
ตัวชี้วัดผลสําเร็จของงาน (key Performance Indicators)

• KPIs เปนเครื่องมือทีใ่ชวัดผลการปฏิบัติงาน
หรอืประเมินผลการดําเนินงานในดานตางๆ ซึ่ง
สามารถแสดงผลการวัดหรือประเมินผลการวัด
ในรปูขอมูลเชิงปรมิาณ เพื่อสะทอน
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน



ตัวชี้วัดแตละระดับ
ตัวชี้วัดระดับองคกร(organization indicators)

หมายถงึสิ่งที่ใชวัดผลการทํางานในภาพรวมองคกร เปน
ตัวชี้วัดหลกัเพื่อตอบสนองวิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมายและกลยุทธ
ขององคกร 
ตัวชี้วัดระดับหนวยงาน(Department indicators)

หมายถงึ สิ่งที่ใชวัดผลการทาํงานของหนวยงาน รวมถึงระดับ
ฝาย หรือสวนงาน จะแตกตางกันตามลักษณะงานทีร่ับผดิชอบ 



 ตัวชี้วัดระดับบุคคล (Individual  Indicators)

หมายถึงสิ่งที่ใชวัดผลการทาํงานของพนักงาน
รายบุคคล ตามขอบเขตหนาที่รับผดิชอบหรอื ตาม
ตําแหนงงาน ทั้งที่พนักงานที่มหีนาที่งานคลายกัน
ตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้นควรจะไมแตกตางกนั 



การกําหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมายผลสัมฤทธิ์ของงาน

1.การถายทอดตัวชี้วดัผลสําเร็จของงานจากบนลงลาง
oวิธีการถายทอดตัวชี้วดั
•ถายทอดลงมาโดยตรง
•แบงคาตัวเลขเปาหมาย
•แบงเฉพาะดานที่มอบหมาย

2.การไลเรียงตามผังการเคลื่อนของงาน
3.การสอบถามความคาดหวงัของผูรับบริการ
4.การพิจารณาจากประเด็นที่ตองปรับปรุง

เทคนิควธิีการกําหนดตัวชี้วัด
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การกําหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมายผลสัมฤทธิ์ของงาน

เปาประสงคและตัวชี้วัดในระดับองคกร

ผลสัมฤทธิ์ที่สนับสนุนตอ
เปาหมายระดับองคกร

ผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจและ
อื่นๆ

เปาประสงคในระดับหนวยงาน
ตัวชี้วัดในระดับหนวยงาน

ผลสัมฤทธิ์ที่สนับสนุนตอ
เปาหมายของผูบังคับบัญชา

ผลสัมฤทธิ์ตาม
บทบาท หนาที่

ผลสัมฤทธิ์ของงานที่
ไดรับมอบหมายเปน

พิเศษ
เปาประสงคในระดับบุคคล
ตัวชี้วัดในระดับบุคคล

ระดับองคกร

ระดับ
หนวยงาน

ระดับบุคคล

5



ขั้นตอนการกําหนดขั้นตอนการกําหนด  KPIsKPIs  ของตําแหนงงานของตําแหนงงาน
กําหนดผลงาน

ที่ตองการในแตละ
ตําแหนงงานงาน

จัดกลุมของ
ผลงาน

กําหนด
ตัวชี้วดับุคคล

(KPIs)

กําหนด
เปาหมาย
(Target)

ระบุงานของ
ตําแหนงตางๆ

(Role Profile)
ประเมินผล



Role Profile

Role profile เปนขอมูลพืน้ฐานที่สรุปบทบาทของผูที่ดํารง
ตําแหนง  ที่ควรมี วาตองทําอะไรถึงจะทําใหงานในตาํแหนง  ที่
รับผิดชอบสําเร็จ
การจดัทํา Role profile นัน้ เราควรศึกษาขอมูลตางๆ
กอนเขียน ซึ่งสิ่งที่ควรดู คือ
-Org. Chart
-Line of command
-Job scope / Job level ที่เปนมาตรฐานขององคกร



Role Profile

องคประกอบ
1. Position Objective/Overview:
สรุปวัตถุประสงคหลกัของตาํแหนงงานที่จะเขียน Role profile

2. Key Duties & Responsibilities:
เขียนภารกรรมหลกั งานในความความรับผดิชอบ ที่จะทําให
บรรลุตามวัตถุประสงคของตาํแหนงงานนัน้ และงานอืน่ๆ ที่
ไดรับมอบหมายใหสําเร็จ

