแล้ ว ระบบการบริ หารผลงานเป็ น
การนาเอาระบบการวางแผนเชิงกลยุทธ์ขององค์กรมาเชื่อมต่อกับระบบการประเมินผลการปฏิบตั ิงานประจาปี เพื่อให้ ทงั ้
สองเรื่ องนี ้ เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน และวัตถุประสงค์หลักที่ทกุ องค์กรต้ องการคือการทาให้ องค์กรบรรลุเป้าหมายตามที่
กาหนดไว้ ส่วนองค์กรไหนจะใช้ เครื่ องมือยี่ห้ออะไร เช่น Balanced Scorecard , Key Performance Indicator หรื อ
Competency เข้ ามาช่วยให้ ระบบการบริ หารผลงานมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ ้นนันก็
้ ขึ ้นอยูก่ บั ความ
เหมาะสมของแต่ละองค์กร
บทความส่วนใหญ่มกั จะเขียนถึงแนวทางการนาเอาระบบนี ้เข้ ามาใช้ ในองค์กรในเชิงบวกคือ จะใช้ อย่างไรจึงจะประสบ
ความสาเร็จ แต่เมื่อนามาใช้ จริ งตามแนวทางที่มีผ้ รู ้ ูเสนอแนะแล้ ว คนในองค์กรก็ไม่แน่ใจว่าระบบนี ้ประสบความสาเร็ จ
หรื อไม่ เพราะไม่มีหวั ข้ อตรวจสอบว่าความสาเร็จของระบบนี ้คืออะไร ถ้ าจะไปดูจากผลประกอบการขององค์กรก็คงไม่
ถูกต้ องนักเพราะมีปัจจัยทีเ่ กี่ยวข้ องเยอะแยะมากมาย ทาให้ มีการพัฒนาระบบนี ้กันไปแบบไม่มีทิศทาง ปรับไป เปลีย่ นมา
ก็กลับมาเหมือนเดิม
ดังนัน้ เพื่อให้ องค์กรต่างๆที่นาเอาระบบการบริ หารผลงานเข้ ามาใช้ แล้ ว สามารถตรวจสอบได้ วา่ ระบบนี ้มีอะไรต้ องพัฒนา
อีกหรื อไม่ และจะป้องกันแก้ ไขปัญหานี ้ได้ อย่างไร โดยให้ ตรวจสอบจากประเด็นดังต่อไปนี ้


ไม่ มีการกาหนดไว้ อย่ างชัดเจนว่ าการบรรลุวิสัยทัศน์ ดูจากอะไรบ้ าง?
ถ้ าองค์กรไหนก็ตามไม่สามารถตอบคาถามได้ วา่ “ดูจากอะไรว่าองค์กรของเราบรรลุวิสยั ทัศน์หรื อไม่” รับรองได้
ว่าโอกาสที่จะนาพาองค์กรไปสูว่ สิ ยั ทัศน์ที่กาหนดไว้ คงจะเป็ นไปได้ ยาก เพราะเมื่อเวลาผ่านไปกี่ปีๆ ก็ยงั ไม่มี
วี่แววว่าจะบรรลุวิสยั ทัศน์เหมือนกับการเดินทางที่ไร้ จุดหมาย บอกไม่ได้ วา่ ถึงที่หมายหรื อยัง และที่สาคัญคือไม่มี
อะไรเป็ นตัวกาหนดว่าการกาหนดเป้าหมายในแต่ละปี แต่เรื่ อง ต้ องเป็ นเท่าไหร่ ทาให้ การกาหนดเป้าหมายใน
การดาเนินงานแต่ละปี ขาดประสิทธิภาพและไม่ครอบคลุมในทุกๆด้ านที่เกี่ยวข้ องกับการบรรลุวิสยั ทัศน์ตามที่
กาหนดไว้
แนวทางป้ องกันแก้ ไข
ควรจะกาหนดตัวชี ้วัดที่แสดงให้ เห็นว่าองค์กรบรรลุวิสยั ทัศน์ เช่น ถ้ าองค์กรเราจะเป็ นผู้นาในธุรกิจนี ้ จะดูจาก
อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น ดูจากยอดขาย ดูจากส่วนแบ่งการตลาด ดูจากความจงรักภักดีของลูกค้ า ฯลฯ

ทังนี
้ ้ เพื่อให้ องค์กรได้ ทราบว่าในแต่ละปี มีตวั ชี ้วัดความสาเร็จเรื่ องไหนบ้ างที่เรายังห่างไกลจากการบรรลุ
วิสยั ทัศน์ มีเรื่ องไหนบ้ างทีเ่ ราบรรลุวิสยั ทัศน์แล้ ว เพราะจุดนี ้ถือเป็ นจุดเริ่ มต้ นที่สาคัญต่อการกาหนดเป้าหมาย
การดาเนินงานขององค์กรในแต่ละปี


ผลงานองค์ กร ผลงานหน่ วยงาน และผลงานของพนักงานไม่ สัมพันธ์ กัน
ถ้ าผลประกอบการ ผลงานของหน่วยงาน และผลงานโดยรวมของพนักงาน ไม่เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน แสดงว่า
มีความผิดพลาดในการขันตอนของการก
้
าหนดและปรับแต่งเป้าหมาย บางองค์กรผลประกอบการดีกว่า
เป้าหมายมาก แต่ผลงานเฉลีย่ ของผู้บริ หารหน่วยงานและพนักงานต่ากว่าเป้าหมาย ในขณะที่บางองค์กรผลงาน
โดยรวมของหน่วยงานและพนักงานเฉลีย่ แล้ วดีกว่าเป้าหมาย แต่ผลการดาเนินงานขององค์กรตา่ กว่าเป้าหมาย
แนวทางป้ องกันแก้ ไข
ควรจะกาหนดเป้าหมายแบบบนลงล่าง (Top down) คือเริ่ มต้ นจากการกระจายเป้าหมายขององค์กรสูเ่ ป้าหมาย
ของผู้บริ หารระดับสูงก่อน แล้ วค่อยๆกระจายลงมาสูห่ น่วยงานและตาแหน่งงานตามลาดับ และเมือ่ กาหนด
เป้าหมายของแต่ละระดับเสร็ จแล้ วให้ ทดลองประเมินผลงานดูก่อนตังแต่
้ ตอนต้ นปี เพื่อดูวา่ ถ้ าหัวข้ อการประเมิน
ข้ อนันข้
้ อนี ้ลูกน้ องได้ เกรด A-B-C-D-E แล้ วจะส่งผลกระทบต่อผลงานของหัวหน้ าหรื อไม่ ทังนี
้ ้ เพื่อให้ มนั่ ใจว่า
การกาหนดเป้าหมายของหัวหน้ าและลูกน้ องสัมพันธ์กนั นอกจากนี ้เมื่อมีการกาหนดเป้าหมายของแต่ละ
หน่วยงานและตาแหน่งงานเสร็ จแล้ ว ควรจะเปิ ดเผยให้ ทกุ หน่วยงานรับทราบ เพื่อให้ แต่ละหน่วยงานได้ ทกั ท้ วง
หรื อแสดงความคิดเห็นต่อการกาหนดเป้าหมายของหน่วยงานอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรจะให้ หน่วยงานกอง
หน้ าที่รับเป้าหมายมาจากองค์กร ได้ มีโอกาสตรวจสอบการกาหนดเป้าหมายของหน่วยงานสนับสนุนว่า
สนับสนุนเป้าหมายของหน่วยงานกองหน้ าหรื อไม่



แผนปฏิบัตกิ าร(Action Plan) ไม่ มีผลต่ อการบรรลุเป้ าหมายของ KPI
ถ้ าผลงานสิ ้นปี ได้ ตามเป้า แต่ไม่ได้ ทาตามแผนที่กาหนดไว้ แสดงว่าเกิดจากปั จจัยอื่นหรื อเกิดจากบุญเก่าของ
