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คํานํา
งานดานสารสนเทศและการสื่อสารเปนระบบงานอยูในองคการตาง ๆ โดยเฉพาะระบบราชการมี
ความตืน่ ตัวในการพัฒนาระบบคอนขางสูงและดวยงบประมาณเต็มจํานวน อาจจะเปนเพราะไดเห็นความสําคัญ
และผลประโยชนที่เกิดขึน้ จากการใชระบบ ประกอบเปนทีย่ อมรับวาประเทศไทยจําเปนจะตองมีการปฏิรูประบบ
ราชการโดยจัดใหมีการบริหารจัดการที่ดี (GOOD GOVERMANCE) ซึง่ ตองอาศัยการจัดการในหลักธรรมาภิบาล
ซึ่งจะสงผลใหประเทศไทยขึน้ สูความเปนสากลและมีการยอมรับกันมากขึ้นจากสังคมระหวางประเทศ
ดังนั้น การพัฒนางานดานสารสนเทศและการสือ่ สารจึงถูกบรรจุอยูในการบริหารจัดการที่ดดี ว ย และ
แนนอนที่สดุ จึงสงผลตอการกระทบของผูปฏิบัตงิ านในระบบอยางหลีกเลี่ยงไมได
ผูเขียนไดรับผิดชอบเรื่องดังกลาว จึงมีความปรารถนาที่จะรวบรวมประสบการณในเรื่องดังกลาว โดย
ตัวชี้วัดดานสารสนเทศและการสื่อสารซึ่งกระจัดกระจายใหมาอยูใ นระบบเดียวกัน จากประสบการณของผูเขียนพบ
วามีเอกสารอยูน อยมากและแหลงที่มาก็ไมสามารถจะเปรียบเทียบไดอยางชัดเจน จึงตองอาศัยประสบการณของ
ทีมงานและผูเขียนในการรวบรวม จึงไมไดมีวตั ถุประสงคเนนภาพเชิงวิชาการ แตจะเปนการผสมผสานกันระหวาง
วิชาการและประสบการณมากกวา พรอมนี้ไดรวบรวมเอกสารจากการจัดทําตัวชี้วดั ในหลายกรณีมาเปนเลมเดียวกัน
หนังสือเลมนีจ้ ึงนาจะชวยเพิม่ ความอยากรูอ ยากเห็น ตลอดจนเพิ่มความรูเความเขาใจในการดําเนินงาน
เกีย่ วกับตัวชีว้ ัดใหไดอยางกวางขวาง
สําหรับการศึกษาเฉพาะกรณีรายบุคคลนัน้ ผูเขียนไดตระหนักดีวา การใหความสําคัญกับรายบุคคลจะ
กอใหเกิดประโยชนนําไปสูสังคมสวนรวมไดในที่สุด
หนังสือเลมนี้ ผูเขียนจึงมอบความดีใหกับผูท ี่ไดชวยใหงานนีไ้ ดสําเร็จลุลวงไปดวยดี โดยเฉพาะทีม
งาน PMQA และผูทไี่ ดมสี วนในการจัดทําตัวชี้วดั รายบุคคลทุกทาน ผูเขียนตระหนักดีวา ผลสําเร็จของงานชิ้นนี้ จะ
สงผลตอการปรับปรุงและการยอมรับของตัวชีว้ ดั เปนอยางมากในอนาคต ถึงแมในปจจุบนั ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นอาจ
จะไมสมบูรณ แตผูเขียนจะขอเปนเสมือนแรงกระตุนใหกบั ทุกคนตอไป
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1. บทนํา

ดวยประสบการณในการทํางานดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจํานวน 30 ป โดยเริ่มจากงาน
ดานการสื่อสารลวนๆ ตั้งแตป 2519 จนถึงป 2545 จึงไดเริ่มจับงาน
ดานสารสนเทศทําใหมีประสบการณมากขึ้น จนในปจจุบันแทบจะ
พูดไดวา สารสนเทศกับการสื่อสารแทบจะเปนงานเดียวกัน ทั้งนี้
อาจจะเปนเพราะวาในทางปฏิบัติ ทั้งสองจะตองอาศัยซึ่งกันและกัน
หนีกนั ไปไมพน
ดังนัน้ งานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงหนีไมพน ทีจ่ ะถูกกําหนดใหเกีย่ วของกับการชี้วดั
ไมทางตรงก็ทางออม เนือ่ งจากในปจจุบันนี้ ทุกองคกรหนีไมพน เรือ่ งเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การกําหนดใหมีตวั ชี้วดั ดานสารสนเทศและการสื่อสาร จึงไดถูกกําหนดขึน้ ในองคการตาง ๆ จึงจะดูเปน
เรื่องนารําคาญสําหรับผูปฏิบัติ เพราะโดยนิสยั แลวจะสามารถปฏิบัตกิ ันไดโดยงาย ๆ และเปนวิทยาศาสตร
ซึ่งหมายถึงจับตองได มีเหตุมีผลนัน้ เอง จึงนําไปสูคําถามวาทําไมตองมีตัวชีว้ ัด ประเด็นสําคัญที่ผูเขียนพบมากที่สุด
ก็คือ
-1-

1.1 ความไมรูเรื่อง
เรื่องนีเ้ ปนเรื่องใหญและเปนอัตราที่สูง ที่มีคนในองคการไมเคยมีความรูเรื่องตัวชี้วดั เลย ทั้ง ๆ ทีเ่ รื่อง
นี้มคี วามสําคัญกับการทํางานโดยตรงในแตละบุคคล ที่เปนเชนนี้ เนื่องจากเดิมดูเปนเรื่องไกลตัว เพราะเปนการ
ทํางานเฉพาะในกลุมคนเล็ก ๆ ไมกี่คน ในเรื่องของการทํางานเรือ่ งตัวชี้วดั ระดับกระทรวง/ระดับกรม/ระดับหนวย
งาน ใชเวลาประมาณ 3 ป จึงตกลงมาถึงระดับบุคคล
1.2 รูเรื่องแตไมรูวาจะวัดอยางไร
เปนอีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญ เนื่องจากระบบการวัดของตัวชี้วดั มีความสลับซับซอนพอสมควร เชน
การวัดแบบ Milestone หรือคิดเวลาเฉลี่ยของการปฏิบัติงาน จึงเปนเรื่องที่จะตองทําความเขาใจในแตละคน
1.3 ความมีทัศนคติสว นตัวที่ไมดี
ก็เปนอีกเรื่องหนึ่ง คิดวาตัวชี้วัดเปนการจับผิด จะถูกลงโทษ และเปนภาระสําหรับตัวเอง ทําไปก็ไม
ไดประโยชน การทํางานคาตอบแทนก็เหมือนเดิม ทําใหเกิดทัศนคติที่ไมดี
หนังสือเลมนี้ จึงมีจุดมุงหมายทีจ่ ะตองการรวบรวมงานประสบการณจากผูปฏิบัตงิ านดานตัวชี้วัด
โดยเฉพาะตัวชี้วัดรายบุคคล ซึ่งมีความสําคัญสําหรับการดําเนินงาน โดยเฉพาะในภาคองคการของรัฐ ซึ่งเริ่มจะมี
การดําเนินการใหมีตวั ชี้วดั รายบุคคลในป 2553 โดยจะพยายามกลาวถึงรายละเอียดในตัวชี้วัดของแตละตัว
ความเปนมา และมาตรฐานของการปฏิบัติงาน แตจะไมพยายามเนนไปทางดานวิชาการ เพียงแตจะใหความสําคัญ
ในการนําเสนอขอมูลในเชิงประยุกตและทีใ่ ชปฏิบัติงานไดจริง และแนนอนที่สดุ ผูเขียนไดปฏิบัติงานอยูใ น
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร และไดพบเห็นภารกิจที่บคุ ลากรดําเนินการมาเปนจํานวนมาก ซึ่ง
สามารถจะนําไปใชในการประยุกตกบั หนวยงานอื่นๆในดานเดียวกันไดเปนอยางดี
ในที่นี้ แบงการนําเสนอเปน 12 หัวขอใหญ ไดแก (1) บทนํา (2)ความหมายตัวชี้วัด (3)คุณสมบัติที่ดี
ของตัวชี้วัด (4) แนวคิดการจัดทําตัวชี้วดั ระดับบุคคล (5) รายละเอียดตัวชีว้ ัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ (Template) (6) ประเภทของตัวชี้วดั ทางดานสารสนเทศและการสื่อสาร (7) แผนผังขั้นตอนการทํางาน/
กระบวนการทํางาน (WORKCHART) (8) การรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) SAR
(9) แบบฟอรมที่สําคัญสําหรับการใชงานดานตัวชี้วด
ั (10) ประสบการณการจัดทําตัวชีว้ ดั ที่จะตองระมัดระวัง (11)

