
รายงานสรุปผลการพฒันาความรูผานระบบ e-Training 
หลักสูตร “การกําหนดตัวชีวั้ดรายบคุคลสําหรบัการประเมินผลการปฏิบัติงาน” 

 
มีวัตถุประสงคของการอบรม ดังน้ี 

1. เพ่ือเรียนรูในเรื่องการเช่ือมโยงระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานกับการกําหนดตัวช้ีวัดรายบุคคล (KPI) 
2. เพ่ือเรียนรูในเรื่องการกําหนดตัวช้ีวัดรายบุคคลอยางมีคณุภาพ 

3. เพ่ือเรียนรูการวิเคราะหภารกิจสําหรับการกําหนดตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานได 

โดยมีเน้ือหาของหลักสูตร มี 4 หัวขอ ดังน้ี  
1. สรางความเขาใจหลักสูตรเบ้ืองตน 
2. ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานของกรมพัฒนาที่ดิน 
3. การกําหนดตัวช้ีวัดรายบุคคล 

4. Workshop การวิเคราะหงานเพ่ือกําหนดตัวช้ีวัดรายบุคคล 

ระบบการบริหารผลปฏิบัติงานของกรมพัฒนาทีดิ่น (Performance Management) 
ระบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการ คือ กระบวนการดําเนินการอยางเปนระบบ เพ่ือผลักดันใหผลการ

ปฏิบัติราชการของสวนราชการบรรลุเปาหมาย โดยเช่ือมโยงเปาหมายผลการปฏิบัติราชการในระดับองคกร 
หนวยงาน และบุคคลเขาดวยกัน โดยมีขั้นตอนหลักของระบบ 5 ขั้นตอน  

1. การวางแผนการปฏิบัติงานที่จะตองทําใหชัดเจนและสอดคลองกับทิศทางตามยุทธศาสตรขององคกร 

2. การติดตามผลการปฏิบัติงานเพ่ือใหผูบังคับบัญชากํากับ ดูแล ใหคําปรึกษาแกผูปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง 

3. การพัฒนาผลการปฏิบัติงานเพ่ือสงเสริมใหผูปฏิบัติงานทํางานไดดีย่ิงขึ้น 

4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพ่ือวัดความสําเร็จของงานโดยเทียบกับเปาหมายที่กําหนดไวต้ังแตแรก 

5. การนําผลที่ไดจากการประเมินไปประกอบการพิจารณาตอบแทนความดีความชอบแกผูปฏิบัติงาน 

PMs VS KPIs ระบบการบรหิารผลการปฏิบัติราชการ 
  ความเชือ่มโยงระหวางระบบการบรหิารผลการปฏิบัติราชการ (PM) กับการกําหนดตัวชี้วัด (KPI)  

เปนกระบวนการที่ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมระหวางหัวหนากับลูกนองในการผลักดันผลการ
ปฏิบัติงาน ใหสูงขึ้น สอดคลองกับทิศทาง เปาหมาย ผลสัมฤทธ์ิ ตอภารกิจของหนวยงาน โดยมีการนําตัวช้ีวัดผลงาน
หลัก  (Key Performance Indicators – KPIs) มาใชเปนเครื่องมือกําหนดเปาหมายการทํางานของบุคคลรวมกัน 
ซึ่งหัวหนาสามารถติดตามผลการปฏิบัติงาน หาแนวทางในการพัฒนาลูกนอง และประเมินผลการปฏิบัติงาน ตาม
ตัวช้ีวัดผลงานหลักที่กําหนดน้ันๆ เพ่ือใหไดสิ่งจูงใจสาหรับการเสริมสรางแรงจูงใจใหแกผูปฏิบัติงานที่มีผลงานดี KPI  

 
การกําหนดตัวชี้วัดรายบุคคล Individual KPI 
การกําหนดตัวช้ีวัดรายบุคคล Individual KPI  มีความสําคัญและความสัมพันธของตัวช้ีวัดในแตละระดับ 

