EXPERT
COMMUNICATIONS

KPI+Communications

การสื่อสาร กับดัชนีชี้วัดความสำ�เร็จของงานในองค์กร

ในการด�ำเนินโครงการ หรือปฏิบตั งิ านตามภารกิจใดๆ ก็ตาม จะต้องมีการกาํ หนด
ตัวชีว้ ดั เป้าหมาย หรือผลความส�ำเร็จทีต่ อ้ งการ ของภารกิจนัน้ ให้ชดั เจน เพือ่ ใช้ในการ
ประเมินผลของโครงการ ตลอดจนการปฏิบตั งิ านของผูท้ เี่ กีย่ วข้อง ขณะเดียวกัน
ก็ทาํ ให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ทนั ต่อเหตุการณ์ ใช้การประเมิน ดังกล่าวเป็นแนวทาง
ในการวางแผนการท�ำงานให้ดียิ่งขึ้น และการสื่อสารนับเป็นเครื่องมือส�ำคัญ
ในการบริหารองค์กรควบคูก่ นั ในการแจ้งพนักงานให้รบั ทราบและเข้าใจถึงเจตนา
ความต้องการ การแก้ปัญหา เป้าหมาย ตลอดจนความเข้าใจ สร้างความเข้าใจ
อันดีต่อกันในองค์กร
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ดัชนีชี้วัดความส�ำเร็จ
คําว่า ดัชนีชวี้ ดั ความส�ำเร็จ (Key Performance Indicator: KPI)
หรืออาจเรียกแบบรวบรัดว่า 'Indicator' หรือในภาษาไทยมีการ
ใช้คําอย่างหลากหลาย เช่น เครื่องชี้วัด ตัวชี้วัด และตัวบ่งชี้  เป็นต้น
โดยคําเหล่านี้ ได้ถกู กล่าวถึง และใช้เป็นมาตรฐานการวัดผลงานทาง
สถิติ เพื่อใช้วิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นต่อการใช้ทรัพยากร  กระบวนการ
ดําเนินงาน อันเกี่ยวกับปัจจัยการผลิต
ดัชนีความส�ำเร็จ ทีด่ นี นั้ ต้องสามารถชีว้ ดั ผลการดําเนินงานหลัก
ที่มีความเชื่อมโยงกับปัจจัยแห่งความสําเร็จที่ได้ตั้งไว้
ดัชนีความส�ำเร็จ ต้องสอดคล้องกับตัวชีว้ ดั ผลการดําเนินงานหลัก
ที่แสดงถึงภารกิจที่แบรนด์ องค์กร หรือโครงการนั้นๆ ผลงานที่วัด
จะต้องสอดคล้องกับแนวทางการปฏิบตั ิ กับเป้าหมายทีต่ งั้ ไว้  สามารถวัด
ได้อย่างเป็นรูปธรรม  โดยเป็นเกณฑ์ทผี่ เู้ กีย่ วข้องให้การยอมรับเชือ่ ถือ
ทั้งจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนสาธารณชน ดัชนีความส�ำเร็จ
หรือตัวชีว้ ดั ทีไ่ ด้รบั การกล่าวถึงโดยทัว่ ไป มี 2 ประเภทได้แก่
ตัวชีว้ ดั เชิงปริมาณ มีคา่ เป็นตัวเลขเช่น จํานวนลูกค้า  ยอดผูพ้ บเห็น
หรือเข้าชม จ�ำนวนผูใ้ ช้บริการ ผูร้ ว่ มงาน  ปริมาณของข่าวสารทีไ่ ด้รบั
การเสนอ คน รายได้ งบประมาณ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ เช่น ทัศนคติ ความรู้สึกที่มีต่อแบรนด์  
คุณภาพชีวิตที่เกิดขึ้น ความพึงพอใจ  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
วิธีการก�ำหนดเลือกใช้ตัวชี้วัด
ให้เกิดการวัดผลที่มีคุณภาพ
แนวคิดของการตัง้ ดัชนีชวี้ ดั ความส�ำเร็จ นัน้ ไดัมกี ารกล่าวถึงไว้
หลายแนวทาง ขณะที่ ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ได้น�ำเสนอไว้อย่างน่าสนใจ กล่าวโดยสรุป คือ
ตั ว ชี้ วั ด เชิ ง ปริ ม าณ ตั ว ชี้ วั ด เชิ ง ปริ ม าณ คื อ ตั ว ชี้ วั ด ที่ ถู ก
กําหนดขึน้ เพือ่ ใช้วดั สิง่ ทีน่ บั ได้หรือสิง่ ทีม่ ี ลักษณะเชิงกายภาพ โดยมี
หน่วยการวัดเช่น จํานวน ร้อยละ และระยะเวลา เป็นต้น ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ  เหมาะสําหรับการวัดในสิ่งที่จับต้องได้เป็นรูปธรรม และ
มีความชัดเจน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณที่ใช้วัดสิ่งที่เป็นนามธรรม การวัดใน
หลายกรณีจะเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นนามธรรม เช่น ความพึงพอใจระดับ
ความเข้าใจของผู้เข้ารับการอบรม เป็นต้น สิ่งเหล่านี้แม้จะไม่มี
ลักษณะเชิงกายภาพที่สามารถนับเป็นจํานวนได้อย่างชัดเจน แต่
สามารถวัดเป็นเชิงปริมาณได้โดยสร้างเครื่องมือวัดเพื่อใช้วัดสิ่งที่
เป็นนามธรรมเหล่านีข้ นึ้ เช่น การวัดความพึงพอใจอาจทําได้โดยการ
พัฒนาเครื่องมือวัด ซึ่งได้แก่แบบสอบถามความพึงพอใจเพื่อให้
ผูร้ บั บริการเป็นผูป้ ระเมิน โดยคะแนนสูง หมายถึง พึงพอใจมาก ส่วน
คะแนนต�ำ ่ หมายถึง พึงพอใจน้อย ทัง้ นี้ คะแนนทีไ่ ด้รบั มาจากผูร้ บั บริการ
แต่ละรายเมื่อนํามาประมวลผลร่วมกันจะได้คะแนนเฉลี่ยที่แสดงถึง
ระดับ ความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยรวม

ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ
ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร
“ www.drphot.com ”
นักสื่อสารเชิงกลยุทธ์แบบบูรณาการ
ด้วยประสบการณ์กว่า 25 ปี ในด้านการบริหาร
ยุทธศาสตร์ สือ่ สารการตลาด
แบรนด์ ภาพลักษณ์ขององค์กรจนถึงระดับชาติ
ผูบ้ รรยายในระดับปริญญาโท-เอก
ให้กบั มหาวิทยาลัยทัว่ ประเทศ
มีผลงานวิชาการกว่า 300 ผลงาน
กับตำ�แหน่งที่หลากหลาย
ทั้งด้านธุรกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรม
รวมถึงการเป็นนายกสมาคมประชาสัมพันธ์ ไทย

ตัวชีว้ ดั เชิงคุณภาพ ตัวชีว้ ดั เชิงคุณภาพ คือตัวชีว้ ดั ทีใ่ ช้วดั สิง่ ที่
ไม่เป็นค่าเชิงปริมาณ หรือเป็นหน่วย วัดใดๆ แต่จะเป็นการวัดทีอ่ งิ กับ
ค่ า เป้ า หมายที่ มี ลั ก ษณะพรรณนา หรื อ เป็ น คํ า อธิ บ ายถึ ง เกณฑ์
การประเมิน ณ ระดับค่าเป้าหมายต่างๆ ตัวชีว้ ดั และค่าเป้าหมายนีจ้ งึ
ทําหน้าที่เสมือนหนึ่งเป็นเกณฑ์หรือกรอบกํากับการใช้ วิจารณญาณ
ของผูป้ ระเมิน โดยทัว่ ไปการกําหนดตัวชีว้ ดั เชิงคุณภาพ ควรพิจารณา
ถึงค่าเป้าหมายควบคู่ไป พร้อมกัน เนื่องจากชื่อของตัวชี้วัดเชิง
คุณภาพนัน้ มีแนวโน้มทีจ่ ะเป็นคํากว้างๆ ไม่เฉพาะเจาะจง เช่น ระดับ
ความสําเร็จของการพัฒนาระบบงาน ระดับประสิทธิภาพในการจัดทํา
แผนยุทธศาสตร์เป็นต้น
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ปัจจัยบ่งชี้ ดัชนีชี้วัดความส�ำเร็จ
การกําหนดตัวชี้วัด
ในการกําหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายผู้ประเมินและผู้รับ
การประเมิน ควรนํากรอบการกําหนดระดับค่าเป้าหมายมาประกอบ
การพิจารณาด้วยเสมอ โดยหลังจากได้ตัวชี้วัดแล้วผู้ประเมินและ
ผูร้ บั การประเมินควรบรรยาย ถึงผลสําเร็จทีค่ าดหวังจนครบทุกระดับ
ค่าเป้าหมาย และ ควรกําหนดค่าเป้าหมายให้มคี วามชัดเจนมากทีส่ ดุ   
ค่าเป้าหมายจึงเป็นตัวทีจ่ ะช่วยบอกถึงความคาดหวังของ
ผลสัมฤทธิ์ของงาน
นิยาม หรือความหมาย หรือความคาดหวังของผลสัมฤทธิ์ของ
งานที่ ตัวชีว้ ดั นัน้ ๆ ควรบรรยายระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบงาน
ผูก้ าํ หนดตัวชีว้ ดั สามารถกําหนดค่าเป้าหมายใน ลักษณะทีแ่ ตกต่างกัน
ไปได้หลายทาง ซึ่งขึ้นอยู่กับข้อพิจารณาและความคาดหวังที่ตกลง
กันระหว่างผูป้ ระเมินกับผูร้ บั การประเมิน ตลอดจนความแตกต่างใน
บริบทหรือสภาพการณ์
วิธีการวัดสิ่งที่เป็นนามธรรม
ใช้การดําเนินการตามแนวทางของการ วิจัยเชิงสังคม (Social
Science Research) โดยผูก้ าํ หนดตัวชีว้ ดั สามารถประยุกต์แนวทาง
ของการวิจยั เชิงสังคมดังกล่าวมาใช้กบั การวัดเพือ่ การประเมินผลการ
ปฏิบตั งิ านได้โดย พิจารณาสิง่ ทีเ่ ป็นนามธรรมทีต่ อ้ งการวัด จากนัน้ จึง
กําหนดชื่อตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงสิ่งที่เป็นนามธรรมนั้นๆ                                                                                  
การกําหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะใช้ในการวัด
เมื่อก�ำหนดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ให้สรุปกลุ่มเป้าหมาย  
รวมถึงจํานวนกลุ่มเป้าหมายที่จะเก็บข้อมูล การเก็บข้อมูลขึ้นอยู่กับ
สิ่งที่ต้องการวัดกลุ่มเป้าหมายที่จะให้ข้อมูลและความสามารถ ใน
การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่จะให้ข้อมูลโดยอาจเลือกเก็บข้อมูล ทันที
ณ จุดทีเ่ กิดเหตุการณ์ หรือ เก็บข้อมูลเพือ่ ประมวลผลเป็นรอบการประเมิน  
ตรวจสอบประสิทธิภาพความคาดหวังของผลสัมฤทธิ์
ของงานเพื่อใช้ในการวัด
โดยเครื่องมือดังกล่าวต้องมี ความตรง (Validity) หมายถึง
เครื่องมือนั้นต้องสามารถวัดสิ่งที่ต้องการวัดได้จริง และความเที่ยง
(Reliability) หมายถึง เครือ่ งมือนัน้ มีความคงเส้นคงวา สามารถ นําไป
ใช้วัดซ�้ำได้โดยไม่ทําให้ผลการวัดคลาดเคลื่อน
การพัฒนาเครื่องมือที่ใช้
สําหรับการพัฒนาเครื่องมือวัดควรดําเนินการดังนี้
1.ทําความเข้าใจในตัวชีว้ ดั และเนือ้ หาทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจน
   นิยามต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดนั้น
2. ตีความแนวคิด (Concept) ตัวชีว้ ดั นัน้ ออกเป็นมิตติ า่ งๆ
   ทีจ่ ะใช้ในการวัดและข้อคําถามทีใ่ ช้ในการวัดในแต่ละมิติ
ตัวชี้วัดทางสังคม (Social Indicators)
หมายถึง สิ่งที่แสดงออกเป็นตัวเลขที่ใช้วัด แง่มุมต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับแนวความคิดทางสังคม ซึ่งเป็นเชิงนามธรรมให้เป็น
ตัวแปรเชิงรูปธรรมทีส่ ามารถ วัดได้ภายใต้ระบบสารสนเทศทีเ่ ป็นอันหนึง่
อันเดียวกันเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร
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การสื่อสาร ท�ำความเข้าใจ ถ่ายทอด 'KPI'
ดัชนีชี้วัดอย่างมีประสิทธิภาพ
Communication for attitude การสื่อสารเพื่อ
สร้างหรือปรับทัศนคติ ความเข้าใจ รับรูแ้ นวความคิดเกีย่ วกับ
ภารกิจ เพือ่ ให้ความสามารถในการปฏิบตั งิ าน ได้อย่างราบรืน่