ประกาศเวลามาตรฐานการปฏิบัติราชการของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.มท. (12) เอกสาร
อางอิง
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2. ความหมายของ
ตัวชีว้ ัด

ตัวชีว้ ัด (Indicators) มีความหมายได

หลากหลาย แลวแตวา จะนําไปใชในแตละกรณี เชน ดัชนี ดัชนีชี้วดั
หรือคาบงชี้ ซึ่งจะขอสรุปความหมายของตัวชี้วัดจากหนังสือการ
บริหารจัดการของหนวยงานของรัฐ การวิเคราะหเปรียบเทียบตัวชี้วัด
โดย รองศาสตราจารย ดร.วิรัช นิภาวรรณ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
2.1 ตัวชี้วัด หมายถึง เครื่องบงบอกใหทราบถึงผลสัมฤทธิ์ของงานนั้น ๆ
2.2 ตัวชี้วัด หมายถึง ตัวกําหนดทีแ่ สดงหรือบงบอกใหเห็นถึงผลงานหรือผลผลิตจากงานในดาน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2.3 ตัวชี้วัด หมายถึง คาตัวเลขที่มาจากการสังเกตุ (observation) ซึ่งพิจารณาแลววาสามารถจะวิเคราะห
วัดประเมินผล หรือสะทอนสิ่งที่นกั ประเมินตองการทราบไดอยางเปนรูปธรรม เชน ตัวชีว้ ัดของความเครงศาสนา
คือ ความสม่ําเสมอในการเขาวัด หรือความสม่ําเสมอในการปฏิบัติธรรม เปนตน
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2.4 ตัวชี้วัด อาจมีลักษณะเปนคํา ขอความ แนวคิด แนวทาง หลักการ เทคนิค เกณฑ กรอบแนวคิด ตัวแบบ
หรือตัวแปรก็ได
2.5 ตัวชี้วัดที่นาํ ไปใชในการประเมินผลมีลักษณะคลายกับตัวแปรในการวิจัย กลาวคือ มีความเปน
นามธรรมโดยขึน้ อยูก ับแนวคิดหรือทฤษฎีที่นํามาใชในประเมินผล
2.6 ลักษณะของตัวชีว้ ัดที่ดหี รือมีคณ
ุ ภาพ เชน ประเด็น (accuracy) เที่ยงตรงในการวัด (validity) เชื่อถือได
(reliability) มีความไวตอสิง่ ที่จะวัด (sensibility) มีความประหยัด (economy) สะดวก (convenience) มีความเปนไป
ไดที่จะวัด (feasible) ตลอดทั้งครอบคลุมสิ่งที่จะวัดมากนอยเพียงใด (coverall) เปนตน
2.7 ตัวชี้วัดมีความหลากหลายและเรียกแตกตางกันได เชน (1) ตัวชี้วัดปจจัยนําเขา (input indicators) เปน
ตัวชี้วัดที่เนนสิ่งที่จําเปนหรือปจจัยพืน้ ฐานของหนวยงาน เชน เงิน และบุคลากร (2) ตัวชี้วัดปจจัยนําออก (output
indicators) เปนตัวชี้วัดผลผลิตที่ออกมา (3) ตัวชี้วัดการปฏิบัตงิ าน (performance indicators) เปนตัวชี้วัด
ประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน รวมตลอดถึง (4) ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วดั รอง และตัวชี้วดั ผลสําเร็จ
2.8 ตัวชี้วัดมีหลายประเภท การจัดแบงขึน้ อยูก บั ผูรูหรือนักวิชาการ ในทีนี้ไดจัดแบงตัวชีว้ ดั เปน 2 ประเภท
ซึง่ นําเสนอไวจํานวน 10 ตัวอยาง โดยตัวชีว้ ัดแตละตัวอยางหรือแตละประเภทอาจมีความหมายบางสวนซอนกัน หรือ
ใกลเคียงกันได ดังแสดงไวในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ประเภทของตัวชี้วดั ที่จัดแบงเปน 2 ประเภท พรอมตัวอยางตัวชี้วดั แตละประเภท
ตัวชีว้ ัดประเภททีห่ นึ่ง
1

ตัวชีว้ ัดประเภททีส่ อง

ตัวชี้วัดที่เปนรูปธรรม (concrete indicators)

ตัวชี้วัดที่เปนนามธรรม (abstract indicators)

หมายถึง ตัวชีว้ ัดที่มองเห็น สัมผัสทดสอบไดงาย

หมายถึง ตัวชีว้ ัดที่มองเห็น สัมผัส และทดสอบได

ชัดเจน เปนระบบ นาเชื่อถือ ไดรับการยอมรับ

ยาก อคติหรือความลําเอียงเขามาเกีย่ วของไดมากกวา

และเปนสากล อีกทั้งอคติและความลําเอียงเขามา

ตัวชี้วัดที่เปนรูปธรรม อีกทั้งความเปนระบบ

เกีย่ วของไดนอ ยหรือเขามาเกี่ยวของไมได (value

ความนาเชื่อถือ การไดรบั การยอมรับ และความเปน

free) ตัวอยางเชน ตัวชีว้ ัดที่เปนตัวเลขของจํานวน

สากลมีนอยกวาตัวชี้วดั ที่เปนรูปธรรม ตัวอยางเชน

รายได และจํานวนกําไรขาดทุน ของหนวยงาน

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ ความสุข และความสบายใจ
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ตัวชีว้ ัดประเภททีห่ นึ่ง
2

