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เคร่ืองมือการบริหารจดัการทกุอย่างในโลกนีค้งไม่มีเคร่ืองมือไหนที่สมบรูณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ ไม่มีข้อจ ากดั ไม่

มีปัญหาในการน าไปใช้งาน เช่นเดียวกนักบัท่ีหลายองค์กรก าลงัประสบปัญหาเก่ียวกบัการน าเอา KPI (Key Performance 

Indicator) ไปใช้ในการประเมินผลงาน 

ในความเป็นจริงแล้ว KPI ก็ไม่แตกต่างอะไรจากเคร่ืองไม้เคร่ืองมือที่เป็นฮาร์ดแวร์ เช่น มีด ไขควง สว่าน ฯลฯ ที่

ตวัของเคร่ืองมือเองไม่ได้ให้คุณให้โทษอะไรกับใคร แต่คุณหรือโทษของเคร่ืองมือเหล่านีจ้ะขึน้อยู่กับลกัษณะของการ

น าไปใช้งาน เช่นเดียวกนักบั KPI โดยตวัของมนัแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร แต่ปัญหาจะเกิดก็ต่อเมื่อคนน ามนัไปใช้งาน ถ้า

น าไปใช้งานอย่างเหมาะสมก็คงไม่มีปัญหาอะไร แต่ถ้าน าไปใช้งานผิดประเภทมันก็เกิดปัญหาได้เช่นเดียวกับการใช้

เคร่ืองมือที่เป็นฮาร์ดแวร์ทัว่ๆไปนัน่เอง และสาเหตุอีกอย่างหนึ่งที่ท าให้เกิดปัญหาคือคนที่น าเอาเคร่ื องมือไปใช้ยงัขาด

ความรู้ความช านาญหรือทกัษะในการใช้เคร่ืองมือนัน้ๆ 

เพื่อให้เห็นว่าเมื่อน าเอา KPI ไปใช้ในองค์กรแล้ว จะเกิดปัญหาอะไรติดตามมาบ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรที่

ได้น าเอา KPI มาใช้กนัเอง แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าองค์กรที่ว่าจ้างที่ปรึกษามาช่วยวางระบบจะไม่มีปัญหาในการน าเอา

ระบบนีไ้ปใช้นะครับ 

ผมขอสรุปประเด็นปัญหาพร้อมแนวทางแก้ไขดงันี ้

 ขาดการวิเคราะห์ KPI อย่างเป็นระบบ 

หลายองค์กรให้ผู้ด ารงต าแหน่งหรือหวัหน้าหน่วยงานก าหนด KPI ขึน้มาเอง โดยไม่ได้มีการให้ความรู้

เร่ืองการวิเคราะห์ KPI มาก่อน คนส่วนมากก็เลยก าหนดขึน้มาตามความเข้าใจของตวัเอง ปัญหาที่

ติดตามมาคือ ไม่สามารถตัดสินได้ว่าตัวไหนเป็น KPI (ตัวชีว้ัดผลงานหลกั) ตัวไหนเป็นเพียง PI = 

Performance Indicator (ตวัชีว้ดัผลงานธรรมดา/รอง) 

แนวทางแก้ไข ควรจะให้ความรู้แก่ผู้วเิคราะห์หา KPI ของต าแหนง่งานก่อน ในความเป็นจริงแล้ว คนที่

จะท าหน้าที่วิเคราะห์ KPI นัน้คือหวัหน้าของต าแหน่งงานนัน้ๆ และควรวิเคราะห์ตัง้แต่การจัดท าใบ

ก าหนดหน้าที่งานแล้ว 

 



 จ านวน KPI ของแต่ละหน่วยงานหรือแต่ละต าแหน่งไม่เท่ากัน 

เมื่อให้แตล่ะคนก าหนด KPI มาแล้ว ปัญหาที่ติดตามมาอีกอยา่งหนึง่คอื คนสว่นใหญ่ก็จะเลอืกเอา KPI 

ที่ดูแล้วเห็นว่าโอกาสที่จะได้ผลงาน A นัน้มีสงู จึงท าให้จ านวน KPI ออกมาไม่เท่ากนั ท าให้หลายคน

รู้สกึวา่ไมย่ตุิธรรมเก่ียวกบัการก าหนดจ านวน KPI 

แนวทางแก้ไขคือ ไม่ต้องไปก าหนดว่าแต่ละต าแหน่งควรจะมี KPI ก่ีตวั แตต้่องตอบได้วา่ท าไมต้องมี 

KPI ตวันัน้ มนัส าคญัตอ่เปา้หมายของ KPI ของหนว่ยงานหรือองค์กรอยา่งไร ท าไมไมเ่อาตวัโนน่ตวันัน้

มา สรุปง่ายๆคือ KPI ทกุตวัที่เลือกมานัน้ต้องชีแ้จงได้วา่ท าไมถึงเลอืก KPI ตวันัน้ หรือท าไมถึงไมเ่ลอืก

ตวัอื่น โดยการเช่ือมโยงความสมัพนัธ์ไปสูเ่ปา้หมายของหนว่ยงานหรือองค์กร 

 ปัญหาการก าหนด KPI ของพนักงานระดับล่างที่ท างานเหมือนๆกันหรือท างานเป็นกะไม่

สามารถแยกผลงานเป็นรายบุคคลได้ 

บางองค์กรน าเอาหลกัการ KPI ไปใช้กับต าแหน่งงานระดับปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานในสายการผลิต 

