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ในระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานสมยัใหม่ จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการก าหนดตวัชีว้ดัผลงานที่วดัได้  
จบัต้องได้ชดัเจน และเป็นรูปธรรม แต่ปัญหาอีกประการหนึ่งที่เกิดขึน้ตามมาหลงัจากที่เราได้วิเคราะห์หาตวัชีว้ดัผลงาน
หลกัหรือที่เรียกว่า KPIs = (Key Performance Indicators) แล้วคือ เป้าหมายของตวัชีว้ดัแต่ละตวัควรจะเป็นเท่าไหร่ ซึ่ง
อาจจะท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อการประเมินผลงานได้ เพราะหวัหน้าบางคนอาจจะก าหนดเป้าหมายให้ลกูน้องง่าย
ไปหรือยากไป 

ส าหรับการก าหนดเป้าหมายของตวัชีว้ดัผลงานมีเทคนิคในการก าหนดดงันี  ้

1. ก าหนดเป้าหมายจากเป้าหมายเชิงกลยทุธ์ขององค์กร (Strategic Goals) 
องค์กรควรจะมีการก าหนดวิสยัทศัน์ ภารกิจ และเป้าหมายเชิงกลยทุธ์ในระยะยาวไว้ก่อน จึงจะช่วยให้การ 
ก าหนดเป้าหมายในแต่ละปีเกิดความสะดวกมากยิ่งขึน้ เช่น เราจะเป็นองค์กรชัน้น าในการผลิตรถยนต์ใน 
เอเชีย และ เป้าหมายเชิงกลยุทธ์คือการเพิ่มยอดขายเป็น 3 เท่าในอีก 5 ปีข้างหน้า ดังนัน้ เป้าหมายของ 
หนว่ยงาน ทางด้านการตลาดและการขายคือ ยอดขายเพิ่มขึน้ 3 เทา่ในอีก 5 ปีข้างหน้า ทกุหนว่ยงาน จะยึด
เอาเป้าหมายหลกัขององค์กรมาเป็นตวัตัง้ ถ้าหน่วยงานใดไม่มีเป้าหมายระดบัองค์กรระบุไว้ชัดเจน ต้อง
ก าหนดเป้าหมายที่สอดคล้องกับวิสยัทศัน์ เช่น ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์จะต้องก าหนด เป้าหมาย
ตวัชีว้ดัให้สอดรับกบัการเป็นองค์กรชัน้น าในการผลติรถยนต์ในเอเชียด้วยเหมือนกนั 
 

2. ก าหนดจากบนลงล่าง (Top Down) 
เมื่อก าหนดเป้าหมายระดบัองค์กรเรียบร้อยแล้ว ควรกระจายเป้าหมายลงสูร่ะดบัหน่วยงานและผู้ปฏิบตัิงาน 
ตามล าดบั ในการกระเป้าหมายนีถื้อวา่เป็นกลไกในการกระจายความรับผิดชอบตอ่เป้าหมายขององค์กรไปสู่
ผู้ปฏิบตัิงาน เป็นการสร้างความมัน่ใจได้วา่เป้าหมายขององค์กรแตล่ะตวัมีผู้ ร่วมรับผิดชอบครบถ้วนแล้ว 
 

3. ปรับเป้าหมายในแนวนอน (Horizontal Alignment) 
ในการก าหนดเป้าหมายของแต่ละหน่วยงาน นอกจากจะรับเป้าหมายจากระดบัองค์กรมาแล้ว เป้าหมาย 
บางอย่างแต่ละหน่วยงานต้องก าหนดขึน้มาเอง ดงันัน้ จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องน าเอาเป้าหมายของแต่ละ
หนว่ยงานมาอภิปรายแลกเปลีย่นความคิดเห็นกนัวา่หนว่ยงานอื่นมีความคิดเห็นอยา่งไรกบัเป้าหมายของแต่
ละหน่วยงาน เทคนิคนีน้อกจากจะช่วยในการปรับจูนเป้าหมายระหว่างหน่วยงานแล้ว ยงัจะช่วยให้แต่ละ
หนว่ยงานได้มีโอกาสชีแ้จงถึงที่มาของเป้าหมายตวัชีว้ดัอีกด้วยว่าเป็นมาอย่างไร ซึ่งจะท าให้หนว่ยงานอื่น ๆ 
เข้าใจลกัษณะการท างานของหนว่ยงานอื่นเพิ่มมากขึน้ ในขณะเดียวกนัก็เปิดโอกาสหน่วยงานที่ ต้องท างาน