ตัวชีว้ ัดประเภททีส่ อง

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ (quantitative indicators)

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ (quantitative indicators)

หมายถึง ตัวชีว้ ัดที่นับจํานวนได และอาจมีจํานวน

หมายถึง ตัวชีว้ ัดที่นับจํานวนไดยาก และอาจมี

มาก ตัวอยางเชน ตัวชี้วดั ที่เปนจํานวนคน จํานวนงบ จํานวนนอย ตัวอยางเชน ตัวชี้วดั ที่เปนคุณภาพชีวิต

3

ประมาณ จํานวนสมาชิกในครอบครัว และจํานวน

ความพึงพอใจ การเปลี่ยนแปลง ทัศนคติ คานิยม

หลังคาเรือน

และพฤติกรรม

ตัวชี้วัดเชิงวัตถุวิสยั (objective indicators)

ตัวชี้วัดเชิงอัตวิสยั (subjective indicators)

หมายถึง ตัวชีว้ ัดทีช่ ัดเจน อยูบนหลักเหตุผล ตรวจนับ หมายถึง ตัวชีว้ ัดทีเ่ กีย่ วของกับความรูสกึ นึกคิด
ได ตรวจสอบ และพิสูจนไดงาย ความรูสกึ นึกคิด

ตรวจนับ ตรวจสอบ และพิสูจนไดยาก ตัวอยางเชน

หรืออคติเขามาเกีย่ วของไดยาก ตัวอยางเชน ตัวชี้วดั ที่ ตัวชี้วัดที่เปนความเชื่อ ทัศนคติ บรรทัดฐาน คานิยม

4

เปนจํานวนงบประมาณ จํานวนรายได และจํานวน

ความคิด ความเห็น ความรูสึก ความพึงพอใจ

บุคลากร

ความสุข

ตัวชี้วัดรวมหรือตัวชีว้ ัดทั่วไป (common

ตัวชี้วัดเฉพาะ (specific indicators) หมายถึง

indicators) หมายถึง ตัวชี้วัดทีใ่ ชวิเคราะห วัด

ตัวชี้วัดทีใ่ ชวิเคราะห วัด และประเมินผลความสําเร็จ

และประเมินผลความสําเร็จของหนวยงาน หรือ

ของหนวยงานหรือบุคลากรของหนวยงาน โดยนําตัว

บุคลากรของหนวยงาน โดยครอบคลุมกิจกรรมสวน ชี้วดั ที่สรางขึ้นใหม หรือตัวชีว้ ดั ทั่วไปมาปรับให
ใหญหรือขอมูลทั่วไป ตัวอยางเชน ตัวชี้วัดทีแ่ สดงถึง เหมาะกับการประเมินผลหนวยงานหรือบุคลากรของ
ประสิทธิภาพ หรือขีดความสามารถของหนวยงาน

หนวยงาน ตัวอยางเชน ตัวชีว้ ัด ทีแ่ สดงถึงความ

ความพรอมของบุคลากร และการมีสวนรวมของ

เชีย่ วชาญหรือความชํานาญพิเศษของบุคลากรใน

ประชาชนในหนวยงาน

หนวยงาน
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ตัวชีว้ ัดประเภททีห่ นึ่ง
5

ตัวชีว้ ัดประเภททีส่ อง

ตัวชี้วัดเชิงบวก (positive indicators) หมายถึง ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดเชิงลบ (negative indicators) หมายถึง ตัวชีว้ ัด
ที่แสดงความหมายดานบวก ตัวอยางเชน ตัวชี้วดั ที่

ที่แสดงความหมายดานลบ ตัวอยางเชน ตัวชีว้ ดั ที่

หนวยงานเห็นถึงความสําคัญของการมีสวนรวมของ หนวยงาน หรือผูบริหารของหนวยงานไมควบคุม

6

ประชาชน และการที่เจาหนาที่ของรัฐปฏิบัติหนาที่

ดูแลบุคลากรอยางเขมงวด และการที่เจาหนาทีข่ อง

ดวยความซือ่ สัตยสุจริตประจํา

รัฐบางสวนปฏิบัตหิ นาที่อยางตอเนื่อง

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ (aggregate indicators) หมาย ตัวชี้วัดความไมพึงพอใจในการบริการระบบวีดิทัศน
ถึง ตัวชี้วัดผลผลิตสุดทาย ผลผลิตรวมหรือภาพรวม ทางไกล (distribution indicators) หมายถึง ตัวชี้วัด
ตัวอยางเชน ตัวชีว้ ัดที่เปนภาพรวมของศักยภาพใน

ความหลากหลายของกิจกรรม หรือตัวชี้วัดทีก่ ระจาย

การบริหารจัดการ ภาพรวมการบริหารจัดการที่เปน หรือครอบคลุมกิจกรรมตาง ๆ ของบุคลากรหรือ
เครือขาย ภาพรวมการมีสวนรวม และภาพรวมแนว

หนวยงาน ตัวอยางเชน ตัวชีว้ ัดที่ครอบคลุมดานการ

โนมของการบริหารจัดการ

บริหารงานทัว่ ไป การบริหารเงินและการบริหารคน
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ตัวชีว้ ัดประเภททีห่ นึ่ง
7

ตัวชีว้ ัดประเภททีส่ อง

ตัวชี้วัดระดับบน หมายถึง ตัวชี้วดั ที่สรางหรือกําหนด ตัวชี้วัดระดับลาง หมายถึง ตัวชีว้ ดั ที่สรางหรือ
ขึ้นเพื่อวิเคราะห วัด และประเมินผลการปฏิบัติงาน

กําหนดขึน้ เพือ่ วิเคราะห วัด และประเมินผลการ

ของหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐระดับบน ปฏิบัติงานของหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐ
ตัวอยางเชน ตัวชีว้ ัดการบริหารจัดการที่เรียกวา

ระดับลาง ตัวอยางเชน ตัวชี้วดั การบริหารจัดการที่

“การปฏิบัติราชการตามคํารับรองของหนวยงาน ที่

เรียกวา “การปฏิบัติราชการตามคํารับรองของหนวย

ประกอบดวยตัวชี้วดั หลัก 4 ดาน” ทีใ่ ชวดั ระดับกรม/ งาน ที่ประกอบดวยตัวชี้วัดหลัก 4 ดาน” ที่ใชชี้วดั
สวนราชการ อันเปนการทําคํารับรองการปฏิบัติ

ระดับบุคคล โดยสวนราชการทั้งหมดยังไมลงถึง

ราชการระหวางปลัดกระทรวงกับรัฐมนตรี สําหรับ

ระดับบุคคลจริง แตลงไปไดแค สํานัก/กอง/หนวย

สํานักงานปลัดกระทรวง สําหรับคํารับรองการปฏิบัติ งานภายในกรมหรือสวนราชการ เทานั้น โดยผู
ราชการของกรมตาง ๆ และในสวนของสํานักงาน

