
 

  

ตัวช้ีวัด (Indicator) เปนเครื่องมือในการบริหารงานอยางหนึ่งไมวาจะเปนการบริหารโครงการ

หรือบริหารองคการในทุกระดับ ทั้งองคกรภาคเอกชนและภาครัฐ การบริหารงานที่ขาดตัวช้ีวัดหรือมีตัวช้ีวัด

ที่ไมเหมาะสมจะทําใหผูบริหารไมทราบขอเท็จจริงหรือปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น ซ่ึงอาจจะนําไปสูความ

ลมเหลวของการดําเนินงานได ดังนั้นในการดําเนินงานกิจกรรมตางๆ ภายใตโครงการหรือตามภารกิจของ

องคกรจําเปนที่จะตองมีการกําหนดตัวช้ีวัดใหชัดเจน เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผูที่เกี่ยวของ

และผลที่ไดจากการดําเนินงานเปนระยะๆ ซ่ึงจะทําใหสามารถแกไขปญหาไดทันตอเหตุการณหรือใชผล

การประเมินที่ผานมาเปนแนวทางในการวางแผนการปฏิบัติงานใหดียิ่งขึ้นในโอกาสตอไป 

1.ความเปนมาของตัวชี้วัด  

 มนุษยใชตัวช้ีวัดมาตั้งแตดึกดําบรรพ โดยเฉพาะตัวช้ีวัดทางกายภาพในเชิงคุณลักษณะ  

เชน  ความรอน   ความไกล   ความหนัก   เปนตน   ตอมาตัวช้ีวัดเชิงคุณลักษณะจํานวนมากได รับ 

การกําหนดใหเปนเชิงปริมาณที่ไดรับการยอมรับเปนมาตรฐานสากล เชน องศาเซลเซียส  กิโลเมตร 

กิโลกรัม   เปนตน  การวัดลักษณะหนึ่ งอาจมีตัว ช้ีวัดไดมากกว าหนึ่ ง  เชน  องศาเซลเซียสและ 

ฟาเรนไฮต  กิโลเมตรและไมล  กิโลกรัมและปอนด  เปนตน  ซ่ึงสามารถเปรียบเทียบคาระหวางกันได 

อยางเปนมาตรฐานสากล  ตอมาตัวช้ีวัดทางเศรษฐกิจในเชิงคุณลักษณะ เชน  ความรวย  ความสูญเสีย 

ในทรัพยสิน ไดถูกกําหนดเปนมูลคาทางการเงิน  ตัวช้ีวัดที่มีหนวยวัดเชิงปริมาณอาจใหกันในระยะ 

เวลาสั้นหรือยาวได  เชน หนวยวัดที่เปนคืบหรือศอกไมไดรับการใชทั่วไป  แตหนวยวัดที่เปนวาและเปนไร

ไดรับการใชเปนมาตรวัดเนื้อที่ในบางประเทศและสามารถปรับคาเปนเคอรและตารางเมตรได  

 ตั้งแตป   1960 นักวางแผนและนักบริหารซึ่งไดแนวความคิดการบริหารจัดการโดย 

เนนจุดหมายปลายทาง (Management By Objective)  ไดพัฒนาตัวช้ีวัดเพื่อการดําเนินงานของโครงการ โดย

กําหนดตัวช้ีวัดผลงานหรือผลผลิตจากการปฏิบัติงาน (Performance Indicators) เพื่อวัดประสิทธิภาพ 

(Efficiency)  และผลิตภาพ  (Productivity)   ดวยตัวช้ีวัดซึ่งมีคาเปนอัตราสวน  (Ratio) และสัดสวน 

(Proportion)  ในรูปตางๆ ไดแก ปริมาณผลผลิตภายในชวงเวลาที่กําหนด   (เชน นักศึกษาที่ สําเร็จ 

การศึกษาตอป)  ความประหยัด (เชน ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงกิโลเมตรตอลิตร)  คุณภาพ (เชน ผลผลิตตอ

ไร)  ความรวดเร็ว (เชน ความเร็วเปนกิโลเมตรตอช่ัวโมง)  เปนตน  และยังคงเปนหลักในการกําหนดตัวช้ีวัด

การกําหนดตัวชี้วัด 



ผลงานหรือผลผลิตจาการปฏิบัติงาน (Performance Indicators)  มาจนกระทั่งปจจุบันนี้ (อางอิง: สํานัก

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี. คูมือการจัดทําตัวช้ีวัดตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐของรัฐธรรมนูญแหง 

ราชอาณาจักรไทย (ฉบับแกไขปรับปรุงครั้งที่ 1  ป พ.ศ.  2544)) 

2. ความหมายของตัวชี้วัด  

คําวา “Indicator” ในภาษาไทยมีการใชคําอยางหลากหลาย เชน ตัวช้ีวัด ตัวช้ี ตัวช้ีนํา ดัชนี และ

เครื่องชี้วัด เปนตน คําเหลานี้ถูกใชเปนมาตรฐานทางสถิติ หรือเคร่ืองชี้สภาวะบางอยางเพื่อใชวิเคราะห

เกี่ยวกับสภาพการณหรือภาวะการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับปจจัยการผลิต กระบวนการ

ดําเนินงาน การใชทรัพยากรที่มีอยูหรือผลผลิต หรือผลลัพธที่เกิดขึ้น ในที่นี้ขอใชคําวา “ตัวช้ีวัด” ซ่ึงเปนคํา

กลางๆ สําหรับสื่อความหมายถึง “Indicator”  

คํานิยามของ “ตัวช้ีวัด” ไดมีผูใหความหมายไวอยางหลากหลาย ขอยกตัวอยางเปนแนวทาง

ของความหมายของตัวช้ีวัด ดังนี้ 

The American Heritage Dictionary (1972) ไดนิยามตัวช้ีวัดวาหมายถึง ขอความที่ใชบงบอก

หรือเครื่องมือที่ใชติดตามการดําเนินงานหรือสภาวะของระบบ 

Oxford Dictionary (1981) ไดใหความหมายตัวช้ีวัดวาหมายถึง ส่ิงที่ใชช้ีหรือบอกทิศทางไปที่

ส่ิงใดสิ่งหนึ่ง 

Johnstone (1981) กลาววาตัวช้ีวัด หมายถึง ตัวแปรหรือตัวประกอบ (Factor) ที่ใชวัดเพื่อใหได

คุณคาหรือคุณลักษณะ ซ่ึงบงบอกสถานภาพของลักษณะหรือผลของสิ่งใดสิ่งหนึ่งในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง 

 เมธี ครองแกว (2540) ไดใหความหมายของตัวช้ีวัดวาเปนเครื่องมือบอกทิศทางวาการพัฒนา

หรือการดําเนินกิจกรรมที่เปนนโยบายสาธารณะของรัฐในแตละเรื่องไดไปถึงจุดใด บรรลุวัตถุประสงคและ

เปาหมายแคไหน ซ่ึงเปนเรื่องของการดูสัมฤทธิ์ผลของงานหรือระบุผลสําเร็จของงาน 

สํานักงาน ก.พ. ไดกลาววา ตัวช้ีวัด หรือ Key Performance Indicators เปนดัชนีช้ีวัด หรือหนวย

วัดความสําเร็จของการปฏิบัติงานที่ถูกกําหนดขึ้น โดยเปนหนวยวัดที่ควรมีผลเปนตัวเลขที่นับไดจริง และตอง

ส่ือถึงเปาหมายในการปฏิบัติงานสําคัญ ทั้งนี้เพื่อสรางความชัดเจนในการกําหนด ติดตามและประเมินผลการ

ปฏิบัติงานในดานตางๆ  



 สํานักแผนงานและโครงการพิเศษ สป.กษ. (2550) ไดนิยามของคําวา ตัวช้ีวัด (Indicators) 

หมายถึง เครื่องมือหรือส่ิงที่บงบอกถึงความกาวหนา ความสําเร็จหรือไมสําเร็จของกิจกรรมหรือ