แผนเมื่อปี ก่อนๆที่เพิง่ ส่งผลในปี นี ้ หรื อถ้ าทาตามแผนที่กาหนดไว้ แต่ผลงานไม่ได้ ตามเป้าหมาย แสดงให้ เห็นว่า
ระบบการจัดทาแผนปฏิบตั ิการยังไม่มีประสิทธิภาพคือยังไม่สมั พันธ์กบั เป้าหมายนัน่ เอง หรื อเกิดจากแผนปฏิบตั ิ
การยังไม่สามารถรองรับความเสีย่ งที่เกิดจากปัจจัยภายนอกได้ (ขาดแผนสารอง)
แนวทางป้ องกันแก้ ไข
ควรกาหนดหลักเกณฑ์ ขันตอน
้
และรูปแบบการจัดทาแผนปฏิบตั กิ ารให้ เป็ นมาตรฐานเดียวกันทังองค์
้ กร และ
ก่อนนาแผนปฏิบตั ิการไปใช้ ควรมีการประชุมเพื่อนาเสนอแผนปฏิบตั ิการเพือ่ ให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องได้ ตรวจสอบ เช่น
ผู้บริ หารได้ ตรวจสอบเพื่อให้ มนั่ ใจได้ วา่ แผนปฏิบตั ิการมีประสิทธิภาพ เพื่อนร่วมงานหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องได้
ตรวจสอบดูวา่ แผนปฏิบตั ิการของหน่วยงานนันๆ
้ มีผลกระทบต่อการทางานของหน่วยงานตัวเองหรื อไม่ ฝ่ าย
การเงินจะได้ ตรวจสอบถึงประสิทธิภาพและความคุ้มค่าของการใช้ งบประมาณเพื่อรองรับแผนปฏิบตั ิการ
แผนปฏิบตั ิการที่ดีจะต้ องตอบได้ วา่ ถ้ าแผนปฏิบตั ิการนันๆประสบความส
้
าเร็จ หรื อล้ มเหลว จะส่งผลกระทบต่อ
เป้าหมายเท่าไหร่ (กี่บาท กี่หน่วย กี่เปอร์ เซ็นต์) แผนปฏิบตั ิการทีด่ ีจะต้ องคุ้มค่ากับการลงทุน แผนปฏิบตั ิการที่ดี
จะต้ องเป็ นไปได้ และไม่ก่อให้ เกิดผลกระทบในเชิงลบต่อหน่วยงานอื่น



KPI ของกระบวนการล้ มเหลว แต่ ยงั มีบางหน่ วยงานในกระบวนการได้ เกรด A
ถ้ า KPI เรื่ องเปอร์ เซ็นต์การส่งมอบสินค้ าให้ ลกู ค้ าตรงเวลาขององค์กรได้ เกรด C แต่ปรากฏว่าผลงานของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องส่วนใหญ่ได้ เกรด A จะมีเพียงบางหน่วยงานเท่านันได้
้ เกรด C แสดงให้ เห็นว่าการกาหนด
KPI ผิดพลาดตังแต่
้ ต้นปี เพราะแต่ละหน่วยงานเน้ นการกาหนด KPI ที่เป็ นกระบวนการย่อยของการส่งมอบ ทา
ให้ ทกุ คนมุง่ เน้ นทีก่ ระบวนการของตัวเองโดยไม่สนใจกระบวนการย่อยก่อนหลังความรับผิดชอบของตัวเอง และ
KPI ของหัวหน้ าแต่ละหน่วยงานมักจะเป็ นเรื่ องเดียวกับลูกน้ อง ทาให้ หวั หน้ าไม่มคี วามพยายามทีจ่ ะประเมินผล
งานของลูกน้ องให้ ตา่ กว่าเป้าหมาย เนื่องจากถ้ าลูกน้ องตัวเองได้ ต่ากว่าเป้าหมาย ตัวหัวหน้ าเองก็จะได้ ผลงาน