อํานวยการสํานัก/ผูอํานวยการกอง ทําคํารับรอง

คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) อธิการบดีของ

การปฏิบัติราชการและลงนามกับอธิบดี วาใน

มหาวิทยาลัยทุกแหงเซ็นคํารับรองการปฏิบัตริ าชการ ปงบประมาณ พ.ศ...... จะดําเนินการในเรือ่ งอะไร
กับเลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา เปนตน

บาง มีตวั ชี้วดั ความสําเร็จอะไรบางในแตละเรื่องมี
เกณฑการใหคะแนน ทั้งตัวชี้วดั เชิงปริมาณและ
ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพอยางชัดเจน เปนตน
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ตัวชีว้ ัดประเภททีห่ นึ่ง
8

ตัวชีว้ ัดประเภททีส่ อง

ตัวชี้วัดทีส่ รางขึน้ มาใหม (new indicators) หมายถึง ตัวชี้วัดทีป่ รับปรุงใหม (modified indicators)
ตัวชี้วัดที่บคุ คลหรือหนวยงานสรางขึ้นใหม โดยมิได หมายถึง ตัวชีว้ ัดที่มีอยูแ ลวและนํามาปรับปรุงหรือ
ลอกเลียนแบบหรือนําตัวชี้วดั ของบุคคลหรือหนวย

พัฒนาเทื่อใหสอดคลองและเหมาะสมกับ

งานใดมาปรับปรุง ตัวอยางเชน หนึ่ง ตัวชีว้ ัดทีเ่ รียกวา วัตถุประสงคของการวิเคราะห วัด และประเมินผล
ของแตละหนวยงาน ตัวอยางเชน หนึง่ ตัวชี้วัดใหมที่

6 ร. ที่แสดงถึงปจจัยสําคัญที่มีสว นชวยให

การบริหารจัดการประสบผลสําเร็จ ไดแก การบริหาร เรียกวา 11M ประกอบดวย 11 ดาน ซึ่งปรับปรุงหรือ
จัดการดวยความคิดและการกระทําที่ริเริ่ม รวดเร็ว

พัฒนามาจากตัวชี้วดั เดิมที่เรียกวา 3M ที่ประกอบ

รอบรู รอบคอบ ราบรืน่ และรุงโรจน สอง ตัวชี้วัดที่ ดวย 3 ดาน และสอง ตัวชีว้ ัดใหมที่เรียกวา แพ็มสเรียกวา 4 ที่แสดงถึง ปจจัยสําคัญที่มีสว นชวยใหการ โพสคอรบ (PAMS-POSDCoRB) ที่ประกอบดวย
บริหารจัดการประสบผลสําเร็จ ไดแก ใจถึง มือถึง

11 ดานโดยพัฒนามาจากตัวชี้วด
ั เดิมที่เรียกวา

เงินถึง และดวงถึง และสาม ตัวชี้วัดทีแ่ สดงถึง

(POSDCoRB) ที่ประกอบดวย 7 ดาน

ความคิดและการกระทํา 3 ขั้นตอนของบุคลากรที่เขา
มาอยูใ นระบบราชการ โดยเริ่มแรกบุคลากรจะมี
ความคิด และการกระทําที่ “ริเริ่ม” ตอมาเมื่อถูก
ระบบราชการครอบงํา จะทําใหบุคลากรนั้นมีความ
คิดและการกระทําที่ “รักษา” สถานภาพเดิม และใน
ที่สดุ ก็จะมีความคิดและการกระทําที่ “ทอแทและ
ถดถอย”
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ตัวชีว้ ัดประเภททีห่ นึ่ง
9

ตัวชีว้ ัดประเภททีส่ อง

ตัวชี้วัดการบริหารจัดการของตางประเทศ หมายถึง ตัวชี้วัดการบริหารจัดการของไทย หมายถึง ตัวชี้วดั
ตัวชี้วัดที่ผูรูหรือนักวิชาการไทยรับมาจากตาง

ที่ผูรูหรือนักวิชาการไทยประดิษฐคดิ คนขึ้นเอง

ประเทศ ตัวอยางเชน

ตัวอยางเชน ตัวชีว้ ัดการบริหารจัดการตามแนวทาง

SWOT,benchmarking,และ balanced scorecard

การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี แนวทางคุณธรรม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางทศพิธราช
ธรรม

10

ตัวชี้วัดสังคมใหม หมายถึง ตัวชีว้ ดั ที่แสดงถึงภาพ

ตัวชี้วัดสังคมเกา หมายถึง ตัวชีว้ ัดที่แสดงถึงสภาพ

ลักษณของสังคมสมัยใหม ตัวอยางเชน หนึง่ ตัวชี้วัด ของสังคมเกาหรือสังคมจารีตประเพณีดังเชน สังคม
ครอบครัวสมัยใหมที่มีครอบครัวเพื่อเหตุผลทาง

ของไทยและญี่ปนุ ตัวอยางเชน หนึ่ง ตัวชี้วัด

เศรษฐกิจ เพือ่ ชวยแบงเบาภาระครอบครัวในสมัย

ครอบครัวสมัยเกาที่มีครอบครัวไวเพือ่ สืบวงศตระกูล

ใหมมีความผูกพันไมแนนแฟน มีขนาดเล็ก และมี

ชวยเหลืองาน เลีย้ งดูกลอมเกลาลูกหลาน อุปการะ

จํานวนการหยารางสูง และสอง ตัวชีว้ ัดโครงสราง

เลี้ยงดูคนเฒาคนแกที่อยูก ับลูกหลาน ภายใน

ทางสังคมสมัยใหมที่ยดึ ความรูความสามารถตาม

ครอบครัวเดียวกัน ครอบครัวในสมัยเกามีความ

ระบบคุณธรรม มีการประกอบอาชีพหลากหลาย

ผูกพันอยางแนนแฟน คอยชวยเหลือซึ่งกันและกัน

ยึดถือเหตุผลและกฏหมาย

และสอง ตัวชีว้ ัดโครงสรางทางสังคมสมัยเกาที่ยดึ
ชาติตระกูล ประกอบอาชีพจํากัด ยึดถือระบบพวก
พองและขนบธรรมเนียมประเพณี

ดานคําจํากัดดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงถูกจัดอยูในหลายประเภทของตัวชี้วัดดังกลาว
ขางตน แลวแตระดับของงานในแตละองคการ ซึ่งจะกลาวในขั้นตอนตอไป
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3. คุณสมบัตทิ ี่ดี
ของตัวชี้วัด