กระบวนการดําเนินงาน  เมื่อเทียบกับเกณฑที่กําหนดในมิติตางๆ  ทั้งในเชิงปริมาณ  เชิงคุณภาพ 

ประสิทธิภาพ หรือประสิทธิผล บางครั้งเรียกวา “เครื่องชี้” หรือ “เครื่องชี้วัด” 

 ตัวชี้วัด คือ ขอมูลเชิงประจักษ หรือคาทางสถิติที่เปรียบเสมือนเปนเครื่องมือวัด หรือตัวช้ีบอก

ถึงกระบวนการดําเนินงานและผลการปฏิบัติงานวาเปนไปตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวมากนอยเพียงไร (อางอิง: 

เอกสารประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู ของมหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา)  

 ตัวชี้วัด คือ ตัวแปร (Variable) ที่สามารถใชอธิบายสถานการณในเรื่องตางๆ ณ เวลาใดเวลา

หนึ่ง ใชช้ีบอกทิศทางการเปลี่ยนแปลงและแสดงความสัมพันธของส่ิงที่ตองการวัดกับสิ่งอื่นที่เกี่ยวของ 

(อางอิง: เอกสารประกอบโครงการจัดทําตัวช้ีวัดเพื่อพัฒนาจังหวัด ของสํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา)  

 ตัวบงชี้ หมายถึง ตัวแปรประกอบหรือองคประกอบที่มีคาแสดงถึงลักษณะหรือปริมาณของ
ระบบการดําเนินงานสวนใดสวนหนึ่งในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง  ซ่ึงเปนสารสนเทศที่บงบอกสภาวะหรือ
สภาพการณในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่เราสนใจ ซ่ึงการนําตัวแปรหรือขอเท็จจริงตางๆ มาสัมพันธกัน
เพื่อใหเกิดคุณคาจะสะทอนใหเห็นสภาพการณที่ตองการศึกษาโดยรวม(อางอิง : http://phan.chiangrai. 
police.go.th/kpis_history.htm) 
 ตัวบงชี้การดําเนินงาน หมายถึง ขอมูลเชิงประจักษหรือคาทางสถิติที่เปรียบเสมือนเปน

เครื่องมือวัดหรือตัวช้ีบอกถึงกระบวนการดําเนินงานและผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน วาเปนไปตาม

ภารกิจและวัตถุประสงคที่ตั้งไวมากนอยเพียงไร เปนการใหขอมูลสําหรับผูบริหารเพื่อประสิทธิภาพใน

กระบวนการตัดสินใจ และการคาดการณเพื่อการวางแผนในอนาคต (อางอิง : http://phan.chiangrai. 

police.go.th/kpis_history.htm) 

 จากความหมายของตัวช้ีวัดที่มีผูใหคํานิยามไวตางๆ กัน พอจะสรุปไดวา “ตัวช้ีวัด” มีลักษณะที่

สําคัญ 2 ประการ ไดแก 

1. ตัวช้ีวดัจะตองสามารถใหคาหรือบงบอกคุณลักษณะของสิ่งที่ ทําการวดัวา มีปริมาณหรือ 

คุณลักษณะเชนไร สวนจะมคีวามหมายอยางไรจะตองนาํไปตีคาหรือเปรียบเทียบกบัเกณฑหรือมาตรฐาน 

จึงจะทราบไดวาสิ่งนั้นมีคาสูงหรือต่ํา ไดมาตรฐานหรือไม เพียงใด  

       2. คาหรือคุณลักษณะที่ไดจากตัวช้ีวัดมีความหมายภายใตเงื่อนไข 2 ประการ คือ  

         2.1  เงื่อนไขของเวลา กลาวคือ ตัวช้ีวัดจะบงบอกสถานภาพของสิ่งที่มุงวัดเฉพาะชวงเวลา



ใดเวลาหนึ่ง เชน ระยะเวลา 1 สัปดาห, 3 เดือน, 1 ป ขึ้นอยูกับระยะเวลาที่เก็บรวบรวมขอมูลมาใชและการ

ตีความหมาย  

      2.2  เงื่อนไขของสถานที่ กลาวคือ ตัวช้ีวัดจะบงบอกสถานภาพของสิ่งที่มุงวัดเฉพาะในเขต

พื้นที่ หรือบริเวณ หรือสวนใดสวนหนึ่งของระบบที่ทําการตรวจสอบ เชน ระดับตําบล อําเภอ จังหวัด ดาน

ปจจัย กระบวนการ หรือผลลัพธ เปนตน (อางอิง : http://phan.chiangrai.police.go.th/kpis_history.htm) 

3. ความสําคัญของตัวชี้วัด 

 ในการดําเนินกิจกรรมขององคกรไมวาจะเปนองคกรภาครัฐหรือองคกรภาคเอกชนก็ตาม ผูที่

รับผิดชอบในฐานะผูบริหารขององคกรจะตองมีการติดตามและประเมินผลเปนระยะๆ เพื่อใหกิจกรรม

เหลานั้นบรรลุวัตถุประสงคตามแผนและเปาหมายที่กําหนดไว เครื่องมืออยางหนึ่งที่ใชในการติดตาม

ประเมินผลก็คือ “ตัวช้ีวัด” การบริหารงานที่ไมมีการติดตามหรือขาดตัวช้ีวัดที่ชัดเจนยอมไมเปนผลดีตอ

องคกร เพราะทําใหไมทราบไดวาสิ่งที่ไดดําเนินการไปนั้นมีความกาวหนามากนอยเพียงใด สําเร็จหรือไม

สําเร็จเพราะเหตุใด ลูกคาหรือประชาชนที่มาขอรับบริการพอใจหรือไม  

 ในหลายกรณีการมีตัวช้ีวัดที่ถูกตองชัดเจนจะสามารถคาดการณลวงหนาไดวาอะไรจะเกิดขึ้น

ตอไปในอนาคต ผูที่ควบคุมดูแลกิจกรรมเหลานั้นจะหาวิธีการแกไขปญหาที่จะเกิดขึ้นไดทันตอเหตุการณ 

หรือแมวาเหตุการณจะสิ้นสุดแลวก็ตาม ผลการประเมินตัวช้ีวัดที่ไดจะเปนประโยชนในการวางแผนการ

ปฏิบัติงานในอนาคต  เพื่อใหการปฏิบัติงานตอไปประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล  

 ปจจุบันการบริหารองคกรสมัยใหมไดมีการนําเครื่องมือตางๆ มาใชในการบริหารงานกันมาก

ขึ้น  ซ่ึงสวนใหญจะตองมีตัวช้ีวัดประกอบการดําเนินงาน เชน การใชกระบวนการเทียบสมรรถนะ 

(Benchmarking) โดยการเปรียบเทียบวิธีการที่องคกรของเราปฏิบัติอยูกับวิธีการที่ไดช่ือวาเปนวิธีปฏิบัติ

เกี่ยวกับเรื่องนั้นไดดีที่สุด (Best Practice) ขององคกรอื่น โดยใชตัวช้ีวัดตางๆ เพื่อนําไปสูการพัฒนาวิธีการ

ปฏิบัติของเราใหดีเทากับหรือดีกวาองคกรที่เราใชเปรียบเทียบ หรือการใชเทคนิคการวัดผลการดําเนินงาน

แบบสมดุล (Balanced Scorecard: BSC) ที่มีตัวช้ีวัดที่สําคัญครอบคลุมทุกดานอยางสมดุล ทั้งดานการเงิน 

ดานลูกคา ดานกระบวนการภายใน ดานการเรียนรูและการเจริญเติบโตขององคกร มาเปนเครื่องมือในการ

ประเมินผลองคกร แทนที่จะใชเฉพาะตัวชี้วัดผลตอบแทนทางการเงินอยางเดียว ในปจจุบันภาครัฐไดให

ความสําคัญกับตัวช้ีวัดคอนขางมาก โดยไดมีการนําตัวช้ีวัดที่เรียกวา ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน (ผลสําเร็จ)



หลัก (Key Performance Indicators : KPI) มาเปนเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการ

ทํางานและใชเปนเกณฑพิจารณาในการจัดสรรเงินรางวัล (Bonus) แกขาราชการและลูกจางของสวนราชการ

ตางๆ โดยคาดหวังวาจะเปนเครื่องมือกระตุนใหขาราชการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ และมีผลตอบแทนที่

เปนธรรม (อางอิง : แนวทางการสรางตัวช้ีวัด,สํานักแผนงานและโครงการพิเศษ สป.กษ. หนา 3-4)  

4. ประเภทของตัวชี้วัด  

 4.1  ตัวชี้วัดโดยทั่วไป มี 2 ประเภท  

1) ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ มีคาเปนตัวเลข เชน จํานวนคน น้ําหนัก งบประมาณ  

2) ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ เชน คุณภาพชีวิต ความพึงพอใจของผูรับบริการ การ 

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ฯลฯ  

4.2  ประเภทของตัวชี้วัดและคาเปาหมาย ตามแนวทางของสํานักงาน ก.พ.  

