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บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 

ในการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษา เรื่อง การพัฒนาตัวชี้วัด 

ผลการปฏิบัติงานกระบวนการภายในสวนติดตั้งและโยกยายอุปกรณระบบสื่อสัญญาณ 

ผูศึกษาไดคนควาจากเอกสาร ทฤษฎีตางๆ และงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อเปนแนวทาง
ประกอบการศึกษา โดยมีเนื้อหาสาระดังนี้  

2.1  แนวคดิและทฤษฎีเกีย่วกับตัวช้ีวัดผลสําเร็จ 

2.2  โครงสรางขององคกร 

2.3  หลักการของระบบการวดัผลการปฏิบัติงาน 

2.4  กลยุทธที่ใชในการพัฒนาระบบการวดัผลการปฏิบัติงาน 

2.5  การประเมินผล 

2.6  การจัดทําดัชนีวดัผลสําเร็จธุรกิจ 

2.7  การดําเนนิงานของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 

2.8  งานวิจยัทีเ่กี่ยวของ 

 

2.1  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับตัวชี้วัดผลสําเร็จ 
               

2.1.1  ความหมายของตัววัด 

โอลซ,  นิลส.  โกราน รอย, จัน และเวทเตอร, แมกนัส.  (2546, p. 159)  ไดให 
ความหมายไววา  ตัววัด  หมายถึง คําอธิบายอยางกระชับของการสังเกตการณที่สรุปเปนตัวเลข 

หรือเปนคําใดๆ  การสังเกตการณเหลานี้  อาจเกี่ยวของกับส่ิงใดสิ่งหนึ่งเปนการเฉพาะ  เชน  

สุขภาพของแตละบุคคลหรือความสามารถในการทํากําไรของบริษัทบอยครั้งที่ตัววัดจะสื่อถึง 

บทสรุปของการสังเกตการณในหลายๆ  เรื่องที่คลายๆ  กัน  ตัววัดจะสรุปคุณสมบัติที่แนนอน 

ของสิ่งที่ เกี่ยวของ โดยปกติตัววัดมักจะออกมาเปนตัวเลข  อาทิเชน  ความดันโลหิตของคน  

หรือ ผลกําไรของบริษัท อยางไรก็ดีบางครั้งตัววัดก็อาจจะเปนถอยคํา  เชน  เกรดที่นักเรียนไดรับคือ  

“เยี่ยมมาก”  เปนตน  
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เมื่อกําหนดตัววัดก็เทากับวา เรากําลังสรางภาษาสําหรับใชในการอธิบายสิ่งตางๆ    

แกกันและกัน ในฐานะผูใชงานเราควรจะเขาใจในความหมายของมัน เราคาดหวังวาผูคนที่เห็น 

ตัววัดจะเขาใจความหมายของมัน เพื่อใหชัดเจน เรามาลองพิจารณากันวาบริษัทจะถูกอธิบายไว
อยางไร  ดวยงบกําไรขาดทุนและงบดุล คอมพิวเตอรและบานถูกสาธยายอยางไรบนโฆษณาในหนา 
หนังสือพิมพ   คําอธิบายดวยภาษาที่ดียอมทําใหผูใชสารสนเทศสามารถแปลความหมาย และไดรับ
การนําเสนอในสิ่งที่เปนจริงและถูกตองเสมอไป 

“ตัววัด”   เนนถึงคุณสมบัติที่แนนอนของสิ่งที่ถูกวัด และนําเราไปสูการรับรู 
ถึงความสําคัญของสิ่งนั้นไดดีขึ้น  ภาษาของตัววัดมักจะปรากฏวัตถุประสงคไวอยางชัดเจน  

การวัดเปนขอมูลที่ควรจะมีคาเทากับผลของการสังเกตการณจริง   ซ่ึงโดยปกติก็มักจะมี 
ความมุงหมายอยูเบื้องหลังการเลือกและการสรางตัววัดตางๆ  อยูเสมอบางครั้งตัววัดอาจจะ 

ถูกสรางขึ้น  โดยพิจารณาจากความจําเปนของผูใชหรืออาจจะตองการเปลี่ยนความตั้งใจของผูใช 
ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง บริษัทตางๆ  ไดใชตัววัดทางการเงินมาเปนเวลานาน  ภายใต 
วัตถุประสงคในการควบคุมทางการจัดการ  (Management Control)  ทําใหเห็นวาตัววัดของกําไร 

ก็เปนผลใหเกิดแรงจูงใจในการกระทําไดเปนอยางดี ถายิ่งมีเงินโบนัสหรือรางวัลอ่ืนๆ  มาผูกติด 

กับตัววัดไวอีกดวย  ก็จะยิ่งเปนการเสริมแรงแกการกระทํานั้นอยางเต็มที่ 
2.1.2   การเลือกตัววัด 

ตัววัดทั้งหลายไดถูกเลือกโดยกระบวนการหลักๆ  กลาวถึงการแยก Vision  และ 

Scorecard  ของทั้งองคกร ยอยออกไปเปน Scorecard  ในแตละสวนงาน แตที่ตองตั้งขอสังเกตไว 
ก็คือวา ในตัววัดหลายๆ  ตัวที่คลายๆ กัน  อาจจะเกิดจากความเห็นที่หลากหลาย  ในระดับ 

ที่แตกตางกันขององคกร  การพิจารณา Scorecard  ใหเหมาะสมและชัดเจน  จึงมีความสําคัญอยางยิง่ 

โดยการใชเหตุผลตัดใหเหลือเพียงเฉพาะตัววัดที่จําเปนของแตละหนวยงาน  ซ่ึงแนนอนวา 
การพิจารณาเปรียบเทียบนี้ยอมจะทําไดยาก   เริ่มตนดวยการกระจายอํานาจเพื่อการพัฒนา  
Scorecard  ไปยังหนวยงานตางๆ  แตหลังจากนั้น เมื่อบรรดาผูจัดการของหนวยงานตางๆ  ตองการ 

จะเปรียบเทียบและคัดเลือกตัววัด  พวกเขาก็เร่ิมจะประยุกตตัววัดเหลาน้ีเขากับความคิดของตนเอง
เปนหลัก   ซ่ึงก็กลายเปนปญหาไปอีกแบบหนึ่ง  และที่แนๆ  ก็คือ  ผูบริหารระดับสูงก็ยังคงตองการ
ตัววัดที่เปนรูปแบบเดียวกัน  ทั่วทั้งองคกรอยูดีเราเชื่อวาการใชตัววัดที่ถูกกําหนดขึ้นดวยรูปแบบ 

เดียวกัน และนําไปประยุกตใชในหนวยธุรกิจตางๆ ขององคการเปนสิ่งที่สําคัญที่สุด  ดังนั้น 

โครงการพัฒนา Scorecard   จึงควรมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ ในกระบวนการวัดแกกันและ 

สรางอะไรที่คลายกับทะเบียนกลางหรือหองสมุด  สําหรับทุกหนวยธุรกิจใหสามารถเลือกและ 

ดึงตัววัดที่ถูกกําหนดไวเอามาใชไดอยางเหมาะสม  แมหลังจากนั้นผูบริหารระดับสูงอาจจะตองการ
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ใหใชตัววัดที่เฉพาะๆ  เปนบางตัว  ดังเชนที่มีอยูในระบบบัญชีแบบดั้งเดิม  แตก็ยังพอจะพูดไดวา 
มีอิสระเหลืออยูในบางดานพรอมๆ  กับที่ยังสามารถคงรูปแบบมาตรฐานที่แนนอนไว  เชนเดียวกับ
รูปแบบของงบการเงินจํานวนตัววัดสําหรับ แตละ Scorecard  และแตละมุมมองควรจะใชตัววัดที่ดี
กี่ตัวสําหรับแตละ Scorecard  และแตละมุมมอง  แนนอน คําตอบยอมจะขึ้นอยูกับระดับที่มีการใช
ตัววัดนั้นๆ  หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ  จํานวนตัววัดจะหลากหลายไปตามระดับของ Scorecard หรือ
มุมมองนั่นเองเราพบวาประมาณ 15-25  ตัววัดจะถูกใชในระดับองคกรและหนวยธุรกิจขณะที่ใน
ระดับแผนกหรือระดับฝายจะใชเพียง 10-15 ตัววัด  และในระดับทีมงาน   กลุม  หรือระดับบุคคล
ตองการตัววัดนอยลง  โดยทั่วไปมักจะอยูที่ 5-10 ตัว ทําไมจํานวนตัววัดที่สําคัญจึงนอยลงตาม
ระดับที่ต่ําลงภายในองคกร คําอธิบายก็คือ  จํานวนตัววัด จะตองขึ้นอยูกับระดับของอิทธิพลของ
หนวยงานหรือบุคคลที่จะมีตอตัววัดเหลานั้น  ส่ิงสําคัญที่จะตองหลีกเลี่ยงก็คือ  การวัดตัวแปรใดๆ  

ที่ไมมีทางที่จะเกิดผลลัพธใดๆ  แกระดับแผนกและบุคคล  

2.1.3  ตัววดัในเชิงที่เปนเปาหมาย 

โอลซ,  นิลส.  โกราน รอย, จัน  และเวทเตอร, แมกนัส.  (2546, p. 182)  กลาววา  
สําหรับแผนปฏิบัติการที่ไดมาจากกระบวนการ   Scorecard นั้น   ก็ควรจะระบุคนที่จะตอง 

รับผิดชอบ พรอมกรอบเวลาที่จะแลวเสร็จของแตละตัววัดควบคูกับเปาหมายท่ีสอดคลองกัน 

Scorecard   จะประกอบดวย  ตัววัดกับการอานคาที่มีการเปลี่ยนแปลงเร็ว-ชาแตกตางกัน  สําหรับ
ตัววัดบางตัวอาจจะไมจําเปนตองหาขอมูลใหมบอยๆ เหมือนกับตัววัดตัวอ่ืนๆ ตัวอยางเชน   

การศึกษาทัศนคติของพนักงานหรือลูกคา  ซ่ึงมีตนทุนสูงและทําไดยาก  (เวนไวเสียแตวาเมื่อคน
สวนใหญยินยอมที่ จะรับการวัดดวยวิ ธี สุมตัวอย าง )   นอกจากนี้ก็ ยั งมีคํ าถามอยู อีกว า  
การเปลี่ยนแปลงความคิดที่รวดเร็วนั้น  เปนประเด็นสําคัญพอที่เราควรใหความสนใจหรือไม   
(ถาไมมีความสัมพันธกับเหตุการณที่สําคัญใดๆ)  ในที่สุดก็อาจกลายเปนวาเราตองมาเหนื่อยกับ 

การเปรียบเทียบระหวางผลของการสํารวจแตละครั้งไปเสียอีกมีความเสี่ยงอยูบาง ที่ผูรับผิดชอบ 

ในการปฏิบัติการจะใชกลวิธีที่ไมถูกตอง  ดวยการตกแตงตัวเลขในชวงเวลาที่มีการวัด  แตถึง 

อยางไรความเสี่ยงนี้ก็จะปรากฏออกมาอีกครั้ง  ในตัววัดทางดานการเงินเมื่อส้ินงวดบัญชี    
เราจึงเชื่อวา (Balanced Scorecard)  จะชวยลดความเสี่ยงได และหวังวาทุกคนจะสนใจในภาพ 

ความเปนจริงของธุรกิจ บนพื้นฐานของการปรึกษาหารือและกําหนดเปาหมายในอนาคต  รวมถึงดําเนิน
มาตรการตางๆ รวมกัน  สําหรับการติดตามภาพรวมที่ไดจาก Scorecard  จะทําใหการบิดเบือน 

หรือการหลอกตัวเอง  โดยการกระทําบางอยางกับตัววัดนั้นจะทําไดยากขึ้น 

 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 

 

11 

2.1.4  ตัวขับเคลื่อนผลการปฏิบัติงานกับผลลัพธที่ได 
เราควรใหความสําคัญกับการแสวงหาความสมดุลที่ เหมาะสมระหวาง ตัว

ขับเคลื่อนผลการปฏิบัติงาน และตัววัดผลลัพธที่ได หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ  ความสมดุลระหวาง 

ตัววัดที่อธิบายถึงส่ิงที่เราทํากับผลลัพธที่ไดนั่นเอง  ตัวขับเคลื่อนและผลลัพธที่ไดทําใหเกิด 

ความสัมพันธตอเนื่องในลักษณะที่วาผลลัพธที่อยูในระดับลาง   ก็อาจเปนตัวขับเคลื่อนใหเกิดผล
ในระดับบน   ซ่ึงแนวแหงการมองที่เหตุและผลดังกลาวนี้  อาจจะยากที่จะอธิบายใหชัดเจนได  
เหตุผลหนึ่งก็คือ   ตัวแปรจากภายนอกมักจะมีผลกระทบตอผลลัพธที่แทจริง อยางไรก็ตาม  

การดําเนินการไปสูเปาหมายใดๆ  ยอมเปนไปตามหลักของความสัมพันธระหวางเหตุและผล 

เสมอไป  วัดผลลัพธไดดีกวา  การวัดที่สมรรถนะหรือตัวขับเคลื่อนผลการปฏิบัติงาน  แต Scorecard  

ก็มักจะชวยใหเราสามารถอธิบายไดวา  การกระทาํในวันนี้จะสงผลตอวันพรุงนี้ไดอยางไร  บางครั้ง
ก็อาจเปนการยากที่จะรอใหเกิดผลลัพธเสียกอน  เราอาจจะอยากใหรางวัลแกพนักงานเสีย 

ตั้งแตเดี๋ยวนี้  เพื่อตอบแทนการปฏิบัติงานของพวกเขา  อยางเชน  กรณีการรณรงคทางการตลาด  

ซ่ึงทําใหลูกคาไดรูจักบริษัทของเรามากขึ้น  แมอาจจะยังไมสงผลตอยอดขาย แตเราก็เชื่อมั่นวา 
ผลของการรณรงคจะทําใหยอดขายเพิ่มขึ้นไดในที่สุดอีกเหตุผลหนึ่งก็คือ  ในการจัดการนั้นจะถอืวา
มีความเสี่ยงเกิดขึ้นจากการรณรงคทางการตลาดดังกลาว  พนักงานที่รับผิดชอบในการรณรงคนี้ 
ก็ทํ าหนาที่ ไดดี  และ  คาดหวังว าจะทําใหยอดขายเพิ่มขึ้นไดตอไปอีก   แตดวยสภาวะ 

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและเศรษฐกิจก็อาจกลับกลายเปนวาสิ่งที่คาดหวังไวไมสามารถ 

เปนไปไดในที่สุดดังนั้น  Scorecard  จึงควรจะครอบคลุมถึงตัวขับเคล่ือนที่เหมาะสมและเพียงพอ 

ตัวขับเคลื่อนที่สามารถชี้วัดไดทันทีและเปนรูปธรรม จะทําใหทุกคนยอมรับไดงายยิ่งขึ้น สัดสวน
ระหวางตัวขับเคลื่อนและผลลัพธนั้นจะแตกตางกันขึ้นอยูกับแตละมุมมอง  แตโดยทั่วไปแลว 