ท างานเป็นกะ งานท่ีไมส่ามารถแยกแยะได้ชดัเจนวา่ผลงานท่ีออกมานัน้เป็นผลงานของต าแหนง่งานใด 

เพราะเป็นผลงานของไลน์การผลติเดียวกนั ท าให้เกิดการเก่ียงงานกนัท า หรือเกิดความขดัแย้งกนั 

แนวทางแก้ไขคือ งานท่ีไม่สามารถแยกแยะผลงานระหวา่งต าแหน่งงานได้ชดัเจน ควรจะเร่ิมจากการ

ก าหนด KPI ร่วมกนัก่อนจะดีกว่า เมื่อใช้ระบบนีไ้ปหลายๆปีแล้ว และสามารถหาวิธีการมาวดัผลงาน

ของแตล่ะต าแหนง่งานได้แล้ว จึงคอ่ยๆก้าวไปสูก่ารวดัผลงานเป็นรายต าแหนง่ทีหลงัก็ได้ 

 งานที่เป็นงานประจ าก าหนด KPI และเป้าหมายยาก 

หนว่ยงานท่ีเป็นหนว่ยงานสนบัสนนุ ซึง่สว่นใหญ่จะท างานในส านกังานมกัจะมีปัญหาวา่ไมรู้่จะก าหนด 

KPI อย่างไร เช่น งานฝ่ายบญัชี ก็จะมี KPI ที่วดัความถูกต้อง เสร็จทนัเวลา เท่านัน้เอง และเมื่อน าไป

ก าหนดเปา้หมายก็ยิ่งมีปัญหาอีก เพราะหนว่ยงานอื่นไมย่อมรับ เห็นวา่ง่ายเกินไป 

แนวทางแก้ไขคือ ควรจะก าหนด KPI ที่เก่ียวข้องกบัการพฒันาหรือปรับปรุงระบบงานเข้ามาเพิ่มเติม 

เพราะถ้าวดัแคเ่พียงว่าท าข้อมลูได้ถกู ท าข้อมลูได้ทนั ผลงานในระบบเกรด A-B-C-D-E ก็ควรอยู่เพียง 

C คือผลงานได้ตามเป้าหมายเท่านัน้เอง จะไม่มีโอกาสได้ A หรือ B ดังนัน้ จึงควรก าหนด KPI ที่

เก่ียวข้องกบัการปรับปรุงเข้ามาช่วยกระจายน า้หนกัคะแนนออกไป หรืออีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยได้ก็

คือ ให้หนว่ยงานสนบัสนนุไปใช้ KPI ร่วมกบัหนว่ยงานหลกั เช่น ให้บญัชีไปใช้ KPI เร่ืองต้นทนุตอ่หนว่ย

ร่วมกบัฝ่ายผลิต ทัง้นีเ้พื่อให้ฝ่ายบญัชีสามารถเพิ่มมลูค่างานของตวัเองให้มากกว่างานประจ าที่เป็น

งานประเภทถกูและทนั 



 การก าหนดเป้าหมายของ KPI อาจจะท าให้ทุกคนได้ A หมด แล้วจะน าไปปรับค่าจ้างอย่างไร 

หลายคนมาบ่นให้ฟังว่าเมื่อน าเอาระบบ KPI ไปใช้แล้ว ปรากฏวา่เกือบทกุหน่วยงานได้ผลงานดีและดี

มาก (A กบั B) ไมรู้่วา่จะน าไปปรับเงินเดือนอย่างไร เพราะงบประมาณมีอยูอ่ยา่งจ ากดั 

แนวทางแก้ไขคือ ต้องตรวจสอบก่อนว่าเป้าหมายของ KPI ในระดบัองค์กร ระดับหน่วยงานจนถึง

ระดบัต าแหน่งงานนัน้สมัพนัธ์กนัหรือไม่ ถ้าพนกังานสว่นใหญ่ได้ผลงาน A กับ B นัน่แสดงว่าผลงาน

โดยรวมขององค์กรก็ต้องสงูกวา่เปา้หมายที่ก าหนดไว้อย่างแนน่อน 

 KPI ตัวไหนที่เป้าหมายสูงสุดแล้ว ปีต่อไปจะก าหนดเป้าหมายอย่างไร 

KPI บางตวัมีขอบเขตจ ากดัของเปา้หมาย เช่น อบุตัิเหตตุ้องเป็นศนูย์ สง่รายงานได้ทนัเวลา 100% มนั

ไมม่ีอบุตัิเหตตุิดลบ หรือไมม่ีโอกาสสง่รายงานได้เกิน 100% ถ้าปัจจบุนัเขาท าได้ในระดบันีอ้ยู่แล้ว ควร

จะได้ผลงานในระดบัใด 

แนวทางแก้ไขคือ ต้องก าหนดเง่ือนไขเพิ่มเติมเข้าไป เช่น อบุตัิเหตตุ้องเป็นศนูย์ และลดอบุตัิเหตเุล็ก

น้อยลง 50% หรือสง่รายงานครบ 100% และไมม่ีการแก้ไขรายงาน 

จริงๆแล้วยงัมีปัญหาเก่ียวกบัการน าเอา KPI ไปใช้ในองค์กรอีกมากมาย แต่เนื่องจากเนือ้ที่จ ากดั วนันีก็้เลยขอ

สรุปไว้เพียงแคน่ีก้่อนนะครับ แล้วโอกาสตอ่ๆไป ผมจะน ามาเลา่สูก่นัฟังอีกครับ 

"ทกุอย่างมีทางออกและทางแก้ ถา้เราไม่ยอมแพเ้สียตัง้แต่เร่ิมตน้" 