           ตัวช้ีวัด เปนสิ่งที่ถูกกําหนดขึ้นเพื่อใชวัดวาผลการปฏิบัติราชการในเรื่องที่พิจารณาอยูไดผล

เปนเชนใดนั้น อาจแบงออกไดเปน 3 ประเภทใหญๆ ดังนี้  

 

                                                                        
 

                                                                     

                                                                         
 

 
                                                                         

 

 

ตัวช้ีวัดทั้ง 3 ประเภทขางตน มีลักษณะที่แตกตางกันไป ดังนี้ 

4.2.1   ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  

       ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ คือ ตัวช้ีวัดที่ถูกกําหนดขึ้นเพื่อใชวัดสิ่งที่นับได หรือส่ิงที่มี

ลักษณะเชิงกายภาพ โดยมีหนวยการวัด เชน จํานวน รอยละ และระยะเวลา เปนตน ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณจะ

เหมาะสําหรับการวัดในสิ่งที่จับตองได เปนรูปธรรม และมีความชัดเจน  

 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณที่ใช

วัดสิ่งที่เปนนามธรรม 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

ประเภทของตัวช้ีวัด 

และคาเปาหมาย 



4.2.2 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณที่ใชวัดสิ่งท่ีเปนนามธรรม 

การวัดในหลายกรณีจะเกี่ยวกับสิ่งที่เปนนามธรรม เชน ความพึงพอใจ ระดับความ 

เขาใจของผูเขารับการอบรม เปนตน  ส่ิงเหลานี้ แมจะไมมีลักษณะเชิงกายภาพที่สามารถนับเปนจํานวนได

อยางชัดเจน แตสามารถวัดเปนเชิงปริมาณได โดยสรางเครื่องมือวัดเพื่อใชวัดสิ่งที่เปนนามธรรมเหลานี้ขึ้น 

เชน การวัดความพึงพอใจอาจทําไดโดยการพัฒนาเครื่องมือวัด ซ่ึงไดแก แบบสอบถามความพึงพอใจ เพื่อให

ผูรับบริการเปนผูประเมิน โดยคะแนนสูง หมายถึง พึงพอใจมาก สวนคะแนนต่ํา หมายถึง พึงพอใจนอย ทั้งนี้ 

คะแนนที่ไดรับมาจากผูรับบริการแตละราย เมื่อนํามาประมวลผลรวมกันจะไดคะแนนเฉลี่ยที่แสดงถึงระดับ

ความพึงพอใจของผูรับบริการโดยรวม  

 โดยสรุปวิธีการวัดสิ่งที่เปนนามธรรมดังกลาว เปนการดําเนินการตามแนวทางของการ 

วิจัยเชิงสังคม(Social Science Research) โดยผูกําหนดตัวช้ีวัดสามารถประยุกตแนวทางของการวิจัยเชิง

สังคมดังกลาวมาใชกับการวัดเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติราชการได ดังนี้  

1) พิจารณาสิ่งที่เปนนามธรรมที่ตองการวัด จากนั้นจึงกําหนดชื่อตัวช้ีวัดที่สะทอนถึง 

ส่ิงที่เปนนามธรรมนั้นๆ  

2) กําหนดกลุมเปาหมายที่จะใหขอมูลในการวัด และวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลจาก 

กลุมเปาหมายเหลานั้น รวมถึงจํานวนกลุมเปาหมายที่จะเก็บขอมูล  

           การเก็บขอมูลขึ้นอยูกับสิ่งที่ตองการวัด กลุมเปาหมายที่จะใหขอมูล และความสามารถ

ในการเขาถึงกลุมเปาหมายที่จะใหขอมูล โดยอาจเลือกเก็บขอมูลได ดังนี้ 

(1)  เก็บขอมูลทันที ณ จุดที่เกิดเหตุการณขึ้น เชน เก็บขอมูลวัดความพึงพอใจทันที  

เมื่อใหบริการเสร็จ เก็บขอมูลโดยวิธีการสอบทันทีเมื่อทําการฝกอบรมแลวเสร็จ เปนตน การเก็บขอมูลแบบ

นี้ จะเปนการเก็บขอมูลทีละรายการ (Transactional)  และเมื่อจะประเมินผลการปฏิบัติราชการ ก็ใหนําเอา

ขอมูลทุกรายการที่เกิดขึ้นในรอบการประเมินนั้นๆ มาประมวลผลเพื่อสรุปเปนผลการปฏิบัติราชการที่

เกิดขึ้นจริงสําหรับรอบการประเมินดังกลาว 

(2)  เก็บขอมูลเพื่อประมวลผล ณ ปลายรอบการประเมิน เชน เก็บขอมูลวัดความพึง 

พอใจในเดือนมีนาคม เพื่อวัดความพึงพอใจตอการใหบริการในรอบการประเมินที่ 1 (ตุลาคม-มีนาคม) เปน

ตน การเก็บขอมูลแบบนี้ เปนการเก็บขอมูลในลักษณะรวบยอด ดังเชนตัวอยางจะทําการออกแบบสอบถาม

ในครั้งเดียว เมื่อไดแบบสอบถามกลับมาแลว ก็จะนําขอมูลจากแบบสอบถามมาประมวลผลเพื่อสรุปเปนผล

การปฏิบัติราชการที่เกิดขึ้นจริงสําหรับรอบการประเมินนั้นๆ  

 



3) พัฒนาเครื่องมือเพื่อใชในการวัด โดยเครื่องมือดังกลาวตองมีคุณลักษณะอยางนอย  

2 ประการ ดังนี้  

(1)  ความตรง (Validity) หมายถึง เครื่องมือนั้นตองสามารถวัดสิ่งที่ตองการวัดไดจริง 

(2)  ความเที่ยง (Reliability) หมายถึง เครื่องมือนั้นมีความคงเสนคงวา สามารถ 

นําไปใชวัดซ้ําไดโดยไมทําใหผลการวัดคลาดเคลื่อน  

 

  สําหรับการพัฒนาเครื่องมือวัด ควรดําเนินการ ดังนี้ 

(1)  ทําความเขาใจในตัวช้ีวัด และแนวคิดเชิงนามธรรม ตลอดจนนิยามตางๆ ที่ 

เกี่ยวของกับตัวช้ีวัดนั้น  

(2)  ตีความแนวคิด (Concept) ที่เปนนามธรรมของตัวช้ีวัดนั้น ออกเปนมิติตางๆ ที่ 

จะใชในการวัด และขอคําถามที่ใชในการวัดในแตละมิติ  

                      ตัวชี้วัดเชิงสังคม  

            ตัวช้ีวัดทางสังคม (Social Indicators) หมายถึง ส่ิงที่แสดงออกเปนตัวเลขที่ใชวัด

แงมุมตางๆ ที่เกี่ยวของกับแนวความคิดทางสังคม  ซ่ึงเปนเชิงนามธรรมใหเปนตัวแปรเชิงรูปธรรมที่สามารถ

วัดไดภายใตระบบสารสนเทศที่เปนอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อประกอบการตัดสินใจของผูบริหาร  ตัวช้ีวัดทาง