มุมมองในระยะยาว   โดยเฉพาะอยางยิ่งทางดานการเรียนรูและเติบโตก็ควรที่จะใชจํานวน 

ตัวขับเคลื่อนที่มากกวามุมมองดานอื่นๆ  

2.1.5  ตัววดัสําหรับมุมมองที่แตกตางกัน 

วีรวุธ  มามะศิรานนท  และณัฏฐพันธ  เขจรนันท (2546, หนา 258)  กลาววา  
ในแตละมุมมองนั้นมีหลายวิธี ที่ตัววัดนั้นจะเกี่ยวของกับปจจัยแหงความสําเร็จตางๆ ที่เปนไปได  
ตัวอยางเชน  ตัววัดควรจะเปนตัวสะทอนใหเราเห็นวา  ตัวเราเองเปนอยางไร และคนอื่นเขามองเรา
เปนอยางไร  ทําใหเกิดการเปรียบเทียบกับคนอื่นๆ ในชวงเวลาตางๆ  ซ่ึงก็จะเกี่ยวเนื่องสัมพันธกัน
ตามหลักเหตุและผล  รวมถึงสามารถจะอธิบายไดทั้งสถานภาพ  ณ ขณะใดขณะหนึ่ง (Stocks) และ 

ความตอเนื่อง (Flows) ตางๆ  ไดอยางเหมาะสม  บอยคร้ังที่เราตองการตัววัดที่เกี่ยวของ 

กับการเปรียบเทียบ  เชน  เปอรเซนต  อัตราสวนตางๆ และการจัดอันดับ เปนตน อยางไรก็ตาม 
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การแนะนําวาจะใชตัววัดใดจึงจะดีนั้นเปนเรื่องยาก  โดยสวนใหญแลว สถานการณและกลยุทธ 
จะเปนตัวกําหนดวาตัววัดชนิดใดควรจะเหมาะสม  นอกจากนั้นแลวตัววัดบางตัวที่พัฒนามาจาก
กระบวนการทํางาน  ก็มักจะไดรับการสนับสนุนจากคนในองคการ  มากกวาตัววัดที่ไดมาจาก 

คาํแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 

ในสวนตอไปนี้  เราจะพิจารณาถึงตัววัดที่เปนไปไดและเหมาะสมในแตละ 

มุมมอง  การเริ่มตนดวยการใชตัววัดประเภทเดียวกันจะเปนประโยชนในการอธิบายมุมมอง 

ที่แตกตางกัน (หรือขอบเขตที่ตองการจะเนน)   ได ประเด็นนี้ไดมีการแสดงตัวอยางไวโดย  

แคปแลน และ นอรตัน 

1)   ตัววัดที่ควรจะใชกับมุมมองดานการเงิน จะรวมถึงสวนครองตลาดสําหรับ 

แตละกลุมลูกคาเปาหมาย และการวัดความสามารถในการผลิตของเครื่องอุปกรณตางๆ  ถึงแมวา 
ตัววัดเหลานี้อาจจะพบไดอยูบอยๆ  ในมุมมองดานลูกคาหรือมุมมองดานกระบวนการธุรกิจก็ตาม 

2)   การวัดความสามารถในการทํากําไร  จากกลุมลูกคาที่หลากหลายนั้น 

เปนการวัดอยางหนึ่งที่เหมาะสําหรับมุมมองดานลูกคา  แตก็อาจเปนประโยชนในบางสวนสําหรับ
มุมมองดานการเงินเชนกัน 

3)   ในบรรดาตัววัดที่เปนไปได  สําหรับมุมมองดานกระบวนการธุรกิจนั้น 

มักจะเปนการวัดสวนแบงของยอดขายจากสินคาใหม  ซ่ึงก็มักจะพบตัววัดนี้ไดบอยๆ  ในมุมมอง
ดานการพัฒนา  รวมทั้งยังสามารถใชเปนตัววัดในกระบวนการนวัตกรรม   สําหรับบริษัทที่ให 
ความสําคัญทางดานนี้ 

4)   ระยะเวลาในการพัฒนาขีดความสามารถและกระบวนการ   (ใชเวลานาน 

เพียงใดในการที่จะลดตนทุน หรือลดของเสียลงใหเหลือเพียงครึ่งหนึ่ง เปนตน)  ถือเปนตัววัด 

สําหรับมุมมองดานการเรียนรูและเติบโต ซ่ึงเราก็อาจจะพบไดบอยครั้งในมุมมองดานกระบวนการ
ทางธุรกิจ 

2.1.6   ตัววดัสําหรับมุมมองดานกระบวนการธุรกิจ 

ตัววัดที่ใชในมุมมองดานนี้สวนใหญนํามาจาก  (Total Quality Management : 

TQM)  และโครงการอื่นที่คลายๆ  กัน  สมรรถนะของเวลาที่ใชในการผลิต (Throughput Times) 

คุณภาพการผลิต และของเสียที่เกิดขึ้น  ถาเราตองการที่จะอธิบายเกี่ยวกับกระบวนการอะไร 

สักอยาง  เราก็อาจใชตัววัดไดหลายชนิดดังตัวอยางตอไปนี้ 
1)   ผลิตภาพ มักจะวัดไดจากจํานวนผลผลิตที่ไดเทียบกับเวลาที่ใชในการทํางาน

หรือตนทุนที่เกิดขึ้น 

2)   คุณภาพ หรือไมก็เปอรเซนตของผลผลิตที่ยอมรับได หรือความคิดเห็น 

ของลูกคาบางคน (จากการตอบคําถามเกี่ยวกับทัศนคติหรือการรองเรียน) 
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3)   ระดับของเทคโนโลยีที่ใช เปรียบเทียบกับวิธีการที่ทันสมัยที่สุด 

4)   การเจาะตลาด : มีผูใชงานที่เปนเปาหมายจํานวนเทาไรที่ใชกระบวนการนี้ 
5)   การใชกําลังการผลิต 

6)   เวลาที่ใชในการจัดสงสินคา  เชน  เปอรเซนตของการจัดสงที่ตรงเวลา 
7)   แถวคอยและระยะเวลาในการรอคอย 

8)   สัดสวนของทรัพยากรและเวลาที่ใชในกระบวนการ  ไมวาจะเปนภายใน
หนวยผลิตที่เกี่ยวของหรือในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของสายการผลิตอันยืดยาว หรือภาพรวม 

ของกระบวนการผลิตทั้งหมด 

2.1.7   ตัววดัทีเ่กี่ยวของกับพนักงาน 

มีองคกรหลายองคกรหลายบริษัท  เชน Skandia  และ ABB ที่ไดแยกแนวคิด 

การมุงเนนทรัพยากรบุคคลออกมาตางหาก สําหรับการพิจารณาความเหมาะสมของการใชมุมมอง
ดังกลาว Skandia อธิบายวาบริษัทตองการจะเนนย้ําวาพนักงานเปนทรัพยากรอยางหนึ่ง  โดยทั้ง
สินทรัพยประเภททุนที่เกี่ยวของกับทรัพยากรบุคคล  และกระบวนการธุรกิจทั้งหลายทั้งปวงนั้น  

ตางก็ชวยสงเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกัน จะตองอาศัยทั้ง  2  ส่ิงนี้  จึงจะสามารถประสบผลสําเร็จ
ในระดับสูงได 

จากการวิเคราะหขางตน  เราจะเห็นไดวาปฏิสัมพันธดังกลาวเปนพื้นฐาน 

ของตัววัดในแตละมุมมอง  การรับรูของลูกคาและกระบวนการธุรกิจที่ปฏิบัติกันไดอยางดี  
รวมถึงนวัตกรรมใดๆ  ลวนขึ้นอยูกับทั้งตัวพนักงานและระบบนั่นเอง  ในขณะที่เราตองการ 

ใหไดภาพที่ละเอียดชัดเจนเกี่ยวกับพนักงาน ก็อาจจะทําใหการนําเสนอในมุมมองอื่นๆ ไมสมบูรณ
ก็เปนได 

จากการศึกษาแผนธุรกิจของบริษัทหลายๆ  แหง แสดงใหเห็นวาเปาหมาย 

ของการเรียนรู และความสามารถของพนักงานมักจะมีความชัดเจนในตัวเองอยูแลว การลงบัญชี
สําหรับทรัพยากรบุคคล  ไดถูกนํามาใชตั้งแตปลายยุค  1960 และมีความพยายามที่จะตีมูลคา  
ความรูความสามารถของพนักงานดังกลาวใหอยูในรูปของตัวเงินมีการจัดทํางบดุลที่แสดงรายการ
เกี่ยวกับความสามารถของบุคลากรของบริษัทเอาไว  และใชการคํานวณในลักษณะพิเศษๆ  

เพื่อพิจารณาวาอัตราการขาดงาน และอัตราการลาออกจากงานจะมีผลกระทบตอผลการดําเนินงาน
และฐานะทางการเงินของบริษัทอยางไร ในความเห็นของเราแลวความพยายามเหลานี้ อาจไมคอย
เหมาะสมนักที่จะใชภาษาของนักบัญชี  แตควรจะใชตัววัดและกําหนดเปาหมายในระดับพื้นฐาน
มากกวานี้  เชน  เจตคติ  ความรูสึก  ความรู และทักษะ เปนตน 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 

 

14 

Scorecard  ที่เราพบบอยๆ  นั้นมักจะอางอิงสวนหนึ่งมาจากการศึกษาเจตคติ  
บางครั้งหลายๆ  บริษัทก็ไดวาจางบริษัทที่ปรึกษาเดียวกัน เพื่อทําการวัดทัศนคติของพนักงานและ
ศึกษาพฤติกรรมลูกคา  แตก็ยังมีบางที่ใชอัตราสวนสําคัญตางๆ (Key Rations)  พรอมทั้งตัววัด 

ที่มีรูปแบบที่แนนอน  ดังนั้นการพิจารณาถึงขอดีขอเสียในการเลือกใชวิธีใดวิธีหนึ่ง  จึงเปนเรื่อง 

ที่จําเปน โดยวิธีการสุมตัวอยางทางสถิติภายในหนวยงานที่มีขนาดใหญ จะเปนวิธีการศึกษา 
ที่ประหยัดและชวยใหไดรับขอมูลที่นาเชื่อถือได  บริษัทที่มีพนักงานจํานวนมากที่ใชอีเมล 
และอินเทอรเน็ตเปนประจําอยูทุกวันนี้  ก็สามารถจะแจกแบบสอบถามและรวบรวมคําตอบไดงาย 

และรวดเร็วผานทางอินเทอรเน็ต ในบริษัทหลายๆ  แหงก็มักจะมีการวัดไวหลายๆ อยางอยูแลว  

ซ่ึงสามารถจะนํามาใชเปนตัวช้ีวัดได  ตัวอยางเชน  พนักงานมีความคิดอยางไรตอหัวหนา 
ของพวกเขา บรรยากาศในบริษัทที่มีตอการเนนความสําคัญในเชิงธุรกิจ  รวมถึงการคิดริเร่ิม 

สรางสรรคใหมๆ  เปนอยางไร  

2.1.8   ตัววดัสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

โอลซ,  นิลส.  โกราน รอย, จัน และเวทเตอร, แมกนัส.  (2546, p. 276)  กลาววา   
รายงานที่นําเสนอตอคณะกรรมาธิการของรัฐบาลสวีเดน แสดงใหเห็นถึงตัววัด  500 ชนิด  ซ่ึงถูกใช
หรือถูกเสนอใหใชสําหรับการติดตามผลและการตัดสินใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศในองคกร  

มีตัววัดหลายตัวที่นาจะเหมาะสมกับกระบวนการ Balanced Scorecard  อยางไรก็ตาม  เคยมีเพียง
กรณีเดียวเทานั้น ที่ตัววัดถูกนํามาใชใน Scorecard จริงๆ  Scorecard  ดังกลาวเปนของ American 

Skandia และถูกตีพิมพเผยแพรในภาคผนวกของรายงานประจําปของ Skandia  แสดงใหเห็นวา  
ผูบริหารเลือกที่จะแสดงถึงประโยชนของ IT ในแงมุมตางๆ ที่จะมีผลตอธุรกิจของ American 

Skandia  บอยคร้ังที่เราจะพบวา  IT  ถูกกําหนดใหเปนสวนหนึ่งของการทํางานทั่วๆ ไปมากขึ้น   

ตัววัดบางตัวที่ใชวัดขีดความสามารถและผลการปฏิบัติงานของ  IT  จึงอาจจะถูกรวมอยูใน  

Scorecard  ชนิด  ทั่วๆ ไป (General)  โดยเฉพาะอยางยิ่งในการมุงเนนที่ตัวกระบวนการทางธุรกิจ  

รวมถึงการมุงเนนที่การพัฒนาตลอดจนที่ตัวลูกคาดวยเชนกัน  เปนของการปรึกษาหารือกันวา   
IT  และสารสนเทศ  (ซ่ึงไมใชเปนตัววัดทางเทคนิค)  ควรจะถูกนํามาใชไดอยางไร 

2.1.9  ตัววดัสภาพแวดลอม 

การทําตัวช้ีวัดไมควรแยกการมุงเนนดานสภาพแวดลอมออกมาตางหาก  เพราะ 

ตัววัดดานสภาพแวดลอมนี้  สามารถเขากันไดกับการมุงเนนในหลายๆ  ดานอยางเปนธรรมชาติ 
เหมือนกับที่ตัววัดดาน  IT  ก็สามารถเขาไดเชนกัน  ความแตกตางหลักๆ  ก็คือ  IT  และสารสนเทศ
ถูกคนพบและใชอยูภายในองคกร ในขณะที่ตัววัดสภาพแวดลอมสวนใหญจะสัมพันธกับผล 

ที่เกิดจากองคกรธุรกิจกับส่ิงท่ีอยูรอบตัวมันไดช้ีใหเห็นวา  ตัววัดสภาพแวดลอมอาจจะถูกใชได 
ในหลายๆ  ดาน  
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1)   การใชประโยชนและองคประกอบของปจจัยการผลิต 

2)   การแพรกระจายของสารตางๆ  ซ่ึงเปนผลมาจากกระบวนการผลิต 

3)   สวนประกอบของผลิตภัณฑและผลจากการใชผลิตภัณฑ 
4)   ประสิทธิผล และผลกระทบตอเนื่องที่เกิดกับส่ิงแวดลอมของการขนสง 

ในรูปแบบตางๆ 

5)   กาก  หรือส่ิงที่เหลือจากกระบวนการผลิต 

6)   กระบวนการบริหาร  เชน การตรวจสอบสภาพแวดลอม, การฟองรอง เปนตน 

ตัววัดเหลานี้สวนใหญจะมีความสัมพันธกับความมุงเนนดานกระบวนการ 

ทางธุรกิจ  นอกจากนี้  บางครั้งผลกระทบจากสภาพแวดลอมภายนอกก็อาจมีอิทธิพลตอเจตคติ 
ของลูกคามากพอๆ  กับตนทุนที่ไมคาดคิด (Entail Costs)  ดังนั้น ผลกระทบจากสภาพแวดลอม 

ภายนอก  เหลานี้ก็อาจถูกพิจารณาในดานการมุงเนนดานลูกคาและดานการเงินไดดวย  ถาหากวา 
กลยุทธตองการอยางนั้น การมุงเนนดานการพัฒนาก็อาจจะจําเปนตองมีตัววัดพิเศษ เพื่อท่ีจะแสดง
ใหเห็นถึงกระบวนการของบริษัท ในการพัฒนาผลิตภัณฑและกระบวนการทํางานที่ปลอดภัย 

ตอส่ิงแวดลอมมากขึ้น 

2.1.10  ความสัมพันธอยางเปนเหตแุละเปนผลระหวางตวัวดั 

ความสมดุลระหวางการมุงเนนในดานตางๆ  กับตัววัด เปนองคประกอบที่สําคัญ
ตอการออกแบบ Scorecards  บอยครั้งที่ความสัมพันธและลําดับความสําคัญของปจจัยตางๆ นั้น 