3.Time spent: กาํหนด % ของเวลาที่ตองใชในแตละกจิกรรม



Role Profile

4. Expected Results / Outcomes:
กําหนดผลงาน ผลลัพธที่เฉพาะเจาะจง ที่ตําแหนงงานนัน้
ควรจะทําใหสําเร็จ 

5. Accountabilities/ Authority Level:
การไดรับมอบอาํนาจ ระดับการตัดสนิใจของตําแหนงทั้งที่เปนตัว
เงินและไมเปนตัวเงิน

6. Key Contacts/ Interactions:
ลูกคาทั้งภายในและภายนอกที่ตองตดิตอ รวมถึงสิ่งที่ลูกคาคาดหวัง
จากผูที่ทํางานตาํแหนงนี้



Role Profile

7. Technical Knowledge/ Skill:
ความรูดานเทคนิคและความสามารถที่จะเปนที่จะทําใหงานนี้
สําเร็จ

8. Education % Qualification/ Experiences:
การศึกษาและประสบการณขั้นพื้นฐานที่จําเปนสําหรับงานนี้

9. Attributes/ Competencies:
พฤตกิรรมที่จําเปนที่จะทําใหงานสําเร็จ



ตัวอยาง  Role profile
สรุปบทบาทหนาที่ ขอบเขตงาน ภารกรรม

ตําแหนงงานของ อ.อ.ป.

..\แบบประเมินปรับใหม\ชุดคูมือ-รองชัยภัฎแกไข--ใช
ปจจุบัน\พี่จุม\9.JD อํานวยการ4.doc



ลักษณะตัวชี้วัดระดบับคุคลหรือตําแหนงงาน
1. ตัวชี้วัดตวัเดียวกับตัวชี้วัดระดับหนวยงาน
เปนผูรับผิดชอบหลักในการทําใหตัวชี้วัดบรรลุเปาหมาย

2. ตัวชี้วัดที่สนับสนุนตัวชี้วัดในระดับหนวยงาน
3. ตัวชี้วัดตามหนาที่งาน(งานประจําที่ตองพัฒนา)
4. ตัวชี้วัดตามมาตรฐาน /สายงานรวม
เปนตัวชี้วัดที่ทุกคนมรีวมกัน เปนเปาประสงคและตวัชี้วัดทั่วๆไป
ไมจําเพาะวาหนวยงานใดโดยเฉพาะ ทุกคนจะมีตัวชี้วัดเหมือนกนั
แตอาจแตกตางกันตามคาเปาหมายตามที่ผูบังคับบัญชากําหนด



ประเภทของตัวชี้วัด และคาเปาหมาย
1.ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

ตัวชี้วัดที่ถูกกําหนดขึ้นเพื่อใชในการวัดสิ่งที่นับได เชน รอยละ เวลา 
จํานวน เหมาะสําหรับสิ่งที่จับตองได มีความชัดเจน

2.ตัวชี้วัดเชิงปริมาณที่ใชวัดสิ่งที่เปนนามธรรม เชน ความพึงพอใจ 
ประเมนิพฤติกรรม

3.ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  ตัวชี้วัดที่อิงกับคาเปาหมายเชิงพรรณนา จึง
เหมือนเปนเกณฑและกรอบกํากับการใชวิจารณญาณของผูประเมิน
เชนระดับความสําเร็จ การผานเกณฑ สวนใหญใชวัดการดําเนนิ 
งานเปนขั้นตอน(Milestone)



การกําหนดตวัชี้วัดและคาเปาหมายผลสมัฤทธิ์ของงาน
ขอพึงระวัง

เจาะจง (Specific) มีความเจาะจง วาตองการวัดอะไร และ 
ผลลัพธที่ตองการคืออะไร

วัดได (Measurable) ตองวัดผลที่เกิดขึ้นได ไมเปนภาระ ตวัชี้วัดไม
มากเกินไป วัดเชิงปรมิาณ คุณภาพหรอืเวลา

เหน็ชอบ (Agreed Upon) ตองไดรับการเหน็ชอบซึง่กันและกัน ระหวาง
ผูใตบังคับบัญชา และ ผูบังคับบัญชา

เปนจริงได (Realistic) ตองทาทาย และมโีอกาสเปนไปได ทําสําเร็จได

ภายใตกรอบเวลาที่
เหมาะสม (Time Bound)

มีกรอบเวลาในการทํางานที่เหมาะสม ไมสั้นไม
ยาวเกินไป
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ขั้นตอนการกําหนดขั้นตอนการกําหนด  KPIsKPIs  ของตําแหนงงานของตําแหนงงาน
กําหนดผลงาน

