
KPI 
 KPI (Key Performance Indicator) ได้มีผู้ให้ความหมายของค าเป็นภาษาไทยไว้หลากหลาย อาทิ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จในการท างาน ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัดผลงานหลัก ตัวชีว้ัดการปฏิบัติงานที่ส าคัญ
และมีการใช้ค าสั้นๆว่า ตัวชี้วัด   ตัวบ่งชี้ หรือดัชนีชี้วัด 
KPI คืออะไร 
 KPI คือเครื่องมือที่ใช้วัดผลการด าเนินงานหรือ ประเมินผลการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ ขององค์การ
ซึ่งสามารถแสดงผลของการวัดในรูปข้อมูลเชิงปริมาณเพ่ือสะท้อนประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
 KPI คือการระบุตัวชี้วัดความส าเร็จของผลงาน เพ่ือน ามาใช้เป็นหน่วยวัดที่วัดเป็นตัวเลขได้  
ท ำไมต้องมี  KPI 
 ในอดีตการประเมินผลงานจะพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการประเมินผลในยุคปัจจุบันจะ
วัดและประเมินผลด้วย KPI ซ่ึง KPI เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จของผลการปฏิบัติงานที่ส าคัญที่อยู่ในเครื่องมือ 
BSC (Balanced Scorecard) ตัวชี้วัดผลส าเร็จแบบสมดุล ซึ่งเป็นความสมดุลระหว่างองค์ประกอบด้านต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้องกับองค์กร  
แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับกำรสร้ำงตัวชี้วัด 

 การก าหนดการสร้างตัวชี้วัดที่มีเป้าหมายคุณภาพมีลักษณะ  ดังนี้ 
1.             ต้องสามารถวัดได้ (Measurable) 
2.             ใช้บอกประสิทธิผล (Effectiveness) ขององค์กรได้ 
3.             ใช้บอกประสิทธิภาพ (Efficiency) ขององค์กรได้ 
4.             สื่อสารให้ทราบทั่วกันทั้งองค์กร 
5.             ก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
6.             ทบทวน (แก้ไข ปรับปรุง) เป็นระยะ ๆอย่างมีระบบ (PDCA) 
7.             สอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญาขององค์การ 

 กำรสร้ำง KPI 
 เครื่องมือที่ช่วยในการวัดประเมิน  เพ่ือทราบผลลัพธ์การด าเนินการทั้งผลดี  ผลร้าย  ความล้มเหลว  
ความส าเร็จ  และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่านั้นการวัดและประเมินผลด้วย KPI ซึ่งเป็นการวัดผลจาก
กิจกรรมเพ่ือสนองกลยุทธ์ (Strategic operation) มากกว่ากิจกรรมเพ่ืองานประจ า (Normal peration) หรือ
เป็นเครื่องมือที่ผนวกเข้ากับกลไกการวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) เพ่ือน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
(Policy Deployment) ดังนั้นการมีระบบการวัดและประเมินด้วย KPI จึงมีความส าคัญต่อความส าเร็จของ
องค์การ มีขั้นตอนการสร้าง KPI ดังนี้  

1.     ก าหนดวัตถุประสงค์หรือผลลัพธ์ที่องค์การต้องการ (What to measure) 
2.     ก าหนดปัจจัยสู่ความส าเร็จหรือปัจจัยวิกฤต (Key  Success  Factor or Critical  Success  

Factor) ที่สัมพันธ์กับวัตถุประสงค์  หรือผลลัพธ์องค์กรต้องการ เช่น  ปัจจัยด้านคุณภาพ  
ปริมาณ  ต้นทุน  การส่งมอบ  ความพึงพอใจ  ความปลอดภัย  และการเพิ่มผลผลิต 



3.        ก าหนดตัวดัชนีชี้วัด ที่สามารถบ่งชี้ความส าเร็จประสิทธิภาพประสิทธิผลจากการด าเนินการ
ตามวัตถุประสงค์หรือผลลัพธ์ที่องค์กรต้องการ (How to measure) ซึ่งสามารถแสดงเป็น
ข้อมูลในเชิงปริมาณและก าหนดสูตรในการค านวณรวมทั้งหน่วยของดัชนีชี้วัดแต่ละตัว 