เพิ่มมากขึ้นหรือลดนอยลง  ตัวอยางเชน  

1)   มีความเรงดวนเพียงใด ที่จะตองเพิ่มเติมความรูความสามารถในการใช
คอมพิวเตอรใหแกพนักงาน 

2)   การใหบริการลูกคา มีความสําคัญอยางไรตอความถี่ในการกลับมาซื้อซํ้า 
3)   การมุงเนนที่การปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ มากกวาการลดราคาลง  

จะชวยสรางผลกําไรในระยะยาวไดมากกวาหรือไม 
ดังนั้น  จึงเปนเรื่องปกติที่จะมีความพยายามสรางตัวแบบหรือโมเดลเพื่อแสดง 

ใหเห็นวา  ตัววัดชนิดตางๆ  ใน  Scorecard  ของเรานั้น  มีความสัมพันธระหวางกันอยางไร  

ตัวแบบนี้จะตองชี้ใหเห็นไดวา  ตัววัดอันใดอันหนึ่งจะขึ้นอยูกับตัววัดอีกอันหนึ่งไดอยางไร  เชน  

ถายิ่งทําใหลูกคาพอใจมากขึ้นเทาไร ลูกคาก็จะยิ่งซื้อมากขึ้นเทานั้น แนนอนวาผลกําไรก็จะเพิ่มขึ้น
ตามมา ตัวแบบอาจจะเปนไปในลักษณะที่เนนใหเห็นถึงความสําคัญ ซ่ึงเรากําหนดใหแกตัววัด 

ที่แตกตางกันนั้นก็ได  ยกตัวอยางเชน  คุณภาพของสํานักงานสาขาของธนาคาร อาจจะอธิบายได
โดยการใชตัววัดตัวหนึ่ง  ซ่ึงเปนการผสมผสานระหวาง ดัชนีแสดงความพึงพอใจของลูกคา  
การประเมินของฝายตรวจสอบ  และการใชเวลาที่เหมาะสมในการจัดทํารายงานประจําป 
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ความสัมพันธ เหลานี้อาจมีได  2  แบบ   แบบหนึ่งเปนความสัมพันธแบบ 

ที่สอบทานได (Verifiable)  ซ่ึงอาจพบไดจากประสบการณและการศึกษา  เชน ผลิตภาพที่สูงขึ้น
จากพนักงานที่มีความรูเร่ืองคอมพิวเตอร หรือการตอบสนองของลูกคาที่มีตอบริการที่ไดรับ เปน
ตน  สวนความสัมพันธอีกแบบหนึ่งนั้น  เปนสิ่งที่เราจะใชคําอธิบายไปในเชิงสันนิษฐาน (Assume)  

ยกตัวอยางเชน  เราอาจถูกปลูกฝงมาวา  ถายิ่งมีคนเขามาเยี่ยมชมโฮมเพจของบริษัทเรามากเทาใด  ก็
จ ะ เป นก า ร เป ดกว า ง ให เ กิ ด โอก าสใหม ๆ   ทางธุ รกิ จ ได ม ากขึ้ น  และนั่ น จึ งทํ า ให 
เราตองลงทุนในดานอินเทอรเน็ตใหมากขึ้น แทนที่จะไดใชเงินไปในดานอื่นๆ  อีก แนนอน   

ถึงแมวาเราสามารถจัดลําดับรายการผลที่เราคาดวาจะเกิดตามมาได  แตในขณะนั้นก็ยังไมมีส่ิงใดที่
จะยืนยันกับเราไดวาสิ่งที่เราคาดไวนั้นถูกตอง 

ดังนั้น เมื่อเราวิเคราะหกันในเรื่องความสัมพันธและความสมดุลกันระหวาง 

ตัววัดชนิดตางๆ  ใน Scorecard  ของเรา  เราจะตองใชประโยชนทั้งจากการศึกษาและจาก 

ประสบการณ  ซ่ึงมีขอสรุปเปนที่ยอมรับ และจะตองมีความเขาใจในปจจัยที่เราเลือกที่จะเชื่อถือ
ประกอบอยูดวยทุกครั้งไป 

กระบวนการคิดหาเหตุผลของเราตอมูลเหตุและผลที่จะเกิดตามมา  มักดําเนิน 

ไปใน  2  แนวทาง  สําหรับทิศทางแรกคือ เมื่อเราจําแนกวิสัยทัศนและกลยุทธลงไปเปนตัววัด 

พรอมดวยเปาหมายเปนตัวสนับสนุน  ยอมแสดงวา เราไดเริ่มตนจากจุดที่สูงสุด  คือ วิสัยทัศน  
และพยายามกําหนดตัววัดที่จะชวยใหเราประสบผลสําเร็จ  สวนทิศทางที่สองก็คือ  เมื่อเรามาถึง 

ขั้นตอนของการแถลงภารกิจไปยังสวนตางๆ  ขององคการในรูปแบบของ  Scorecards  เราก็ได
แสดงใหเห็นดวยวา  ตัววัดตางๆ  จะเชื่อมโยงไปยังวิสัยทัศนไดอยางไร  การทํางานที่สัมพันธกัน 

ในทั้งสองทิศทางผานมุมมองที่แตกตางกัน  การเพิ่มคุณคาของทรัพยากรมนุษยและการพัฒนา 
ตางๆ  ควรจะเปนตัวบงชี้หลัก  สําหรับการปรับปรุงทุนทางดานลูกคา (Customer Capital)  และ
ความสามารถในการทํากําไร  บริษัทใหคําปรึกษาหลายแหงพยายามเสนอแนะใหมีการสราง 

ความสัมพันธประเภทนี้ขึ้นมาสักระยะหนึ่งแลว 

2.1.11  ความรูเร่ืองตัวช้ีวดัความสําเร็จแบบสมดุล   

วัฒนา   พัฒนพงศ  (2547, หนา 38)  ไดกลาวถึงดัชนีวัดความสําเร็จแบบสมดุล 

(Balanced  Scorecard – BSC)   ตามที่ แคปแลน และนอรตัน ไดใหความหมายไวคือ  “เครื่องมือ 

ที่ทําหนาที่เปลี่ยนพันธกิจ (Mission)  และกลยุทธ (Strategy)   เปนชุดของการวัดผลการปฏิบตัิงาน
ที่มีสวนชวยกําหนดกรอบของระบบการวัดและการบริหารกลยุทธที่ครอบคลุมประเด็นครบถวน  

ตัวเลขที่ไดจากการวัดจะทําหนาที่วัดผลการปฏิบัติงานขององคกรที่ครอบคลุมดานตางๆ ที่เกี่ยวของ
ไวครบถวน  เชน ดานการเงิน  ดานลูกคา  ดานกิจการภายใน และดานการเรียนรูและการเติบโต 
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ขององคกร”   หรือตัวช้ีวัดความสําเร็จแบบสมดุล  คือ  ตัวช้ีวัดผลสําเร็จของการปฏิบัติงาน 

ที่กําหนดขึ้น  เพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการของผูที่เกี่ยวของกับองคกรไดครบทุกกลุม 

โดยเฉพาะกลุมที่มีบทบาทสําคัญตอความอยูรอดและการเติบโตขององคกร  เชน  กลุมตัวช้ีวัด 

ดานการเงิน (Financial Perspective)  เพื่อตอบสนองความตองการของเจาของกิจการและคณะ 

ผูบริหาร  กลุมตัวช้ีวัดดานลูกคา (Customer  Perspective)  เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา 
กลุมตัวช้ีวัดดานกระบวนการภายใน (Internal Business Process)  เพื่อสนองความตองการของ 

ผูปฏิบัติงานในองคกร  กลุมตัวช้ีวัดดานการเรียนรูและพัฒนา (Learning and Growth Perspective) 

เพื่อสนองความตองการของบุคลากรขององคกร 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จแบบสมดุล เกิดจากความคิดของ แคปแลน ศาสตราจารย 
ทางดานบัญชีแหง Harvard Business School และ นอรตัน  ผูกอตั้งและประธานกรรมการ บริษัท 

Renaissance Solutions  และบริษัท  Nolan, Norton & Company, Inc  ทั้ง Kaplan  และ  Norton  ได
รวมกันพัฒนาความคิดเกี่ยวกับตัวช้ีวัดวัดความสําเร็จแบบสมดุล (Balanced Scorecard – BSC)  นี้ 
โดยไดเขียนถายทอดแนวความคิดออกเปนบทความทางวิชาการ  เร่ือง  “The Balanced Scorecard : 

Measures that Drive Performance”  ลงพิมพในวารสาร  Harvard Business Review  ฉบับมกราคม 

– กุมภาพันธ 1992   พรอมๆ  กับที่เขียนบทความลงในวารสารนั้นทั้งสองทานไดนําแนวความคิด 

ดังกลาวไปทดลองใชกับบริษัทที่ทั้งสองรับเปนที่ปรึกษาดวย   ตอมาทั้งสองทานไดรวมกันพัฒนา
แนวความคิดนี้อยางตอเนื่อง  ดังจะเห็นไดจากบทความที่เขียนขึ้นอีกสองเรื่อง  ไดแก  “Putting the 

Balanced Scorecard to Work”  ลงใน Harvard Business Review  ฉบับเดือนกันยายน- ตุลาคม 1993 

และเรื่อง “Using the Balanced Scorecard as a Strategic Management System”  ลงในวารสาร  

Harvard Business Review  ฉบับเดือนมกราคม - กุมภาพันธ 1996   ตอมาทั้งสองไดเขียนหนังสือ 

ที่เกี่ยวของโดยตรงกับเรื่องตัวช้ีวัดความสําเร็จแบบสมดุล  สองเรื่องคือ  (1)  The Balanced 

Scorecard : Translating Strategy into Action”  และ (2)  The Strategy Focused Organization : How 

Balanced Scorecard Companies Thrive in the New Business Environment”  ทั้งสองเลมนี้จัดพิมพ
โดย  Harvard Business School Press  (วัฒนา  พัฒนพงศ.  2547, หนา 40) 

ส่ิงที่ควรเขาใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวช้ีวัดความสําเร็จแบบสมดุล คือ (1)  การกําหนด
ตัวช้ีวัดขององคกรจะตองกําหนดใหครอบคลุมทุกดาน (2) จํานวนดานตางๆ  ที่จะทําการวัดมิได 
มีเพียงสี่ดาน อยางที่ใชเปนตัวอยางในบทความและหนังสือของแคปแลนและนอรตัน หากแตตอง
กําหนดใหครอบคลุมครบถวนทุกดาน ที่สงผลตอความสําเร็จขององคกร (3)  การใหความสําคัญ
เฉพาะดานการเงินโดยเพิกเฉยหรือใหความสําคัญเพียงเล็กนอยตอตัวช้ีวัดดานอื่นเปนส่ิงที่ตอง 

หลีกเลี่ยง 
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ตัวช้ีวัดความสําเร็จแบบสมดุล  คือ  เครื่องมือท่ีชวยใหองคกรประสบความสําเร็จ
แบบยั่งยืน  หากใชเครื่องมือ BSC อยางถูกตอง เหมาะสมก็เปนหลักประกันไดวาลูกคาจะพึงพอใจ 

ตอสินคาและบริการขององคกรอยางตอเนื่องและตลอดไป  เพราะเราไดใหความสําคัญกับลูกคา 
ดวยการปรับปรุงการใหบริการลูกคาโดยการกําหนดตัวช้ีวัดที่เกี่ยวของกับลูกคากลาวอีกอยางหนึ่ง 

ก็คือ การมีตัวช้ีวัดดานลูกคาก็คือ  การใหความสําคัญกับลูกคาที่เปนรูปธรรมนั่นเอง   นอกจากนั้น
บุคลากรขององคกรจะรักองคกรและอยากทุมเทความรูความสามารถใหแกการทํางานในองคกร  

ทั้งนี้เพราะเราไดใหความสําคัญแกพวกเขาดวยการกําหนดตัวช้ีวัดดานการเรียนรูและการเติบโต  

มีการนําเอาผลจากการวัดไปปรับปรุงพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากรอยางตอเนื่อง เปนตน 

วัฒนา  พัฒนพงศ  (2547, หนา 41)  กลาววา ดัชนีวัดความสําเร็จแบบสมดุล 

(Balanced Scorecard : BSC)  เปนเครื่องมือสําหรับใชควบคุมการบริหารจัดการที่ผูใชเครื่องมือชนดิ
นี้จะตองทําความเขาใจแนวความคิดนี้ใหถูกตองและใหเขาใจชัดเจน  มิฉะนั้นแลวจะไมสามารถ
นําไปใชไดอยางถูกตองเหมาะสมเชนกัน  ดัชนีวัดความสําเร็จแบบสมดุล มีลักษณะที่สําคัญ
ดังตอไปนี้ 

1)  ดัชนีวัดความสําเร็จแบบสมดุล ก็คือกลุมของตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน 

แตเปนกลุมตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานที่อิงวัตถุประสงค  (Objective-Based : KPIs)  มองที่ตนทาง
ตางจากกลุมผลสัมฤทธิ์หลัก (Key Results Area : KRA)  ซ่ึงเปนกลุมตัวช้ีวัดผลการปฏิบตัิงาน 

เชนกัน  หากแตเปนกลุมตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานที่อิงผลสัมฤทธิ์  (Result-Based : KPIs)   

มองที่ปลายทาง  ตัวอยางเชน BSC  ดานการเงินระบุไววา  “ไมเกินรอยละ 1  ของบุคลากร 

ดานการเงินที่หนวยตรวจสอบภายในตรวจพบวา   ไมปฏิบัติตามระเบียบ”  สวน  KRA   

ดานการยึดถือระเบียบจะระบุไววา  “ไมเกิน 1%  ของผูไมปฏิบัติตามระเบียบที่หนวยตรวจสอบ 

ภายในตรวจพบ”  BSC ดานผูรับบริการระบุไววา  “การรองเรียนของลูกคาลดลงจากปที่ผานมา 
รอยละ 50”  สวน KRA  ดานการรองเรียนลดลงระบุไววา  “50% ของการรองเรียนจากลูกคาลดลง 

เมื่อเทียบกับปที่ผานมา”  ดังนี้เปนตน 

2)  ดัชนีวัดความสําเร็จแบบสมดุล  มีจุดมุงหมายเพื่อความสําเร็จแบบยั่งยืน  

ไมใชเพื่อความสําเร็จเพียงชั่วคร้ังชั่วคราว  ดวยเหตุนี้ ดัชนีวัดความสําเร็จแบบสมดุล จึงกําหนด 

ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานครอบคลุมทุกดาน  ไมใชมุงเนนที่ตัวชี้วัดดานการเงินเพียงอยางเดียว
เหมือนองคกรทั่วๆ ไป  มีขอนาสังเกตวา  การบริหารองคกรแบบดั้งเดิมเชื่อวา  การวัดทางการเงิน 

หรือการวัดอื่นใดที่เกี่ยวของกับการเงินก็นาจะเพียงพอแลวสําหรับการเติบโตของธุรกิจ แตผูบริหาร 

ที่ยึดหลักการวัดตามแนวทางของดัชนีวัดความสําเร็จแบบสมดุล  เห็นวา ลําพังตัวช้ีวัดทางการเงิน
เพียงอยางเดียว จะไมสามารถชวยพัฒนาองคกรใหสามารถแขงขันกับธุรกิจอื่นได 
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3)  ดัชนีวัดความสําเร็จแบบสมดุล  กําหนดตัวช้ีวัดที่ครอบคลุมทุกดาน 

อยางสมดุล  มิใชเนนเฉพาะดานใดดานหนึ่ง  บางองคกรอาจเริ่มเห็นดวยกับการกําหนดตัวช้ีวัด
หลายๆ  ดาน  แตก็ยังพอใจที่จะเนนเฉพาะการวัดทางการเงิน  สวนการวัดดานอ่ืนจะวัดก็ตอเมื่อ 

เห็นวามีเรื่องที่นาสนใจใหวัดเทานั้น  ประเด็นที่หลายทานอาจสงสัย ก็คือคําวาสมดุลคืออะไร?  