ที่ตองการในแตละ
ตําแหนงงานงาน

จัดกลุมของ
ผลงาน

กําหนด
ตัวชี้วดับุคคล

(KPIs)

กําหนด
เปาหมาย
(Target)

ระบุงานของ
ตําแหนงตางๆ

(Role Profile)
ประเมินผล



หลักเกณฑในการกําหนดกลุมของผลงานหลักเกณฑในการกําหนดกลุมของผลงาน

 เปนกลุมคําสั้นๆที่สะทอนผล 
 งานโดยครอบคลมุผลงานทุกตัว

เปนคํากลางๆที่ไมมีความหมาย 
ซึ่งบงบอกถึง จํานวน ปริมาณ 
คุณภาพ

เปนคํานาม ไมใชกริยา เปนคําที่สื่อความหมายไดชดัเจน



ตัวอยางตัวอยาง  การจัดทําตัวชี้วัดตําแหนงงานหัวหนางานอาํนวยการการจัดทําตัวชี้วัดตําแหนงงานหัวหนางานอาํนวยการ
กิจกรรม/
ขอบเขต

ผลลัพทที่ตองการ กลุมผลงาน
หลัก

ตัวชี้วัดบุคคล

ดานบุคลากร *ขอมูลบุคคลถูกตองเปนปจจุบัน
*คําสั่งมคีวามถูกตองรวดเร็ว  

ธรุการสารบรรณ *สงเอกสารถูกตองทันเวลา
*เอกสารไมสูญหาย/คนหาไดสะดวก

*%งบประมาณที่ประหยัดยานพาหนะ *ยานพาหนะอยูในสภาพพรอมใช
*ความสะดวกสบายของใชบริการ

การปรับปรุง
งาน

*ใหงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ

*เวลาที่ใชในการสงเอกสาร

* จํานวนงานที่ปรับปรุง

*% ความพึงพอใจ
*จํานวนครั้งที่เกิดปญหาที่
กระทบงานอื่นๆ

*% ความถูกตองครบถวน
ของขอมูลประวัติ
*จํานวนขอรองเรียน/ทวงติง

พัสดุ *ไดของตามความตองการของผูใช
*ประหยัดงบประมาณ

คุณภาพ

คาใชจาย
 เวลา



กิจกรรม/ขอบเขต ผลลัพทที่ตองการ กลุมผลงานหลัก ตัวชี้วัดบุคคล

ปรับปรุงโครงสราง
*จํานวนคนเหมาะสม
กับปริมาณงาน

*ควบคุมอัตรากําลัง
*คาใชจายบุคคลไมสูง

*ผลสํารวจความพึงพอใจ
*% การออกจากงาน
ของพนักงาน

*จํานวนระเบียบที่ปรับ
ปรุงได

*จํานวนขอทวงติงขอ 
ปรับปรุงระเบียบ

ปรับปรุงระเบียบ
บริหารงานบุคคล

*ดงึดดูคนเกงดีอยูได
*ลดขั้นตอนทํางาน/
งานคลองตัวมากขึ้น

*ระเบียนเปนปจจุบัน
พัฒนาระบบงาน
บริหารบุคคล

*ดงึดดูคนเกงดีไวได
*ธุรกิจแขงขันตลาดได

การปรับปรุงงาน *ใหงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ *จํานวนที่ปรับปรุง

*% คาใชจายบุคคลตอ
คาใชจายทั้งหมด

คุณภาพ

คาใชจาย

ตัวอยางตัวอยาง  การจัดทําตัวชี้วัดรายบุคคลการจัดทําตัวชี้วัดรายบุคคล//ตําแหนงงานตําแหนงงาน



กิจกรรม/ขอบเขต ผลลัพทที่ตองการ กลุมผลงานหลัก ตัวชี้วัดบุคคล
การรับจายเงิน *ถูกตองตามระเบยีบ

