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กับดัก กับดัก 
ตอจากฉบับที่แลว ตอจากฉบับที่แลว 

* ผูอำนวยการฝายทรัพยากรบุคคล และพัฒนาองคกร บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น    
จำกัด (มหาชน) 

วิโรจน ลักขณาอดิศร* 

>>> ถาองคกรผลักใหตัวชี้วัดระดับฝายเปนตัวชี้วัดระดับแผนกทุกๆ 

ตัว ในกรณีนี้จะทำใหมีตัวชี้วัดระดับแผนกของแผนกสงเสริมการตลาด

ทั้งสิ้น 9 ตัวและมีตัวชี้วัดใหมอีก 2 ตัว รวมแลวมีตัวชี้วัดรวมทั้งสิ้น 11 

ตัว ซึ่งเปนตัวชี้วัดที่อาจจะมีจำนวนมากเกินไป สำหรับบางองคกรที่

หัวหนางานในระดับแผนกไมสามารถที่จะรับนโยบายผานจำนวนตัวชี้วัด

มากถึง 11 ตัวได การกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานไวเปนจำนวนมาก 

กลับจะกลายเปนเพิ่มงานและสรางปญหาตอไปไดในอนาคต การ

กำหนดตัวชี้วัดที่สำคัญจริงๆ เทานั้นใหระดับแผนกเปนผูดูแลรับผิดชอบ 

สำหรับตัวชี้วัดระดับฝายที่ไมไดมีการกระจายลงมาในระดับแผนก ก็จะ

ใหผูบริหารในระดับฝายเปนผูควบคุมดูแล โดยถือวาเปนตัวชี้วัดในภาพ

รวมของทั้งฝาย ไมใชตัวชี้วัดของแผนกใดแผนกหนึ่ง     

เมื่อผูบริหารระดับฝายสามารถประมวลผลการปฏิบัติงานไดแลว 

ก็จะมีการนัดประชุมกับหัวหนาแผนก หรือผูจัดการแผนกตอไป เพื่อมอบ-

หมายหนาที่ในการแกไขปญหา หรือมอบหมายภารกิจใหดำเนินการบาง

อยางเพื่อทำใหมั่นใจวาทุกๆ แผนกในฝายจะสามารถ

บรรลุตามทิศทางและนโยบายที่กำหนดขึ้น ซึ่งการดำเนิน

มาตรการ (Take Action) จะตองเปนไปอยางไมลาชา มี

กำหนดการแลวเสร็จที่ชัดเจน มีผูรับผิดชอบชัดเจน ซึ่ง

การนำเอาตัวชี้วัดไปสูการปฏิบัตินั้น ผูเขียนจะอธิบายใน

รายละเอียดในภายหลังอีกครั้งหนึ่ง 

แตในตัวอยางที่กลาวมาขางตนมีการกำหนดให

นำเอาตัวชี้วัดระดับแผนกที่ไดกำหนดขึ้นมาใชในการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของแผนก ซึ่งอาจจะนำไปสู

การจัดสรรรางวัล โบนัสตางๆ รวมทั้งใชในการประเมิน-

ผลการปฏิบัติงานของหัวหนาแผนก หรือผูจัดการแผนก

ดวย โดยกรณีนี้ไดกำหนดเปนเกรดทั้งสิ้น 3 เกรด คือ A, 

B และ C ซึ่งสามารถจัดทำเปนตารางดังรูปที่ 4.6 

 

ตัวชี้วัดระดับแผนก เปาหมาย 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

A B C 

1. อัตรายอดขายในชองทางการจำหนายในหางและ Discount store 

เดิม 
> 14% > 15% > 14% < 14% 

2. อัตราการเติบโตของยอดขายในหางและ Discount Store ทั้งหมด > 18% > 20% > 18% < 18% 

3. อัตราการเติบโตของยอดขายในชองทางการขายผานรานขายของชำ > 3% > 3% NA < 3% 

4. คาใชจายทางการตลาดตอยอดขาย < 2.5% 2.2 – 2.5% 2.5 – 2.8% > 2.8% 

5. มูลคาการสูญเสียโอกาสการขายตอเดือน (บาทตอเดือน) < 50,000 บาท < 40,000 < 50,000 > 50,000 

6. จำนวนครั้งในการประชุมรวมกับตัวแทนชองทางการขายตอชองทาง

ตอเดือน 
1 ครั้งตอเดือน > 1 NA < 1 

7. อัตราการแกไขปญหาในเรื่อง Stock สินคาภายใน 1 วัน หลังจากได

รับแจงจากชองทางการจัดจำหนายสินคา 
> 90% > 95% > 90% < 90% 

รูปที่ 4.6 ตารางตัวชี้วัดระดับแผนก เพื่อใชในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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อานตอฉบับหนา 