ทุกดานตองกําหนดตัวช้ีวัดวัดเทาๆ  กันใชหรือไม   คําตอบคือคําวาสมดุล  หมายถึง  การกําหนด 

ตัวช้ีวัดครอบคลุมทุกดานที่มีสวนเกี่ยวของกับการเติบโตและความสําเร็จขององคกร แตละดาน 

ที่กําหนดตัวช้ีวัดนั้น  จะตองใหเพียงพอตอการพัฒนาการเจริญเติบโตแบบยั่งยืนของดานนั้นๆ  

ดวย  คําวา  สมดุล  ใหหมายถึง สมดุลของความอยูรอดและเติบโตของผลลัพธผลสัมฤทธิ์ 
ในดานนั้นๆ  ไมใชสมดุลของจํานวนตัวช้ีวัด  กลาวคือ จํานวนตัวช้ีวัดไมใชสมดุลของจํานวน 

ตัวช้ีวัด  กลาวคือจํานวนตัวช้ีวัดไมจําเปนตองเทากันเสมอไป 

4)   ดัชนีวัดความสําเร็จแบบสมดุล  มีจุดมุงหมายเพื่อการนํากลยุทธสูการปฏิบัติ  
มิใชเพียงการกําหนดกลุมตัวช้ีวัดเพียงอยางเดียว ดัชนีวัดความสําเร็จแบบสมดุล จะอธิบายใหเหน็ถึง
เสนทางการนํากลุมตัวช้ีวัดแตละดานไปสูการปฏิบัติโดยใชทั้งวิธี  “บนลงลาง”  (Top/Down 

Approach)  และวิธี  “ลางขึ้นบน (Bottom/Up Approach)  กลาวคือ 

(1)  วิธี  “บนลงลาง”  (Top/Down  Approach) 

ดัชนีวัดความสําเร็จแบบสมดุล  จะกระจายตัวช้ีวัดโดยเริ่มตั้ งแต 
จุดมุงหมายสูงสุด คือ วิสัยทัศน (Vision)  ลงไปสูจุดมุงหมายลางสุด  คือ วัตถุประสงคโครงการ 

(Project Purpose)  ในทางปฏิบัติ ตัวช้ีวัดที่สามารถกระทําไดในปจจุบันคือ  ตั้งแตระดับ  KRA  

ลงไป  ดังนี้ 
ก.   การกําหนดวิสัยทัศน (Vision)  เพื่อใหองคกรมีจุดมุงหมายระยะยาว

สําหรับเปนทิศทางของการดําเนินงานขององคกร  

ข.  การกําหนดพันธกิจ (Mission)  เพื่อกระจายวิสัยทัศนใหเกิด 

ความชัดเจนยิ่งขึ้น  จากจุดมุงหมายรวม กระจายเปนดานหรือประเภท ทําใหงายตอการนําไปปฏิบัติ
มากขึ้น 

ค.  การกําหนดจุดมุงหมายเชิงกลยุทธ  (Strategic Goals)  เพื่อกระจาย
กลุมผลสัมฤทธิ์หลัก (KRA)  ในรูปของผลสัมฤทธิ์ (Results)  แตละดานในรูปของแผนงาน 

(Program)  ตางๆ  

ง.  การกําหนดกลุมผลสัมฤทธิ์หลัก (Key Results Area – KRA)   เพื่อจัด
กลุมและคัดเลือกกลุมผลสัมฤทธิ์ที่ เห็นวามีผลโดยตรงตอความสําเร็จขององคกรทําใหงาย 

ตอการปฏิบัติตามและประหยัดเวลาและงบประมาณเนื่องจากมีการกลั่นกรองกลุมตัวช้ีวัดแลว 
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จ.  การกําหนดกลยุทธ (Strategies) เพื่อกระจายผลสัมฤทธิ์ (Results)  

ในแตละดานเปนผลลัพธของโครงการ  (Project Outcome)  ในรูปของโครงการ  (Project)  ตางๆ 

อนึ่ง คําวา  การแปลงกลยุทธสูการปฏิบัติ  ก็คือ การแปลงจุดมุงหมายระดับสูงสุด  ไดแก  ระดับ 

วิสัยทัศน (Vision)  ระดับพันธกจิ (Mission)  และระดับแผนงาน (Program Goal)  ลงสูภาคปฏิบัติ  
ซ่ึงไดแก  ระดับโครงการ (Project Purpose)  ในระดับโครงการ  จะมีตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน  

(Key Performance Indicators : KPIs)  ที่ชัดเจนขึ้น  แตละโครงการจะมีตัวช้ีวัดตางๆ  อยางนอยจะมี
ตัวช้ีวัดในระดับผลผลิต (Output)  และตัวช้ีวัดในระดับผลลัพธ  (Outcome)  

(2)  วิธี “ลางสูบน”  (Bottom/Up Approach) 

ดัชนีวัดความสําเร็จแบบสมดุล จะรวบรวมกลุมตัวช้ีวัด  โดยเริ่มตั้งแต
ระดับวัตถุประสงคของโครงการ (Project Purpose)  ขึ้นไปจนถึงระดับวิสัยทัศน (Vision)  แต
ในทางปฏิบัติ  ตัวช้ีวัดที่สามารถปฏิบัติไดคือตั้งแต  ระดับโครงการ จนถึงระดับ KRA ดังนี้ 

ก.  การกําหนดตัวช้ีวัดในระดับกลยุทธ (Strategies)  ซ่ึงก็คือ  KPIs ตางๆ  

ของโครงการนั่นเอง  ไดแก  KPIs  ในขั้นตอนผลผลิตของโครงการ (KPIs for Project Output)   

ขั้นตอนผลลัพธของโครงการ  (KPIs for Project Outcome)  และขั้นตอนผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

หรือกลุมโครงการ หรือแผนงาน  (KPIs for Program Result) 

ข.  การกําหนดตัวช้ีวัดจุดมุงหมายเชิงกลยุทธ (Strategic Goals)   ในรูป
ของตัวช้ีวัดในระดับของผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน  

ค.  การกําหนดตัวช้ีวัดผลสัมฤทธิ์ (Results) ของแผนงาน (Program) 

ตางๆ  

ง.  การกําหนดตัวช้ีวัดกลุมผลสัมฤทธ์ิหลัก (Key Results Area : KRA)  

ซ่ึงก็คือการนําเอาผลสัมฤทธิ์ของแผนงานตางๆ  มาจัดกลุมกันตามดานตามฝาย  ก็จะไดกลุม 

ผลสัมฤทธิ์หลัก (KRA) ของดาน  ของฝายตางๆ  นั่นเอง 

จ.  การกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จของกลุมผลสัมฤทธิ์ทุกกลุมรวมกัน   

ซ่ึงก็คือความสําเร็จในระดับพันธกิจ (Mission)  ขององคกรนั่นเอง 

ฉ.  การกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของพันธกิจทุกดานรวมกัน  ซ่ึงก็คือ
ความสําเร็จในระดับวิสัยทัศน (Vision)  ขององคกรนั่นเอง 

2.1.12  ประโยชนของ ดัชนีวดัความสําเร็จแบบสมดุล 

1)   ดัชนีวัดความสําเร็จแบบสมดุล  สามารถชวยทําหนาที่ส่ือสารใหทุกคน 

ในองคกรทั้งบุคคลและทีมงานไดทราบวัตถุประสงค  ทั้งในระดับองคกรและวัตถุประสงคในระดบั
ฝายอยางถูกตอง  ซ่ึงจะมีผลใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางถูกตองและเกิดประโยชนสูงสุด 

ตอองคกร 
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2)   ดัชนีวัดความสําเร็จแบบสมดุล  สามารถชวยทําใหทัศนะที่มีตอเร่ืองราว 

ตางๆ ของการปฏิบัติงานในองคกรเปนไปอยางถูกตอง และอยางเหมาะสม  ซ่ึงจะยังผลใหเกิด 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 

3)   ดัชนีวัดความสําเร็จแบบสมดุล สามารถใหกรอบทิศทางที่จะมีสวนสําคัญ 

ในการชวยใหการปฏิบัติงานในทุกระดับขององคกรเปนไปอยางสอดคลองกับแผนกลยุทธและ 

แผนปฏิบัติการขององคกร 

4)   ดัชนีวัดความสําเร็จแบบสมดุล สามารถชวยเปนหลักประกันแหงความสําเร็จ
ของการบริหารและการปฏิบัติงานในทุกฝายทุกแผนกอยางยั่งยืน ผูใช BSC ยอมสามารถเอาชนะ 

คูแขงขันทางธุรกิจไดอยางงายดาย 

2.1.13  องคประกอบที่สําคัญของ ดัชนีวัดความสําเร็จแบบสมดุล  

พิจารณาตามแนวราบ  (Horizontal-Based BSC) 

วัฒนา   พัฒนพงศ  (2547,  หนา 44)  กลาววา  BSC   จะประกอบดวยดัชนีวัด 

ความสําเร็จของฝายหรือดานที่มีความสําคัญตอความสําเร็จและความเจริญเติบโตอยางยั่งยืน 

ขององคกรครบทุกฝายหรือทุกดาน  เชน 

1)  ดานการเงิน (Financial Perspective)  ในเรื่องของตนทุนการผลิตสินคา แผนก
บัญชีจะเปนผูรับผิดชอบสวนนี้ และเปนมุมมองที่มีความสําคัญอยางยิ่ง โดยเฉพาะสําหรับองคกร
ธุรกิจที่มุงแสวงหากําไร   ทั้งนี้ เนื่องจากมุมมองดานการเงินจะเปนตัวท่ีบอกวา   กลยุทธ 
ที่ไดกําหนดขึ้นมา และการนํากลยุทธไปใชในทางปฏิบัติกอใหเกิดผลดีตอการดําเนินงานของ 

องคกรหรือไม  ภายใตกลยุทธดานการเงินนั้นจะประกอบไปดวยวัตถุประสงคที่สําคัญ  2  ดาน   

ไดแก 
(1)   ดานการเพิ่มขึ้นของรายได 
(2)   ดานการลดลงของตนทุน 

2)  ดานลูกคา  (Customer Perspective)  ตัวช้ีวัดในเรื่องการสงมอบสินคา 
ใหกับลูกคา  ทั้งในเรื่องชนิดสินคา และปริมาณที่ลูกคาตองการ และในเวลาที่ลูกคากําหนด  

ดังนั้นตัวช้ีวัดจึงเปนการวัดความพอใจของลูกคา   ซ่ึงภายใตมุมมองดานลูกคาจะประกอบดวย 

วัตถุประสงคหลักที่สําคัญอยู  5 ประการ คือ 

(1)   สวนแบงตลาด 

(2)   การรักษาลูกคาเกา 
(3)   การเพิ่มลูกคาใหม 
(4)   ความพึงพอใจของลูกคา 
(5)   กําไรตอลูกคา 
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3)  ดานกระบวนการภายใน (Process  Perspective)  การติดตามและควบคุม 

ความปลอดภัยในการทํางาน และสภาพที่ทํางาน  รวมถึงการรักษาสภาพแวดลอมในการทํางาน 

ตัวช้ีวัดกลุมนี้ ใชขอมูลดิบที่เจาหนาที่ความปลอดภัยจดบันทึกใหภายใตมุมมองนี้  จะตองพิจารณา
วาอะไร คือ กระบวนการที่สําคัญภายในองคกรที่จะชวยทําใหองคกรสามารถนําเสนอคุณคาที่ลูกคา
ตองการและชวยใหบรรลุวัตถุประสงคภายใตมุมมองดานการเงินมุมมองนี้จะใหความสําคัญ 

กับกระบวนการภายในองคกรที่มีความสําคัญที่จะชวยนําเสนอคุณคาที่ลูกคาตองการ 

4)  ดานการเรียนรูและการพัฒนา  (Learning and Growth Perspective)  ในดาน 

การประเมินความสนใจของพนักงาน  ตัวช้ีวัดกลุมนี้เปนเรื่องเกี่ยวกับการวัดความกระตือรือรน 

ของพนักงานในการทํางาน หรืออยากมีสวนปรับปรุงสภาพ และวิธีการทํางานโดยสวนใหญ 
วัตถุประสงคภายใตมุมมองนี้จะมี  3  ดานหลักๆ  ไดแก 

(1)  ดานเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลภายในองคกร 

(2)  ดานเกี่ยวกับระบบขอมูลสารสนเทศ 

(3)  ดานเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคกรระบบแรงจูงใจ และโครงสรางองคกร 

2.1.14  ภายใต  Balanced Scorecard  ของแตละดานจะมีวัตถุประสงค  (Objective)   

ไดแก  ส่ิงที่องคกรตองการบรรลุถึง  เชน 

1)  วัตถุประสงคในดานการเงินไดแก ผลกําไร 

2)  วัตถุประสงคดานลูกคาไดแก สรางความพึงพอใจ 

3)  วัตถุประสงคดานกระบวนการภายในไดแก สินคามีคุณภาพ 

4)  วัตถุประสงคดานการเรียนรูและการเติบโตไดแกมีการวิจัยและพัฒนา 
การวัดผลหรือตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติ (Measures or KPIs)  ไดแก  ตัวช้ีวัดของ 

วัตถุประสงคเพื่อวัดดูวาองคกรบรรลุวัตถุประสงคในแตละดานหรือไม และบรรลุมากนอยเพียงใด  

เชน 

1)  ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติของผลกําไร คือ ROA (กําไร/สินทรัพย) 
2)  ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติของ การสรางความพึงพอใจก็คือสํารวจความพึงพอใจ

ของลูกคา 
3 )   ตัว ช้ีวัดผลการปฏิ บัติของสินค ามีคุณภาพ  ก็คือ  คุณภาพสินค าได

มาตรฐานสากล 

4)  ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติของ การวิจัยและพัฒนา ก็คือ  สินคาใหมที่ออกสูตลาด
และประสบความสําเร็จ 
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5)  เปาหมาย  (Target)  ไดแก  ระดับของการบรรลุวัตถุประสงความีมากนอย 

เพียงใด  เชน 

(1)  เปาหมายของผลกําไรก็คือไดผลของ > ROA  10% 

(2)  เปาหมายของการสรางความพึงพอใจ ก็คือ รอยละ 90  ของลูกคา 
มีความพึงพอใจ 

(3)  เปาหมายของสินคามีคุณภาพก็คือ < 0.01%  สินคาสงคืน 

2.1.15  การพัฒนาตัวช้ีวัดผลงานหลัก (Key Performance Indicators) 

มีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของตัวช้ีวัดผลงานหลัก (KPIs : Key 

Performance  Indicators)  ดังนี้ 
พสุ  เตชะรินทร  (2546, หนา 13)  กลาววาตัวช้ีวัดผลงานหลักคือ  ตัวช้ีวัดผล 

การดํา เนินงานขององคกรหรือเค ร่ืองมือทางดานการจัดการที่ ใชวัดผลการดํา เนินงาน 

ในการประเมินผลการดําเนินงานขององคกรและหนวยงานตางๆ 

ดนัย  เทียนพุฒ  (2545, หนา 19)  กลาววา  ตัวช้ีวัดผลงานหลัก คือ ดัชนีวัดผล
สําเร็จธุรกิจ  ซ่ึงหมายถึงเครื่องมือ  ในการวัดผลกลยุทธ หรือส่ิงที่บงบอกความสําเร็จของธุรกิจ 

