หลักการกาหนดตัวชี้วัด
มารู้จักตัวชี้วัดกันเถอะ
ตัวชี้วัด (Indicator) ในภาษาไทยมีการใช้คากันหลากหลาย เช่น ตัวชี้วัด ตัวชี้ ตัว
ชี้นา ดัชนี และเครื่องชี้วัด เป็นต้น ซึ่งใช้เป็นมาตรฐานทางสถิติ หรือเครื่องชี้ สภาวะ
บางอย่างเพื่อใช้วิเคราะห์เกี่ยวกับสภาพการณ์หรือสภาวะการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่
เกิดขึ้นเกี่ยวกับปัจจัยการผลิต กระบวนการดาเนินงาน การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่หรือ
ผลผลิต หรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังมีหลายๆ คนได้ให้ความหมาย “ตัวชี้วัด”
ซึ่งสรุปได้ว่า ตัวชี้วัดเป็นเครื่องมือบอกทิศทางหรือใช้ในการติดตามการพัฒนาหรือ
การดาเนิ น งานในแต่ล ะเรื่ องได้ไปถึงจุ ดไหน บรรลุ วัตถุประสงค์และเป้าหมายแค่ไหน ซึ่งเป็นเรื่องของการดู
ผลสัมฤทธิ์ของผลงาน หรือระบุผลสาเร็จของงาน ในการดาเนินงานจึงใช้ “ตัวชี้วัด” เป็นเครื่องมือหรือสิ่งที่บ่งบอก
ถึงความก้าวหน้า ความสาเร็จหรือไม่สาเร็จของกระบวนการดาเนินงาน เมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่กาหนดในมิติต่างๆ
ทั้งในเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ประสิทธิภาพ หรือประสิทธิผล
ตัวชี้วัด (Indicator) หรือตัวชี้วัดผลการดาเนิน งานหลัก (Key Performance Indicators : KPIs)
เป็นดัชนีชี้วัด หรือหน่วยวัดความสาเร็จของการปฏิบัติงานที่ถูกกาหนดขึ้น โดยเป็นหน่วยวัดที่ควรมีผลเป็นตัวเลขที่
นับได้จริง และต้องสื่อถึงเป้าหมายในการปฏิบัติงานสาคัญ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความชัดเจนในการกาหนด ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ
ค่าเป้าหมาย (Targets) ค่าเป้าหมาย ในที่นี้หมายถึง เป้าหมายในเชิงปริมาณหรือคุณภาพ หรือทั้งสอง
ส่วนที่ทาให้แยกแยะได้ว่า การปฏิบัติงานประสบความสาเร็จตามตัวชี้วัด (KPIs) ที่กาหนดไว้หรือไม่ มากน้อย
เพียงใด ภายในระยะเวลาที่ระบุไว้อย่างชัดเจน
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การกาหนดตัวชี้วัดขององค์กร
โดยทั่วไปการกาหนดตัวชี้วัดขององค์กรจะต้องกาหนดจากระดับบนลงมาถึงระดับล่าง ซึ่งหน่วยงาน
ภาครัฐตัวชี้วัดจะเริ่มจากกระทรวง กรม ไปจนถึงกอง/ฝ่ายต่างๆ หรือในกรณีของโครงการต้องกาหนดตัวชี้วัด
ภาพรวมของโครงการก่อนตัวชี้วัดของกิจกรรมย่อย