เก่ียวข้องกันร่วมกนัก าหนดเป้าหมายของตวัชีว้ดับางตวัร่วมกนั เช่น ฝ่ายผลิตต้องก าหนด ตวัชีว้ดัเร่ืองของ
คณุภาพของสนิค้าร่วมกนัหนว่ยงานตรวจสอบคณุภาพ เป็นต้น 
 

4. ปรับเป้าหมายในแนวดิ่ง (Vertical Alignment) 
การกระจายเป้าหมายตวัชีว้ดัจากหวัหน้าสูล่กูน้องในสายงานตา่ง ๆ นัน้ ไมใ่ช่เป็นการกระจายแบบทางเดียว 
คือลกูน้องมีหน้าที่รับเป้าหมายเพียงอย่างเดียว แต่ควรเปิดโอกาสให้ลกูน้องได้อภิปราย แสดงความคิดเห็น 
บนพืน้ฐานของเหตุในการรับหรือไม่รับเป้าหมายที่หัวหน้ากระจายลงมา ทัง้นีเ้พื่อให้ลูกน้องได้มีส่วนร่วม 
ในการก าหนดเป้าหมาย ในขณะเดียวกนัก็เป็นการตรวจสอบดวู่าเป้าหมายที่ถูกก าหนดมาจากข้างบนนัน้ 
เป็นไปได้หรือไมใ่นทางปฏิบตัิ เพื่อจะได้น าเอาสิง่ที่ลกูน้องเสนอแนะไปใช้ในการพิจารณาเร่ืองงบประมาณใน
กรณีที่มีข้อจ ากดัในเร่ืองของทรัพยากรและสามารถแก้ไขได้โดยผ่านกระบวนการในการจัดท างบประมาณ 
แตถ้่าเป้าหมายที่กระจายลงมามีข้อจ ากดัมากกวา่ที่จะแก้ไขได้ด้วยงบประมาณ หวัหน้า ควรจะน าเอาปัญหา
นัน้กลบัไปทบทวนและด าเนินการแก้ไขในระดบับริหารหรือระดบัองค์กรตอ่ไป 
 

5. ก าหนดจากสถติิที่ผ่านมาในอดีต (Past Records) 
ตวัชีว้ดัผลงานบางตวัสามารถน าเอาสถิติหรือข้อมลูผลงานในอดีตมาเป็นเป้าหมายได้ เช่น อาจจะก าหนด 
จากค่าที่ดีที่สุดในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา หรือก าหนดจากค่าเฉลี่ยของผลงานจริงในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา การ 
ก าหนดด้วยวิธีนีจ้ะต้องแน่ใจได้ว่าข้อมูลในอดีตนัน้ครบถ้วนและเก็บรวบรวมบนพืน้ฐานเดียวกัน ใช้สตูร 
ค านวณเหมือนกนักบัสตูรของตวัชีว้ดัที่เราก าลงัจะใช้วดัในปีนี ้
 

6. ก าหนดจากมาตรฐานสากล (International Standard) 
ถ้าตวัชีว้ดัผลงานตวัใดมีมาตรฐานสากลรองรับให้ตัง้เป้าหมายตวัชีว้ดัตามข้อก าหนดของมาตรฐานนัน้ เช่น 
การตรวจสอบ (Audit) ระบบ ISO จะต้องไม่มีจุดบกพร่องที่เป็นจุดวิกฤติ ฉะนัน้เป้าหมายของตัวชีว้ัด 
เก่ียวกบัระบบ ISO คือต้องไมม่ีจดุบกพร่องที่เป็นจดุวิกฤติหรือเป้าหมายเทา่กบัศนูย์ 
 

7. ก าหนดจากกฎหมาย (Law) 
การก าหนดเป้าหมายของตวัชีว้ดับางตวัสามารถอ้างอิงจากมาตรฐานทางกฎหมายได้ เช่น ค่าน า้ทิง้สู่การ 
นิคมอุตสาหกรรม ค่าน า้ทิง้สู่แหล่งน า้สาธารณะ ค่าความสะอาดของควนัจากปล่อง ค่าของเสียง อากาศ 
หรือการตัง้เป้าหมายในด้านการที่ไมม่ีการท าผิดหรือฝ่าฝืนข้อก าหนด เช่น ไม่มีการเสียค่าปรับในเร่ืองตา่ง ๆ  
ที่เก่ียวข้องกบักฎหมาย 
 

8. ก าหนดจากการเทียบเคียงกบัสิ่งที่ดีที่สุด (Best Practice) 
ตวัชีว้ดัผลงานบางตวัไม่มีกฎหมายหรือมาตรฐานอะไรรองรับ อาจจะต้องพิจารณาดวูา่สิง่ที่องค์กรอื่น  ๆ ท า
ได้ดีที่สดุในขณะนีค้ืออะไร เราอาจจะน าเอาคา่ที่ดีที่สดุในขณะนีม้าเป็นเป้าหมาย อาจจะเป็นเป้าหมายระยะ 
สัน้หรือระยะยาวก็ได้ 
 