*เงินไมขาดบัญชี
*มีความรวดเร็ว
*กระแสเงินสด

*จํานวนที่ตองแกไข
* จํานวนครั้งที่ขาดสภาพ
คลอง

* % ความพึงพอใจ
จัดทําและตรวจ
เอกสารการเงิน

*ถูกตองตามระเบยีบ
*มีขอมูลครบถวน
*มีความรวดเร็ว

* จํานวนครั้งที่ปดบัญชี
ไมทันกําหนด

* เวลาที่ใชดําเนินการ
ตั้งแตรับใบสําคัญจายเงิน

การปรับปรุงงาน *เพิ่มประสิทธิภาพ
* จํานวนงานที่ปรับปรุง

การใหประเภทบญัชี *ถูกตองตามระเบยีบ 
*เสร็จสิ้นตามกําหนด

ลงบญัชแีละปดบัญชี *ถูกตองตามระเบยีบ 
*ปดบัญชีตามกําหนด

 คุณภาพ

เวลา  

ประสทิธิภาพ

ตัวอยางตัวอยาง  การจัดทําตัวชี้วัดรายบุคคลการจัดทําตัวชี้วัดรายบุคคล//ตําแหนงงานตําแหนงงาน



การกําหนด KPIs และ Target

KPI วัดได 2 มุม

Positive  KPI   เชน  % ยอดขาย % ความพึงพอใจของลกูคา
Negative  KPI  เชน % ของการเสียในการผลติ
เปาหมายไดมาจาก

* เปาหมายบริษัท หรือ ผูบริหารระดับบน
* เปาหมายทั่วไปของบริษัทอืน่ (Benchmark)
* จากสถิตกิารปฏิบตัิงานที่ผานมา



แบบประเมินผลตาํแหนงหัวหนางานอํานวยการแบบประเมินผลตาํแหนงหัวหนางานอํานวยการ

ตัวชี้วัดบุคคล(KPIS)
น้ําหนัก 

(%)
เปาหมาย ระดับ

ผลงาน
5-4-3-2-1

% ผลสํารวจความพึงพอใจ 20 90
จํานวนครั้งที่เกิดปญหาที่กระทบงานอื่นๆ 20 10

%งบประมาณที่ประหยัด 10 15
เวลาที่ใชในการสงเอกสาร 10 ครึ่งวัน

% ความถูกตองครบถวนของขอมูลประวัติ 15 95
จํานวนขอรองเรียน/ทวงติง 15 5

จํานวนงานที่ปรับปรุง 10 2 เรื่อง



แบบประเมินผลตาํแหนงหัวหนางานพัฒนาระบบงานแบบประเมินผลตาํแหนงหัวหนางานพัฒนาระบบงาน
ตัวชี้วัดบุคคล(KPIS) น้ําหนัก 

(%)
เปาหมาย ระดับผลงาน

5-4-3-2-1
% ผลสํารวจความพึงพอใจ(ด)ี 20 90
% การออกจากงานของพนักงาน 15 10

% คาใชจายบุคคลตอคาใชจาย
ทั้งหมด

15 30

 จํานวนงานที่ปรับปรุง 20 2

% จํานวนระเบียบที่ปรับปรุงได 20 5 เรื่อง
 จํานวนขอทวงติงขอปรับปรุง  
ระเบียบ

15 5 ขอ



แบบประเมินผลตาํแหนงหัวหนางานบัญชีการเงินแบบประเมินผลตาํแหนงหัวหนางานบัญชีการเงิน
ตัวชี้วัดบุคคล(KPIS) น้ําหนกั 

(%)
เปาหมาย ระดับผลงาน

5-4-3-2-1
จํานวนครั้งที่ตองแกไข 20 4 ครั้ง
จํานวนครั้งที่ขาดสภาพคลอง 15 4 ครั้ง

เวลาที่ใชดําเนนิการตรวจ-จาย 15 4 ชั่วโมง
จํานวนงานที่ปรับปรุง 15 2

% ความพึงพอใจ(ดี) 20 90
จํานวนครั้งที่ปดบัญชีไมทัน
กําหนด

15 2 ครั้ง



ตัวอยางตัวอยาง  KPIsKPIs

การตลาด
*สวนแบงการตลาด
*ยอดขาย
*ประสิทธิภาพในการโฆษณา
*การออกสินคาใหม
*จํานวนขอรองเรียนลูกคา

บัญชี การเงิน
*อัตราผลตอบแทนตอทรัพยสิน
*อัตราการไหลเวียนของเงินสด
*ระยะเวลาในการจาย/เรียกเก็บ
เงิน

การจัดซื้อสินคา
*ระยะเวลาในการสงมอบสินคา
*งบประมาณในการจัดซื้อ



ตัวอยางตัวอยาง  KPIsKPIs  หนวยงานสนบัสนนุหนวยงานสนบัสนนุ
Time Cost
*KPI ที่วัดความสามารถในการ
ใหบริการไดตามเวลาที่กําหนด
*ถาระบบขอมูลปจจุบนัไม
สามารถติดตาม KPI ใหพิจารณา
วาหนวยงาน บุคคลใดสามารถ
ปรับปรุงระบบขอมูลใหพัฒนา
เรื่องดงักลาวไดเชน สรางระบบ
ขอมูลเพื่อคํานวณและตดิตาม
เวลาการทํางานเฉลี่ย