สังคมจึงมีลักษณะเปนตัวแทนของสิ่งที่เปนนามธรรม (proxy character) ซ่ึงใหนิยามเชิงปฏิบัติการในการ

วิเคราะหและติดตามผลเปนเชิงปริมาณ (quantifiable aspects of social concerns) 

 ลักษณะของตัวชี้วัดทางสังคม 

1) ตัวชี้วัดทางสังคมจําแนกตามระดับ ไดแก  

(1) ตัวช้ีวัดปจจัยในกระบวนการผลิต (Input Indicators) ที่แสดงถึงวิธีการ 

ดําเนินงาน (เชน จํานวนงบประมาณ จํานวนนักศึกษาที่รับสมัคร)  

(2) ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output Indicators) ที่แสดงถึงผลผลิตจากกระบวนการ 

ผลิต (เชน จํานวนนักศึกษาที่จบหลักสูตร) อาจพิจารณาเพียงระดับผลผลิตที่เกิดขึ้นหรืออาจพิจารณาถึงผล

ในระยะยาววาสังคมไดอะไร 

2) ตัวชี้วัดทางสังคมจําแนกตามมาตรวัด ไดแก  

(1) ตัวช้ีวัดเชิงวัตถุวิสัย (Objective Indicators) ที่มีคาเปนตัวเลขทางคณิตศาสตร 

และมีนัยทางสถิติ (เชน รายได ผลผลิตตอไร)  

 



(2) ตัวช้ีวัดเชิงอัตวิสัย (Subjective Indicators) ที่เปนขอมูลแสดงความรูสึก  

ทัศนคติ ความนิยม ความคิดเห็น และความเชื่อ (เชน ความพึงพอใจที่มีตอบริการของเจาหนาที่) 

3) ตัวชี้วัดทางสังคมจําแนกตามคาของตัวชี้วัด ไดแก  

(1) ตัวช้ีวัดบวก (Positive Indicators) ที่มีคาตัวเลขมีแนวโนมในทางเพิ่มขึ้น 

แสดงถึงแนวโนมการพัฒนาสังคมไปในทางที่พึงประสงค (เชน อัตราการรูหนังสือสูงขึ้น) 

(2) ตัวช้ีวัดเชิงลบ (Negative Indicators) ที่คาตัวเลขมีแนวโนมในทางลดลง 

แสดงถึงแนวโนมการพัฒนาสังคมไปในทางที่พึงประสงค (เชน อัตราการปวยลดลง)  

4.2.3 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ คือ ตัวช้ีวัดที่ใชวัดสิ่งที่ไมเปนคาเชิงปริมาณ หรือเปนหนวย 

วัดใดๆ แตจะเปนการวัดที่อิงกับคาเปาหมายที่มีลักษณะพรรณนา หรือเปนคําอธิบายถึงเกณฑการประเมิน ณ 

ระดับคาเปาหมายตางๆ ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายนี้ จึงทําหนาที่เสมือนหนึ่งเปนเกณฑหรือกรอบกํากับการใช

วิจารณญาณของผูประเมิน  

       โดยทั่วไปการกําหนดตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ ควรพิจารณาถึงคาเปาหมายควบคูไป

พรอมกัน เนื่องจากชื่อของตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพนั้นมีแนวโนมที่จะเปนคํากวางๆ ไมเฉพาะเจาะจง เชน ระดับ

ความสําเร็จของการพัฒนาระบบงาน ระดับประสิทธิภาพในการจัดทําแผนยุทธศาสตร เปนตน ดังนั้น คา

เปาหมายจึงเปนตัวที่จะชวยบอกถึงนิยาม หรือความหมาย หรือความคาดหวังของผลสัมฤทธิ์ของงานที่

ตัวช้ีวัดนั้นๆ  

       ในการกําหนดตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพและคาเปาหมาย ผูประเมินและผูรับการประเมิน 

ควรนํากรอบการกําหนดระดับคาเปาหมายมาประกอบการพิจารณาดวยเสมอ โดยหลังจากไดตัวช้ีวัดแลว ผู

ประเมินและผูรับการประเมินควรบรรยายไลเรียงถึงผลสําเร็จที่คาดหวังจนครบทุกระดับคาเปาหมาย และ

ควรกําหนดคาเปาหมายใหมีความชัดเจนมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได และอีกประการหนึ่งภายใตตัวช้ีวัด

เดียวกัน เชน ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบงาน ผูกําหนดตัวช้ีวัดสามารถกําหนดคาเปาหมายใน

ลักษณะที่แตกตางกันไปไดหลายทาง ซ่ึงขึ้นอยูกับขอพิจารณาและความคาดหวังที่ตกลงกันระหวางผู

ประเมินกับผูรับการประเมิน ตลอดจนความแตกตางในบริบทหรือสภาพการณ (อางอิง : คูมือการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการ : แนวทางการกําหนดตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย. สํานักงาน ก.พ.) 

 

 



5. คุณลักษณะที่ดีของตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน  

สํานักงาน ก.พ. (2552) ไดกําหนดตัวช้ีวัดตามแนวทางของ SMART Objective ดังนี้ 

S (Specific) = เจาะจง          

ความเฉพาะเจาะจง ตัวช้ีวัดควรมีความชัดเจนและมีความหมายมุงไปยังสิ่งที่วัด ควรกําหนด 

ตัวช้ีวัดใหชัดเจน ไมกํากวม เพื่อมิใหเกิดการตีความผิดพลาดและเพื่อส่ือสารความเขาใจใหตรงกันทั่วทั้ง

องคกร 

M (Measurable) = วัดได     

เปนตัวช้ีวัดที่สามารถนําไปวัดผลการปฏิบัติงานไดจริง ขอมูลที่ไดจากการวัดสามารถนําไป

เปรียบเทียบกับขอมูลที่ไดจากตัวช้ีวัดอื่นและใชวิเคราะหความหมายทางสถิติได  

A (Attainable)/ (Achievable) = บรรลุผล 

สามารถบรรลุผลสําเร็จได องคกรไมควรใชตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานหลักที่องคกรไมสามารถ

ควบคุมใหเกิดผลไดโดยตรง 

R (Realistic) = เปนจริงได     

มีความสมจริง ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานหลักมีความเหมาะสมกับองคกรและไมใชตนทุนการ

วัดที่สูงเกินไป  

T (Time Bound) = ภายใตกรอบเวลาที่เหมาะสม   

 สามารถใชวัดผลการปฏิบัติงานไดภายในเวลาที่กําหนด ควรปรับปรุงตัวช้ีวัดใหทันสมัยอยู

เสมอ 

 ศิริชยั  กาญจนวาสี (2544) ไดกลาวถึง คุณสมบัติของตัวบงชี้ที่ดี มีดังนี้  

1. ความตรง (validity) ตัวบงชี้ที่ดีจะตองบงชี้ไดตามคุณลักษณะที่ตองการวัดไดอยางถูกตอง 

แมนยํา ซ่ึงมีลักษณะสําคัญดังนี้  

1.1 มีความตรงประเด็น (relevant) ตัวบงชี้ตองชี้วัดไดตรงประเด็น มีความเชื่อมโยง 

สัมพันธหรือเกี่ยวของโดยตรงกับคุณลักษณะที่มุงวัด เชน GPA ใชเปนตัวบงชี้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

โดยทั่วไป  

1.2 มีความเปนตัวแทน (representative) ตัวบงชี้จะตองมีความเปนตัวแทนคุณลักษณะที่ 

มุงวัดหรือมีมุมมองที่ครอบคลุมองคประกอบที่สําคัญของคุณลักษณะที่มุงวัดอยางครบถวน เชน อุณหภูมิ

รางกายเปนตัวบงชี้สภาวะการมีไขของผูปวย  



2. ความเที่ยง (reliability) ตัวบงชี้ที่ดีจะตองบงชี้คุณลักษณะที่มุงวัดไดอยางนาเชื่อถือ คง 

เสนคงวา หรือบงชี้ไดคงที่เมื่อทําการวัดซ้ําในชวงเวลาเดียวกัน ซ่ึงมีลักษณะสําคัญดังนี้  