4.      กลั่นกรองดัชนีชี้วัดเพ่ือหาดัชนีชี้วัดหลัก โดยจัดล าดับและก าหนดน้ าหนักความส าคัญของ
ดัชนีชี้วัดแต่ละตัว 

5.      กระจายดัชนีชี้วัดสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ลักษณะ KPI ที่ด ี

1.     สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ขององค์กร    
2.      ควรแสดงถึงสิ่งที่มีความส าคัญต่อองค์กรและหน่วยงานเท่านั้นหากเกิดผิดพลาดจะก่อให้เกิด

ปัญหาร้ายแรงในองค์กร 
3.      เป็น KPI ด้านการเงินและไม่เกี่ยวกับการเงิน 
4.      เป็น KPI ด้านหน้าที่ท่ีเกี่ยวกับกิจกรรมเพ่ือการพัฒนางาน 
5.       เป็น KPI ด้านระบบที่เก่ียวกับการติดตาม ผลักดัน ตรวจสอบ 
6.       เป็น KPI ด้านเกณฑ์เวลาทั้งระยะสั้น ระยะยาว หรือระยะเวลาที่ใช้ 
7.       เป็น KPI ด้านคุณภาพการด าเนินการทั้งประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและผลิตผล 
8.       เป็น KPI ด้านมุมมอง ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ 
9.        เป็น KPI ด้านคุณลักษณะทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ 

KPI ที่ดีต้อง SMART อักษรแต่ละตัวของ SMART มีความหมายดังนี้                   
    S   =   specific  (เฉพาะเจาะจง) 
    M  =   measurable  (วัดผลลัพธ์ได้) 
    A   =   achievable  (ส าเร็จได้) 
    R   =   realistic  (เหมาะสมกับความเป็นจริง) 
    T   =   time frame  (ระบุเวลาส าเร็จ) 

ข้อแนะน ำในกำรก ำหนด KPI 
1.   มีความชัดเจนเข้าใจง่าย 
2.   มีจ านวนไม่มากเกินไป 
3.   สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ 
4.   มีความเป็นไปได้ในการได้มาและมีความคุ้มค่า 
5.   สามารถถ่ายทอดจุดมุ่งหมายขององค์กรไปยังหน่วยงานย่อยและระดับ  
      บุคคลได้ในที่สุด 
6.   มีความว่องไวในการตอบสนอง ติดตาม และแสดงผล 
7.       สามารถน าไปเปรียบเทียบและประเมินได้ 
8.        สามารถเปลี่ยนแปลงได้หากไม่เหมาะสม 



9.     สนับสนุนการประเมินเพ่ือคาดการณ์อนาคตและรายงานผลในอดีต 
ประโยชน์ของกำรมี KPI 

1.   ท าให้บุคคลทีมงาน หน่วยงานได้ทราบว่าตนเองจะต้องท างานให้เกิดผลสัมฤทธิ์       
      (Result) หรือท างานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์อะไร 
2.   ท าให้มีตัวชี้วัดความส าเร็จในการท างานที่หลากหลายและครอบคลุม 
3.   ทราบว่าทุกตัวชี้วัดต้องการเป้าหมายและมาตรฐานอะไร 
4.   บุคคล ทีม หน่วยงานจะท างานอย่างเต็มที่เพราะรู้ด้วยว่าจะถูกวัดด้วยผลงานใด ตัวชี้วัด  
      ใดและเป้าหมายมาตรฐานใด 
5.   สามารถตรวจสอบผลงานได้ตลอดเวลา 
6.   สามารถน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขการท างานได้ทันที 
7.   มีหลักเกณฑ์ในการวัดที่ชัดเจนในแต่ละตัวชี้วัด สามารถจัดระดับความส าเร็จได้ทุก 

ตัวชี้วัด ทุกผลงานและในภาพรวมได้เป็นอย่างดี 
8.   สามารถน าไปปรับปรุงมาตรฐานการท างานของบุคคล ทีมงานและหน่วยงานให้มี 

ประสิทธิภาพและผลผลิต (Productivity) ที่สูงขึ้นได้ในอนาคต 
 