ต่าไปด้ วย เพราะหัวหน้ ากับลูกน้ องประเมิน KPI ตัวเดียวกัน
แนวทางป้ องกันแก้ ไข
ควรจะมีการกาหนดให้ ชดั เจนว่ากระบวนการไหนบ้ างในองค์กรที่เป็ นเรื่ องวิกฤติมีผลกระทบต่อผลการดาเนินงาน
ขององค์กร และควรกาหนด KPI ที่วดั ทังกระบวนการให้
้
เป็ น KPI ของหัวหน้ าทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับ
กระบวนการนัน้ เช่น หัวหน้ าหน่วยงานทุกหน่วยงานจะถูกประเมิน KPI เรื่ องการส่งมอบสินค้ าให้ ลกู ค้ าตรงเวลา
ทังนี
้ ้ เพื่อให้ หวั หน้ าหน่วยงานทุกคนมีเป้าหมายร่วมกัน ลดความขัดแย้ งกัน ช่วยกันทาให้ KPI ของกระบวนการ
บรรลุเป้าหมาย ไม่ต้องมัวแต่นงั่ ดู KPI ของหน่วยงานตัวเองเพียงอย่างเดียว ส่วน KPI ที่วดั ประสิทธิภาพในการ
ทางานของแต่ละหน่วยงานก็ควรกาหนดให้ เป็ น KPI ของลูกน้ องของแต่ละหน่วยงาน ทังนี
้ ้ เพื่อให้ หวั หน้ าซึง่ ถูก
วัด KPI ร่วมทังกระบวนการก
้
าหนด KPI ของลูกน้ องที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น เนื่องจากหัวหน้ ากับลูกน้ องไม่
ถูกวัด KPI ตัวเดียวกัน ผลประโยชน์ไม่ทบั ซ้ อนกัน หรื ออาจจะกาหนด KPI ของหัวหน้ าออกเป็ นสองส่วนคือ KPI
ในฐานะทีมงานและ KPI ที่รับร่วมกับลูกน้ องอีกส่วนหนึง่ ก็ได้ แต่น ้าหนัก KPI ที่รับร่วมกับลูกน้ องน่าจะน้ อยกว่า
KPI ที่เป็ นกระบวนการที่รับร่วมกับหน่วยงานอื่น



KPI จากัดเฉพาะที่หน่ วยงานตัวเองควบคุมได้ เท่ านัน้ ไม่ รวมเรื่องที่เร่ งด่ วน
ปั ญหาที่มกั จะเกิดขึ ้นกับหลายองค์กรที่นาเอา KPI เข้ ามาใช้ คือ แต่ละหน่วยงานมักจะมีการกาหนด KPI พร้ อม
กับข้ อยกเว้ น(ภาษาชาวบ้ านเรี ยกว่า “ข้ ออ้ าง”) ที่พยายามอธิบายว่าผลงานของตัวเองไม่รวมที่เกิดจากสิง่ ที่
ตัวเองควบคุมไม่ได้ อ้ างหน่วยงานอื่นบ้ าง อ้ างปั จจัยภายนอกบ้ าง อ้ างนโยบายบ้ าง ฯลฯ เมื่อเป็ นเช่นนี ้สิง่ ที่
มักจะเกิดตามมาคือ ทุกหน่วยงานสามารถบรรลุเป้าหมายของตัวเองที่กาหนดไว้ ได้ หมด แต่ผลงานโดยรวมของ
องค์กรไม่บรรลุเป้าหมาย เพราะข้ อยกเว้ นของทุกหน่วยงานเป็ นปัจจัยวิกฤติที่สง่ ผลกระทบต่อผลงานองค์กร ส่วน
ผลงานที่แต่ละหน่วยงานถูกประเมินเป็ นเรื่ องทีก่ ระทบต่อผลการดาเนินงานขององค์กรน้ อยมาก
ตัวอย่างเช่น KPI ของฝ่ ายจัดซื ้อในธุรกิจรับเหมาก่อสร้ าง คือเปอร์ เซ็นต์การจัดซื ้อทันเวลา ไม่รวมการสัง่ ซื ้อที่