2.1 มีความเปนปรนัย (objectivity) ตัวบงชี้ตองชี้วัดไดอยางเปนปรนัย การตัดสินใจ 

เกี่ยวกับคาของตัวบงชี้ควรขึ้นอยูกับสภาวะที่เปนอยูหรือคุณสมบัติของสิ่งนั้นมากกวาที่จะขึ้นอยูกับ

ความรูสึกตามอัตวิสัย  

2.2 มีความคลาดเคลื่อนต่ํา (minimum error) ตัวบงชี้ตองชี้วัดไดอยางมีความคลาดเคลื่อน 

ต่ํา คาที่ไดจะตองมาจากแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือ 

3. ความเปนกลาง (neutrality) ตัวบงชี้ที่ดีจะตองบงชี้ดวยความเปนกลาง ปราศจากความ 

ลําเอียง (bias) ไมโนนเอียงเขาหาฝายใดฝายหนึ่ง ไมช้ีนาํโดยการเนนการบงชี้เฉพาะลักษณะความสําเร็จหรือ

ความลมเหลวหรือความไมยุติธรรม  

4. ความไว (sensitivity) ตัวบงชี้ที่ดีจะตองมีความไวตอคุณลักษณะที่มุงวัด สามารถแสดง 

ความผันแปรหรือความแตกตางระหวางหนวยวิเคราะหไดอยางชัดเจน โดยตัวบงชี้จะตองมีมาตรและหนวย

วัดที่มีความละเอียดเพียงพอ  

5. สะดวกในการนําไปใช (practicality) ตัวบงชี้ที่ดีจะตองสะดวกในการนําไปใช ซ่ึงมีลักษะ 

สําคัญดังนี้  

5.1 เก็บขอมูลงาย (availability) ตัวบงชี้ที่ดีจะตองสามารถนําไปใชวัดหรือเก็บขอมูลได 

สะดวก สามารถเก็บรวบรวมขอมูลจากการตรวจ นับ วัด หรือสังเกตไดงาย 

5.2 แปลความหมายงาย (interpretability) ตัวบงชี้ที่ดีควรใหคาการวัดที่มีจุดสูงสุดและ 

ต่ําสุด เขาใจงายและสามารถสรางเกณฑตัดสินคุณภาพไดงาย  

 

 นอกจากนี้ สุชาติ  ประสิทธิ์รัฐสินธุ (2539) ไดกลาวถึงคุณสมบัติของตัวบงชี้ที่ดีไว คือ  

1. มีความเปนกลาง (Neutrality) หมายถึง ความไมลําเอียงของตัวบงชี้ ยกตัวอยางเชน ตัวบงชี้ 

ผลิตภาพของแรงงาน (labor productivity) ซ่ึงวัดดวยอัตราสวนระหวางรายไดตอคาใชจายแรงงาน เมื่อนําตัว

บงชี้ไปใชในหนวยงาน ประเภทผลิตและประเภทบริการจะทําใหขาดความเปนกลาง เพราะการปฏิบัติงาน

ประเภทบริการนั้นตองใชบุคลากรจํานวนมาก สวนการปฏิบัติงานประเภทการผลิตใชเครื่องจักรกลมากกวา

แรงงาน 

2. มีความเปนวัตถุวิสัย (Objectivity) หมายถึง การตัดสินเกี่ยวกับคาของตัวบงชี้มิไดเกิดจาก 

การคิดเอาเองของผูวิจัย แตขึ้นอยูกับสภาวะที่เปนอยูหรือเปนรูปธรรม 



3. มีความไวตอความแตกตาง (Sensitivity) หมายถึง ความสามารถของตัวบงชี้ที่จะวัดความ 

แตกตางระหวางหนวยวิเคราะหไดอยางถูกตอง  

4. คาของมาตรวัด หรือตัวบงชี้ที่ไดควรมีความหมาย หรือตีความไดอยางสะดวก  

(Meaningfulness  &  Interpretability) กลาวคือ คาของมาตรวัดควรมีจุดสูงสุดและต่ําสุดที่งายตอความเขาใจ 

เชน มีคาอยูระหวาง 0 ถึง 10 หรือระหวาง 0 ถึง 100 คาของตัวบงชี้ที่ไดจากการวัด หากอยูที่ 60 จะตีความได

วาสูงกวาคาเฉลี่ย (50) เพียงเล็กนอย แตหากคาของมาตรวัดและตัวบงชี้ไมมีคาสูงสุด (หรือต่ําสุด) ที่แนนอน 

เชน วัดออกมาแลวได 50 หรือ 120 ก็ไมทราบวา 50 หรือ 120 นั้น จะตีความไดอยางไร  

5. ความถูกตองในเนื้อหาของตัวบงชี้ที่นํามาใช (Content Validity) ในการศึกษาหรือพัฒนา 

ตัวบงชี้ จะตองศึกษาใหแนชัดวาเนื้อหาในเรื่องที่ศึกษานั้นๆ คืออะไร ตัวบงชี้ที่ดีตองมีความถูกตองใน

เนื้อหาที่ตองการวัด  

6. ความถูกตองในการพัฒนาตัวบงชี้ (Development Validity) การพัฒนาตัวบงชี้ คือการนําเอา 

ตัวแปรหลายๆ ตัวมารวมกัน ไมวาจะนํามาบวกกันหรือคูณกัน ความถูกตองในการพัฒนาจึงขึ้นอยูกับ

ความสามารถพิสูจนไดในเชิงทฤษฎีสอดคลองกับเชิงประจักษตามที่ปรากฎ  

 

 สุชาติ  ประสิทธ์ิรัฐสินธุ (2539) ไดใหคําอธิบายเกี่ยวกับคุณสมบัติที่ดีของตัวบงชี้การดําเนินงาน 

ดังนี้  

1. ความเปนกลางของตัวบงชี้ (Neutrality)  

2. การสะทอนภาพที่สมดุล (Balanced perspectives)  

3. ความเปนวัตถุวิสัยของตัวบงชี้ (Objectivity)  

4. ความไวตอความแตกตางของตัวบงชี้ (Sensitivity)  

5. คาของตัวบงชี้ที่ไดควรมีความหมายหรือตีความไดอยางสะดวก (Meaningfulness & 

Interpretability)  

6. ความถูกตองในเนื้อหาของตัวบงชี้ที่นํามาใชในการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Content 

Validity)  

7. ความเหมาะสมทางเทคนิค และความถูกตองในการสรางตัวบงชี้ (Technical Adequacy and 

Construct Validity)  

8. ความมีมาตรฐานที่เหมาะสมในการเปรียบเทียบ (Appropriate Standard for Comparison) 

9. ความมีอํานาจตอรองทางนโยบาย (Policy Leverage)  



10. ความสอดคลองตอการดําเนินภารกิจขององคกร (Relevance to institutional mission 

statements)  

11. ความสามารถในการแสดงขอมูลชวงเวลา (Time Series)  

6. ลักษณะของตัวชี้วัดท่ีดี  

  พสุ เดชะรินทร ไดกลาวถึงตัวช้ีวัดที่ดี (Characteristics of a Good Key Performance 

Indicators) ควรจะประกอบดวยปจจัยตางๆ ดังนี้  

1. มีความสอดคลองกับวิสัยทัศน ภารกิจ และยุทธศาสตรขององคกร  

2. ควรแสดงถึงสิ่งที่มีความสําคัญตอองคกรและหนวยงานเทานั้น ซ่ึงดัชนีช้ีวัดที่มีความสําคัญ 

ตอองคกรและหนวยงานที่มี 2 ลักษณะ คือ ดัชนีช้ีวัดที่แสดงผลการดําเนินงานที่สําคัญขององคกร และดัชนี

ช้ีวัดกิจกรรมหรืองานที่สําคัญซึ่งหากผิดพลาดจะกอใหเกิดปญหารายแรงในองคกรหรือหนวยงาน 

3. ประกอบดวยตัวช้ีวัดที่เปนเหตุ (Leading Indicators) และ ผล (Lagging Indicators) 

