
สรุปบทเรียน หลักสูตร การกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคลสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
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ผานการพัฒนาทางไกลดวยระบบการฝกอบรมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (e-Training) 
 

 
เนื้อหาของหลักสูตร มีทั้งหมด 4 หัวขอหลัก คือ  

1. สรางความเขาใจหลักสูตรเบื้องตน 
2. ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานของกรมพัฒนาที่ดิน 
3. การกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคล 
4. Workshop การวิเคราะหงานเพ่ือกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคล 

 
สรางความเขาใจหลักสูตรเบื้องตน 

๑.๑ ความหมายของการบริหารผลการปฏิบ ัติราชการ การบริหารผลการปฏิบัติราชการ คือ 
กระบวนการอยางตอเนื่องของการระบุ วัดผลและพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคคลและทีมงาน และเชื่อมโยงผล
การปฏิบัติงานกับเปาหมายเชิงยุทธศาสตรของ องคการ มีลักษณะสำคัญ ดังนี ้ 

๑) เปนกระบวนการตอเนื่อง การบริหารผลการปฏิบัติงานเปนสิ่งท่ีตองดำเนินไปเรื่อย ๆ เปน 
กระบวนการที่ไมมีที่สิ้นสุดของการกำหนดเปาหมายและวัตถุประสงค การสังเกตผลการปฏิบัติงาน การสอน
งานและการใหขอมูลยอนกลับ  

๒) สอดคลองกับเปาหมายเชิงยุทธศาสตร การบริหารผลการปฏิบัติงานเปนเครื่องมือที่ชวย
ให ผูบังคับบัญชาแนใจไดวา กิจกรรมที่ลูกนองของตนทำมีความสอดคลองและเหมาะสมกับเปาหมายของ
องคการ  

๑.๒ วัตถุประสงคของการบริหารผลการปฏิบัติราชการ การที่องคการนำระบบการบริหารผลการ
ปฏิบัติราชการมาใชมีวัตถุประสงคไดหลายประการ ดังนี้  

๑) วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ วัตถุประสงคประการแรกของระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
คือ เพื่อชวยใหเกิดการบรรลุเปาหมายขององคการ โดยการเชื่อมโยงเปาหมายขององคการ เขากับเปาหมาย
สวนบุคคล  

๒) ว ัตถุประสงคเชิงการบริหาร ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานจะจัดใหมีข อมูล
สารสนเทศท่ี เปนประโยชน และเท่ียงตรงสำหรับการตัดสินใจเก่ียวกับบุคลากร  

๓) วัตถุประสงคเชิงขอมูลสารสนเทศ ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานจะเปนเครื่องมือที ่
สนับสนุนหรือผลักดันเรื่องการสื่อสารที่สำคัญภายในองคกร  

๔) วัตถุประสงคเชิงการพัฒนา การใหขอมูลยอนกลับ คือ สวนประกอบสำคญัของการนำ
ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานไปใชใหเกิดผลที่ดี  

๕) วัตถุประสงคเชิงการบำรุงรักษาองคกร ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานเปนการ 
จัดเตรียมขอมูลสารสนเทศท่ีจะใชในการวางแผนการทำงาน และจัดสรรทรัพยากรมนุษย  

๖) วัตถุประสงคเชิงเอกสาร ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานจะชวยในการรวบรวมขอมูล 
สารสนเทศท่ีเปนประโยชน ในการสนับสนุนระบบงานดานเอกสาร  

 
 



๑.๓ ประโยชนของการบริหารผลการปฏิบัติราชการ การนำระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานไปใชมี
ประโยชนหลายประการ ไดแก  

๑) ทำใหเปาหมายองคการมีความชัดเจน เปาหมายขององคการจะถูกทำใหชัดเจนขึ้น และ
ถูกถายทอดจากระดับองคการสูระดับบุคคล  

๒) ทำใหมีการระบุถึงสิ่งที่ตองทำ ทำใหงานมีความชัดเจนมากขึ้น ในการประเมินผลงานจะมี
การระบุและทำใหงานชัดเจนข้ึน  

๓) สงเสริมใหเกิดการวิเคราะห และพัฒนาตนเอง ผูที ่มีสวนเกี่ยวของในระบบการบริหาร  
ผลการ ปฏิบัติงานจะไดรับการพัฒนาใหมีความเขาใจตนเองมากยิ่งขึ้น ทราบถึงจุดแข็ง จุดออนของตน ซึ่งจะ
สงผลดีตอองคการทำใหองคการเกิดการพัฒนาในท่ีสุด  

๔) ทำใหการทำงานมีความยุติธรรมและเหมาะสม ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานจะชวย
ใหไดขอมูลเก่ียวกับผลการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถนำมาใชใหเกิดประโยชนทางการจัดการ  

๕) บุคลากรมีความสามารถมากขึ้น ระบบบริหารผลการปฏิบัติงานชวยลดความไมชัดเจน   
ในการประเมินผล และเปนเครื่องมือในการจัดทำแผนการพัฒนา  

๖) มีการบริหารเวลาที่เหมาะสม ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานจะทำใหเห็นถึงการใช
เวลาอยางมีประสิทธิภาพ ตองมีการระบุระยะเวลาในการแกไขปญหาใหชัดเจนในการประเมินผล  
 
KPI คืออะไร 

KPI เปนตัวยอมาจากคำวา Key Performance Indicator ซึ่งก็แปลไดวา “ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ” 
เปนตัววัดคุณคาที่ประเมินผลออกมาเปนตัวเลข/จำนวน/ปริมาณไดชัดเจน 