ตัวชี้วัด มีลักษณะที่สาคัญ 2 ประการ ได้แก่
1. ตัวชี้วัดจะต้องสามารถให้ค่าหรือบ่งบอกคุณลักษณะของสิ่งที่ทาการวัดว่ามีปริมาณหรือคุณลักษณะ
เช่นไร ส่วนจะมีความหมายอย่างไรจะต้องนาไปตีค่าหรือเปรียบเทียบกับเกณฑ์หรือมาตรฐานจึงจะ
ทราบได้ว่าสิ่งนั้นมีค่าสูงหรือต่า ได้มาตรฐานหรือไม่ เพียงใด
2. ค่าหรือคุณลักษณะที่ได้จากตัวชี้วัดมีความหมายภายใต้เงื่อนไข 2 ประการ คือ
2.1 เงื่อนไขของเวลา คือ ตัวชี้วัดจะบ่งบอกสถานภาพของสิ่งที่มุ่งวัดเฉพาะช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เช่น
ระยะเวลา 1 สัปดาห์, 3 เดือน, 1 ปี ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เก็บรวบรวมข้อมูลมาใช้และการ
ตีความหมาย
2.2 เงื่อนไขของสถานที่ คือ ตัวชี้วดั จะบ่งบอกสถานภาพของสิ่งที่มุ่งวัดเฉพาะในเขตพื้นที่ หรือบริเวณ
หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของระบบที่ทาการตรวจสอบ เช่น ระดับตาบล อาเภอ จังหวัด ด้านปัจจัย
การะบวนการ หรือผลลัพธ์ เป็นต้น
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ประเภทของตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัดมี 2 ประเภท คือ
1) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ มีค่าเป็นตัวเลข เช่น จานวนคน น้าหนัก งบประมาณ
2) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ เช่น คุณภาพชีวิต ความพึงพอใจของผู้รับบริการ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
2. ประเภทของตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ตามแนวทางของสานักงาน ก.พ.ร.
ตัวชี้วัด เป็นสิ่งที่ถูกกาหนดขึ้นเพื่อใช้วัดว่าผลการปฏิบัติราชการในเรื่องที่พิจารณาอยู่ได้ผลเป็นเช่นใด
นั้น อาจแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณที่ใช้วัดสิ่งที่
เป็นนามธรรม

ประเภทของตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

ตัวชี้วัด 3 ประเภทเบื้องต้น มีลักษณะดังนี้
2.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ คือปริมาณที่ถูกกาหนดขึ้นเพื่อใช้วัดสิ่งที่นับได้ หรือสิ่งที่มีลักษณะเชิง
กายภาพ โดยมีหน่วยการวัด เช่น จานวน ร้อยละ และระยะเวลา เป็นต้น ตัวชี้วัดเชิงปริมาณจะเหมาะสมสาหรับ
การวัดในสิ่งที่จัดต้องได้ เป็นรูปธรรม และมีความชัดเจน
2.2 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณที่ใช้วัดสิ่งที่เป็นนามธรรม เช่น ความพึงพอใจ ระดับความเข้าใจของผู้
เข้ารับการอบรม เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ แม้จะไม่มีลักษณะเชิงกายภาพที่สามารถนับเป็นจานวนได้อย่างชัดเจน แต่
สามารถวัดเป็นเชิงปริมาณได้ โดยสร้างเครื่องมื อเพื่อใช้วัดสิ่งที่เป็นนามธรรมเหล่านี้ขึ้น เช่น การวัดความพึงพอใจ
อาจทาได้โดยการพัฒนาเครื่องมือวัด ซึ่งได้แก่ แบบสอบถามความพึงพอใจ เพื่อให้ผู้รับบริการเป็นผู้ประเมิน โดย
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คะแนนสูงหมายถึงพึงพอใจมาก ส่วนคะแนนต่าหมายถึงพึงพอใจน้อย ทั้งนี้ คะแนนที่ได้รับมาจากผู้ รับบริการแต่
ละราย เมื่อนามาประมวลผลร่วมกันจะได้คะแนนเฉลี่ยที่แสดงถึงระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยรวม
โดยสรุปวิธีการวัดสิ่งที่เป็นนามธรรมดังกล่าว เป็นการดาเนินการตามแนวทางของการวิจัยเชิง
สังคม (Social Science Research) โดยผู้กาหนดตัวชี้วัดสามารถประยุกต์แนวทางของการวิจัยเชิงสังคมดังกล่าว
มาใช้กับการวัดเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติราชการได้ ดังนี้
1) พิจารณาสิ่งที่เป็นนามธรรมที่ต้องการวัด จากนั้นจึงกาหนดชื่อตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงสิ่ง
ที่เป็นนามธรรมนั้นๆ
2) กาหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะให้ข้อมูลในการวัด และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มเป้าหมายเหล่านั้น รวมถึงจานวนกลุ่มเป้าหมายที่จะเก็บข้อมูล
การเก็บข้อมูลขึ้นอยู่กับสิ่งที่ต้องการวัด กลุ่มเป้าหมายที่จะให้ข้อมูล และความสามารถ
ในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่จะให้ข้อมูล โดยอาจเลือกเก็บข้อมูลได้ ดังนี้
(1) เก็บ ข้อมูล ทันที ณ จุด บริการหรือจุดปฏิบัติงาน เช่น เก็บข้อมูล วัดความพึง
พอใจทันทีเมื่อให้บริการเสร็จ เก็บข้อมูลโดยวิธีการสอบทันทีเมื่อทาการฝึกอบรมแล้วเสร็จ เป็นต้น การเก็บข้อมูล
แบบนี้ จะเป็นการเก็บข้อมูลทีละรายการ (Transactional) และเมื่อจะประเมินผลการปฏิบัติราชการก็ให้นาเอา
ข้อมูลทุกรายการที่เกิดขึ้นในรอบการประเมินนั้นๆ มาประมวลผลเพี่อสรุปเป็นผลการปฏิบัติราชการที่เกิดขึ้นจริง
สาหรับรอบการประเมินดังกล่าว
(2) เก็บข้อมูลเพื่อประมวลผล ณ ปลายรอบการประเมิน เช่น เก็บข้อมูลวัดความ
พึงพอใจในเดือนมีนาคม เพื่อวัดความพึงพอใจต่อการให้บริการในรอบการประเมินที่ 1 (ตุลาคม – มีนาคม)
เป็นต้น การเก็บข้อมูลแบบนี้ เป็นการเก็บข้อมูลในลักษณะรวบยอด ดังเช่นตัวอย่างจะทาการออกแบบสอบถามใน
ครั้งเดียว เมื่อได้แบบสอบถามกลับมาแล้ว ก็จะนาข้อมูลจากแบบสอบถามมาประมวลผลเพื่อสรุปเป็นผลการ
ปฏิบัติราชการที่เกิดขึ้นจริงสาหรับรอบการประเมินนั้นๆ
คาอธิบาย
ตัวชี้วัดเชิงสังคม (Social Indicators) หมายถึง สิ่งที่แสดงออกเป็นตัวเลขที่ใช้วัดในมุมที่เกี่ยวข้องกับ
แนวความคิดทางสังคม ซึ่งเป็นเชิงนามธรรมให้เป็นตัวแปรเชิงรูปธรรมที่สามารถวัดได้ภายใต้ระบบสารสนเทศที่
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร ตัวชี้วัดทางสังคมจึงมีลักษณะเป็นตัวแทนของสิ่งที่
เป็นนามธรรม ซึ่งให้นิยามเชิงปฏิบัติการในการวิเคราะห์และติดตามผลเป็นเชิงปริมาณ
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ลักษณะของตัวชี้วัดทางสังคม มีดังนี้
1. ตัวชีว้ ัดทางสังคมจาแนกตามระดับ ได้แก่ 1) ตัวชีว้ ัดปัจจัยในกระบวนการผลิต (Input

