กรอบแนวคิดการพัฒนาดัชนีวัดสมรรถนะ
สภาพการแขงขันและขอกําหนดดานความตองการของผูบริโภค ทําใหองคกรจําเปนตองมีการพัฒนาเพื่อความอยู
รอด โดยเผชิญกับปญหาหลักๆ 3 ประการไดแก
1. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (human resource development)
2. การดําเนินงานในสภาพทรัพยากรอันจํากัด (limited resource)
3. ขอกําหนดดานความโปรงใส ตรวจสอบได และความรับผิด (transparency, auditability and accountability)
ในการพัฒนาดานตางๆขององคกรนั้น เราจะรูไดอยางไรวาการพัฒนานั้นที่กําลังดําเนินไปในทิศทางที่เหมาะสม
แลว. ดังนั้นจึงจําเปนตองมีคาวัดเพื่อตรวจสอบดูสถานภาพในขณะหนึ่งๆนั้นของปญหา เชน การจะแกปญหาเรื่องโรคอวน
อาจใชน้ําหนักตัวเปนคาวัดดูพฒ
ั นาการของปญหา การติดตามการประหยัดพลังงานอาจใชปริมาณกระแสไฟฟาที่ใชในแต
ละเดือนเปนคาวัด เปนตน. ตอเมือ่ มีคาวัดดังกลาวซึ่งเรียกวา ดัชนีวัดสมรรถนะ (performance indicator) องคกรจึงจะ
สามารถติดตามและประเมินผลการดําเนินงานในดานตางๆได.
กรอบแนวคิดของดัชนีวัดสมรรถนะ
การทํางานใดๆขององคกรหรือหนวยงานมักประกอบดวย สิ่งนําเขา–กระบวนการ–สิ่งออก (input – process –
output). สิ่งนําเขาอาจไดแก บุคลากร วัตถุดิบ, กระบวนการอาจไดแก ภารกิจรายได ทักษะ เจตคติ และพฤติกรรมของคน
ในองคกร และสิง่ ออก อาจไดแก ปริมาณผลผลิต หรือคุณภาพงานบริการเปนตน.
การวัดสมรรถนะนั้นอาจเปนการวัด สิ่งนําเขา กระบวนการ หรือสิ่งออก แตคา วัดที่มีความหมายเกี่ยวของในการ
ดําเนินงานขององคกรโดยตรงคือการวัดสิ่งออก ไมวาจะอยูในรูปของ ผลผลิตโดยตรงของกระบวนการหรือสิ่งสงมอบ
(output), ผลลัพธ (outcome) หรือผลกระทบ (impact). ยกตัวอยางเชน องคกรอาจมีโครงการฝกพัฒนาบุคคลากรโดยใหมี
การฝกอบรมดานเสริมทักษะวิชาชีพ สิ่งนําเขา (input) ไดแก บุคคลากรและวัสดุอุปกรณตางๆ, กระบวนการ (process) คือ
การฝกอบรม, ผลผลิตหรือสิ่งสงมอบ (output) อาจไดแกจํานวนพนักงานที่ผานการฝกอบรม ในขณะที่ผลลัพท (outcome)
อาจไดแกการทีพ่ นักงานซึ่งผานการเสริมทักษะสามารถทํางานไดมีประสิทธิภาพสูงขึ้น สินคาและการบริการมีคุณภาพสูง
ขึ้น และผลกระทบ (impact) คือในระยะยาวองคกรที่มีสินคาหรือบริการอันมีคุณภาพสูงขึ้นนี้ สามารถแขงขันในตลาดไดดี
ขึ้น เปนตน. ถาผลผลิตออกมาดี องคกรไมจําเปนมุงดูในปญหากระบวนการผลิต แตถาผลผลิตไมดีหรือถาตองการพัฒนา
ใหไดผลผลิตที่ดที ี่สุดที่เปนไปไดอาจจําเปนตองดูทั้งสิ่งนําเขาและกระบวนการรวมดวย.