การกลาวถึงคุณสมบัติ

ที่ดขี องตัวชีว้ ดั มีความสัมพันธโดยตรงกับการนําไปใชในองคกร
โดยเฉพาะความสัมพันธระดับองคการ ถือเปนเรื่องสําคัญมาก
เพราะจะตองสอดคลองมาตั้งแตระดับกลยุทธ เปาหมาย นโยบาย
และแผนดําเนินงานขององคการ จนมาผูกพันถึงระดับบุคคล ผูกโยง
กันเหมือนลูกโซ ยกตัวอยาง การจัดแสดงสินคาของ Motor show
ซึ่งอาจกําหนดตัวชี้วัด “ความพึงพอใจของผูเขาชมการแสดงสินคา
ของบริษัท” หรือวัดงายๆแบบ “จํานวนคนที่มาเขาชมบูธ” การวัด
ดังนี้ อาจจะเปนตัวชีว้ ัดที่ดี แตไมตรงเปาหมายของบริษัทที่มี
เปาประสงคในการทํายอดขายใหไดมากที่สุด การที่มคี นจํานวนมาก
เดินเขามาในที่จัดแสดง ไมไดเปนคําตอบวาคนเหลานั้นจะเขามาซื้อ
สินคา อาจจะเขามาเพราะชื่นชมความอลังการ ความสวยงามของ
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ราน ความมีอัธยาศัยไมตรีที่ดี แนะนําดวยความยิ้มแยมแจมใส โดย
เฉพาะพนักงานบริการสาวสวย และที่สําคัญ เซ็กซี่ (ตรงใจผูเขียน)
ที่เปนที่ดงึ ดูดใจคนที่มาเขาชมเปนอันมาก ดังนัน้ ในเชนนี้ ตัวชีว้ ัดที่
ตรงเปากรณีนี้ จึงควรจะเปน “จํานวนคนที่จองสินคาในราน” ซึ่ง
อาจจะเปนตัวชี้วัดเพิ่มเติมขึน้ ไปนอกจากตัวชี้วัดเดิมที่มอี ยูแลวดัง
กลาว
ดังนัน้ จะเห็นวาคุณสมบัตทิ ี่ดีของตัวชีว้ ัดมีความสําคัญตอความสําเร็จขององคกร ซึ่งตอไปนีผ้ ูเขียน
จะเรียกวา “บัญญัติ 10 ประการของตัวชีว้ ัดที่ดี” จึงสามารถสรุปไดดังนี้
3.1 สอดคลองกับเปาหมายองคกร

คําวาเปาหมายองคกร จะตองแยกแยะเปาหมายใหชดั เจนวา คืออะไร โดยทัว่ ไปองคกรเอกชน จะมี
เปาหมายไวในเรื่องของผลกําไร ซึ่งจะมีความแตกตางกับองคกรของรัฐ จะมุงเนนไปดานการบริการประชาชนเปน
หลัก ดังนั้นการสอดคลองกับเปาหมายขององคกรจึงถือไดวา ปนหัวใจของการจัดทําตัวชี้วดั ทั้งหมด
3.2 มีความเกี่ยวพันของทุกระดับของการชี้วดั

ความเกี่ยวพันทุกระดับหมายถึง จะตองสอดคลองกันของการเลือกตัวชีว้ ดั (Demand) วา ตั้งแต
ระดับนโยบาย จนถึงปฏิบัติ และตัวบุคลากรนั้นเอง
3.3 มีความชัดเจนและงายตอการปฏิบัติ

ความชัดเจนและงายตอการปฏิบัติ เปนสิ่งที่สามารถกําหนดไดไมยาก เนื่องจากตัวชี้วดั ดังกลาว
โดยเฉพาะในระดับบุคคล ก็คอื ภารกิจในแตละคนที่ปฏิบัติอยูแ ลว เพียงแคเลือกใหตรงกับตัวชีว้ ัดที่ถูกกําหนดให
เปนของหนวยงาน และการกําหนดตัวชีว้ ดั ดังกลาวจะตองเปนไปตามผลของการปฏิบัตงิ านจริงๆของภาระในแตละ
บุคคลซึ่งเปนภารกิจที่แตละคนปฏิบัติอยูตามปกตินนั้ เอง
3.4 จะตองเปนเรื่องเฉพาะหรือแยกประเด็นที่จะวัดไดชัดเจน

การเลือกใชตัวชีว้ ัดในประเด็นนี้เปนเรื่องสําคัญเชนกัน เพราะตัวชี้วดั ที่จะใชไดในการวัดจะตองมี
ความละเอียดเพียงพอ แยกแยะประเด็นใหชดั เจน ตัวชี้วดั 1 ตัว ไมควรจะวัดมากกวา 1 อยาง
3.5 จะตองสะดวกในการดําเนินการ

การเลือกใชตัวชีว้ ัดเมื่อลงมือปฏิบัติ จะตองปฏิบัตไิ ดงา ยและสะดวกตอผูปฏิบัติการ ตลอดจนถึง
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ขั้นตอนการเก็บขอมูล จะตองไมสรางภาระมากนัก การเลือกใชสูตรคํานวณควรจะเปนการคํานวณทัว่ ไป เชน รอย
ละ, คาเฉลี่ย
3.6

มีเสถียรภาพในการวัด
ตัวชี้วัดบางตัว อาจจะตองใชการวัดซ้ํา ๆ กันในหลายชวงเวลาตาง ๆ กัน จะตองมีความเปน

เสถียรภาพหรือคาที่นา เชือ่ ถือไดเชนกัน
3.7

คํานึงถึงคาใชจายที่เกิดขึน้
การกําหนดตัวชี้วัดในบางครั้งอาจจะตองการใชผลลัพธที่เปนธรรม เชน การวัดความพึงพอใจ ซึ่ง

อาจจะตองใชหนวยงานภายนอกในการเก็บขอมูลซึ่งจะตองมีคาใชจายในการจัดเก็บขอมูล ดังนั้นในการกําหนดตัว
ชี้วดั ดังกลาวจะตองคํานึงถึงความคุมคาในรูปของตัวเงินและไมใชตวั เงินประกอบกัน
3.8

ตองสามารถควบคุมได
ความสามารถควบคุมไดในทางวิจัยไดกาํ หนดปจจัยในเรือ่ งนีเ้ ปนปจจัยสําคัญ โดยเฉพาะปจจัยที่

เกิดจากการควบคุมไมได ซึ่งจะไมนํามาเปนผลของการวิจยั ในแตละกรณี ในดานตัวชี้วัด การเลือกตัวชี้วดั จะตอง
คํานึงถึงจุดนี้เชนกัน อาจจะคํานึงถึงปจจัยภายในองคการที่มีการควบคุมไดทั้งหมดหรือสวนใหญ เพราะอยางนี้แลว
อาจจะไมสามารถสรุปผลตัวชี้วดั ได
3.9 ตองไมกระทบตอพฤติกรรมของลูกคา

ตัวชี้วัดทีก่ ําหนดไมควรจะทําใหเกิดผลกระทบของตัวบุคคล ซึ่งจะกอใหเกิดการหลบเลี่ยงหรือปด
ความรับผิดชอบ โดยการผลักภาระไปสูบุคคลที่ไมเกีย่ วของ
3.10 ตองกอใหเกิดการพัฒนาภายในองคกร

ดังกลาวขางตน การกําหนดตัวชีว้ ัดจะตองใหสอดคลองกับเปาหมายขององคกร ดังนั้นการกําหนด
ตัวชี้วัดในระดับบนลงมาจะตองคํานึงถึงการกอใหการสนับสนุนใหการพัฒนาของบุคลากรในสวนของการเรียนรู
ความสามารถในการทํางาน การปรับปรุงงาน ซึ่งจะสงผลใหเกิดการพัฒนาองคกรที่ดขี ึ้น
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4. แนวคิดการจัด
ทําตัวชี้วัดระดับ
บุคคล