Indicators) ที่แสดงถึงวิธกี ารดาเนินงาน เช่น จานวนงบประมาณ จานวนนักศึกษาทีส่ มัคร 2)
ตัวชีว้ ัดผลผลิต (Output Indicators) ที่แสดงถึงผลผลิตจากกระบวนการผลิต เช่น จานวน
นักศึกษาที่จบหลักสูตร อาจพิจารณาเพียงระดับผลผลิตที่เกิดขึ้นหรืออาจพิจารณาถึงผลใน
ระยะยาวว่าสังคมได้อะไร
2. ตัวชีว้ ัดทางสังคมจาแนกตามมาตรวัด ได้แก่ 1) ตัวชีว้ ัดเชิงวัตถุวิสัย (Objective Indicators) ที่
มีค่าเป็นตัวเลขทางคณิตศาสตร์และมีนัยทางสถิติ เช่น รายได้ ผลผลิตต่อไร่ 2) ตัวชีว้ ัดเชิงอัต
วิสัย (Subjective Indicators) ที่เป็นข้อมูลแสดงความรูส้ ึกทัศนคติ ความนิยม ความคิดเห็น
และความเชื่อ เช่น ความพึงพอใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่
3. ตัวชีว้ ัดทางสังคมจาแนกตามค่าของตัวชีว้ ัด ได้แก่ 1) ตัวชี้วดั เชิงบวก (Positive Indicators) ที่
มีค่าตัวเลขมีแนวโน้มในทางเพิ่มขึ้น แสดงถึงแนวโน้มการพัฒนาสังคมในทางที่พึงประสงค์ เช่น
อัตราการรู้หนังสือสูงขึน้ 2) ตัวชีว้ ัดเชิงลบ (Negative Indicators) ที่มีค่าตัวเลขมีแนวโน้ม
ในทางลดลง แสดงถึงแนวโน้มการพัฒนาสังคมไปในทางที่พึงประสงค์ เช่น อัตราการป่วยลดลง
2.3 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ คือ ตัวชี้วัดที่ใช้วัดสิ่งที่ไม่เป็นค่าเชิงปริมาณ หรือเป็นหน่วยวัดใดๆ
แต่จะเป็นการวัดที่อิงกับค่าเป้าหมายที่ มีลักษณะพรรณนา หรือเป็นคาอธิบายถึงเกณฑ์การประเมิน ณ
ระดับค่าเป้าหมายต่างๆ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายนี้ จึงทาหน้าที่เสมือนหนึ่งเป็นเกณฑ์หรือกรอบกากับการใช้
วิจารณญาณของผู้ประเมิน โดยทั่วไปการกาหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ควรพิจารณาถึงค่าเป้าหมายควบคู่ไป
พร้อมกัน เนื่องจากชื่อของตัวชี้วัดเชิงคุณภาพนั้นมีแนวโน้มที่จะเป็นคากว้างๆ ไม่เฉพาะเจาะจง เช่น ระดับ
ความสาเร็จของการพัฒ นาระบบงาน ระดับประสิทธิภาพในการจัด ทายุทธศาสตร์ เป็นต้น ดังนั้ น ค่า
เป้าหมายจึงเป็นตัวที่จะช่วยบอกถึงนิยาม หรือความหมายหรือความคาดหวังของผลสัมฤทธิ์ของ งานที่
ตัวชี้วัดนั้นๆ
นอกจากนี้ มีการจัดประเภทตัวชี้วัด (KPIs) ในแต่ละด้าน ดังนี้
1. ด้านคุณภาพ (Quality) เช่น specation ข้อร้องเรียน คาชม ความพึงพอใจของลูกค้า เป็นต้น
2. ด้านปริมาณ (Quantity) เช่น หน่วย/วัน จานวนโทรศัพท์/ชั่วโมง จานวนหน่วยที่ผลิต เป็นต้น
ปริมาณการให้บริการ จานวนโครงการที่สาเร็จ จานวนชิ้นงานที่ผลิตได้ จานวนโทรศัพท์ที่รับสาย เป็นต้น
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3. ด้านกาหนดเวลา (timeless) เช่น ตารางการทางานสาเร็จตามแผน งานเสร็จตามวันครบกาหนด ส่งงาน
ตามกาหนดการ งานเสร็จภายใน Cycle time เป็นต้น
4. ด้านความคุ้มค่าของต้นทุน (Cost-Effectiveness) เช่น จานวนเงินที่ใช้จ่าย จานวนคาแนะนาที่มีการ
ปฏิบัติตาม ค่าใช้จ่ายนอกเหนืองบประมาณ ร้อยละของเงินงบประมาณที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเวลาที่กาหนด
เป็นต้น
ตัวอย่างการกาหนดตัวชี้วัด
การกาหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่ต้องคานึงถึงคุณภาพ
1. การกาหนดตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย เชิงปริมาณที่ใช้วัดสิ่งที่เป็นนามธรรม
ตัวอย่าง ประสิทธิภาพและคุณภาพของการจัดทารายงาน
1
2
3
4
ร้อยละของ
ตั้งแต่ 50% ลง
51- 60%
61 – 70%
71 – 80%
รายงานที่
ไป
ดาเนินการได้
ผ่านเกณฑ์
2. การกาหนดตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย
ตัวอย่าง ประสิทธิภาพและคุณภาพของการจัดทารายงาน
1
2
3
ระดับ
รายงานส่งไม่
รายงานส่ง
รายงานส่ง
ประสิทธิภาพ/ ทันเวลามากกว่า ทันเวลา แต่
ทันเวลา โดย
คุณภาพการ
2 ครั้ง
ผู้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชา
จัดทารายงาน
ต้องกากับดูแล ทาการปรับใน
และต้องใช้ความ
ระดับหนึ่ง
พยายามมากใน
การปรับแก้
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4
รายงานส่ง
ทันเวลา หรือเร็ว
กว่า โดยมีการ
ปรับแก้เพียง
เล็กน้อย แต่
ไม่ได้ปรับแก้ใน
สาระสาคัญ