*KPI ที่วัดความสามารถในการ
ใหบริการไดดวยคาใชจายต่ําเชน
ควบคุม OT , ควบคุมตนทุน
Quality
*ความพึงพอใจของลกูคาภายใน
 หรือภายนอกตอคุณภาพการให
บริการ

*ความถูกตองแมนยํา ไดมาตรฐาน
 ของการใหบริการ



ประโยชนการกําหนดประโยชนการกําหนด  KPIsKPIs

1.ทําใหพนกังานทราบวา ตนเองตองทํางานใหเกดิผลลัพธสดุทาย
หรือทํางานใหบรรลุวัตถุประสงคอะไร

2. สามารถกําหนดตัวชีว้ัดที่หลากหลายและครอบคลมุงานหลกัได
3. การประเมนิผลงานจะงายขึ้น เพราะประเมนิตามตัวชี้วัดหลกั 
และมีมาตรฐานการวัดที่ชดัเจน

4. เปนการทวนสอบวา ผลงานรายบุคคล สอดคลองกับเปาหมายหลัก
ขององคกร

5. สามารถนําไปปรับปรุงมาตรฐานการทํางาน บุคคล องคกรเพื่อมี 
Productivity สูงขึ้น



ประโยชนการกําหนดประโยชนการกําหนด  KPIsKPIs

ในมมุมองธุรกิจ
1.นําไปใชประกอบการปรับแผนปฏิบตัิการและกลยุทธตางๆ

 เพื่อใหผลประกอบการของบริษัท หรือผลการเงิน (Financial)
 บรรลุเปาหมาย หรือขยับเปาหมาย
2. เพื่อปรับปรุงระบบการปฏิบัตงิานภายใน (Internal Business)
เพื่อพัฒนาแนวทางธุรกิจ นโยบายดานบคุคล ใหตอบสนองความพึง 
พอใจลกูคาใหเพิ่มขึ้น (Customer Satisfaction)



ประโยชนการกําหนด KPIs

การบริหารบคุคลในมมุมอง
* เพื่อทราบถึงศักยภาพของพนักงานในการปฏิบัติงาน
* นาํขอมูลมาใชการพัฒนาพนักงาน และการจัดหนาที่งาน
ใหเหมาะสมกับตําแหนงงานและบคุคล

* เพื่อใชผลการประเมินในการปรับคาจางและโบนสั
ประจําป

* เพื่อสรางระบบความเปนธรรมใหเกิดกับพนักงาน



วิสัยทัศนวิสัยทัศน

แผนธุรกิจแผนธุรกิจ

เปาหมายหนวยงานเปาหมายหนวยงาน

เปาหมายบุคคลเปาหมายบุคคล
((KPIsKPIs))

คานิยมคานิยม  หรือหรือ  ปรัชญาองคกรปรัชญาองคกร
((Core ValueCore Value))

พฤติกรรมสูความสําเรจ็พฤติกรรมสูความสําเรจ็
((CompetencyCompetency))

WhatWhat HowHow

การบริหารผลงานการบริหารผลงาน ( (Performance ManagementPerformance Management))



ผลงานผลงาน ผลสําเร็จของงานผลสําเร็จของงาน
ตามเปาหมายตามเปาหมาย

การแสดงพฤติกรรมการแสดงพฤติกรรม
สูความสําเร็จสูความสําเร็จ= +

PerformancePerformance KPI = WhatKPI = What Competency = HowCompetency = How

KPI (%) Competency (%)

Executive 80 20

Non-Executive 60 40



* KPIs ตําแหนงงาน เปนหนาที่ที่ทุกคนทุกตําแหนงงาน
ตองชวยกันเขียน รวมทั้งผูบังคบับญัชาตามสายงาน
เพื่อใหได KPIs ที่ดี   ตรงตามวัตถุประสงค ผลลัพธของ
ตําแหนงงานที่ตองการ

* หนวย Hr เปนเพียงที่ปรึกษา ใหคําแนะนาํวิธี ขั้นตอนการ
จัดทํา

* พนักงานที่ปฏิบัติงานประจําควรกําหนดงานที่ปรับปรงุ 
เปน KPIs  ดวย เพื่อเปนการพัฒนาระบบงานใหดีขึ้น
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