ทั้งดานการเงิน และไมใชดานการเงิน  คือ  ดานลูกคา   ดานกระบวนการภายใน และดานการเรียนรู
กับการเติบโต  ซ่ึง  KPIs  จะชวยทําใหวัตถุประสงคเชิงกลยุทธมีขอบเขตที่ชัดเจนยิ่งขึ้น  คือ   

1)  วัตถุประสงคดานการเงิน  เปนการสรางเพื่อปรับปรุงผลกําไรขาดทุน 

ของธุรกิจ  เชน  รายไดจากการดําเนินการ  ผลตอบแทนตอทุนพนักงาน 

2)  วัตถุประสงคดานลูกคา ดัชนีวัดดานลูกคา  ในมุมมองการวัดผลสําเร็จ 

ดานลูกคาจะมีผล  คือ  ความพึงพอใจของลูกคา  การรักษาลูกคา  การไดมาซึ่งลูกคาใหม   
ความสามารถในการทํากําไรจากลูกคา และตลาดกับลูกคาหลักในกลุมเปาหมาย  หรือสวนแบง
ตลาด   ตัวอยางดัชนีวัด  เชน  จํานวนลูกคาใหม  ยอดขายในกลุมลูกคาใหม  การตอบสนอง 

ความตองการของลูกคา 
3)  วัตถุประสงคดานกระบวนการภายใน   ดัชนีวัดดานกระบวนการภายใน 

โดยพยายามติดตามและปรับปรุงกระบวนการธุรกิจที่มีอยู  การออกแบบและกระบวนการพัฒนา
ผลิตภัณฑ  ที่สรางผลิตภัณฑใหม บริการใหมและตลาดใหม ดัชนีวัดในดานคุณภาพ คาใชจาย  

เวลา และคุณลักษณะของผลงานตามกระบวนการมาตรฐานหรือการสงมอบสินคาและบริการ 

4)  วัตถุประสงคดานการเรียนรูกับการเติบโตหรือนวัตกรรม  ดัชนีวัดดาน 

การเรียนรูกับนวัตกรรม  เปนการวิเคราะหโครงสรางพื้นฐานที่องคกรตองสรางขึ้นเพื่อการเติบโต 

และปรับปรุงในระยะยาว หรือเปนการลงทุนในอนาคต 
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ดนัย  เทียนพุฒ  (2545,  หนา 18)   กลาววา  คําวา  Key Performance  Indicators  

กับ Balanced Scorecard  นั้นเปนสิ่งเดียวกัน และไมมีความแตกตางกันเลยในการประยุกตใช   
การพัฒนาโมเดลดัชนีวัดผลสําเร็จธุรกิจจําเปนจะตอง  “วัดผลตามขอบเขตผลลัพธสําคัญ”   จึงจะ
สามารถบงบอกความสําเร็จไดอยางแทจริง  ซ่ึงขอบเขตผลลัพธสําคัญ จะเปนตัวเชื่อมโยงระหวาง
กระบวนการจัดทํากลยุทธทั้งหมด และการเชื่อมโยงทั้งระบบของการจัดทํากลยุทธธุรกิจ  คือ 

1) การคิดเชิงกลยุทธ 
2) การวางแผนกลยุทธ 
3) การนํากลยุทธสูการปฏิบัติ 
4) การวัดผลกลยุทธ  
ณัฐพล  ชวลิตรชีวัน และ ปราโมทย  ศุภปญญา  (2545, หนา 85)  กลาววา  

ในกระบวนการวัดผลใดๆ  ก็ตามจะเปนผลมาจากปจจัย  4  ประการ คือ  ภารกิจ  เปาหมาย   

วัตถุประสงค และกลยุทธของธุรกิจ และตัวช้ีวัดผลงานหลักโดยทั่วไปจะมี  5 ขั้นตอน  ดังนี้ 
1)  การกําหนดภารกิจและกลยุทธขององคกร  ที่จะไปถึงเปาหมายในอนาคต 

ที่ตองการ 

2)  การกําหนดวัตถุประสงคในทางกลยุทธ 
3)  การกําหนดวัตถุประสงคสําหรับงานดานตางๆ  เชน การวิจัยพัฒนาตองทํา

อะไร  การผลิต  การตลาด จะตองมีวัตถุประสงคที่สอดคลองกับวัตถุประสงคในระดับกลยุทธ 
4)  กิจกรรมทางธุรกิจ นอกเหนือจากภารกิจและกลยุทธแลวองคกรยังจําเปน 

ตองมีกิจกรรมอื่นๆ ที่จะตองทําเพื่อใหธุรกิจขององคกรยังอยูได ก็ตองมกีารติดตามผลดวย 

5)  ปจจัยสภาพแวดลอม และตัวช้ีวัดผลงานหลัก สําหรับสภาพแวดลอม  ไดแก
ปจจัยตางๆ ที่องคกรมีอํานาจในการควบคุมอยางจํากัดแตกลับมีผลกระทบตอองคกรอยางมาก  

เชน  ภาวะเศรษฐกิจ  อัตราเงินเฟอ หรือการเปลี่ยนแปลงทางดานนโยบายของรัฐบาล 

ในขณะที่  ดนัย  เทียนพุฒ  (2545)  กลาววา  กระบวนการพัฒนาของ ตัวช้ีวัด
ผลงานหลัก มีดังนี้ 

1)  การทบทวนกลยุทธ  หมายถึง  วิธีการที่ผูบริหารธุรกิจ ดําเนินการจัดทํา 
ในสวนของการทดสอบความสําคัญของกลยุทธ นัยสําคัญของกลยุทธ และความสามารถ 

ในการทํากําไรดานของลูกคา และดานของผลิตภัณฑและบริการ เพื่อที่จะไดรูวาในขั้นการ
ดําเนินงานตามกลยุทธแลวจะตองปรับกลยุทธอยางไรบาง 

2)  การพัฒนา ตัวช้ีวัดผลงานหลัก แบบทันใจจะประกอบดวยสวนสําคัญ  

คือ  การวิเคราะหขอบเขตงานสําคัญ  จากธุรกิจหรือฝายงานตางๆ หลังจากนั้นก็พัฒนาราง  ตัวช้ีวัด
ผลงานหลัก  ตนแบบขึ้นมาเพื่อนําไปสูการทดลองใช 
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3)  การนําสูการปฏิบัติหรือการปรับกระบวนการ  ซ่ึงเปนชวงของการทดสอบ
โมเดลของการพัฒนาตัวชี้วัดผลงานหลักวาจะตองปรับเปลี่ยนวิธีการทํางาน  การวางกลยุทธใหม 
ในรูปแบบที่สอดคลองกับตัวช้ีวัดผลงานหลัก และกลยุทธที่ไดทบทวนมาจากขั้นแรก 

4)  สูความสําเร็จก็คือ ขั้นตอนของการปรับเปลี่ยนองคกรไปสูการเปนองคกร 

ที่มุงสูความสําเร็จดวย  ตัวช้ีวัดผลงานหลัก  ความสําเร็จของการเริ่มตนจัดทําตัวช้ีวัดผลงานหลัก  

จะอยูที่ขั้นตอนสําคัญของการพัฒนาโมเดลตัวช้ีวัดผลงานหลักที่สามารถนําไปสูการปฏิบัติที่จริงจัง
และมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

2.1.16  การจัดทําตัวช้ีวดัผลงานหลัก  (Key Performance Indicators : KPIs)  

1)  ทําความเขาใจเกี่ยวกับวิสัยทัศนและภารกิจขององคกร หรือหนวยงานกอน 

เพื่อที่จะไดรูเปาหมายธุรกิจควรจะกําหนดอยางไร 

2)  เมื่อทําความเขาใจในวิสัยทัศน และภารกิจแลวจึงทําการกําหนดเปาหมาย
ธุรกิจในมิติของตัวช้ีวัดผลงานหลัก  ที่มีอยู  2  ดานใหญๆ  คือ  ดานการเงิน และดานไมใชการเงิน 

3)  นําขอความภารกิจมาทําการวิเคราะหตัวช้ีวัดผลงานหลักโดยเฉพาะ  คือ  

การวิเคราะหขอบเขตผลลัพธสําคัญ 

4)  เมื่อรู ถึงขอบเขตผลลัพธสําคัญแลวก็นําเขาสูกระบวนการพัฒนาดัชนี 
วัดผลสําเร็จธุรกิจ  ตัวช้ีวัดผลงานหลัก  ซ่ึงยังอาศัยกรอบของเปาหมายธุรกิจที่ไดกําหนดตามตัวช้ีวัด
ผลงานหลักไวแลวมาใชประโยชนในขั้นตอนนี้ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

5)  จัดทํากลยุทธของขอบเขตผลลัพธสําคัญแตละดานภายใตการวัดผลสําเร็จ 

ของ  KPIs  และมีเปาหมายธุรกิจเปนกรอบในระยะยาว 

2.1.17  การกําหนดกลุมผลสัมฤทธิ์หลัก  (Key Results Area : KRA) 

วัฒนา  พัฒนพงษ  (2547, หนา 114)   กลาววา  กลุมผลสัมฤทธิ์หลัก บางทาน 

เรียกวา “แผนดาน”  บางทานเรียกวา  “กลุมงานหลัก”  บางทานเรียกวา  “เปาหมายของงานที่ตั้งใจ 

จะปฏิบัติใหสําเร็จ”  เปนกลุมของผลสําเร็จ หรือกลุมของผลสัมฤทธ์ิ  ผลสัมฤทธิ์หลักคือ 

จุดมุงหมายที่เชื่อวาจะทําใหองคกรประสบผลสําเร็จในการดําเนินแผนกลยุทธ  ถาเปนหนวยงาน
ระดับกรม  ผลสัมฤทธิ์หลักจะมีกําหนดไวแลวในแผนกลยุทธของกระทรวง  ถาเปนบริษัทลูก 

หรือบริษัทในเครือ ผลสัมฤทธิ์หลักจะถูกกําหนดไวแลวในแผนกลยุทธของบริษัทแม  การนํา 
ผลสัมฤทธิ์หลักของกระทรวง หรือการนําผลสัมฤทธิ์หลักของบริษัทแมมาระบุไวในแผนกลยุทธ
และแผนปฏิบัติการของกรมหรือองคกรในเครือ  ก็เพื่อเปนการโยงจุดมุงหมายระดับกระทรวง 

ใหเชื่อมตอกับจุดมุงหมายระดับกรม  หรือเพื่อเปนการโยงจุดมุงหมายระดับบริษัทแมใหเชื่อมตอ
กับจุดมุงหมายระดับบริษัทลูก และเพื่อใหสามารถนําไปสูการปฏิบัติไดอยางแทจริง 
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กลาวอีกนัยหนึ่ง ผลสัมฤทธ์ิหลัก ก็คือ จุด บริเวณ หรือส่ิงที่มีความสําคัญ 

ตอความสําเร็จขององคกรการที่องคกรจะประสบความสําเร็จหรือไมยอมขึ้นอยูกับผลสัมฤทธิ์หลัก 

นี่เอง  ดังนั้น ในการกําหนด ผลสัมฤทธิ์หลักผูกําหนดผลสัมฤทธ์ิหลักจะตองตอบคําถามวาอะไร 

คือส่ิงที่องคการของเราตองทํา  หรือตองใสใจ  ทั้งนี้เพื่อจะทําใหองคกรของเราประสบความสําเร็จ 

ในทางปฏิบัติเมื่อมีการกําหนดผลสัมฤทธิ์หลักแลว  ก็จะมีการกําหนด ตัวช้ีวัดผลงานหลัก  

ตามมาโดยในการกําหนด ตัวช้ีวัดผลงานหลักนั้น  จะมุงพิจารณาวาการดําเนินงานขององคกร 

ในผลสัมฤทธิ์หลัก แตละดานเปนอยางไร  หรืออีกนัยหนึ่ง เปนการตอบคําถามวา อะไรคือส่ิงที่ 
องคกรจะตองวัด หรือจะตองประเมินบาง  เพื่อเปนการยืนยันวาองคกรจะประสบความสําเร็จ 

ในผลสัมฤทธิ์หลักในดานนั้นๆ  แนนอน  เปนที่นาสังเกตวาผลสัมฤทธิ์หลัก กับ BSC จะมีลักษณะ
ใกลเคียงกันหรือเหมือนกันมาก  ขอแตกตางเปนเพียงวา BSC  มีจุดมุงหมายเพื่อใหผลสัมฤทธิ์หลัก
แตละดานเกิดความสมดุลกนั  กลาวคือ ไมพยายามใหโนมเอียงไปเฉพาะดานใดดานหนึ่ง  หรือ 

มีเฉพาะบางดาน  แตขาดบางดานไป  แตผลสัมฤทธิ์หลักเปนการเนนถึงผลสัมฤทธิ์ที่ไดจาก 

การบรรลุวัตถุประสงค ดังตัวอยาง เชน  BSC  ดานการเงินคือ  “ไมเกินรอยละ 1  ของบุคลากร 

ดานการเงินที่หนวยตรวจสอบภายใจตรวจ พบวา ไมปฏิบัติตามระเบียบ”  และผลสัมฤทธ์ิหลัก  

ดานการเงินคือ  “ไมเกิน 1% ของผูไมปฏิบัติตามระเบียบที่หนวยตรวจสอบภายในตรวจพบ” 

ความจริงผลสัมฤทธ์ิหลัก ก็คือตัวช้ีวัดอยางหนึ่ง เปนลักษณะของกลุมชี้วัด  

กลาวคือ  ในการกําหนดตัวช้ีวัดนั้นมีหลายวิธี  เชน  ดัชนีวัดความสําเร็จแบบสมดุล (BSC)  

เปนการกําหนดตัวช้ีวัดโดยอิงวัตถุประสงคที่กําหนดขึ้นมา (Objective Based KPIs)  ผลสัมฤทธ์ิ
หลักหรือแผนดาน (KRA)  เปนการกําหนดตัวช้ีวัด โดยอิงกลุมผลสัมฤทธิ์หลัก (Results Based 

KPIs)  

อนึ่งมีบางองคกรหรือบางหนวยงานที่ใชกองหรือฝาย (Division)  ขององคกร
หรือของบริษัทเปนกลุมของตัวช้ีวัด  เชน ฝายพัฒนาทรัพยากรบุคคล จะมีตัวช้ีวัดที่เกี่ยวของ 

กับการพัฒนาบุคคล  เชน รอยละ 50  ของบุคลากรมีความรูและทักษะในงานเพิ่มขึ้น รอยละ 90  

ของบุคลากรผานการอบรมมากกวา 48 ชั่วโมงตอป  ฝายการเงินจะมีตัวช้ีวัดที่เกี่ยวของกับการเงิน 

เชน ไมเกินรอยละ 1  ของบุคลากรดานการเงินที่หนวยตรวจสอบภายใน ตรวจพบวา  ไมปฏิบัติ 
ตามระเบียบ  รอยละ 10  ของรายจายที่ลดลงเมื่อเทียบกับปที่ผานมา  ฝายประชาสัมพันธหรือ 

ฝายลูกคาสัมพันธ  จะมีตัวช้ีวัดที่เกี่ยวของกับงานประชาสัมพันธหรืองานลูกคาสัมพันธ  เชน  

การรองเรียนของลูกคาลดลงจากปที่ผานมารอยละ 50  อัตราความพึงพอใจในบริการของลูกคา 
เพิ่มขึ้นจาก  95%  เปน  98% เปนตน 