4. ประกอบดวยมิติหรือมุมมองที่หลากหลาย เชน ในการใหบริการมิไดวัดจากผลการสํารวจ 

กับผูรับบริการเทานั้น แตควรรวมถึงมุมมองดานคุณภาพการใหบริการ และมุมมองดานการพัฒนาองคกรที่

เกี่ยวของดวย 

5. ตัวช้ีวัดที่สรางขึ้นจะตองมีบุคคลหรือหนวยงานที่รับผิดชอบดัชนีช้ีวัดทุกตัวที่สราง 

6. ตัวช้ีวัดที่สรางขึ้นมา ควรเปนตัวช้ีวัดที่องคกรสามารถควบคุมไดอยางนอยรอยละ 80 ของ 

ตัวช้ีวัดทั้งหมด ทั้งนี้เนื่องจากถาภายในองคกรประกอบดวยตัวช้ีวัดที่ไมสามารถควบคุมไดมากเกินไป จะทํา

ใหตัวช้ีวัดนั้นไมสามารถแสดงถึงความสามารถในการดําเนินงานที่แทจริงขององคกร  

7. ตัวช้ีวัดที่ดีตองสามารถวัดไดและเปนที่เขาใจของบุคคลทั่วไป ไมใชตัวช้ีวัดที่ผูที่เขาใจมี 

เพียงแคผูจัดทําตัวช้ีวัดเทานั้น  

8. ตัวช้ีวัดที่ดีจะตองชวยใหผูบริหารและบุคลากรสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่ 

สําคัญขององคกรได นอกเหนือจากการใชดัชนีช้ีวัดเพื่อการประเมินผลงาน  

9. ตัวช้ีวัดที่ดีจะตองไมกอใหเกิดความขัดแยงภายในองคกร ซ่ึงเปนขอที่ควรระวังในการ 

จัดทําตัวช้ีวัด เนื่องจาก  

- เมื่อมีตัวช้ีวัด โดยเฉพาะตัวช้ีวัดของหนวยงานแตละหนวยงานจะทําใหแตละหนวยงาน 

ตองมีการแยงชิงทรัพยากรภายในองคกรเดียวกัน เพื่อที่จะทําใหแตละฝายบรรลุถึงเปาหมายของตัวช้ีวัดของ

ตนเอง 



- การมีตัวช้ีวัดของแตละหนวยงาน ทําใหเกิดการไมรวมมือกันระหวางหนวยงานแตละ 

หนวยงาน เนื่องจากหนวยงานทั้งหลายจะไมรวมมือหรือชวยเหลือกัน เพราะการชวยเหลือหนวยงานอื่นจะ

ทําใหหนวยงานของตนเองไมบรรลุถึงเปาหมายที่กําหนดขึ้น (อางอิง: พสุ เดชะรินทร.การกําหนดตัวช้ีวัด

ระดับบุคคล ,หนา 25-27) 

 

 Johnstone (1981) ไดกลาววา ลักษณะที่สําคัญของตัวบงชี้ ซ่ึงมี 5 ประการ ดังนี้  

1. ตัวบงชี้สามารถใหสารสนเทศเกี่ยวกับสิ่งหรือสภาพที่ศึกษาอยางกวางๆ ตัวบงชี้ที่นํามาใช 

ในดานสังคมศาสตรใหสารสนเทศที่ถูกตองแมนยําไมมากก็นอยแตไมจําเปนตองถูกตองแมนยําอยางแนนอน 

2. ตัวบงชี้มีลักษณะที่แตกตางไปจากตัวแปร เนื่องจากตัวบงชี้เกดิจากการรวมตัวแปรหลายๆ  

ตัวที่มีความสัมพันธกันเขาดวยกันเพื่อใหเห็นภาพรวมของสิ่ง หรือสภาพที่ตองการศึกษา แตตัวแปรจะให

สารสนเทศของสิ่งหรือสภาพที่ตองการศึกษาเพียงดานเดียวเพราะวามีลักษณะที่เฉพาะเจาะจง เชน อัตราสวน

ของครูตอนักเรียน 

3. ตัวบงชี้จะตองกําหนดเปนปริมาณ ตัวบงชี้ตองแสดงสภาพที่ศึกษาเปนคาตัวเลข หรือ 

ปริมาณเทานั้น ในการแปลความหมายคาของตัวบงชี้จะตองนํามาเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนดไว ดังนั้นใน

การสรางตัวบงชี้จะตองมีการกําหนดความหมายและเกณฑของตัวบงชี้อยางชัดเจน  

4. ตัวบงชี้จะเปนคาชั่วคราว จะมีคา ณ จุดเวลา หรือชวงเวลานั้นๆ เมื่อเวลาเปลี่ยนไป คาตัว 

บงชี้ก็สามารถเปลี่ยนแปลงได  

5. ตัวบงชี้เปนหนวยพื้นฐานในการพัฒนาทฤษฎี  

(อางอิง : http://phan.chiangrai.police.go.th/kpis_history.htm) 

 

 บทบาทของตัวบงชี้การดําเนินงาน  มีบทบาทที่สําคัญตอการนําไปใชงาน  5  ประการ ดังนี้ 

 ( http://phan.chiangrai.police.go.th/kpis_history.htm อางใน Spee  and  Bormans,  1992,  ;  Veld  and  Spee,  

 1990  and  Sizer  et  al.,  1992)   คือ 

1. การติดตามภารกิจ (Monitoring)  เพื่อใชประกอบการตัดสินใจภายในองคกร 

2. การประเมินผล (Evaluation)  การดําเนินงานวาบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไวมากนอยเพียงใด 

3. การเปนบทสนทนา (Dialogue) ที่ทรงคุณคาในการติดตอส่ือสารใหเปนไปอยางมี 

ความหมาย แสดงใหเห็นถึงการดําเนินภารกิจขององคกรที่เปนอยู 

4. การเปนเหตุผล (Rationalisation)  ที่มีบทบาทตอกระบวนการวางแผนขององคกร 



5. การจัดสรรทรัพยากร  (Resource  Allocation)  ใหเปนไปอยางมีระบบ มีเหตุผล 

จากบทบาทที่กลาวมา จะเห็นไดวาตัวบงชี้การดําเนินงาน มีความแตกตางจากตัวบงชี้ธรรมดา 

โดยทั่วไป  โดยเฉพาะอยางยิ่งความแตกตางในคุณลักษณะตอไปนี้ 

1. ความสามารถกําหนดจุดอางอิงที่ชัดเจน (Point  of  Reference) จุดอางอิงในที่นี้เปรียบเสมือน 

เปนเกณฑ หรือบรรทัดฐานสําหรับการประเมินบริบท  และตัดสินคุณคาของการปฏิบัติการ 

(Borden  and  Bottrill, 1994) ซ่ึงDavies (1993) แบงแหลงของจุดอางอิงสําหรับตัวบงชี้การดําเนินงานที่

เปนไปไดไว 4 ประการ คือ 

  1.1  คูแขงเฉพาะกิจ (specific  competitors)    

  1.2  ความคิดทางทฤษฎีหรือบรรทัดฐาน (theoretical  ideal  or  norms)    

       1.3  เปาหมายของรัฐ (stated  goals)   

      1.4  การดําเนินงานในอดีตที่ผานมา (past  performance) 

 2.  มีลักษณะเชิงสัมพันธ (Relativity) ตัวบงชี้การดําเนินงานไมมีคาที่แนนอนตายตัว ขึ้นอยูกับ

การเปลี่ยนแปลงของเวลาและบริบท เปนสําคัญ (Borden  and  Bottrill, 1994) 

 3. ความสามารถในการยอขอมูล (Data  Reduction) ตัวบงชี้การดําเนินงานถูกจัดใหอยูใน

รูปแบบที่งายตอการนําไปใชประโยชน ดวยการลดความซ้ําซอนของขอมูล เปนการจัดขอมูลอยางสรุป  

(Laurillard,  1980 ; Frackman,  1987  อางถึงใน  Borden  and  Bottrill,  1994) ทําใหองคกรสามารถนําไปใช