5
81% หรือ
มากกว่า

5
รายงานส่ง
ทันเวลา หรือเร็ว
กว่า โดยเนื้อหา
สามารถใช้งาน
ได้ทันที โดยไม่
ต้องมีการ
ปรับแก้ใดๆ

การเปรียบเทียบการกาหนดค่าเป้าหมาย เรื่อง การจัดทาร่าง TOR
โดยการกาหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในตัวอย่างที่ A ด้อยกว่า ตัวอย่างที่ B
ตัวอย่างที่ A
1
2
3
4
5
ความรวดเร็วใน ภายใน 5 เดือน ภายใน 4 เดือน ภายใน 3 เดือน ภายใน 2 เดือน ภายใน 1 เดือน
การจัดทา TOR
ตัวอย่างที่ B
1
2
3
4
5
ประสิทธิภาพใน เสร็จทันกาหนด เสร็จทันกาหนด เสร็จทันกาหนด
เสร็จก่อน
เสร็จก่อน
การจัดทาร่าง
แต่
โดยสามารถ
โดยสามารถ
กาหนด 0.5
กาหนด 1
TOR
ผู้บังคับบัญชา
ดาเนินการใน
ดาเนินการใน
เดือนโดย
เดือน หรือเร็ว
จะต้องลงมา รายละเอียดด้วย รายละเอียดด้วย
สามารถ
กว่า โดย
ดาเนินการใน ตนเองได้ แต่ยัง ตนเองทั้งหมดได้ ดาเนินการใน
สามารถ
รายละเอียดให้ มีข้อผิดพลาด
อย่างถูกต้อง รายละเอียดด้วย ดาเนินการใน
อย่างมาก
บางประการที่
ตนเองทั้งหมดได้ รายละเอียดด้วย
ผู้บังคับบัญชา
อย่างถูกต้อง ตนเองทั้งหมดได้
ต้องแก้ไขให้
อย่างถูกต้อง
3. การกาหนดค่าเป้าหมายเป็น 5 ระดับ