เร่งด่วน ฝ่ ายจัดซื ้ออาจจะตังเป้
้ าว่า เปอร์ เซ็นต์การจัดซื ้อได้ ตามเวลาที่กาหนดไว้ ไม่น้อยกว่า 98% ซึง่ ถ้ าดูตาม
ตัวเลขแล้ วถือว่าท้ าทายไม่น้อย แต่วนั ดีคืนดี ฝนตกน ้าท่วมพื ้นที่โครงการก่อสร้ างตอนกลางดึกของเมื่อคืนที่ผา่ น
มา วิศวกรโครงการโทรมาขอให้ จดั ซื ้อช่วยจัดหาเครื่ องสูบน ้าให้ ดว่ น ขอภายในสิบโมงเช้ าวันนี ้ จัดซื ้อก็รับปากว่า
จะช่วยแต่ไม่รับปากว่าจะหาได้ กอ่ นสิบโมงเช้ า (เพราะรู้อยูแ่ ล้ วว่าอะไรที่เป็ นงานเร่งด่วนไม่ถกู วัดเป็ น KPI)
สุดท้ ายก็หาเครื่ องสูบน ้าให้ ได้ ตอนบ่าย ซึง่ เหตุการณ์ในลักษณะนี ้เกิดขึ ้นเป็ นประจา ถามว่าเมื่อถึงสิ ้นปี ฝ่าย
จัดซื ้อจะได้ เกรดอะไรถ้ าเข้ าจัดซื ้อตาม KPI ได้ 100% และฝ่ ายโครงการได้ เกรดอะไรถ้ างานก่อสร้ างล่าช้ ากว่า

แผน และผลงานขององค์กรได้ เกรดอะไรถ้ างานก่อสร้ างล่าช้ าและถูกเจ้ าของงานปรับ
แนวทางป้ องกันและแก้ ไข
ควรจะเปลีย่ น KPI ของหัวหน้ าหน่วยงานจากงานประจาที่ควบคุมได้ เป็ น KPI ที่ช่วยหน่วยงานอืน่ แก้ ไขปั ญหา
ได้ สาเร็ จมากกว่า เช่น แทนที่จะวัดเปอร์ เซ็นต์การจัดซื ้อทันเวลาไม่รวมจัดซื ้อจัดหาเร่งด่วน ก็กาหนดเป็ น
เปอร์ เซ็นต์ความสาเร็ จของการจัดซื ้อเร่งด่วน อาจจะตังเป้
้ าแค่ 20% หรื อ 30% ก็ยงั ดีกว่า KPI จัดซื ้อทันเวลาของ
การงานจัดซื ้อทัว่ ไปที่ซื ้อช้ าก็ยงั ไม่มีผลกระทบต่อองค์กรมากเท่ากับ การจัดซื ้อจัดหาทีเ่ ร่งด่วนและเป็ นเรื่ องวิกฤติ
ขององค์กร หรื อจะกาหนดเป็ น KPI ทังสองเรื
้
่ อง แต่ควรจะให้ น ้าหนักคะแนนกับการเปอร์ เซ็นต์ความสาเร็ จของ
การจัดซื ้อจัดหากรณีเร่งด่วน/วิกฤติ มากกว่าคะแนนของเปอร์ เซ็นต์การจัดซื ้อในเรื่ องทัว่ ไป


KPI ที่มีแต่ งานประจาที่มีลักษณะ “เสร็จ ถูก ทัน” และเป้ าหมายเหมือนเดิมทุกปี
KPI ของหน่วยงานสนับสนุนมักจะมีลกั ษณะเป็ นงานประจาวัดกี่ปีๆก็เหมือนเดิมทุกปี เพราะงานส่วนใหญ่จะเป็ น
เรื่ องของการทาเสร็ จตรงเวลา ทางานถูกต้ อง ไม่ผิดระเบียบ ไม่ผิดกฎหมาย ทาให้ เกิดปั ญหาคือ ถ้ าประเมินอย่าง
เข้ มข้ นหน่วยงานเหล่านี ้ก็ไม่มีสทิ ธิได้ เกรด A หรื อ B ก็เพราะผลงานได้ แค่บรรลุเป้าหมาย ไม่มีโอกาสทางานได้