ติดตาม ทบทวน และตัดสินใจตอการดําเนินงานขององคกรได 

4. ความหลากหลายของระดับการวิเคราะห (Multi-Level  of  Analysis) ตัวบงชี้การดําเนินงาน 

สามารถนําไปใชไดกับทุกระดับ ไมวาจะเปน องคกรระดับประเทศหรือในหนวยงานยอย 

7. คาของตัวชี้วัด  

คาของตัวช้ีวัดแสดงเปนตัวเลขในลักษณะของรอยละ (percentage) อัตราสวน (ratio) สัดสวน 

(proportion) อัตรา (rate) จํานวน (number) และคาเฉลี่ย (average or mean)  ดังนี้ 

 7.1  รอยละ (percentage)   คือ  จํานวนของเลขกลุมหนึ่ง ซ่ึงนํามาเปรียบเทียบกับเลขอีกกลุม 
หนึ่ง  โดยปรับใหเลขกลุมหลังมีคาเทากับ 100  เชน สตรีในชนบทมี 150,000 คน  และสตรีทั้งประเทศมี  
200,000 คน   ดังนั้น รอยละของสตรีในชนบทตอสตรีทั้งประเทศจึงเทากับ 150,000 หารดวย  200,000  แลว
คูณดวย  100  หรือเทากับรอยละ 75  เปนตน 
 
 



 7.2  อัตราสวน (ratio)  คือ ขอมูลที่แสดงความสัมพันธเปรียบเทียบระหวางจํานวนของเลข 
กลุมหนึ่งกับจํานวนของเลขอีกกลุมหนึ่ง  ซ่ึงอยูในเหตุการณเดียวกันหรือเกี่ยวของกัน เชน จํานวนสตรีใน
ชนบทมี  150,000 คน  และจํานวนบุรุษในชนบทมี 100,000  คน  ดังนั้น  อัตราสวนของสตรีตอบุรุษใน
ชนบท เทากับ 150,000  :  100,000 หรือเทากับ 1.5 : 1 เปนตน 

7.3   สัดสวน (proportion)   คือ ขอมูลที่แสดงความสัมพันธระหวางจํานวนของเลขกลุมหนึ่ง 
กับจํานวนของเลขอีกกลุมหนึ่ง  โดยที่จํานวนของเลขกลุมแรกนั้น  เปนสวนหนึ่ง หรือรวมอยูในจํานวนของ
เลขกลุมหลังไวดวย  เชน สตรีที่อาศัยอยูในเขตเมืองมี 100,000 คน  และสตรีทั่วประเทศมี 400,000 คน   
ดังนั้น  ประชากรสตรีที่อาศัยอยูในเขตเมืองมีสัดสวนเทากับ 100,000 หารดวย 400,000  หรือเทากับ  0.25  
หรือ 1 ใน 4 ของสตรีทั้งประเทศ เปนตน 

7.4   อัตรา (rate)  คือ  อัตราสวนระหวางเลขจํานวนหนึ่งกับเลขอีกจํานวนหนึ่งภายในระยะเวลา 
หนึ่ง  หรือกลาวอีกอยางหนึ่งคือการนําจํานวนของเหตุการณที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาหนึ่งเปนตัวตั้ง  หาร
ดวยจํานวนประชากรทั้งที่เกี่ยวของกับเหตุการณนั้น แลวปรับฐานใหเทากับ  100/1,000/10,000 หรือ 
100,000  เชน  อัตราการตายของทารกเทากับ 45   ตอการเกิดมีชีพพันคน หมายถึง ในทารกที่เกิดใหมทุก 
1,000 คน  จะมีทารกที่ตาย 45 คน เปนตน   บางอัตราอาจตองปรับฐานใหเทากับ 10,000 หรือ 100,000   ใน
กรณีที่ตัวตั้งมีจํานวนนอยและตัวหารเปนจํานวนมาก เชน อัตราปวยของสตรีดวยโรคทางเพศสัมพันธและ
กามโรค    ตอสตรีทั่วประเทศแสนคน   เปนตน  ทั้งนี้เพื่อใหผลของการคํานวณออกมาเปนจํานวนเต็ม และ
สะดวกในการอธิบายเปรียบเทียบและเขาใจงายยิ่งขึ้น 

7.5  จํานวน (number)   คือ   ตัวเลขที่แสดงถึงจํานวนสิ่งของหนึ่งๆ เชน จํานวนสถาน 
ฝกอบรม จํานวนสถานีอนามัยที่ใหบริการคุมกําเนิด  จํานวนงบประมาณ   จํานวนโครงการ เปนตน 

7.6  คาเฉล่ีย  (average or mean)  คือ   ตัวเลขหนึ่งซึ่งเฉลี่ยจากกลุมตัวเลขจํานวนหนึ่งที่เปน 
ประเภทเดียวกัน  กลาวคือ  เปนคาตัวเลขหนึ่ง   ซ่ึงไดมาจากการรวมคาของจํานวนตัวเลขของกลุมตัวอยาง
หนึ่ง   แลวหารดวยจํานวนตัวอยางนั้นทั้งหมดรวมกัน  เชน  มารดาที่มีบุตรคนแรก จํานวน 200 คน    ซ่ึงมี
อายุในขณะนั้นแตกตางกันไป   ดังนั้น   อายุเฉลี่ยของมารดาที่มีบุตรคนแรก จึงเทากับผลรวมของอายุของ
มารดาทุกคน   หารดวย 200 เปนตน (อางอิง : นโยบายและแผนงานหลักสตรีระยะยาว   พ.ศ. 2535 – 2554   
โดยคณะอนุกรรมการเฉพาะดานจัดทําแผนหลักงานสตรี    คณะกรรมการสงเสริมและประสานงานสตรี
แหงชาติ (กสส.)   สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 253 อางอิงใน : แนวความคิดเกี่ยวกับการจัดทํา
ตัวช้ีวัด. หนา 5-6) 

8. เกณฑการทดสอบคุณภาพของตัวชี้วัด 

 8.1   ตัวช้ีวัดนั้นมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรมากนอยเพียงใด  

 8.2   ตัวช้ีวัดนั้นสะทอนใหเห็นถึงผลการดําเนินงานที่แทจริงหรือไม (Validity of KPI) หรือ
แสดงใหเห็นถึงสิ่งที่ตองการที่จะวัดจริงหรือไม 



             8.3   ความพรอมของขอมูล (Data Availability) โดยประเมินวาภายใตตัวช้ีวัดแตละตัวมีขอมูล
เพียงพอหรือไม 

 8.4   ตนทุนในการจัดหาขอมูล (Cost of Data Collection) เปนการประเมินวาถาตองการขอมูล
สําหรับตัวช้ีวัดแตละตัว ตนทุนในการจัดหามากหรือนอยเพียงใดและมีความคุมคาหรือไมที่จะหาขอมูลมา
เพื่อตัวช้ีวัดตัวนั้นๆ  

 8.5   ความถูกตองของขอมูล (Data Accuracy) เปนการประเมินวาขอมูลที่มีอยูของตัวช้ีวัดแต
ละตัวมีถูกตองและแมนยําเพียงใด  

 8.6  ตัวช้ีวัดนั้นสามารถนําไปใชในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับองคกรหรือหนวยงาน
อ่ืน หรือกับผลการดําเนินงานในอดีตไดหรือไม (Comparability of KPIs)  (อางอิง: พสุ เดชะรินทร.การ
กําหนดตัวช้ีวัดระดับบุคคล ,หนา 28) 

9. องคประกอบในการจัดทําตัวชี้วัด  
1) มิติ (Dimension)  

            ในกรณีการติดตามประเมินผลมีขอบเขตกวางขวาง การกําหนดตัวช้ีวัดสามารถแบงออกเปน

มิติตางๆ เชน มิติดานเศรษฐกิจ มิติดานสังคม และมิติดานสิ่งแวดลอม เปนตน 

2) ประเด็น (Issue)  

ในแตละมิติอาจมีเร่ืองสําคัญที่ตองติดตามประเมินผลหลายเรื่อง เชน มิติดานเศรษฐกิจ ซ่ึง 