อนึ่ง ตามทัศนะของ  Peter Drucker  เร่ืองของกลุมผลสัมฤทธิ์หลัก (Key Result 

Area)  นี้  Drucker  เห็นวา  ควรจะกําหนดใหครอบคลุมดานตางๆ  ตอไปนี้คือ 
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1) ผลสัมฤทธิ์หลักดานความสามารถในการทํากําไร  (Profitability) 

2) ผลสัมฤทธิ์หลักดานจุดยืนทางการตลาด  (Market Standing) 

3) ผลสัมฤทธิ์หลักดานการเอื้อประโยชนตอลูกคา  (Contributions to Customers) 

4) ผลสัมฤทธิ์หลักดานการเพิ่มผลผลิต  (Productivity) 

5) ผลสัมฤทธิ์หลักดานนวัตกรรม  (Innovation) 

6) ผลสัมฤทธิ์หลักดานทรัพยากรทางการเงินและสินทรัพยอ่ืนๆ  (Financial and 

Physical Resources) 

7) ผลสัมฤทธิ์หลักดานการเอื้อประโยชนตอคณะผูบริหาร (Contributions to 

Management) 

8) ผลสัมฤทธิ์หลักดานการเอื้อประโยชนตอบุคลากร (Contributions to 

Employees) 

9) ผลสัมฤทธ์ิหลักดานการเอื้อประโยชนตอสังคม (Contributions to Society)  

ถาพิจารณาใหดี เราก็จะเห็นไดวาแนวคิดของ Drucker   อาจกลาวไดวาเปนการจุดประกายความคิด
ของแนวความคิดในเรื่องตัวช้ีวัดผลสําเร็จแบบสมดุล (Balanced Scorecard – BSC)  ที่คิดคนและ
นําเสนอโดย แคปแลน และนอรตนั ในเวลาตอมา 

2.1.18  ความสําคัญของกลุมผลสัมฤทธ์ิหลัก   

วัฒนา  พัฒนพงษ  (2547, หนา 144)  กลาววา  กลุมผลสัมฤทธิ์หลักหรือ 

แผนดานหรือกลุมผลงานหลัก (Key Results Area : KRA)  คือ กลุมของผลแหงความสําเร็จ 

ในแตละเรื่อง ในแตละดานของหนวยงานยอยตางๆ  ในองคกร  ถาองคกรใดไมกําหนด 

กลุมผลสัมฤทธิ์หลัก (KRA)  เอาไว   ก็จะทําใหองคกรขาดเปาหมายในรูปของกลุมผลงาน 

หรือเปาหมายในรูปของกลุมความสําเร็จที่ชัดเจน  การบริหารจัดการของบริษัทที่ไมไดวางกลุม 

ผลสัมฤทธิ์หลักเอาไวจึงมีลักษณะขาดเปาหมายที่ชัดเจนในทางตรงกันขาม  กลุมบริษัทที่มี 

การกําหนดกลุมผลสัมฤทธิ์หลักไวชัดเจน  ยอมงายตอการบริหาร  โดยเฉพาะอยางยิ่ง จะงาย 

ตอทีมงานที่ทําหนาที่กําหนดตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicator : KPIs)   

กลาวคือ  ทีมงานที่ทําหนาที่กําหนด ตัวช้ีวัดผลงานหลัก  ยอมจะสามารถกําหนดตัวช้ีวัดผลงานหลัก 

ไดครอบคลุมครบถวนตามที่องคกรตองการ 

 ดังไดเกริ่นไวแลวในตอนตน  กลาวคือ  การกําหนดกลุมผลสัมฤทธิ์หลักของ 

องคกรมักนิยมกําหนดตามฝาย  (Division)  หรือแผนก  (Department)  เชน 

  1)   ฝายการเงินก็กําหนดกลุมผลสัมฤทธิ์หลักดานการเงิน (KRA on Financial 

Perspective) 
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 2)  ฝายลูกคาสัมพันธ  หรือฝายบริการลูกคา ก็กําหนดกลุมผลสัมฤทธิ์หลัก 

ดานลูกคาสัมพันธ หรือดานบริการลูกคา (KRA on Customer Relation Perspective) 

 3)  ฝายผลิต  ก็กําหนดกลุมผลสัมฤทธิ์หลักดานการผลิต  (KRA  on Production 

Perspective)  

 4)  ฝายฝกอบรม ก็กําหนดกลุมผลสัมฤทธิ์หลักดานการอบรม (KRA on Training 

Perspective) 

2.1.19  ลักษณะของกลุมผลสัมฤทธิ์หลักที่ดี  มีดังนี ้
1)  กลุมผลสัมฤทธิ์หลักที่ดี (Good KRA)  จะตองกําหนดใหครอบคลุมตัวช้ีวัดผล

การปฏิบัติงาน (KPIs)  ตางๆ ในองคกร  หรือในบริษัทครบถวน 

2)  กลุมผลสัมฤทธิ์หลักที่ดี (Good KRA)  จะตองไมกําหนดไวซํ้าซอนกัน 

กลาวคือ  กําหนดตัวช้ีวัดเรื่องใดเรื่องหนึ่งไวในสองหนวยงานยอยเพราะการกระทําดังกลาว
กอใหเกิดความซ้ําซอนที่ไมจําเปน เปนการทํางานที่สูญเปลา 

3)  กลุมผลสัมฤทธ์ิหลักที่ดี (Good KRA)  จะตองชวยใหบุคลากรขององคกร 

มองเห็นความเดนชัดของกลุมตัวชี้วัดอยางชัดเจน ไมเกินความสับสนกลาวคือ พอพบเห็นตัวช้ีวัด 

ตัวใดตวัหนึ่งก็สามารถระบุไดวา  ตัวช้ีวัดนั้นอยูในกลุมผลสัมฤทธิ์หลักกลุมใด 

4)  กลุมผลสัมฤทธิ์หลักที่ดี (Good KRA)  ตองมีสวนชวยใหองคการบรรลุ 
จุดมุงหมายในทุกระดับ  มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และบรรลุประสิทธิผลขององคกร 

5)  กลุมผลสัมฤทธิ์หลักที่ดี (Good KRA)  จะตองสามารถสื่อสารใหผูที่เกี่ยวของ
สามารถเขาใจไดตรงกัน 

2.1.20  ประโยชนของกลุมผลสัมฤทธิ์หลัก   

1)  กลุมผลสัมฤทธ์ิหลักมีสวนชวยใหการกําหนดตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน 

มีระบบเปนกลุมเปนกอนที่ชัดเจน งายตอการบริหารจัดการและการกํากับดูแล 

2)  กลุมผลสัมฤทธิ์หลักมีสวนชวยใหการกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จแบบสมดุล 

(BSC)  ดําเนินไดงายข้ึนและสะดวกขึ้น  ถาไมมีการจัดทํากลุมผลสัมฤทธิ์หลัก การจัดทําตัวช้ีวัด 

ความสําเร็จแบบสมดุล จะมีความยุงยากมาก 

3)  กลุมผลสัมฤทธิ์หลัก หากทําไวดีจะเปนเครื่องมือสําหรับใชตรวจสอบ 

ความสําเร็จในแตละดานของการบริหารและการปฏิบัติงาน  ซ่ึงจะชวยเปนหลักประกันไดวา  
การบริหารและการดําเนินงานขององคกรประสบความสําเร็จจริงหรือไม หรือประสบความสําเร็จ
มากนอยเพียงใด 
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4)  กลุมผลสัมฤทธิ์หลักมีสวนชวยใหการกระจายงาน  กระจายความรับผิดชอบ 

เปนไปอยางมีระบบ  ผูบริหารระดับสูงสามารถติดตามงานและตรวจสอบผลการดําเนินงาน 

ไดอยางมีระบบและอยางมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

2.1.21  องคประกอบที่สําคัญของกลุมผลสัมฤทธิ์หลัก    

1)  ถอยคําหรือขอความที่ใชเปนกลุมผลสัมฤทธิ์หลัก (KRA) จะตองครอบคลุม
หนวยงานในทุกดาน ไมวาจะแบงตามวัตถุประสงคของภาระหนาที่ (Functional Unit)  หรือแบง
ตามวัตถุประสงคทางธุรกิจ  (Business Unit)  กลาวคือ  ตองครอบคลุมทุกฝาย ทุกแผนก 

2)  ถอยคําหรือขอความที่ใชเปนกลุมผลสัมฤทธิ์หลัก (KRA) จะมีลักษณะ 

คลายถอยคําหรือขอความของตัวช้ีวัดความสําเร็จแบบสมดุล (BSC)  ดังนั้นตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

แบบสมดุล  ควรมีกี่ดาน  กลุมผลสัมฤทธิ์หลัก ก็ควรมีจํานวนดานไมนอยไปกวาตัวช้ีวัดความสําเร็จ
แบบสมดุล  

ในประเด็นนี้ นักวิชาการบางทานเห็นวาดานของกลุมผลสัมฤทธิ์หลัก  

ตองเหมือนกันและเทากับดานของตัวช้ีวัดความสําเร็จแบบสมดุล  แตนักวิชาการบางทานเห็นวา  
ไมจําเปนตองเทากัน โดยใหเหตุผลวา กลุมผลสัมฤทธิ์หลัก  เนนการกําหนดไวเพื่อตรวจสอบ 

ผลสัมฤทธิ์หลักแตละดาน  ถาทุกดานที่กําหนดไวสําเร็จก็หมายความวาองคกรบรรลุความสําเร็จ  

ดังนั้น การกําหนดดานของกลุมผลสัมฤทธิ์หลัก ควรกําหนดเทาที่เห็นวาสามารถทําใหองคกร 

ประสบความสําเร็จเทานั้นก็พอ  สวนตัวช้ีวัดความสําเร็จแบบสมดุลนั้น จะกําหนดใหครอบคลุม 

ดานตางๆ  ที่มีขอบเขตวัตถุประสงคกวางกวา  กลาวคือ นอกจากพิจารณาเรื่องความสําเร็จของ 

องคกรแลว  ยังตองพิจารณาถึงความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของกับองคกรทุกฝายดวย 

3)  ถอยคําหรือขอความกลุมผลสัมฤทธิ์หลัก (KRA)  จะตองส่ือสารใหผูอาน
ทราบในลักษณะของความสําเร็จของการปฏิบัติงานในแตละดาน  ดังนั้นจึงควรมีตัวช้ีวัดผลสําเร็จ 

ที่เปนรูปธรรม ที่สามารถวัดได และคํานวณได 
2.1.22  วิธีการจัดทํากลุมผลสัมฤทธิ์หลัก (KRA) 

วิธีจัดทํากลุมผลสัมฤทธิ์หลัก (KRA)  มีดังนี้ คือ 

1)  จัดประชุมรวมผูบริหารระดับสูง  ระดับกลาง  บุคลากรที่รับผิดชอบดาน 

การวางแผน และบุคลากรตัวแทนหนวยงานตางๆ ในองคกร 

2)  วิทยากรผูเช่ียวชาญบรรยายเพื่อใหผูเขารวมประชุมเขาใจแนวความคิด 

เกี่ยวกับกลุมผลสัมฤทธิ์หลัก (KRA) 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 

 

30 

3)  วิทยากรผูเชี่ยวชาญบรรยายเพื่อใหผูเขารวมประชุมเขาใจวิธีวิเคราะห 
โครงสรางขององคกร  โดยเฉพาะอยางยิ่งวิธีการจัดแบงหนวยงานยอยขององคกรทั้งดานภาระ 

หนาที่ (Functional Unit)  และดานธุรกิจ  (Business Unit) 

4)  จัด  Workshop  ระดมสมองดวยเทคนิค  KJ Method 

 

2.2  โครงสรางขององคกร 
 

 มนุษยใชองคกรเพ่ือมุงดําเนินการใหบรรลุผลสําเร็จและเปนที่รวมของทรัพยากรตางๆ  

และองคกรทุกองคกรไมวาจะเปนประเภทใดตางก็มีการทํางานในลักษณะเปนกลุม มีการจัด 

แบงงานแบงอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบและมีการใชการจัดการหรือการบริหารเปนเครื่องมือ 

ชวยใหการรวมตัวกันของทรัพยากร และการรวมมือกันทํางานใหบรรลุผลสําเร็จ   

 2.2.1  ความหมายขององคกร (Organization) 

              เฮอรเบิรท  (Herbert, 1972, p. 23)  ไดใหความหมายขององคกร คือ โครงสราง 

ที่จัดทําขึ้นตามกระบวนการสําหรับใหบุคคลฝายตางๆ เขารวมกันปฏิบัติ  เพื่อความสําเร็จตาม 

จุดมุงหมายตางๆ ได  
   ธงชัย   สันติวงษ  (2536,  หนา 4)  ไดใหความหมายขององคกรไววา องคกร 

มีคุณลักษณะสําคัญ 3 ประการ ดังนี้ 
  1)  เปนกลุมของบุคคลตั้งแตสองคนขึ้นไป 

  2)  มีการรวมตัวกันเขาเปนอันหนึ่งอันเดยีวกัน  และรวมกันทํางานในลักษณะกลุม 

ที่มีการรวบรวมทรัพยากรและความพยายามของทุกฝายมาดําเนินการรวมกัน   

  3)  โดยมุงทีจ่ะดําเนินการใหบรรลุถึงผลสําเร็จในเปาหมายที่สูงขึ้น ซ่ึงไมอาจทํา
ใหสําเร็จลงไดดวยการกระทาํโดยลําพังอิสระ 

  สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2541, หนา 1-2) ไดใหความหมายของ 

องคกรไววา องคกร หมายถึง  หนวยงานใดหนวยงานหนึ่งที่มีโครงสรางและโครงการภายใน 

ที่จัดไวอยางเปนระเบียบ เพื่อใหบุคลากรตางๆ ไดรวมมือกันประกอบกิจการในหนาที่ของตน 

ใหบรรลุตามจุดมุงหมายของหนวยงานนั้นๆ รวมกันอยางมีประสิทธิภาพ องคกรมีสวนประกอบ  

ดังนี้ 
  1)  วัตถุประสงคในการตั้งองคกรขึ้นมา  เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติกิจกรรม  

(objective) 
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   2)  โครงสราง (structure)  องคกรตองมีการจัดแบงหนวยงานภายใน  โดยอาศัย 

หลักการกําหนดอํานาจหนาที่การแบงงานกันทําตามความชํานาญเฉพาะอยางการบังคับบัญชา 
ตามลําดับชั้นและความสัมพันธระหวางหนวยงานในองคกร 

  3)  กระบวนการปฏิบัติ  (process)  หมายถึง  แบบอยางหรือวิธีปฏิบัติกิจกรรม 

หรืองานที่กําหนดขึ้นไวอยางมีแบบแผน   เพื่อใหทุกคนในองคกรยึดถือเปนหลักในการปฏิบัติงาน 

   4)  บุคคล  (person)  องคกรจะตองประกอบดวยกลุมบุคคลโดยทําหนาที่ตาม 

ภารกิจที่ไดรับมอบหมายภายใตโครงสรางที่จัดตามกระบวนการปฏิบัติงานที่กําหนดไวใหสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค 
  โครงสรางขององคกรเปนสวนหนึ่งขององคกร และมีอิทธิพลตอการปฏิบัติงาน 

กิจวัตรประจําวันขององคกรที่จะมุงไปสูเปาหมายที่กําหนด   ผูบริหารจะตองใชโครงสรางของ 

องคกรเปนเครื่องมือในการสั่งการงานตางๆ โครงสรางขององคกรที่จัดตั้งขึ้นจึงเปนฐานสําคัญ 

ในการปฏิบัติหนาที่บริหาร  มีโครงสรางที่เหมาะสม  ชัดเจน  มีความสมดุลกับความจําเปนของงาน 