5
1

2

3

4

5
ค่าเป้าหมายในระดับท้าทาย
มีความยากค่อนข้างมาก
อกาสสาเร็จ <50%

ค่าเป้าหมายต่าสุดทีร่ ับ ด้

ค่าเป้าหมายในระดับต่า
กว่ามาตร าน

ค่าเป้าหมายที่มีความยาก
ปานกลาง

ค่าเป้าหมายที่เป็น
ค่ามาตร าน ดยทั่ว ป

Start
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ลักษณะของตัวชี้วัดที่ดีเป็นอย่าง ร
ตัวชี้วัดที่ดีควรประกอบด้วยปัจจัยต่างๆ ดังนี้
1. มีความสอดคล้องกับวิสันทัศน์ ภารกิจ และยุทธศาสตร์ขององค์กร
2. ควรแสดงถึงสิ่งที่มีความสาคัญต่อองค์กรและหน่วยงาน ซึ่งตัวชี้วัดที่มีความสาคัญต่อ
องค์กรและหน่วยงานมี 2 ลักษณะ คือ ตัวชี้วัดที่แสดงผลการดาเนินงานที่สาคัญของ
องค์กร และตัวชี้วัดกิจกรรมหรืองานที่สาคัญหากผิดพลาดจะก่อให้เกิดปัญหาร้ายแรง
ในองค์กรหรือหน่วยงาน
3. ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่เป็นเหตุ (Leading Indicators) และผล (Lagging Indicators)
4. ประกอบด้วยมิติหรือมุมมองที่หลากหลาย เช่นในการให้บริการมิได้วัดจากผลการ
สารวจกับผู้รับบริการเท่านั้น แต่ควรรวมถึงมุมมองด้านคุณภาพการให้บริการ และ
มุมมองด้านการพัฒนาองค์กรที่เกี่ยวข้องด้วย
5. ตัวชี้วัดที่สร้างขึ้นจะต้องมีบุคลากรหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดทุกตัวที่สร้าง
6. ตัวชี้วัดที่สร้างขึ้นมา ควรเป็นตัวชี้วัดที่องค์กรสามารถควบคุมได้อย่างน้อยร้อยละ 80
ของตัวชี้วัดทั้งหมด เนื่องจากถ้าภายในองค์กรประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ไม่สามารถควบคุม
ได้มากเกินไป จะทาให้ตัวชี้วัดนั้นไม่สามารถแสดงถึงความสามารถในการดาเนินงานที่
แท้จริงขององค์กร
7. ตัวชี้วัดที่ดีต้องสามารถวัดได้และเป็นที่เข้าใจของบุคลากรทั่วไป ไม่ใช่ตัวชี้วัดที่ผู้ที่เข้าใจ
มีเพียงแค่ผู้จัดทาตัวชี้วัดเท่านั้น
8. ตัวชี้วัดที่ดีจะต้องช่วยให้ผู้บริหารและบุคลากรสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่
สาคัญขององค์กรได้ นอกเหนือจากการใช้ตัวชี้วัดเพื่อการประเมินผลงาน
9. ตัวชี้วัดที่ดีจะต้องไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งภายในองค์กร ซึ่งเป็นข้อที่ควรระวังในการ
จัดทาตัวชี้วัด

ข้อควรระวังในการนาระบบตัวชี้วัด หรือ KPI มาใช้งาน
เนื่ องจาก KPI เป็ น การประเมิน ผลการปฏิบัติงานโดยตรงและแบบละเอียด ดังนั้นอาจจะโดนต่อต้านจาก
ผู้ปฏิบัติงานในระยะแรก ดังนั้นผู้ประเมินต้องมีความอดทนและกล้าที่จะประเมินแบบตรงไปตรงมา ไม่มีความลาเอียง
แต่เมื่อทุกคนในองค์กรยอมรับการประเมินแบบนี้แล้ว ประสิทธิผลโดยรวมขององค์กรจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
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ตัวชี้วัดสามารถแสดงค่าอะ ร ด้
บ้าง