ดีกว่าเป้าหมาย หรื อถ้ าหน่วยงานสนับสนุนที่มี KPI ประเภทเสร็ จ ถูก ทัน ได้ เกรด A ทุกปี ก็จะทาให้ เกิดปั ญหา
กับหน่วยงานหลัก ที่เป้าหมายเพิม่ ขึ ้นทุกปี ผลงานได้ ตามเป้ายังได้ แค่เกรด C ทาให้ หน่วยงานหลักไม่ยอมรับผล
การประเมินของหน่วยงานสนับสนุน
แนวทางป้ องกันแก้ ไขปั ญหา
ควรจะให้ หน่วยงานหลักที่รับ KPI มาจากองค์กรเป็ นผู้กาหนด KPI ของหน่วยงานสนับสนุนว่าในแต่ละปี
หน่วยงานหลักต้ องการให้ หน่วยงานสนับสนุนประเมิน KPI เรื่ องอะไรบ้ าง บางเรื่ องอาจจะเป็ น KPI ร่วมกับ
หน่วยงานหลัก บางเรื่ องก็เป็ นเรื่องที่สนับสนุน KPI ของหน่วยงานหลัก นอกจากนี ้ ก็ต้องกระตุ้นให้ หน่วยงาน
สนับสนุนเปลีย่ นจาก KPI ที่เป็ นงานประจาเป็ น KPI ที่เป็ นการพัฒนาหรื อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการทางาน
หรื อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงานสนับสนุน เช่น KPI ที่เป็ นโครงการพัฒนาระบบต่างๆ ทังนี
้ ้ เพื่อให้
เห็นว่าเวลาผ่านไปแต่ละปี หน่วยงานสนับสนุนมีอะไรดีขึ ้นบ้ าง เพราะเป้าหมายองค์กร เป้าหมายของหน่วยงาน
หลักมักจะท้ าทายเพิ่มมากขึ ้นทุกปี
สรุป การนาเอาระบบการบริ หารจัดการใดๆเข้ ามาใช้ ในองค์กร จาเป็ นต้ องใช้ ระยะเวลาในการปรับปรุงและ

พัฒนาระบบให้ เหมาะสมกับแต่ละองค์กร และปั จจัยที่สาคัญคือผู้ที่รับผิดชอบในการนาระบบเข้ ามาใช้ จะต้ องสามารถ
กาหนดหัวข้ อในการตรวจสอบคุณภาพและประสิทธิภาพของระบบได้ วา่ ควรจะตรวจตรงไหน เมื่อไหร่ และอย่างไร ทังนี
้ ้
เพื่อให้ มนั่ ใจว่าระบบต่างๆที่องค์กรได้ นาเข้ ามาใช้ นนดี
ั ้ แล้ วหรื อยัง ถ้ ายังไม่ดีจะต้ องบอกได้ วา่ ไม่ดีตรงไหน เกิดผลกระทบ
อย่างไร และจะกาหนดแนวทางป้องกันแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้นได้ อย่างไร เช่นเดียวกันกับการนาเอา KPI เข้ ามาใช้ ในองค์กร
จาเป็ นอย่างยิ่งทีจ่ ะต้ องมีระบบการประเมินเพื่อตรวจสอบดูวา่ KPI ที่นามาใช้ นนมี
ั ้ ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมาก
น้ อยเพียงใด สาหรับแนวทางที่นาเสนอมาทังหมดนี
้
้ เป็ นเพียงตัวอย่างทีจ่ ะช่วยให้ ทา่ นผู้อา่ นได้ แนวคิด มีแนวทางในการ

ประเมินคุณภาพของการนาเอา KPI มาใช้ ในองค์กรเพื่อใช้ ในการพัฒนาระบบ KPI ขององค์กรให้ มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ ้น