9. ก าหนดจากการเทียบเคียงกบัอุตสาหกรรมเดียวกนั (Benchmarking) 



การก าหนดเป้าหมายตวัชีว้ดัผลงานที่นิยมท ากนัอีกอย่างหนึ่งคือ การตัง้เป้าหมายโดยเทียบเคียงกบัผลงาน 
ของอตุสาหกรรมเดียวกนั เช่น เปรียบเทียบอตัราการออกจากงานกบัอตุสาหกรรมเดียวกนัท่ีตัง้อยูใ่น บริเวณ
ใกล้เคียงกัน การก าหนดเป้าหมายโดยการเทียบเคียงนีจ้ าเป็นต้องศึกษาดูให้ดีว่าสิ่งที่ เราก าลังจะ 
เปรียบเทียบกนันัน้ อยูบ่นพืน้ฐานเดียวกนัหรือไม่ 
 

10. ก าหนดขึน้มาเอง (Feeling) 
ตวัชีว้ดัผลงานบางตวัไม่มีมาตรฐานหรือกฎหมายอะไรรองรับ นอกจากนีย้งัไม่สามารถน าไปเทียบเคียงกับ 
ใครได้ วิธีสดุท้ายที่จะก าหนดเป้าหมายได้คือ ให้ก าหนดขึน้มาเองตามความเห็นความรู้สึกของผู้ประเมิน 
ทัง้นีเ้พื่อให้ผลงานในปีแรกเป็นฐานในการก าหนดเป้าหมายของตวัชีว้ดันัน้ๆในปีต่อไป เช่น เราอาจจะไม ่
สามารถหามาตรฐานเร่ืองผลการส ารวจความพึงพอใจของพนกังานจากที่ไหนได้ เพราะวฒันธรรมองค์กร 
ตา่งกนั ค าถามแตกตา่งกนั วิธีการวดัอาจจะแตกตา่งกนั และเราไมเ่คยวดัเร่ืองนีม้ากอ่น ดงันัน้ จึงจ าเป็นต้อง 
ก าหนดกนัขึน้มาเองตามความเหมาะสม ซึ่งผู้ประเมินและถูกประเมินจะต้องเปิดใจในการก าหนดเป้าในปี 
แรกนีก้่อน และการให้น า้คะแนนในตวัชีว้ดัผลงานข้อนีอ้าจจะมีน า้หนกัน้อยกวา่ที่ควรจะเป็น เพราะเป็น การ
ก าหนดเป้าหมายตามความรู้สกึมากกวา่การอ้างอิงข้อมลูและข้อเท็จจริง 

จากเทคนิคการก าหนดเป้าหมายตวัชีว้ดัผลงาน 10 วิธีดงัที่ได้กลา่วมาแล้ว คงจะพอเป็นแนวทางให้กบัองค์กรที่
ก าลงัน าเอาระบบตัวชีว้ดัผลงาน (Key Performance Indicators) ไปใช้เกิดความสะดวกในการก าหนดเป้าหมายได้ดี
ยิ่งขึน้นะครับ หลักส าคัญของการก าหนดเป้าหมายของตัวชีว้ัดคือ เป้าหมายนัน้สมัพันธ์กับเป้าหมายองค์กรหรือไม ่
เป้าหมายที่ก าหนดนัน้ถ้าบรรลหุรือไม่บรรลุเป้าหมายจะส่งผลกระทบต่อเป้าหมายในระดับสูงขึน้ไปหรือไม่ ม ากน้อย
เพียงใด และสิ่งส าคญัคือ การก าหนดเป้าหมายควรจะได้รับการยอมรับจากผู้ปฏิบัติงานโดยการให้ผู้ปฏิบตัิงาน(ผู้ถูก
ประเมิน) ได้เข้ามามีสว่นร่วมในการก าหนดเป้าหมายด้วย ดงันัน้ การก าหนดเป้าหมายจึงมีความส าคญัไมย่ิ่งหยอ่นไปกว่า
การก าหนดตวัชีว้ดัผลงานเลย เพราะถึงแม้ก าหนดตวัชีว้ดัถกูและเหมาะสมแต่ก าหนดเป้าหมายไม่ถูกต้อง การวดัและ
ประเมินผลงานนัน้ก็ไมม่ีประสทิธิภาพได้เหมือนกนั 
 