ค่าของตัวชี้วัด ที่แสดงเป็นตัวเลขมีดังนี้
1. ร้อยละ (percentage) คือจานวนของเลขกลุ่มหนึ่ง ซึ่งนามาเปรียบเทียบกับเลขอีกกลุ่มหนึ่ง โดยปรับ
ให้เลขกลุ่มหลังมีค่าเท่ากับ 100 เช่น สตรีในชนบทมี 150,000 คน และสตรีทั้งประเทศมี 200,000 คน ดังนั้น
ร้อยละของสตรีในชนบทต่อสตรีทั้ งประเทศจึงเท่ากับ 150,000 หารด้วย 200,000 คูณด้วย 100 หรือเท่ากับร้อย
ละ 75 เป็นต้น
2. อัตราส่วน (ratio) คือ ข้อมูลที่แสดงความสัมพันธ์เปรียบเทียบระหว่างจานวนของเลขกลลุ่มหนึ่งกับ
จานวนของเลขอีกกลุ่มหนึ่ง ซึ่งอยู่ในเขตเดียวกันหรือเกี่ยวข้องกัน เช่น อัตราส่วนของสตรีต่อบุรุษในชนบท เท่ากับ
150,000 : 100,000 หรือเท่ากับ 1.5 : 1 เป็นต้น
3. สัดส่วน (proportion) คือข้อมูลที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างจานวนของเลขกลุ่มหนึ่งกับจานวนของ
เลขอีกเลขหนึ่ง โดยที่จานวนของเลขกลุ่มแรกนั้น เป็นส่วนหนึ่งหรือรวมอยู่ในจานวนของเลขหนึ่งหลังไว้ด้วย เช่น
ประชากรสตรีที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองมีสัดส่วนเท่ากับ 100,000 หารด้วย 400,000 หรือเท่ากับ 0.25 หรือ 1 ใน 4
ของสตรีทั้งประเทศ เป็นต้น
4. อัตรา (rate) คืออัตราส่วนระหว่างเลขจานวนหนึ่งกับเลขอีกจานวนหนึ่งกับเลขอีกจานวนหนึ่งภายใน
ระยะเวลาหนึ่ง หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งคือการนาจานวนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาหนึ่งเป็นตัวตั้ง
หากด้วยจ านวนประชากรทั้ งที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้น แล้ว ปรับฐานให้เท่ากับ 100/1,000/10,000 หรือ
100,000 เช่น อัตราการตายของทารกเท่ากับ 45 ต่อการเกิดมีชีพพันคน
5. จานวน (number) คือตัว เลขที่แสดงถึงจานวนสิ่ งของหนึ่งๆ เช่น จานวนผู้เข้าอบรม จานวน
งบประมาณ จานวนโครงการ เป็นต้น
6. ค่าเฉลี่ย (average or mean) คือ เป็นค่าตัวเลขที่ได้มาจากการรวมค่าของจานวนตัวเลขของกลุ่ม
ตัวอย่างหนึ่ง แล้วหารด้วยจานวนตัวอย่างนั้นทั้งหมดรวมกัน เช่น อายุเฉลี่ยของพนักงานในบริษัท เป็นต้น
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ขั้นตอนการจัดทาตัวชี้วัด
1. วิเคราะห์วัตถุปกระสงค์ขององค์กร ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการและกิจกรรมขององค์กรให้ชัดเจนว่ามี
วัตถุประสงค์อะไร เป้าหมายที่เป็นผลผลิต (Output) หรือผลลัพธ์ (Outcome) ในระยะสั้น ระยะยาว คือ
อะไร ในกรณีที่ต้องการวัดผลเฉพาะระดับโครงการหรือบางกิจกรรมก็จะพิจารณาเฉพาะวั ตถุประสงค์และ
เป้าหมายของโครงการหรือกิจกรรมที่สนใจ
2. กาหนดประเด็นที่ต้องติดตามประเมินผลให้ครบทุดขั้นตอน โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการใช้ปัจจัย (Input) ที่
ใช้ในการดาเนินงาน กระบวนการดาเนินงาน (Process) ไปจนถึงผลผลิต (Output) และผลลัพธ์
(Outcome) ในระยะยาวที่จะเกิดขึ้น
3. เลื อ กประเด็ น ที่ ส าคั ญ ที่ มี ผ ลต่ อ ความส าเร็ จ หรื อ ไม่ ส าเร็ จ ของการด าเนิ น งาน หรื อ สอดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์ของการดาเนินงานมากที่สุด มาเป็นประเด็นที่ต้องติดตามหรือประเมิน
4. กาหนดตัวชี้วัดโดยเลือกตัวชี้วัดที่ตรงประเด็นมากที่สุด หรืออาจจะเลือกมากกว่า 1 ตัวชี้วัดก็ได้ เพราะใน
บางกรณีอาจจะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องหลายประเด็นหรือหลายมิติ
5. วางระบบจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลข้อมูล โดยกาหนดรายละเอียดของข้อมูล ที่จะจัดเก็บในแต่ล ะ
ช่ว งเวลาอย่างเหมาะสม เช่น ก่อน หลั ง โครงการ หรือระหว่างการดาเนินการตามโครงการ เพื่อให้
สามารถดาเนินการได้อย่างต่อเนื่อง และทันต่อเหตุการณ์ และสามารถเปรียบเทียบความแตกต่างที่เกิดขึ้น
ในแต่ละช่วงเวลาได้
ข้อควรคานึงในการกาหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ของงาน
เจาะจง (Specific)

มีความเจาะจง ว่าต้องการทาอะไร และ ผลลัพธ์ที่ต้องการคืออะไร

วัด ด้ (Measurable)

ต้องวัดผลที่เกิดขึ้นได้ ไม่เป็นภาระ ตัวชี้วัดไม่มากเกินไป

เห็นชอบ (Agreed Upon) ต้องได้รับการเห็นชอบซึ่งกันและกัน ระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชา และ
ผู้บังคับบัญชา
เป็นจริง ด้ (Realistic)

ต้องท้าทาย และสามารถทาสาเร็จได้

ภายใต้กรอบเวลาที่เหมาะสม (Time Bound) มีระยะเวลาในการทางานที่เหมาะสม ไม่สั้นไม่ยาวเกินไป
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