นิยาม
ดัชนีวัดสมรรถนะหมายถึงตัวเลขหรือตัววัดเชิงสถิติที่เกี่ยวของกับนโยบาย
ซึ่งเปนตัวบงบอกวาองคกรกําลัง
ดําเนินงานอยางสอดคลองกับภารกิจไดดีเพียงไร. ดังนั้นจําเปนตองกําหนดใหชัดเจนวาในการดําเนินงานตามภารกิจนั้นๆ
องคกรมีเปาหมาย วัตถุประสงค อะไร โดยตองกําหนดใหชัดแจงเพื่อทําใหการวัดสมรรถนะสามารถทําไดจริง.
ถา
วัตถุประสงคขององคกรไมมีความชัดเจน คาใดๆก็สามารถใชเปนตัววัดสมรรถนะได แตไมมคี วามหมายหรือสามารถ
นําไปใชประโยชนในการบงชี้สถานภาพที่แทจริงของปญหา. องคกรใดๆจําเปนตองมีคําแถลงที่ชัดแจงของเปาหมายหรือ
วัตถุประสงค ซึ่งจะสามารถนํามาเปนจุดอางอิงหรือเปรียบเทียบกับหนวยงานอื่นๆได.
จุดอางอิงคือสิ่งที่บงบอกวาคาวัดหนึ่งๆนั้นเปนคาวัดสมรรถนะ
ไมใชเปนแตเพียงสถิติของการดําเนินงานของ
องคกร. สถิตขิ ององคกรหนึ่งๆอาจบงบอกถึง งบดําเนินการ ยอดขาย จํานวนลูกคา จํานวนบุคลากร รายจาย สินทรัพย
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และกําไรขาดทุน วามีมากนอยเพียงใด.
ตอเมื่อมีการนํามาใชเพื่อการบริหารจัดการขององคกรหรือหนวยงาน ตัวเลข
ตางๆเหลานั้นจึงกลายเปนสิ่งที่เรียกวา สารสนเทศการจัดการ เชน ปนี้ยอดขายไมเปนไปตามเปา จํานวนลูกคาลดลงไป
กวาปที่ผานมา เปนตน.
ตัวเลขที่วาเหลานี้มีการจัดเก็บเพื่อทํารายงานและเฝาติดตามการดําเนินงานขององคกรเปน
ลักษณะประจําอยูแ ลว และเปนเพียงการรายงานสถานภาพขององคกรโดยไมไดมีจุดมุงหมายเพื่อดูวาสมรรถนะขององคกร
เปนอยางไร. ในทางตรงกันขาม ดัชนีวัดสมรรถนะเปนคาวัดเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพซึ่งบงบอกใหรูวา สภาพของ
องคกรเปนไปอยางเหมาะสมในทางกลยุทธมากนอยเพียงใด. ดัชนีวัดสมรรถนะประกอบดวยมิติของการเปรียบเทียบหรือ
การอางอิงซึ่งทําผูอื่นสามารถพิจารณากําหนดคุณคาขององคกรได. การเปรียบเทียบหรือการอางอิงนั้นอาจใชเปาหมาย
หรือวัตถุประสงค มาตรฐานสัมบูรณ คาวัดในอดีต หรือการเปรียบเทียบกับองคกรอื่นในคาวัดเดียวกัน เปนเกณฑ. ดังนั้น
ดัชนีวัดสมรรถนะทําหนาที่เปนเครื่องมือสําหรับ การวัดผล การประเมินและการพิจารณาคุณคาของการดําเนินงานตาม
ภารกิจขององคกร.