Communication for goals การสื่อสารเพื่อ
สร้างความส�ำเร็จของงาน และองค์กร ร่วมกัน การดึงเอา
ความเข้าใจในเป้าหมาย แนวทางที่จะบรรลุเป้าหมายหรือ
วัตถุประสงค์ ให้การท�ำงานที่เกิดผลดี ตรงตามเป้าหมาย

Communication for Skill การสื่อสารเพื่อสร้าง
หรือพัฒนาทักษะหลักและรอง ที่จะสร้างงาน ร่วมกัน พัฒนา
ผลงานให้งานออกมาได้ผลดีสูงสุด

Communication for brand loyalty คือความ
ถึงพร้อมต่อความรูส้ กึ ผูกพันต่อแบรนด์และองค์กร มีความรูส้ กึ
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับแบรนด์ ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ใน
การท�ำงานทีเ่ กีย่ วข้องกับองค์กร และรักษาชือ่ เสียง ภาพลักษณ์
ของแบรนด์ ดังกล่าว

ทัง้ นี้ ต้องไม่ลมื ว่า KPI ควรมีความเหมาะสมสามารถที่
จะโน้มน้าวให้ทกุ คนในองค์กร และ จากดัชนีชวี้ ดั ผลการดําเนินงาน
หลัก และจะประสบความส�ำเร็จได้ มีความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้อง ท�ำให้
พนักงานทุกคนในทุกระดับเข้าใจตรงกัน ด้วยแนวทาง เครือ่ งมือ
แผนการสือ่ สารทีม่ ปี ระสิทธิภาพ มีความพร้อมใจกันในการทีจ่ ะ
ท�ำหน้าทีท่ ตี่ นเองรับผิดชอบให้สอดประสานกับสิง่ ทีเ่ ป็นเป้าหมาย
ร่วมกันขององค์กร ตามตัวชี้วัดที่ได้ก�ำหนดไว้