ที่มีอยูจะชวยการบริหารจัดการสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ  สําหรับ 

ความหมายของโครงสรางขององคกรมีผูใหความหมายไวดังนี้ 
  พจนานกุรมฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ. 2525 (2529, หนา 910) ไดใหบทนยิาม  

ไววา “องคกรรูปนัยเปนศนูยกลางกิจกรรมที่รวมประกอบขึ้นเปนหนวย”  

  อวยชัย  ชบา (2530, หนา 191-192)  ไดใหความหมายโครงสรางขององคกรวา  
หมายถึง การจัดกลุมงานเขาดวยกันตามจุดประสงคหรือตามหนาที่ และมีการบังคับชา  เอกภาพ 

ในการบังคับบัญชา 
  สุนันทา  เลาหนันทน  (2544, หนา 32)  ใหความหมายวา หมายถึง แผนผัง 

การปฏิบัติงานขององคกรซึ่งรวมถึงกฎระเบียบตางๆ ระบบอํานาจหนาที่วาใครรายงานตอใคร  

การสื่อสาร  การวางแผน  การประสานงาน  การควบคุมและการตัดสินใจ 

  โครงสรางพื้นฐานขององคกร   ในองคกรทั่วไปจะประกอบดวยหนวยงานพื้นฐาน  

3 ประเภทดวยกัน  (สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ,  2541,  หนา 2-4)  คือ 

1)  หนวยปฏิบัติงานหลักหรือหนวยปฏิบัติการ   (line)  ไดแก หนวยงานที่ 
รับผิดชอบงานหลักอันจะมีผลตอความสําเร็จตามวัตถุประสงคขององคกรโดยตรง โดยทั่วไป 

จะหมายถึงงานปฏิบัติการ หรือการดําเนินการในหนาที่หลักขององคกรซึ่งจะมีผลโดยตรง 

ตอประชาชน แตก็หมายรวมถึงงานนโยบาย งานบัญชาการ งานวินิจฉัยส่ังการและการปกครอง
บังคับบัญชาระดับสูงดวย 
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2)  หนวยชวยอํานวยการ  (staff)  ไดแก  หนวยงานที่รับผิดชอบในการชวยเหลือ 

ผูบังคับบัญชาในการใหขอมูลและขาวสาร และใหคําปรึกษาแนะนําแกผูมีอํานาจในการตัดสินใจ
หรือผูมีอํานาจในการปฏิบัติงานตามหนาที่หลักขององคกร เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานโดยบรรลุ 
เปาหมายขององคกรอยางมีประสิทธิภาพ หนวยงานนี้จะมีขึ้นเพื่อชวยผูบริหารงานหลักทุกระดับ
ขององคกรในเรื่องตางๆ ดังนี้ ใหขาว (inform) ศึกษาและเสนอแนะ (study and recommendation)  

วางแผน  (planning)  ประสานความเขาใจในคําสั่งและแผนการปฏิบัติ (clarify order)  ติดตาม
ประเมินผล  (follow up/evaluation)  หนวยชวยอํานวยการจําแนกงานออกเปน  2 ประเภท คือ 

     (1)  ชวยอํานวยการทั่วไป (general  staff) ทําหนาที่เหมือนกับเสนาธิการใหแก
ผูบริหารในเรื่องของการบริหารเปนสวนรวม เชนเรื่องของการวางแผน การติดตามประเมินผล
ระบบจัดการ 

     (2)  ฝายกิจการเฉพาะ  (technical staff)  ทําหนาที่เปนผูเช่ียวชาญเฉพาะดาน
ชวยศึกษาวิเคราะห วิจัย คิดคนในดานเทคนิคและวิธีการเฉพาะดาน  เพื่อใหคําปรึกษาแนะนํา 
แกผูบริหารและผูปฏิบัติการ  ในการนําเทคนิคและวิธีการนั้นไปสูการปฏิบัติงานไดอยางมี 
ประสิทธิภาพ 

     (3)  หนวยสนับสนุน  (auxiliary)  ไดแก  หนวยบริการเปนสวนรวมและ 

หนวยงานจะทําหนาที่อํานวยความสะดวกในการจัดการทรัพยากรทางการบริหารใหแกหนวยงาน
ทั้งหลายโดยเฉพาะหนวยปฏิบัติการ เชน ดานการเงิน วัสดุอุปกรณ ฯลฯ 

 ในอนาคตองคกรจะมีรูปแบบโครงสรางที่เปรียบเทียบเหมือนรางกายขององคกร 

ที่สวนประกอบตางๆ จะตองทํางานประสานกันอยางเปนเอกภาพและมีประสิทธิภาพ  เพื่อที่จะ
สามารถบรรลุเปาหมาย และสามารถตอบสนองตอแรงกดดันจากภายนอกไดอยางเหมาะสม  

โดยมีรูปแบบโครงสรางที่สําคัญดังตอไปนี้  (ณัฏฐพนัธ  เขจรนันทน, 2544,  หนา 13-14) 

   1)  มีลําดับขั้นในการบริหารงานและบังคับบัญชาลดลง (de – Iayering)   เพื่อให
เกิดความคลองตัวและความรวดเร็วในการดําเนินงาน 

  2)  ลดความเปนราชการ  (non – dureaucratic) เพื่อลดปญหาความลาชาของระบบ  

(red  tape)  โดยลดความซับซอน  ขั้นตอนการทํางาน  และระเบียบกฎเกณฑลง  โดยมีกฎระเบียบ 

และพนักงานเทาที่จําเปนในการตอบสนองและสรางคุณคาแกลูกคา 
  3)  ไมยึดติดกับโครงสรางแบบสามเหลี่ยมพีระมิด แตจะมีรูปแบบที่หลากหลาย  

เพื่อเปดโอกาสใหบุคลากรพัฒนาศักยภาพและแสดงความสามารถอยางเต็มที่ 
   4)  การจัดองคกรที่เคารพในความเปนปจเจกชน  โดยเปดโอกาสใหฝายบริหาร
สามารถทุมเทศักยภาพในการ  “นํา”  แทนการบริหารงานแบบเดิมๆ ขณะเดียวกันก็เปดโอกาส 
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ใหฝายปฏิบัติการสามารถตัดสินใจ และแกไขปญหาไดอยางอิสระ ภายใตกรอบหรือวัตถุประสงค
หลักขององคกร 

 

2.3  หลักการของระบบการวัดผลการปฏิบัติงาน 
 

 โรเบิรต  เอส  แคพแลน และ เดวิด พี นอรตัน  (Robert S. Kaplan  and  David Norton 

P., 1996  อางใน พสุ  เตชะรินทร, 2546, หนา 18)  ไดศึกษาและสํารวจถึงสาเหตุของการที่ตลาดหุน
ของอเมริกาประสบปญหาในป 1987 พบวา องคกรสวนใหญในอเมริกานิยมใชตัวช้ีวัดทางดาน 

การเงิน (financial indicators) เปนหลักในการบริหารองคกรเพียงอยางเดียว โรเบิรต  และเดวิท 

จึงไดเสนอแนวคิดในเรื่องการประเมินผลองคกร  ซ่ึงใชชื่อเรียกวา การประเมินองคกรแบบสมดุล   

(Balanced  Scorecard : BSC) (ดนัย  เทียนพุฒ,  2546, หนา 26) เปนเครื่องมือท่ีใชในการวัดผล 

การปฏิบัติงานในดานที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน โดยสามารถกําหนดตัวดัชนีวัดผลความสําเร็จ
แบบสมดุลออกเปน  4 มุมมอง  คือ 

1) มุมมองทางดานการเงิน (financial perspective) 

2) มุมมองของลูกคา (customer  perspective) 

3) มุมมองดานกระบวนการภายในองคกร (internal business process) 

4) มุมมองดานการเรียนรูและการเติบโต (learning and grown perspective)   

 การประเมินองคกรแบบสมดุลนี้จะทําใหการแปลวิสัยทัศน ภารกิจ วัตถุประสงค 
และกลยุทธขององคกรใหกลายเปนเปาหมายไดชัดเจนยิ่งขึ้น และทําใหการปฏิบัติงานของแตละ
สวนงานในองคกรสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากทุกปจจัยมีความสัมพันธ 
ที่เกี่ยวเนื่องไปสูความสําเร็จขององคกร ซ่ึงสามารถกําหนดเปนเครื่องมือที่ใชวัดผลการปฏิบัติงาน
ในรูปแบบดชันีวัดผลความสําเร็จแบบสมดุลที่สามารถกําหนดการวัดผลงานได  4  มุมมองดวยกัน   

ดังภาพ  2 
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ดานการเงนิ 
(Financial : F) 
 

 

 

 
ดานลูกคา 
(Customer : C) 
 

 

 
 

ดานกระบวนการภายใน 
(Internal  Business Process : I) 
 

 

ดานการเรียนรูและเติบโต 
(Learning and Growth : L) 

 

 
ภาพ  2  ความสัมพันธระหวางเหตุและผลของการวัดผลทั้ง  4 มุมมอง 

ที่มา : Robert S. Kaplan and David P. Norton, 1996, p.31. 

 

 

 จากภาพ 2  แสดงความสัมพันธระหวางเหตุและผลของดัชนีวัดผลความสําเร็จแบบสมดลุ 

สามารถอธิบายไดวาทักษะในการปฏิบัติงานของพนักงานจะมีผลตอคุณภาพของกระบวนการ
ปฏิบัติงาน   เวลาที่ใชในกระบวนการ   และเวลาในการสงมอบ   หากที่กลาวมาขางตนมี
ประสิทธิภาพจะทําใหลูกคาเกิดความจงรักภักดีตอสินคา    สินคามียอดขายที่ สูงขึ้นทําให
ผลตอบแทนในดานเงินทุนและผลตอบแทนตอพนักงานสูงขึ้นดวย  

 องคประกอบสําคัญของการประเมินองคกรภายใตแนวคิดการประเมินองคกรแบบ  

สมดุล ประกอบดวยชอง 4 ชอง (วรภัทร  ภูเจริญ และธนกฤต  จรัสรุงชวลิต, 2546, หนา 94-95)   

ไดแก  
  1)  วัตถุประสงค (objective)  ซ่ึงความหมายของคําวาวัตถุประสงค คือ ส่ิงที่องคกร
มุงหวังหรือตองการที่จะบรรลุ   ตัวอยางเชน ภายใตมุมมองดานกระบวนการภายในที่ตองการ

ผลตอบแทนในดานเงนิทุน - พนักงาน 

ความจงรักภักดีของลูกคา 

คุณภาพของ
กระบวนการ 

การสงมอบที่ตรงเวลา 

เวลาที่ใชใน
กระบวนการ 

ทักษะของพนกังาน 
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ดําเนินงานที่รวดเร็วขึ้น กระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ กระบวนการจัดสงที่รวดเร็วตรงเวลาหรือ
กระบวนการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เปนตน 

  2)  ดัชนีวัดผล (measures หรือ  Key Performance Indicators : KPI)  ไดแก  ดัชนี
วัดผลวัตถุประสงค  ซ่ึงดัชนีวัดผลนี้จะเปดเครื่องมือที่ใชชี้วัดวาองคกรบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว 
หรือไม ตัวอยางเชน ภายใตวัตถุประสงคในการผลิตสินคาที่มีคุณภาพของมุมมองดานกระบวนการ
ภายใน ดัชนีวัดผลที่นิยมใชไดแก จํานวนของเสียที่เกิดขึ้นจากการผลิต หรือรอยละของสินคา 
ที่ผานการตรวจคุณภาพ  

  3)  เปาหมาย (target)  ไดแก  เปาหมายหรือตัวเลขที่องคกรตองการจะบรรลุของ
ดัชนีวัดผลแตละประเภท  ตัวอยางเชน  เปาหมายของจํานวนของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต
ตองไมเกินรอยละ 5 ตอป 

   4)  แผนงาน  โครงการ หรือกิจกรรม (initiatives)  ที่องคกรจะจัดทําเพื่อบรรลุ   

เปาหมายที่กําหนดขึ้น โดยในขั้นนี้ไมใชแผนปฏิบัติการที่จะทําเปนเพียงแผนงาน โครงการ หรือ  

กิจกรรม เบื้องตนที่ตองทําเพื่อบรรลุเปาหมายที่ตองการ 

  นอกเหนือจาก 4  ชองตามมาตรฐานของการวัดการประเมินองคกรแบบสมดุลแลว  

พสุ  เตชะรินทร (2546, หนา 21-24)  พบวา  ในทางปฏิบัติจริงมักจะเพิ่มขึ้นอีกชองหนึ่ง ไดแก  
ขอมูลในปจจุบัน (baseline data)  ซ่ึงแสดงถึงขอมูลในปจจุบันของดัชนีวัดผลแตละตัว ซ่ึงการหา 
ขอมูลในปจจุบันจะเปนตัวชวยในการกําหนดเปาหมายของดัชนีวัดผลแตละตัวใหมีความชัดเจน
มากขึ้น โดยความสัมพันธของวัตถุประสงค ดัชนีวัดผล  ขอมูลปจจุบัน และแผนงาน โครงการ   

กิจกรรม  มีความสัมพันธกันดังแสดงในตาราง 1 

 

 

ตาราง  1   ความสมัพันธระหวางปจจัยตางๆ  ในมุมมองดานกระบวนการภายใน 

 

วัตถุประสงค 
(Objective) 

ดัชนีวดัผล 

(Measures  

หรือ KPI) 

ขอมูลปจจุบัน 

(Baseline 

Data) 

เปาหมาย 

(Target) 

แผนงาน  โครงการ  

หรือกิจกรรม (Initiatives) 

การผลิตที่มีคุณภาพ 

(quality production 

process) 

อัตราของเสีย
จากการผลิต 

(waste rate) 

10 % 7 % จัดทําระบบบริหารค ุณภาพ  

(TQM)  ภายในโรงงาน 

 
ที่มา : พสุ เตชะรินทร, 2546, หนา 23 
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 จากตาราง 1  ความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆ  ในมุมมองดานกระบวนการภายใน 

สามารถอธิบายไดวา วัตถุประสงคของการทํางานคือ การผลิตที่มีคุณภาพ มีตัวช้ีวัดการทํางานเปน
อัตราของเสียจากการผลิต ซ่ึงในปจจุบันมีอัตราของเสีย  10  เปอรเซ็นต  ทางองคกรไดตั้งเปาหมาย
ลดของเสียที่เกิดจากการผลิตลงใหเหลือเพียง  7 เปอรเซ็นต ในการผลิตแตละครั้ง  โดยการจัดการ
บริหารทรัพยากรภายในโรงงานใหม ซ่ึงคุณลักษณะที่สําคัญประการหนึ่งของการวัดการประเมิน
องคกรแบบสมดุลในมุมมองดานกระบวนการดําเนินงานภายใน โดยที่องคกรจะตองมีพนักงานที่มี
ทักษะและความสามารถ มีขวญัและกําลังใจในการทํางานที่ดี และเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่จะชวยให
องคกรมีการดําเนินงานในกระบวนการที่สัมพันธกับมุมมองอื่นๆ 

 ในปจจุบันการจัดทําการประเมินองคกรแบบสมดุลจะตองเริ่มตนดวยกระบวนการ
วิเคราะหทางดานกลยุทธ และการจัดทํากลยุทธขององคกร เพื่อใหไดกลยุทธหลักขององคกร 

(strategic themes) ซ่ึงหลังจากที่ไดกลยุทธหลักขององคกรแลว จะถึงขั้นตอนที่สําคัญอีกประการ
หนึ่งของการประเมินองคกรแบบสมดุล ซ่ึงก็คือการจัดทําแผนที่ทางกลยุทธ (strategy map)  