ดัชนีวัดสมรรถนะ หรือ คาวัดการเปลี่ยนแปลงของการทํางานหรือกระบวนการขององคกร มีลักษณะพึงประสงค
ดังตอไปนี้
1. Purpose มีวัตถุประสงคที่ชัดเจนและสอดคลองกับเปาหมายหรือวัตถุประสงคของภารกิจ
2. Visibility มีความเกี่ยวเนื่องกับภารกิจและเปาหมายขององคกรซึ่งรับผิดชอบโดยหนวยงานที่ใชดัชนีนั้นเปน
คาวัดสมรรถนะ
3. Definition มีการรวมใหคําจํากัดความที่เขาใจตรงกันเปนเอกภาพในบรรดาผูม ีสวนไดเสียทั่วทั้งองคกร
4. Control power ดัชนีที่ใชวัดการดําเนินภารกิจของบุคลากรใดๆ ควรเปนสิ่งที่พวกเขาสามารถควบคุมดัชนี
นั้นๆไดโดยตรง
5. Computation มีการกําหนดรายละเอียดวิธีเก็บขอมูลและการคํานวณคาดัชนีไวชัดเจน
6. Consistency มีความคงเสนคงวาในระยะเวลาหนึ่งของการดําเนินการ เชน คาใชจายในการบํารุงรักษา
อุปกรณไอที ถาตองพึ่งการนําเขาและมีอตั ราแลกเปลี่ยนที่ผันผวนตลอดเวลา จะทําใหการคํานวณไดมาซึง่
ตัวเลขที่ไมนาเชื่อถือและเปรียบเทียบไดยาก
7. Comparability สามารถเปรียบเทียบกับหนวยงานอื่นๆในองคกรหรือขามองคกรได
8. Aggregation ดัชนีประสม (composite index) แมใชเปรียบเทียบกันไดในระดับหนึ่งระหวางองคกร จะไม
สามารถนํามาใชในการพัฒนาองคกรไดดี เพราะไมสามารถระบุที่มาของปญหาไดชัดเจน เชน การวัดอัตรา
ตายของผูป วยในโรงพยาบาล แมจะนําไปเปรียบเทียบกับสถานบริการอื่นๆได แตถาขาดรายละเอียดของ
อัตราตายแยกตามกลุมงานยอยตางๆในโรงพยาบาล ยอมไมสามารถนําไปสูการแกไขปญหาได.
9. Data integrity บูรณภาพของขอมูลและการทันตอเวลาเปนสิ่งสําคัญ ควรมีการตรวจสอบขอมูลและใหได
ขอมูลมาในระยะเวลาอันสั้น ไมเชนนั้นดัชนีที่วัดไดจะไมสามารถบงบอกถึงสถาพการในปจจุบันได อีกทั้งควร
มีวธิ ีการตรวจสอบโดยวิธอี ิสระอื่นเพื่อดูความถูกตองของขอมูล
ในการพัฒนาดัชนีวัดสมรรถนะ องคกรพึงเลือกพัฒนาดัชนีวัดพื้นฐานที่สามารถใชงานไดจริงแลวจึงคอยพัฒนาให
มีความละเอียดและซับซอนมากขึ้น. ยกตัวอยางเชน หนวยงานมีปญหาเรื่องโครงการตางๆดําเนินไมแลวเสร็จตามแผน ซึ่ง
อาจเกิดจากมีบคุ ลากรลาพักมาก. หนวยงานอาจเริ่มวัด จํานวนวันลารวมทั้งหมดเสียกอน ไดคาเปน จํานวนวันลาตอ
จํานวนบุคลากร จากนั้นจึงพัฒนาใหละเอียดลงไปดูวา จํานวนวันลาเหลานั้นนับเปนวันจันทร อังคาร หรืออื่นๆของแตละ
สัปดาหมากนอยเพียงใด, จํานวนวันลาของแตบุคลากรแตละคน, จํานวนวันที่ลาในการขอลาหยุดแตละครั้ง เปนตน.
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อยางไรก็ตามการเก็บขอมูลเพื่อคํานวณจํานวนวันลาทั้งหมดยอมมีรายละเอียดสําหรับคํานวณคาอื่นๆที่กลาวมาแลวขางตน
อยูดวย แตการนําไปใชงานเพื่อพัฒนา หนวยงานอาจเริ่มจากภาพรวมเสียกอน จากนั้นจึงลงลึกไปถึงตัวบุคคล.