 K > Key : หัวใจหลัก, เปาหมายหลัก, กุญแจสำคัญของความสำเร็จ 
 P > Performance : ประสิทธิภาพ, ประสิทธิผล, ความสามรถในการทำงาน 
 I > Indicator : ดัชนีชี้วัด, ตัวชี้วัด 

 
ประเภทของดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 

1. การวัดผลทางตรง : ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ประเภทนี้จะแสดงผลออกมาโดยตรงอยางชัดเจน 
ไมตองตีความใดๆ ตัวเลขบงบอกคาตามความเปนจริง และมีหลักฐานตรวจสอบได มาตรวัดจะอยูในระดับ 
Ratio Scale  

2. การวัดผลทางออม : ดัชชีชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ประเภทนี้จะไมแสดงผลออกมาโดยตรงอยาง
ชัดเจน จะตองวัดโดยผานกระบวนการทางสมองเพ่ิมเติม เชน การวัดทัศนคต,ิ ความรู, บุคลิกภาพ เปนตน  
 
KPI วัดไดหลายมุมมอง 

 Positive KPI : ดัชนีวัดความสำเร็จในเชิงบวก จะเปนการกำหนดเกณฑการประเมิลผลในแงดี 
 Negative KPI : ดัชนีวัดความสำเร็จในเชิงลบ จะเปนการกำหนดเกณฑการประเมินผลโดยใช

ขอบกพรอง, ปญหา, จุดดอย, หรือเกณฑท่ีกอใหเกิดความเสียหาย มาเปนบรรทัด 
 
หลักการ SMART นั้นเปนแนวคิดที่นิยมสำหรับการนำมาตั้งเปาหมายตลอดจนวัตถุประสงคใน “ดัชนี

ชี้วัดความสำเร็จ (KPI)” รวมถึงเปนตัวตรวจสอบที่ดีในคราวเดียวกันดวย ซึ่งหลักการ SMART นั้นประกอบไป
ดวย 



 S : Specific – เฉพาะเจาะจง 
 M : Measurable – สามารถวัดได 
 A : Achievable – บรรลุผลได 
 R : Realistic – สมเหตุสมผล สอดคลองสถานการณความเปนจริง 
 T : Timely – กำหนดชวงเวลาที่ชัดเจน 

 
สิ่งสำคัญอยางยิ่งของการวัดผลก็คือการกำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจน มีระยะเวลาในการทำงานใน

กระบวนการตางๆ เพ่ือนำมาวัดผลหากไรกรอบเวลาที่ชัดเจนการวางแผนก็จะลมเหลวได และไมมีแรงกระตุนที่
ดีในการทำงานดวย 
 
วิธีการกำหนดตัวชี้วัดหลักใน KPI 

การที่ KPI จะมีประสิทธิภาพที่ดีหรือไมนั้นสวนหนึ่งขึ้นอยูกับการกำหนดตัวชี้วัดหลักที่มีสวนสำคัญตอ
การประเมินผลการปฏิบัติงานอยางยิ่ง เพราะตัวชี้วัดนั้นจะเปนเกณฑตลอดจนมาตรฐานของการประเมินผล
นั่นเอง การกำหนดตัวชี้วัดนั้นตองพิจารณาใหเหมาะสมและรอบคอบ  
 
แรงจูงใจ 

ตัวชี้วัดที่ดีตองสรางแรงจูงใจใหอยากบรรลุเปาหมาย : ตัวชี้วัดที่ดีนั้นไมควรยากหรืองายจนเกินไป 
และตองควรคำนึงถึงการบรรลุเปาหมายใหได 

1. กำหนดตัวชี้วัดหลักระดับองคกร (organization indicators) : การกำหนดเปาหมายขององคกร
ตลอดจนนโยบายหลักเปนสิ่งสำคัญอันดับแรกที่สุดที่แตละองคกรจะตอง 

2. กำหนดตัวชี้วัดหลักในระดับหนวยงาน (Department indicators) : หลังจากมีตัวชี้วัดหลักของ
องคกรแลว ก็ตองลงมากำหนดตัวชี้วัดในระดับหนวยงานยอยลงมา และตองใหสอดลองกับตัวชี้วัดหลัก 

3. กำหนดตัวชี้วัดในระดับรายบุคคล (Department indicators) : ตัวชี้วัดระดับรายบุคคลนั้นถึงแม
จะเปนหนวยยอยที่สุดแตก็มีความสำคัญที่สุด  

4. กำหนดตัวชี้วัดรอง (Secondary indicators) : นอกจากตัวชี้วัดหลักซึ่งเปนการวัดประสิทธิภาพ
ของการทำงานโดยตรงแลว เราควรมีตัวชี้วัดรองเพ่ือรองรับดวย  
 
ประโยชนของ KPI 

1. ประเมินผลและชี้วัดประสิทธิภาพการทำงานของบุคคลแตละตำแหนง วาสามารถบรรลุวัตถุประสงคที่
วางไวไดหรือไม หรือควรปรับปรุงอะไร 

2. ชี้วัดความสำเร็จขององคกรวาสามารถบรรลุเปาหมายที่องคกรวางไวไดหรือไม 
3. ใชประเมินผลที่มีประโยชนตอการพิจารณาเพ่ิมอัตราจางหรือโบนัสประจำป 
4. วัดผลเพ่ือตรวจสอบขอบกพรองแลวแกไข 
5. นำผลมาใชในการวางแผนงานตลอดจนแผนการลงทุน ไปจนถึงประเมินงบประมาณในปหนาได 
6. ใชเปนเกณฑพิจารณาในการตั้ง KPI ในปถัดไป 

 
-------------------------------------------------------------------- 

 