จะมีประเด็นยอย เชน ประเด็นรายได ประเด็นการจางงาน มิติดานสังคม อาจมีประเด็นยอย คือ ประเด็น

การศึกษา ประเด็นสุขภาพอนามัย และประเด็นชีวิตครอบครัว เปนตน  

3) ตัวชี้วัด/ดัชนี 

ในแตละประเด็นตองกําหนดตัวช้ีวัด/ดัชนีขึ้นมา โดยระบุสูตรคํานวณที่ชัดเจน (ถามี) และ

ในแตละประเด็นอาจมีตัวช้ีวัดมากกวา 1 ตัวก็ได เชน ประเด็นรายได ตัวช้ีวัดอาจจะเปนรายไดเฉลี่ยตอ

ครัวเรือนและจํานวนครัวเรือนที่มีรายไดต่ํากวาเสนความยากจน (Poverty Line) เปนตน 

4) ตัวแปร (Variable)  

            ในการคํานวณตัวช้ีวัดแตละตัว อาจมีตัวแปรมากกวา 1 ตัวก็ได เชน กรณีของตัวช้ีวัดที่เปน

อัตราสวน  ซ่ึงมีตัวแปรตัวหนึ่งเปนเศษและอีกตัวหนึ่งเปนสวน ตัวอยาง ถาตัวช้ีวัด คือ หนี้สินตอทรัพยสิน

ตัวแปรที่เปนเศษ คือ หนี้สินตัวแปรที่เปนสวน คือ ทรัพยสิน เปนตน โดยในแตละตัวแปรตองมีคํานิยามให

ชัดเจนดวย  

 



5) แหลงขอมูลและวิธีการไดมาของขอมูล  

           ในแตละตัวแปรตองกําหนดแหลงหรือวิธีการไดมาของขอมูลใหชัดเจน รวมทั้งความถี่ใน

การจัดเก็บขอมูลดวย เชน ขอมูลรายไดจะไดจากการสํารวจรายไดของครัวเรือนโดยจะทําปละ 1 คร้ัง เปน

ตน  

6) เกณฑการพิจารณา 
            แตละตัวช้ีวัดตองกําหนดเกณฑไวลวงหนาวาจะใหคะแนนอยางไร หรือจะเปรียบเทียบกับ

อะไร มีเกณฑการตัดสินอยางไร และถาตองการคํานวณคาดัชนีรวมก็ตองกําหนดน้ําหนัก (Weight) ของ

ตัวช้ีวัดแตละตัวดวย เชน ตัวช้ีวัดรายไดของโครงการแหงหนึ่งอาจกําหนดเปนเกณฑไววา ถาเกษตรกรที่เขา

รวมโครงการมีรายไดสุทธิของครอบครัวต่ํากวา 10,000 บาท จะใหคะแนนเทากับ 1 ซ่ึงสามารถนําไปจัด

กลุมและจัดทําเปนดัชนีรวมได หรือเปรียบเทียบรายไดของครอบครัวกับเกณฑที่กําหนดวาต่ํากวาหรือสูง

กวาเกณฑ  โดยเกณฑอาจเปนระดับของรายได หรือเสนความยากจน เปนตน  

7) หนวยงานที่รับผิดชอบ  

            ในการคํานวณตัวช้ีวัดแตละตัวตองระบุใหชัดเจนวา หนวยงานใดหรือใครเปนคน

รับผิดชอบในการจัดเก็บขอมูลและคํานวณตัวช้ีวัดอะไร ซ่ึงปกติแลวหนวยที่รับผิดชอบในการประเมินผล 

(Evaluation Unit) (อางอิง : แนวทางการสรางตัวช้ีวัด,สํานักแผนงานและโครงการพิเศษ สป.กษ. หนา 8-10)  

10. ขั้นตอนการจัดทําตัวชี้วัด  

 การจัดทําตัวช้ีวัดโดยทั่วไปมีขั้นตอน ดังนี้  

1) วิเคราะหขอมูล  

            วิเคราะหวัตถุประสงคขององคกร ยุทธศาสตร แผนงาน โครงการและกิจกรรมขององคกร

ใหชัดเจนวามีวัตถุประสงคอะไร เปาหมายที่เปนผลผลิต (Output) หรือผลลัพธ (Outcome) ในระยะสั้นระยะ

ยาวคืออะไร ในกรณีที่ตองการวัดผลเฉพาะระดับโครงการหรือบางกิจกรรมก็จะพิจารณาเฉพาะวัตถุประสงค

และเปาหมายของโครงการหรือกิจกรรมที่สนใจเทานั้น  

2) กําหนดประเด็น 

             ประมวลเปนประเด็นที่ตองติดตามประเมินผลใหครบทุกขั้นตอน โดยเริ่มตั้งแตขั้นตอนการ

ใชปจจัย (Input) ที่ใชในการดําเนินงาน กระบวนการดําเนินงาน (Process) ไปจนถึงผลผลิต และผลลัพธใน

ระยะยาวที่จะเกิดขึ้น ถาวัดเฉพาะผลผลิตหรือผลลัพธโดยไมไดวัดปจจัยก็อาจจะไมทราบถึงสาเหตุวาสําเร็จ

เพราะเหตุใด เชน ไดรับงบประมาณหรือมีบุคลากรเพียงพอหรือไม เปนตน  



3) เลือกประเด็นสําคัญ  

      ในแตละประเด็นใหเลือกเฉพาะประเด็นที่สําคัญที่มีผลตอความสําเร็จ ไมสําเร็จของการ 

ดําเนินงาน (Critical Success Factor : CSF) หรือสอดคลองกับวัตถุประสงคของการดําเนินงานมากที่สุด มา

เปนประเด็นที่ตองติดตามหรือประเมินผล  

4) กําหนดตัวช้ีวัด  

            กําหนดตัวช้ีวัดโดยเลือกตัวช้ีวัดที่ตรงประเด็นมากที่สุด เพื่อประหยัดงบประมาณและเวลา

ในการเก็บรวบรวมและประมวลผลขอมูล ซ่ึงในแตละประเด็นอาจมีมากกวา 1 ตัวช้ีวัดก็ได ในบางกรณีอาจ

จําเปนตองจัดทําเปนดัชนี (Index) ขึ้นมาดวย โดยเฉพาะกรณีที่มีตัวช้ีวัดหลายตัวหรือมีเร่ืองที่เกี่ยวของหลาย

ประเด็นหรือหลายมิติ จะตองจัดทําเปนดัชนีรวม (Composite Index) เพื่อใหสามารถสรุปเปนภาพรวมใน

ประเด็นนั้นๆ ไดดวย  

           ในการกําหนดตัวช้ีวัดขององคกร โดยทั่วไปจะตองกําหนดจากระดับบนลงมาถึงระดับลาง 

กรณีขององคกรภาครัฐตัวช้ีวัดอาจเริ่มจากกระทรวง กรม ไปจนถึงกอง/ฝายตางๆ หรือในกรณีของโครงการ

ตองกําหนดตัวช้ีวัดภาพรวมของโครงการกอนตัวช้ีวัดของกิจกรรมยอย (กําหนดเปาใหญกอน) แตในทาง

การคํานวณตัวช้ีวัดภาพรวมระดับบน บางกรณีอาจจะตองเริ่มจากระดับยอยกอน  

5) วางระบบจัดเก็บและประมวลผลขอมูล 

            กําหนดรายละเอียดขอมูลที่จะจัดเก็บในแตละชวงเวลาอยางเหมาะสม เชน กอน หลัง

โครงการ หรือระหวางดําเนินการตามโครงการ เพื่อใหสามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่อง และทันตอ

เหตุการณ รวมทั้งสามารถเปรียบเทียบความแตกตางที่เกิดขึ้นในแตละชวงเวลาได (อางอิง : แนวทางการ

สรางตัวช้ีวัด,สํานักแผนงานและโครงการพิเศษ สป.กษ. หนา 11-15)  

 

 

 

 

 

 

 

 