ผูเขียนขอเรียบเรียงแนวคิดการทําตัวชี้วดั

ระดับบุคคลมาจาก
http://www.rayong.go.th/Strategy/IPA_11/page11_49.html
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
การจัดทําตัวชีว้ ดั ระดับบุคคล จะดําเนินการภายหลังจากการจัดทําตัวชีว้ ดั ระดับสํานัก/กอง/กลุม
งาน/ฝาย เสร็จสิ้นแลว และควรจัดกลุมงาน/สายงาน (Job Family) ภายใตสํานัก/กอง/ กลุม งาน/ฝาย โดยจัดบุคลากร
ที่อยูใ นตําแหนงเดียวกัน ลักษณะงานคลายกัน ที่มีหนาที่ใกลเคียงกันไวดว ยกัน แลวจึงทําการถายทอดตัวชีว้ ดั สู
ระดับบุคคล
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บทบาท หนา ที่ ของบุคคล
ที่สนับสนุนตอเปาประสงค
และตัว ชีว้ ัดของผูบงั คับบัญ ชา

บทบาท หนาที่งาน ของบุคคล
(Job Description)

งานที่ไดรับ
มอบหมาย
เปนพิเศษ

เปาประสงคในระดับ
บุคคล

ตัวชีว้ ัดในระดับบุคคล

4.1

แนวทางการถายทอดตัวชี้วัดระดับบุคคล
การกําหนดแนวทางการถายทอดตัวชี้วดั ระดับบุคคล มีการผสมผสานระหวาง

- การพัฒนางานตามบทบาท หนาทีร่ ะดับบุคคลที่สนับสนุนตอเปาประสงคและตัวชี้วัดของผูบังคับ
บัญชา
- การพัฒนางานตามบทบาทหนาที่และภารกิจในงานประจําแตละบุคคล
- การใหความสําคัญกับงานที่ไดรับมอบหมายเปนพิเศษ
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โดยแนวทางการจัดทําตัวชี้วดั ระดับบุคคล มีแนวทางดําเนินการ ดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 ยืนยันหนาที่ของบุคคล เปนการยืนยันหนาที่ของบุคคลจากหนาที่งานตามที่ไดระบุไวในราย
ละเอียดการกําหนดตําแหนง (Job Description) เพื่อแสดงรายละเอียดหนาที่และความรับผิดชอบหลักๆ ของแตละ
บุคคลหลังจากนัน้ จึงดําเนินการจัดกลุมงานที่มีลักษณะเหมือนกันเขาเปนกลุมงาน/สายงาน (Job Family) และสรุป
ความรับผิดชอบหลักแตละกลุมงานใหชัดเจน เพื่อใหสะดวกตอการจัดทําเปาประสงคและตัวชี้วดั ระดับบุคคล
ขัน้ ตอนที่ 2 กําหนดเปาประสงคที่บุคคลมีสวนผลักดันเปาประสงคของผูบ ังคับบัญชา พิจารณา
เปาประสงคของผูบังคับบัญชาทีก่ ลุมงาน/สายงานนัน้ ๆ มีสวนเกีย่ วของโดยใชรายละเอียดการกําหนดตําแหนงเปน
หลักในการพิจารณาวา ในตําแหนงงานนัน้ ๆ มีสวนเกี่ยวของกับเปาประสงคของผูบังคับบัญชาอยางไรบาง และ
กําหนดเปาประสงคที่บุคคลมีสวนผลักดันเปาประสงคของผูบังคับบัญชาใหบรรลุเปาหมาย
ขัน้ ตอนที่ 3 กําหนดเปาประสงคเพิ่มเติมตามหนาที่ พิจารณาความรับผิดชอบหลังจากขัน้ ตอนที่ 1 เทียบ
กับเปาประสงคของผูบังคับบัญชาที่บุคคลมีสวนผลักดันจากขัน้ ตอนที่ 2 หากเปาประสงคที่บุคคลรับจากผูบังคับ
บัญชายังไมครอบคลุมความรับผิดชอบหลักใหกําหนดเปาประสงคที่ตองการพัฒนาหรือมุงเนนเพื่อใหงานตาม
ความรับผิดชอบมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ขัน้ ตอนที่ 4 กําหนดเปาประสงคเพิ่มตามงานทีไ่ ดรบั มอบหมายพิเศษ หากบุคคลมีหนาที่ที่ไดรับมอบ
หมายพิเศษ ควรนํามาพิจารณาวางานทีไ่ ดรับมอบหมายพิเศษนั้น เปนสวนหนึ่งของเปาประสงคที่ผลักดัน
เปาประสงคของผูบังคับบัญชาและเปาประสงคของหนาที่ที่มอี ยูแ ลวตามขั้นตอนที่ 2 และขัน้ ตอนที่ 3 หรือไม หาก
เปาประสงคที่มีอยูยงั ไมครอบคลุมงานที่ไดรับมอบหมายพิเศษ ควรกําหนดเปาประสงคเพิม่ เติมตามงานทีไ่ ดรบั
มอบหมายพิเศษ
ขัน้ ตอนที่ 5 กําหนดตัวชี้วัดในแตละเปาประสงค ทุกเปาประสงคที่จัดทําขึ้นใน ขั้นตอนที่ 2, 3 และ 4 ตอง
สามารถวัดและกําหนดเปาหมายของความสําเร็จได เพือ่ ใหผูรับผิดชอบทราบวาเปาประสงคที่กําหนดไวนั้น
ประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม
นอกจากนี้ การกําหนดตัวชี้วดั ของบุคคลตองคํานึงถึงความสอดคลองกับตัวชี้วัดระดับสํานัก/กอง/กลุม งาน/
ฝาย ดวย หากบุคคลเปนผูผลักดันในตัวชี้วัดของเปาประสงคของสํานัก/กอง/กลุม งาน/ฝาย ทีไ่ ดคดั เลือกในขั้นตอน
ที่ 2 บุคคลสามารถนําตัวชี้วดั ของสํานัก/กอง/กลุม งาน/ฝาย ดังกลาวมาใชไดเลย ในกรณีที่เปนตัวชี้วัดรวม หรืออาจ
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จะนําตัวชี้วดั รวมมาปรับใหเปนตัวชี้วัดเฉพาะก็ไดั แตถาบุคคลนั้นเปนผูสนับสนุนหรือเปนผูรับผิดชอบเพียงบาง
สวน ตองสรางตัวชี้วัดขึน้ มาใหม
4.2

แผนผังแสดงขั้นตอนการจัดทําตัวชี้วดั ระดับบุคคล

จากในแนวคิดดังกลาว ผูเขียนนํามาจัดทําเปนแผนผังแสดงขั้นตอนการดําเนินการที่เห็นไดงาย ๆ ดังนี้
1.1 สํารวจงานที่ตวั เองปฏิบัติอยูจริงโดยมีที่มาจาก
- งานที่เกิดจากนโยบาย แผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติราชการ
ของหนวยงาน
ยืนยันหนาทีต่ ัวเอง

- งานตามหนาที่
- งานที่ไดรับมอบหมายพิเศษ
1.2 จัดสรุปงานตามขอ 1.1 แลวจัดลําดับตามลําดับความสําคัญเรือ่ ยลง
มาตั้งแตขอแรกจนถึงขอสุดทาย