ประกอบดวย 3 ระดับ คือ ระดับองคกร ระดับหนวยงาน และระดับบุคคล ซึ่งตัวช้ีวัดแตละระดับมีความสัมพันธใน
ลักษณะจากบนลงลาง โดยมีรูปแบบการถายทอดตัวช้ีวัด 4 รูปแบบ ดังน้ี 

 1. การถายทอดตัวช้ีวัดผลสําเร็จของงานจากบนลงลาง (Goal Cascading Method) เปนรูปแบบการ

ถายทอดตัวช้ีวัดที่หัวหนาสวนราชการรับเปาหมายใหญมาเพียงหน่ึงเดียว ซึ่งอาจจะเปนเปาหมายตามยุทธศาสตร 

เปาหมายเชิงภารกิจ หรือเปาหมายตามกฎหมาย แลวรับตอๆ กันไปในแตละระดับ ไปจนถึงระดับสุดทายคือ



ผูปฏิบัติงานซึ่งเปนผูปฏิบัติจริง เปนการถายทอดที่ใชลักษณะของการโยนเปาหมาย แบงเปนรูปแบบยอย 3 รูปแบบ 

คือ 

1.1 รูปแบบการถายทอดลงมาโดยตรง เปนการถายทอดที่ตัวช้ีวัดมีความสําคัญ ไมไดแตกตางกันในแต

ละระดับ เพราะทุกคนทําหนาที่รวมกันและมีจุดมุงหมายหรือเปาหมายเดียวกัน มีขอดี คือ ทุกคนมุงมั่นไปในทิศทาง

เปาหมายเดียวกัน 

1.2 แบงคาตัวเลขเปาหมาย เปนการแบงคาตัวเลขเปาหมายจากภาพรวมแยกยอยออกไปในแตละระดับ 

1.3 แบงเฉพาะดานที่มอบ เปนการถายทอดตัวช้ีวัดรูปแบบที่เน้ืองานลงรายละเอียด และตองการ
ผลสัมฤทธ์ิที่คอนขางเขมขน เปนรูปแบบที่สามารถแยกแยะผลสําเร็จไดอยางชัดเจน 

 2. การสอบถามความคาดหวังของผูรับบริการ (Customer – Focused Method) คือ เมื่อเราอยากรูวา
ลูกคาเราตองการอะไร เชน ผลผลิตหรือบริการอะไรที่เราสงมอบใหลูกคา ใหนําสิ่งน้ันมาเปนตัวช้ีวัด เปนการนํา
ความหวังของลูกคามาวัด วาเราทําสิ่งน้ันไดดีหรือไม ตัวช้ีวัดน้ี เหมาะกับงานที่ตองทําหนาที่ใหบริการผูอ่ืนเปนสําคัญ 
ผลสําเร็จของงานคือสิ่งที่ไดทําหรือใหบริการกับลูกคา หรือผูรับบริการ โดยมีขั้นตอนการกําหนด 4 ขั้นตอน คือ 1) 
เลือกงานบริการและลูกคา โดยตองวิเคราะหลูกคา วาเปนลูกคาภายในหรือลูกคาภายนอก และหาความคาดหวัง 2) 
เลือกมิติที่จะใชประเมิน 3) กําหนดชวงเวลาและกลุมเปาหมายในการประเมิน 4) กําหนดวิธีการเก็บขอมูล 

3. การไลเรียงตามผังการเคลื่อนของงาน (Work Flow Charting Method) เปนรูปแบบที่ใชวิธีการคลี่งาน 
โดยแตละคนทําหนาที่ในแตละขั้นตอนของกระบวนการไมเหมือนกันและไมเทากัน สามารถนําบางขั้นตอนของ
กระบวนงานมาทําเปนตัวช้ีวัดของแตละคน ไดออกมาเปนระดับความสําเร็จของตัวช้ีวัดอยางชัดเจน 