หากเปรียบเทียบตารางในรูปที่ 4.6 ซึ่งเปนตัวชี้วัด

ระดับแผนก กับตารางในรูปที่ 4.4 จะพบวาเปาหมาย

ของตัวชี้วัดระดับแผนกจะไมดอยไปกวาเปาหมายของตัว

ชี้วัดระดับฝายเพื่อใชเปน “สวนสำรอง” ตามที่ไดอธิบาย

ไวขางตนแลว สำหรับการกำหนดเกณฑในการประเมิน-

ผลการปฏิบัติงานก็สามารถทำไดตามความเหมาะสม 

แตยังตองอยูในวิสัยที่เปนไปได 

หากองคกรมีการตั้งเปาหมายที่สูงเกินไป โดยที่

ไมมีมาตรการหรือแผนการรองรับใดๆ สะทอนใหเห็นได

วาองคกรไมมีความเปนไปไดเลยที่จะบรรลุตามเปาหมาย

ที่กำหนดขึ้นได เปาหมายที่สูงเกินไปนี้จะทำใหพนักงาน

ไมสนใจกับทิศทาง และเปาหมายของบริษัทเพราะตาม

ธรรมชาติของมนุษยจะไมใหความสนใจกับสิ่งที่เปนไปไม

ไดอยูแลว ดังนั้นการกำหนดเปาหมายและการกำหนด

เกณฑในการประเมินผล จะตองคำนึงถึงความสมดุล

ระหวาง “ความเปนไปได” กับ “ความทาทาย” ดวย 

ตัวชี้วัดบางตัวอาจจะมีการประเมินผลอยูใน 3 

ระดับ คือ A, B และ C แตตัวชี้วัดบางตัวอาจจะมีเกณฑ

ในการประเมินผลเพียงแค A และ C เทานั้น เชน ตัวชี้วัด

ที่ 3 อัตราการเติบโตของยอดขายในชองทางการขายผาน

รานขายของชำ และตัวชี้วัดที่ 6 จำนวนครั้งในการประชุม

รวมกับตัวแทนชองทางการขาย 

อยางไรก็ตามผูเขียนย้ำอีกครั้งหนึ่งวา การประ-

ยุกตใชตัวชี้วัดมาใชในการประเมินผล เปนเพียงผล-

พลอยไดของการจัดทำตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานตาม

แนวคิดของ Balanced Scorecard องคกรไมควรเสีย

เวลาในการจัดทำเกณฑในการประเมินผลมากนัก เปา-

หมายของการจัดทำตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานก็คือ องคกร

มั่นใจวาองคกรและทุกๆ หนวยงานภายในองคกรมีเปา-

หมายรวมกัน มีตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลในเชิงปริมาณ มี

การนำเอาขอมูลจากการประเมินผลมาใชในการวิเคราะห

และแกไขปญหาอยางเปนระบบ รวดเร็ว เพื่อใหมั่นใจวา 

“ไมวาจะมีอุปสรรคใดๆ เกิดขึ้นก็จะมีผูรับผิดชอบในการ

แกไขสถานการณเพื่อทำใหแผนก ฝาย ตลอดจนองคกร

สามารถฝาฟนกับปญหานั้นไดและบรรลุตามเปาหมายที่

ไดกำหนดขึ้นในที่สุด” 

ในการกระจายตัวชี้วัดจากระดับแผนกไปสูตัวชี้วัดระดับบุคคล 

(Personal KPI) ก็จะใชหลักการเดียวกันกับ การกระจายตัวชี้วัดจาก

ระดับฝายมาสูตัวชี้วัดระดับแผนก แตในทางปฏิบัติในปจจุบันนี้ สำหรับ

องคกรขนาดใหญที่มีพนักงานเปนหลักพัน หรือหลักหมื่นคน ผูเขียนไม

คิดวาดวยศักยภาพทางเทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบันจะทำใหองคกร

สามารถกำหนดตัวชี้วัดระดับบุคคลใหกับพนักงานทุกคนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ หากแมวาองคกรพยายามที่จะดิ้นรนกำหนดตัวชี้วัดระดับ

บุคคลก็ตามที ก็จะทำใหองคกรมีภาระมหาศาลในการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานรายบุคคล ซึ่งไมกอใหเกิดประโยชนที่คุมคามากนัก 
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