2.1 การเลือกงานตามหัวขอ 1.1 เปนตัวชี้วัดแตละคนอยูที่เปาหมายวาจะ
เลือกหัวขอ ตาม 1.2
ทําเปนตัวชีว้ ัด

กําหนดไวกตี่ วั ซึ่งกําหนดไวให 4-7 ตัวดวยกัน ความสําคัญจึงอยูว า
จะเลือกกี่ตวั จึงเหมาะสม จึงตองกลับไปดูวาตัวชี้วดั ที่จะเลือกนั้น
ครอบคลุมงานหลักที่มีการปฏิบัติอยูประจําหรือไม งานใดไมได
ปฏิบัติประจํา แตมีความสําคัญก็ตองนํามาจัดทําตัวชี้วัดดวย ดังนั้น
จํานวนตัวชีว้ ดั ความสําคัญจึงอยูต รงนี้
การใหน้ําหนักของตัวชี้วดั มีความสําคัญถึงผลลัพธของตัวชี้วดั
ซึ่งในปจจุบันถูกใหมคี าระหวาง 10% - 30% หากเลือกการถวง

การใหน้ําหนัก
ของตัวชีว้ ัด

น้ําหนักไมดีกจ็ ะทําใหผลลัพธเกิดผลเสียได ดังนั้น การเลือกตัวชี้วดั
มากกวา 4 ตัวก็จะทําใหน้ําหนักของตัวชี้วัดก็จะสามารถกระจายได
มาก ทําใหความเสี่ยงนอยลง แตอยางไรก็ตาม สุดทายแลวก็จะตอง
ทําความเขาใจกับผูกํากับตัวชีว้ ดั ของแตละคนดวย
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หลายคนไมใหความสําคัญของแบบประเมินผลสัมฤทธิ์
ของงาน ซึง่ ตอไปจะเรียกวา Template เมื่อเลือกตัวชี้วดั ก็จะไม
การใหความสําคั ญ
ของ แบบประเมินผล
สัมฤทธิ์ของงาน
(Template)

ไดกําหนด Template การกําหนด Template เปนเสมือนสัญญา
ประชาคมที่ถูกบันทึกระหวางผูกํากับตัวชีว้ ัดกับผูทําตัวชีว้ ดั วา
ในการเลือกตัวชี้วัด ดังนี้ มีเงื่อนไขรายละเอียดอะไรบาง ก็
สามารถบันทึกลงใน Template ไดทันทีและจะกลายเปนคูม ือใน
การประเมินผลตอไปของผูกํากับตัวชี้วัด

ในการจัดทําแบบฟอรมมาตรฐานมีความสําคัญอยาง
ยิ่งในการรายงานผลการปฏิบัติงานในแตละตัวชี้วัดเพราะจะนํา
การจัดทําแบบฟอรม
ในการดําเนินงานตาม
ตัวชีว้ ัด

ไปสูการเสนอรายงานผลการประเมินตัวเอง (Seft Assessment
Report) หรือเรียกวา SAR ในการจัดทําแบบฟอรมดังกลาวก็
ควรจะเปนแบบสรุปของการประชุมหรือสัมมนาของผูปฏิบัติจริง
จะไดไมมปี ญหาทางดานการใชงานจริง

เปนขัน้ ตอนสุดทายของการจัดทําตัวชี้วดั ระดับ
การรายงานผลการประเมิน
ตัวเอง ( Seft Assessment

Report )''SAR''

บุคคลจะเปนการชีแ้ จงผลการปฏิบัติงานตามตัวชีว้ ัดที่ถูก
เลือกในแตละคนเพื่อใหผูกํากับตัวชี้วดั สามารถติดตามผล
การปฏิบัติงานของผูถกู ประเมินได
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5. รายละเอียดตัว
ชี้วัดตามกรอบ
การประเมินผล
การปฏิบัติ
ราชการ (กพร.)
(Template)
แบบฟอรมประเมินผลสัมฤทธิ์ (Template) เปนแบบรายละเอียด
ของการจัดทําตัวชีว้ ัด ซึ่งจัดทําโดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบบริหารราชการ (กพร.) สําหรับใชประกอบการประเมินผล
ดังนั้นการกรอกในรายละเอียดแตละขัน้ ตอนจึงเปนสิ่งสําคัญโดย
เฉพาะผูถูกประเมิน
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รายละเอียดตัวชีว้ ดั ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัตริ าชการ
ตัวชีว้ ัดที่ 3 :
ความหมายของตัวชี้วัด

วัตถุประสงคของตัวชีว้ ดั
สูตรในการคํานวน

เกณฑการใหคะแนน
หนวยที่วัด
น้ําหนัก
ความถี่ในการเก็บขอมูลและรายงาน
กระบวนการจัดเก็บขอมูล
ผูจัดเก็บขอมูล
ผูตั้งเปาหมาย
ผูรับผิดชอบตัวชี้วดั
ขอมูลปฐาน (ปงบประมาณ 52)
เปาหมาย (ปงบประมาณ 53)
เงื่อนไข
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5.1

ความหมายของตัวชีว้ ัด
เปนการอธิบายถึงรายละเอียดของตัวชี้วดั วามีความหมายอยางไร เสมือนกับเปนขอตกลงระหวางผู

ทําตัวชีว้ ดั ระหวางกัน เพื่อจะไดกําหนดใหชัดเจนวามีเงื่อนไขอะไรบาง เมื่อมีการประเมินในแตละรอบจะไดเขาใจ
ความหมายตรงกัน อาจจะเปนคําจํากัดความและรายละเอียดเพิ่มเติมของตัวชี้วัดก็ได
5.2

วัตถุประสงคของตัวชี้วดั
เปนการแสดงถึงเปาหมายสุดทายของตัวชีว้ ดั วาคืออะไร มักจะใชคําขึ้นตนวา ความสําเร็จใน

การ......., ความรวดเร็วในการ......,ความพึงพอใจในการ.......เหลานี้เปนตน
5.3

สูตรในการคํานวณ
เปนการแจงรายละเอียดที่มาของหนวยวัดในกรณีที่เปนรอยละ, อัตราสวน , สัดสวน และคาเฉลี่ย

นั้นหมายความวา การที่จะไดถึงผลลัพธของตัวชี้วดั จะตองนําขอมูลมาคํานวณ จึงจะไดผลลัพธ ซึ่งในบางครั้งก็จะ
สรางปญหาใหกับผูกําหนดตัวชี้วดั มากพอควร จึงควรจะคํานึงถึงการใชสูตรในตัวชี้วดั มากพอสมควร แตอยางไร
สูตรการคํานวณจะตองสอดคลองกับวิธีการวัดผลของตัวชีว้ ัดดวย
5.4

เกณฑการใหคะแนน
เปนเสมือนการวางกติกากันกอนลงสนามวาจะมีขอตกลงกันอยางไรบาง สวนสําคัญของเกณฑการ