 4. การพิจารณาจากประเด็นสําคัญที่ตองปรับปรุง (Issue - Driven) เปนวิธีการถายทอดตัวช้ีวัดที่เริ่มจาก
การนําปญหาหรือประเด็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นมาใชในกระบวนการ โดยเริ่มตนจากปญหาที่เกิดขึ้น วิเคราะหหา
แนวทางและวิธีการประเมิน แลวจึงกําหนดเปนตัวช้ีวัด ซึ่งวิธีการน้ีจะทําใหเห็นสาเหตุของปญหา 

โดยมีหลักคิดและวิธีพิจารณาการกําหนดตัวช้ีวัดรายบุคคลอยางมีคุณภาพ มีวิธีพิจารณาโดยใชเกณฑ  
S M A R T ดังน้ี  

(1) S -Specific คือ เจาะจง มีความเจาะจงวาตองการทําอะไรและผลลพัธที่ตองการคืออะไร  
(2) M -Measurable คือ วัดได ตองวัดผลที่เกิดขึ้นไดจริง  ไมเปนภาระในการเก็บขอมูล ตัวช้ีวัดมาก

เกินไป  
(3) A - Agreed Upon คือ การตกลงเห็นชอบรวมกัน ซึง่กันและกันระหวางผูใตบังคับบัญชาและ

ผูบังคับบัญชา  
(4) R - Realistic คือ เปนจรงิได ตองมีความทาทาย หรือมีผลกระทบตอหนวยงานเมื่อสามารถทําสาํเร็จ

ได  
(5) T - Time Bound คือ ภายใตกรอบเวลาที่เหมาะสม มีระยะเวลาในการทํางานที่เหมาะสมไมสั้นไม

ยาวเกินไป 

นอกจากน้ี การกําหนดคาเปาหมายของตัวช้ีวัดที่เหมาะสมและมีมาตรฐาน มีการกําหนดคาเปาหมาย 5  
คาเปาหมาย ดังน้ี  

คาเปาหมาย 1 – คาเปาหมายตํ่าสุดที่รับได  
คาเปาหมาย 2 – คาเปาหมายในระดับตํ่ากวามาตรฐาน  
คาเปาหมาย 3 – คาเปาหมายที่เปนคามาตรฐานโดยทั่วไป  
คาเปาหมาย 4 – คาเปาหมายที่มีความยากปานกลาง  



คาเปาหมาย 5 – คาเปาหมายในระดับทาทาย มีความยากคอนขางมาก โอกาสสําเร็จนอยกวา 50 
เปอรเซ็นต  

โดยมีคําแนะนําสําหรับตัวช้ีวัดการจัดทําตัวช้ีวัดอยางมีคุณภาพ ดังน้ี 
1. คํานึงถึงเกณฑในการพิจารณาคุณภาพตัวช้ีวัด : S M A R T 
2. คํานึงถึงการมอบหมายงาน / หนาที่ความรับผิดชอบ 
3. คํานึงถึงอํานาจจําแนก ความสอดคลองกับเปาหมายที่ผูบังคับบัญชาหรือหนวยงานกําหนดไว 
4. มีจํานวนความเหมาะสม (ประมาณ 4-7 ตัว) ครอบคลมุเน้ืองาน ความคาดหวังที่สําคัญและควรมี

นํ้าหนักไมรอยกวา 10% 
5. คํานึงถึงความเปนไปไดในการเก็บขอมูล 
จากการอบรมในหัวขอดังกลาว สามารถนําความรูจากบทเรียนไปใชประโยชน ดังน้ี 
1. สามารถกําหนดตัวช้ีวัดรายบุคคลที่มคีุณภาพ มีความเหมาะสมกับหนาที่ภารกิจ และมีมาตรฐานเดียวกัน 
2. สามารถนําหลักการและวิธีคิดมาวิเคราะหภารกิจสําหรับการกําหนดตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน 
3. มีความเขาใจและสามารถเช่ือมโยงระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานกับการกําหนดตัวช้ีวัดรายบุคคล 

 