ตัวอยางดัชนีวัดสมรรถนะ
1. คาเฉลี่ยระยะเวลาการโทรศัพทกลับจากแผนกไอทีไปยังผูใชงาน (average response time for servicing end
users) (ระยะเวลาตั้งแตแผนกชวยเหลือหรือ helpdesk ไดรับโทรศัพทแจงจากผูใชงานระบบวามีปญ
 หาหนึ่งใด
จนถึงเวลาที่แผนกไอทีโทรศัพทกลับไปยังผูใชงาน), คํานวณไดจากผลรวมของระยะเวลาทั้งหมด หารดวยจํานวน
ครั้งของการโทรกลับ. ตัวเลขมีคายิ่งต่าํ แสดงวาการดําเนินงานยิ่งดี.
2. รอยละของโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จภายในกําหนดเวลา (percentage of projects completed on time)
(คํานวณจาก จํานวนโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จตามกําหนด หารดวย จํานวนโครงการทั้งหมดที่ดําเนินการ
แลวเสร็จ คูณ 100) เชน มีภารกิจทั้งหมด 15 โครงการ ดําเนินการแลวเสร็จ 10 โครงการ และดําเนินการเสร็จ
ภายในกําหนดเวลา 9 โครงการ คาดัชนีวัด = (9/10) x 100 = 90% แตดัชนีวัดรอยละของโครงการที่ดําเนินการ
แลวเสร็จตามแผนงานมีเพียง = (10/15) x 100 = 67%. คาวัดในกลุมนี้ตัวเลขมีคายิ่งสูงยิ่งดี.
3. รอยละของโครงการที่ผานการตรวจสอบภายใน (percentage of projects successfully audited) คํานวณไดจาก
จํานวนโครงการที่ผานการตรวจสอบภายใน หารดวยจํานวนโครงการทั้งหมดที่เขารับการตรวจสอบภายใน คูณ
100 ซึ่งตามขอ 3 ถาทําแลวเสร็จ 10 โครงการภายในกําหนด แตผานการตรวจสอบเพียง 4 โครงการ คาดัชนีวัด
สมรรถนะจะเปน (4/10) x 100 = 40%. แตจากทรรศนะของหนวยงานตรวจสอบภายในเอง ถาตั้งเปาวาจะตอง
ตรวจสอบใหได 10 โครงการในเวลา 1 เดือนและทําไดจริง 9 โครงการ ซึ่งไมวาโครงการเหลานั้นจะตรวจผาน
จํานวนเทาใดก็ตาม รอยละของการดําเนินงานสําเร็จตามภารกิจมีคาเปน (9/10) x 100 = 90%. คาวัดในกลุมนี้
ตัวเลขมีคายิ่งสูงยิ่งดี.
4. รอยละของเวลาระบบไมทํางาน (percentage of system downtime เชนของ server) (จํานวนนาทีที่ระบบไม
ทํางาน หรือ downtime ในชวงเวลาหนึ่ง หารดวยจํานวนนาทีทั้งหมดในชวงเวลาบริการนั้น คูณ 100, เชน
downtime = 100 นาที ตอ สัปดาห มีคาเทากับ {100 นาที / (7 วัน x 24 ชั่วโมงตอวัน x 60 นาทีตอชั่วโมง) x
100 } = 0.99%. คาวัดในกลุมนี้ตัวเลขมีคายิ่งต่าํ ยิ่งดี.
5. จํานวน information security incident ในหนึ่งเดือน เทากับ จํานวนการละเมิดความมั่นคงสารสนเทศทั้งหมดใน
ระยะเวลาเดือนหนึ่งๆนั้น โดยมีการกําหนดชัดเจนวาการกระทําหรือเหตุการณ หรือเหตุประเภทใดนับเปนการ
ละเมิดบาง อีกทั้งมีการกําหนดรายละเอียดและวิธีรายงานเหตุทั้งหมดไวเปนลายลักษณอักษร. คาวัดในกลุมนี้
ตัวเลขมีคายิ่งต่าํ ยิ่งดี.