ใหคะแนนของตัวชี้วดั จะประกอบดวย
–

ชวงการปรับเกณฑจะคิดอยางไร

–

รายละเอียดของผลสําเร็จของตัวชีว้ ดั ในแตละระดับตัง้ แต 1-5

–

โดยสวนใหญแลวทั้งสองสวนจะมีความสัมพันธกนั โดยตรงในแตละกรณียกเวนกรณีตัวชีว้ ดั
ที่ใชหนวยวัดที่เปนแบบ Milestone ก็จะไมมีการใชชวงปรับเกณฑ แตจะใชรายละเอียดของ
การทํากิจกรรมเปนการปรับเกณฑแทน ชวงการปรับเกณฑสว นใหญที่ใชกนั มากก็จะเปน +
รอยละ , + จํานวน แลวแตกรณี

5.5

หนวยวัด
เปนหัวใจสําคัญของตัวชี้วัดทั้งหมด บางครั้งเราเรียกวา คาของตัวชี้วดั บาง คาเปาหมายบาง แลวแต

จะเรียก ดังนี้
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1) จํานวน เปนหนวยวัดที่มีมาตั้งแตเกิดทุกคน เปนตัวชี้วัดทีง่ ายที่สด
ุ วัดเชิงปริมาณ การนับจะตอง

คูกับหนวยนับดวย เชน พิมพเอกสารจํานวน 5 แผน, ตรวจซอมอุปกรณสื่อสาร จํานวน 5 ครั้ง
2) รอยละ เปนการวัดการเปรียบเทียบของสิ่งเดียวกันโดยเปรียบจากคาของ 100
3) อัตราสวนเปนการเปรียบเทียบตั้งแต สองสิ่งที่แตกตางกันแลวลดทอนใหต่ําสุด
4) สัดสวน เปนการเปรียบเทียบสวนเดียวกับสวนใหญทั้งหมด แลวลดทอนใหต่ําสุด
5) ระดับเปนการวัดความสําเร็จของงานตามคาคะแนนตามระดับเปาหมาย
6) คาเฉลี่ยเปนการนําเอาจํานวนรวมของสิ่งที่ตองการเฉลี่ยแลวหารดวยจํานวนกลุมหรือจํานวน

หนวยที่เราตองการเฉลี่ย เชน เวลาเฉลีย่ ของการตรวจซอม = ผลรวมของเวลาตรวจซอม
ผลรวมของจํานวนครั้งการตรวจซอม
5.6

น้ําหนัก
เปนการใหความสําคัญของตัวชี้วดั ที่ถกู เลือกมาใชชี้วดั การใหน้ําหนักมากสําหรับตัวชีว้ ดั ตัวไหน

แสดงถึงวาตัวชี้วัดนั้นควรจะเปนตัวชี้วดั ที่มีความสําคัญ และบรรลุเปาหมายขององคการใหสําเร็จได เปาหมายจาก
ประสบการณของผูเขียน พบวามีหลายคนไมทราบความสําคัญดังกลาว มักจะใหน้ําหนักของตัวชี้วดั เทาๆ กัน ซึง่ จะ
เสี่ยงตอผลการปฏิบัติงานได
5.7

ความถี่ในการเก็บขอมูลและรายงาน
เปนการกําหนดระยะเวลาในการเก็บขอมูล โดยสวนมากจะถูกกําหนดใหสอดคลองกับชวงเวลา

การวัด สวนใหญจะประกอบดวย รายเดือน/ไตรมาส/6 เดือน
5.8

กระบวนการจัดเก็บขอมูล
เปนการรวบรวมหลักฐานตาง ๆ ของการเก็บขอมูลวามีที่มาอยางไร เปนการสนับสนุนความนาเชื่อ

ถือของตัวชี้วัดใหมคี ณ
ุ คามากยิง่ ขึ้น สวนใหญก็จะเปนเอกสารการดําเนินงานตาง ๆ ในภารกิจ เชน หนังสือนัดการ
ประชุม,รายงานการประชุม,รูปถาย,แบบประเมินผลตางๆ,หนังสือขอบคุณการใชงาน,แบบฟอรมรายงานผลการ
ปฏิบัตงิ าน ซึ่งมีหลักสําคัญอยูวาหลักฐานที่จดั เก็บเพื่อนํามาใชอางอิงในการประเมินผลนั้นจะตองสอดคลองกับตัว
ชี้วดั
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จัดเก็บขอมูล

5.9

แลวแตกรณีของตัวชี้วดั แตละตัว อาจจะเปนผูเกีย่ วของกับตัวชี้วดั หรือเปนบุคคลภายนอก
ก็ได แตจะตองเปนผูไดรับมอบหมายใหทําหนาที่รวบรวมขอมูลการการดําเนินงานของตัวชี้วัด พรอมใหระบุเบอร
โทรศัพทในการติดตอดวย
ผูต ั้งเปาหมาย

5.10

สวนใหญจะเปนผูบังคับบัญชาของผูจดั เก็บขอมูล (เฉพาะในกรณีที่เปนผูใ ตบังคับบัญชา)
พรอมระบุเบอรโทรศัพทในการติดตอดวย
5.11

ผูร ับผิดชอบตัวชี้วัด
คือตัวบุคคลที่เลือกใชตวั ชี้วดั นีใ้ นการประเมินผลการทํางานของตน พรอมระบุเบอร

โทรศัพทในการติดตอดวย
5.12

ขอมูลปฐาน
เปนหัวขอสําคัญที่ผูจัดทําตัวชี้วดั ตองใหความสําคัญ เพราะจะเปนขอมูลการปฏิบัตงิ านที่

ผานมาในปกอน ๆ ซึ่งจะตองใชในการกําหนดคาตางๆ ของตัวชี้วัด และเปนพื้นฐานในการดําเนินการตอในปตอไป
5.13

เปาหมาย
เปนความคาดหวังในปที่ใชตัวชี้วัดตัวนี้วา มีเปาหมายเปนที่คาดหวังไวอยางไร สวนใหญ

แลวจะกําหนดไดงายในหนวยวัดตางๆ ยกเวนหนวยวัดที่ปนแบบ Milestone และมีการวัด 2 รอบในแตละป ซึง่ ใน
แตละรอบจะตองมีการนําคาระดับมาคํานวณ จึงจะไดตรงตามความเปนจริง
5.14

เงื่อนไข
เปนขอสุดทายซึ่งเปนการกําหนดใหชัดเจนระหวางผูตั้งเปาหมายกับผูรบั ผิดชอบตัวชี้วัด

โดยระบุใหตรงกันวาจะมีเงื่อนไขอะไรบางทีจ่ ะตองปฏิบัติ ปฏิบัติอยางไร และมีอะไรบางที่ปฏิบัตไิ มได ระยะเวลา
เริ่มตนและจบลงเมือ่ ไร รวมทั้งขอตกลงอื่นๆ ก็ควรจะระบุในเงื่อนไขใหหมด พูดกันงายก็คือเงื่อนไขที่จะทําไหเกิด
ผลสําเร็จของตัวชี้วัด แตที่จะตองระมัดระวังก็คอื จะตองไมใชเงือ่ นไขที่จะชวยใหผูทําตัวชี้วดั ในเรื่องเฉพาะตัว
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