6. รอยละของการใชงาน e-mail account ขององคกร คํานวณไดจาก จํานวน e-mail account ที่มีการรับสงขอความ
ในระยะเวลาหนึ่งเดือน หารดวยจํานวน e-mail account ที่มีทั้งหมด หารดวย 100. ดัชนีวดั สมรรถนะตัวนีอ้ าจ
บงชี้ถึงความพึงพอใจของผูใชงานที่มีตอการบริการ.
ถาตัวเลขลดลงอาจหมายถึงวาผูใชงานระบบมี e-mail
account แตไมใชกลับเลือกใชบริการจาก e-mail service ที่อื่น ทําใหจํานวนการใชบริการลดลง เนื่องจากพึงพอใจ
การบริการจากที่อื่นมากกวา เปนตน.
7. จํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลา (overtime) อาจบงชี้วา ในชวงระยะเวลาหนึ่งๆนั้นมีภาระงานเกินกําลังคน อาจตอง
หาทางโยกยายกําลังคนมาเสริม (เต็มเวลาหรือบางเวลา) หรือ อาจพิจารณานํางานหรือกิจกรรมนั้นไปใชบริการ
ภายนอก (outsourcing) เปนตน.
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8. จํานวนวันลาตอบุคลากร คํานวณไดจาก จํานวนวันลา หารดวยจํานวนบุคลากรในหนวยงาน. ตัวเลขมีคายิ่งต่ํายิ่ง
ดี.
ตัวอยางอุปสรรคในการพัฒนาดัชนีวัดสมรรถนะ
1. นิยามรวม การใหไดมาซึ่งนิยามอันเปนเอกภาพของสิ่งตางๆที่ใชในกระบวนการพัฒนาดัชนีวัดสมรรถนะ เปน
ปญหาทีต่ อ งอาศัยการสื่อสารในระหวางผูมีสวนไดเสียทั้งหมด. กระบวนการนี้อาจกินเวลาแตเปนขั้นตอนทีจ่ ําเปน
ในการพัฒนาที่เลี่ยงไมได.
2. ความกลัว ผูคนในองคกรโดยทั่วไปวิตกกังวลหรือกลัววาการพัฒนาใหมีซึ่งดัชนีวัดสมรรถนะซึ่งวัดประสิทธิภาพ
การทํางานของตนนั้น จะกลายเปนเครื่องมือทํารายตนเอง จึงไมอยากมีสวนรวมอยางเต็มที่ในการพัฒนา หรือไม
พยายามจะพัฒนาใหไดดัชนีวดั ที่สมบูรณแบบ. บุคลากรอาจกังวลวาถาดัชนีวัดสมรรถนะคํานวณออกมาไดมีคา
ต่ําอาจนําไปสูการลดงบประมาณและกําลังคน รวมทั้งภาระงานของหนวยงานตน เปนตน.
3. การสูญเสียการควบคุม เมื่อคาวัดสมรรถนะมีการเผยแพรออกไปในองคกร หรือมีการเปรียบเทียบระหวาง
หนวยงาน บุคลากรอาจรูสึกวาตนเองสูญเสียอํานาจการควบคุม เพราะผูอนื่ มองเห็นการทํางานของตนเองไดชัด
ผูบริหารอาจพิจารณายายภารกิจไปยัง
แจงขึ้น และอาจมีความเห็นแตกตางกันไปตอการทํางานของตน.
หนวยงานอื่นหรือหนวยงานใหม เปนตน.
4. ระบบสารสนเทศพื้นฐาน. องคกรจําเปนตองมีระบบสารสนเทศที่เหมาะสมในการจัดเก็บขอมูลพื้นฐานตางๆ เพื่อ
ทําใหการประมวลและวิเคราห คํานวณ ขอมูลเพื่อใหไดมาซึ่งดัชนีวัดสมรรถนะ. องคกระกอบตางๆของขอมูลพึง
กําหนดจากวัตถุประสงคของการใหไดมาซึ่งดัชนีวัดสมรรถนะเปนสําคัญ เชน การคํานวณจํานวนวันลาของ
บุคลากร จําเปนตองมีขอ มูล บุคลาก รายละเอียดวันลา เปนตน.
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