ซ่ึงแผนที่ทางกลยุทธนี้จะแสดงมุมมองของการประเมินองคกรแบบสมดุล โดยวัตถุประสงคเหลานี้
จะตองสอดคลอง และสนับสนุนตอวิสัยทัศนและกลยุทธหลักขององคกร ขั้นตอนตอไปจึงจะถึง
การกําหนดดัชนีวัดผล เปาหมาย และแผนงาน โครงการ กิจกรรมของวัตถุประสงคแตละประการ 

จึงจะถือวาสิ้นกระบวนการในการพัฒนาการวัดผลความสําเร็จแบบสมดุลในระดับองคกร (corpora 

to scorecard) ซ่ึงการพัฒนาแผนที่ทางกลยุทธขององคกรในมุมมองดานการดําเนินงานนั้นสามารถ
ดําเนินการไดตามขั้นตอนดังนี้ (พสุ  เตชะรินทร, 2546, หนา 26-31)  

   1)  องคกรตองตัดสินใจกอนวาองคกรจะพัฒนามุมมองขององคกรขึ้นมาทางดาน
ใดตามลักษณะการดําเนินงานขององคกร เชน องคกรบางแหงที่การดําเนินงานตองเกี่ยวของ และมี
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมเปนอยางมาก อาจจะเห็นมุมมองในดานของสิ่งแวดลอมและชุมชนที่อยู
อาศัย เปนตน 

   2)  พิจารณาความสัมพันธในดานเหตุและผล (cause and effect) ของมุมมอง 

   3)  วัตถุประสงคแตละประการภายใตมุมมองที่จะเชื่อมโยงดวยหลักเหตุและผล 

โดยกําหนดวัตถุประสงคขององคกรกอนใหเสร็จ  จากนั้นจึงนําวัตถุประสงคเหลานั้นมาจัดเรียงเพื่อ
สรางความสัมพันธในเชิงเหตุและผลได 

  4)  จะตองพิจารณาวากระบวนการ หรือการดําเนินงานขององคกรในดานใด 

ที่จะตองทําใหดีเพื่อสามารถสรางคุณคาหรือเสนอในสิ่งที่ลูกคาตองการ และในขณะเดียวกัน 

วัตถุประสงคภายใตมุมมองดานนี้จะชวยทําใหบรรลุวัตถุประสงคในดานการลดลงของตนทุน 
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 ในการที่องคกรจะบรรลุคุณคาในสิ่งที่ลูกคาตองการ จะตองมีการดําเนินงานภายใน 

ดานตางๆ  ดังนี้ 
1)  กระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ 

   2)  คุณภาพของสินคาที่ผลิตอยูในเกณฑที่ดี 
   3)  การจัดสงที่รวดเร็ว 

   4)  การบริหารดานวัตถุที่มีประสิทธิภาพ 

   5)  ในขณะเดียวกันการบรรลุคุณคาจากขอ 1-4  จะชวยใหองคกรเพิ่มผลิตภาพ 

(productivity)  ขององคกรในเรื่องการลดลงของตนทุน หรือการเพิ่มขึ้นของผลิตภาพดวย 

 เพื่อใหองคกรสามารถบรรลุวัตถุประสงคทั้งหมดขององคกรจะตองมั่นใจวา 
1)  พนักงานมีทักษะและความสามารถที่เพียงพอ 

2)  โครงสรางและวัฒนธรรมในการทํางานที่ เอื้ออํานวยตอการทํางานของ
พนักงาน 

3)   องคกรมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะชวยใหพนักงานทํางานมี 
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาตองการศึกษาถึงมุมมองดานกระบวนการภายในองคกร 

จึงขอกลาวถึงดังนี้ 
 2.3.1  มุมมองดานกระบวนการภายในองคกร  

  กระบวนการภายในองคกร จะสามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกคาได  
ตองมีการบริหารจัดการดานกระบวนการภายในองคกรที่มีประสิทธิภาพจึงจะบรรลุเปาหมาย 

ที่กําหนดไว ซ่ึงการตอบสนองความตองการของลูกคาจะตองอาศัยกระบวนการในการดําเนินงาน
หลายๆ ดานดวยกัน เชน การปฏิบัตงิานของพนักงาน การใหบริการศักยภาพของพนักงาน เปนตน 

  ภายใตมุมมองนี้จะตองพิจารณาวาอะไรคือกระบวนการที่สําคัญภายในองคกร 

ที่จะทําใหองคกรสามารถนําเสนอคุณคาที่ลูกคาตองการ และชวยใหบรรลุวัตถุประสงค  ภายใต 
มุมมองดานการเงิน  โดยสามารถนําแนวคิดในดานลูกโซแหงคุณคา (value chain)  ของ ไมเคิล  

อี พอสเตอร (Michael E. Porter  อางใน พสุ  เตชะรินทร, 2546, หนา 43-44)  ที่ระบุไววาองคกร
ประกอบดวยกิจกรรมที่สําคัญที่เปนกิจกรรมหลักไดแก  
  1)  กิจกรรมในการขนสง (inbound logistics) ไดแก กิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
การรับการขนสง การจัดเก็บและการแจกจายวัตถุดิบและปจจัยปอนเขาตางๆ  เชน การจัดการ 

วัตถุดิบ  การควบคุมวัตถุดิบ  การบริหารคลังสินคา   การจัดทํากําหนดเวลาของรถขนสง 

ในการเดินทางไป – กลับกับแหลงวัตถุดิบ 
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  2)  กระบวนการทํางาน (operations)  ไดแก  กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการ 

เปลี่ยนแปลง หรือแปรรูปวัตถุดิบตางๆ  ใหออกมาเปนสินคา  (transforming inputs into final 

product) ไดแก  กิจกรรมตางๆ เชน  การแปรรูป  การประกอบ  การบรรจุหีบหอ  การดูแลรักษา   
เครื่องจักร และการทดสอบคุณภาพสินคา เปนตน 

  3)  การบริหารงานนอกเหนือขอบเขตการผลิต (outbound logistics)  ไดแก  
กิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดเก็บรวบรวม จัดจําหนายสินคาและบริการที่เสร็จแลวไปยัง 

ผูบริโภค  เชน  การจัดการคลังสินคา การจัดตารางการเดินรถเพื่อขนสงสินคา 
  4)  การตลาดและการขาย (marketing and sales) ไดแก กิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของ
กับการชักจูงใหลูกคาซ้ือสินคาและบริการขององคกรธุรกิจ  เชน การเลือกสรรชองทางการจัด
จําหนาย การกําหนดราคา 
  5)  การบริการลูกคา (customer service) ไดแก กิจกรรมที่ครอบคลุมถึงการ
ใหบริการเพื่อเพิ่มคุณคาหรือบํารุงรักษาสินคารวมทั้งการบริการหลังการขาย  เชน  การติดตั้ง   

การซอมบํารุง การจัดหาอะไหล และการอบรมการใชสินคา เปนตน 

 สําหรับกิจกรรมเสริมหรือกิจกรรมสนับสนุนสามารถแบงออกไดนี้ 
  1)  กรรมวิธีการผลิต (procurement)  ไดแก กิจกรรมหรือหนาที่ในการ จัดหาหรือ
จัดซื้อวัตถุดิบเพื่อเขามาใชในกิจกรรมหลักตางๆ   แตไมใชกิจกรรมในการขนสงหรือเคลื่อนยาย
วัตถุดิบเหลานั้น   ซ่ึงปจจัยหลักเหลานี้ประกอบไปดวยทั้งวัตถุดิบ เครื่องจักร เครื่องมือตางๆ 

  2)  การนําเทคโนโลยีเขามาพัฒนาการผลิต (technology development) ไดแก  
กิจกรรมตางๆ ที่ชวยในการเพิ่มคุณคาใหแกตัวสินคาหรือกระบวนการ เชนกิจกรรมดานการวิจัย
และพัฒนา  การพัฒนาและการออกแบบสินคา  การเลือกใชเทคโนโลยีใหเหมาะกับองคกร 

การแสวงหาเทคโนโลยีจากแหลงตางๆ เปนตน 

  3)  การจัดการดานทรัพยากรบุคคล (human resources management)  ไดแก  
กิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากรบุคคล  ตั้งแตการวิเคราะหความตองการ 

ดานบุคลากร การสรรหาและคัดเลือก การฝกอบรม การบริหารเงินเดือนและคาตอบแทน เปนตน 

  4)  การจัดการดานงานบริหารทั่วไป (firm infrastructure) ไดแก กิจกรรมตางๆ  

ที่เกี่ยวของกับการบริหารงานทั่วไปในองคกร การวางแผน การบัญชีและการเงิน เปนตน 

 นอกจากแนวคิดในดานลูกโซแหงคุณคาในการวิเคราะห แลวยังสามารถวิเคราะห 
ไดจากการกําหนดตัววัดผลการประเมินองคกรแบบสมดุลดานกระบวนการภายในองคกรก็ได  
โดยผูบริหารจะตองศึกษากระบวนการปฏิบัติงานภายในของพนักงาน และเปาหมายที่จะนําไปสู
ความสําเร็จในการปฏิบัติงาน ซ่ึงความสําเร็จในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพในทุกๆ  ดานเทานัน้
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ที่จะสงผลใหองคกรสามารถประสบความสําเร็จและเปนผูนําในการแขงขันได ดังนั้นหากองคกร 

มีประสิทธิภาพในการดําเนินงานเพียงดานใดดานหนึ่ง  ก็เปนเรื่องยากที่จะทําใหองคกร 

ประสบความสําเร็จได  จะตองอาศัยระยะเวลาในการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน ใหมี 
ความสามารถในการตอสูกับคูแขงขันทางธุรกิจได  
 การประเมินองคกรแบบสมดุลดานกระบวนการภายในขององคกร  สามารถกําหนด 

ไดจากการพิจารณาความพึงพอใจของลูกคาเปนประการสําคัญ  ซ่ึงความพึงพอใจของลูกคาเกิดจาก 

   1)  ระยะเวลาในการผลิตสินคาหรือการใหบริการ  (cycle time) 

   2)  คุณภาพของสินคาและบริการ  (quality of product and service ) 

  3)  ทักษะในการปฏิบัติงานของพนักงาน  (employee  skills) 

  4)  ความสามารถในการเพิ่มผลผลิต  (productivity) 

  การวัดผลดานกระบวนการภายในองคกรยังเปนภาพสะทอนกลับไปยังผูบริหาร  

ถึงการบริหารงาน การสั่งการ ขวัญและกําลังใจของพนักงาน มุมมองของพนักงานตอ องคกร  

ตลอดจนปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  หากการวัดผลดานกระบวนการภายในองคกร 

สงสัญญาณที่ไมนาพอใจ แสดงใหเห็นถึงปญหาที่ เกิดขึ้นกับพนักงาน และปญหาอุปสรรค 

ในการปฏิบัติงานที่ผูบริหารจะตองทําการแกไขอยางเรงดวน โดยกระบวนการภายในองคกร  

ซ่ึงประกอบดวย 

  1)  กระบวนการนวัตกรรม (Innovation Process)  

    องคกรตองระบุตลาดของสินคาหรือบริการ ทําการวิจัยพัฒนาและออกแบบ 

สินคาหรือบริการใหมๆ ซ่ึงจะวัดผลดานกระบวนการนวัตกรรม เรื่องของการวิจัยและการพัฒนา 
สินคาหรือ บริการ เชน 

     (1)  เปอรเซ็นตของยอดขายผลิตภัณฑใหม 
   (2)  การแนะนําผลิตภัณฑใหมขององคกรกับคูแขงขัน 

   (3)  ระยะเวลาในการพัฒนาผลิตภัณฑ 
   (4)  เปอรเซ็นตของยอดขายผลิตภัณฑใหมเทียบกับสินคา  หรือบริการที่องคกร

ผลิตขึ้น 
 

   2)  กระบวนการปฏิบัติการ  

     กระบวนการปฏิบัติการ (operation process) เร่ิมตนที่การผลิตสินคาหรือบริการ 

จนกระทั่งมีการสงมอบสินคาหรือบริการไปยังลูกคา การวัดผลดานกระบวนการปฏิบัติการ 

จะพิจารณาวัดในดาน คุณภาพ ตนทุน และเวลา เชน   

   (1)  ระยะเวลาในการผลิตสินคาหรือบริการ 
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  (2)  ระยะเวลาในการสงมอบสินคาหรือบริการ 

   (3)  ความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอสินคาหรือบริการ 

   (4)  จํานวนลูกคาที่ใชบริการหลังการขาย 

   3)  กระบวนการบริการหลังการขาย  

     กระบวนการบริการหลังการขาย (post sale service process) เปนขั้นตอน 

สุดทายของโซคุณคาดานกระบวนการภายในของธุรกิจที่มีผลตอการสรางความพึงพอใจใหแก   
ลูกคาในตัวของสินคาหรือบริการ กลาวคือ การใหบริการหลังการขายซึ่งไดแก การรับประกัน  

การซอมแซม บํารุงรักษาและการคืนสินคา รวมถึงการจายชําระคาสินคาและบริการการรับชําระ
ดวยเครดิตการด ซ่ึงสามารถวัดการปฏิบัติงานดานการใหบริการขายไดจากความพึงพอใจของลูกคา
ตอการใหบริการหลังการขายจากแบบสอบถาม  

 

2.4  กลยุทธที่ใชในการพัฒนาระบบการวัดผลการปฏิบัติงาน 
 
 การประเมินองคกรแบบสมดุลเปนระบบการวัดผลแบบใหมที่พึ่งมีการนํามาใช 
หลายองคกร   ดังนั้นเพื่อใหงายตอการทําความเขาใจและงายตอการเชื่อมโยงวิสัยทัศน ภารกิจ   

สูเปาหมายการปฏิบัติงาน ตลอดจนการกําหนดตัววัดผลการประเมินองคกรแบบสมดุล  โดยมี 
กลยุทธที่ใชในการพัฒนาระบบตัววัดผลการประเมินองคกรแบบสมดุลขององคกรดังตอไปนี้   
(สุรชัย  สุวิถีชน,  2544, หนา 16-18)   

 2.4.1  การบริหารผลงานแบบครบวงจร  

   การบริหารผลงานแบบครบวงจร (Total Performance Management: : TPM)  

เปนกระบวนการที่ดําเนินการไปอยางตอเนื่องในการกําหนดเปาหมายและกลยุทธในการทําธุรกิจ
ขององคกร และมอบหมายภารกิจใหกับพนักงานแตละคนและกลุมปฏิบัติอยางชัดเจน และมีระบบ
การประเมินผลงานแบบครบวงจรที่สามารถชี้ใหเห็นความสําเร็จและจุดออนที่ตองการปรับปรุง
และพัฒนา ทั้งในแงของแตละบุคคลและแตละทีมงาน ระบบนี้มีกลไกในการตรวจวัด  แจงผล 

ปรึกษาหารือและใหคําแนะนํา เพื่อพัฒนาตนเองและทีมงานใหมีผลงานบรรลุเปาหมายที่ไดกําหนด
ไวอยางเปนรูปธรรม 

   เครื่องมือสําคัญของการบริหารงานแบบครบวงจร คือ ตัววัดผลความสําเร็จ 

ในการปฏิบัติการ (Measurable Performance Indicators : MPIs)  ซ่ึงเปนการกําหนด  ภารกิจ   

หลักสําคัญสูงสุดขององคกรของแตละฝาย แตละทีมและของแตละบุคคล ภารกิจเหลานี้กําหนด 

เปาหมายที่จะตองบรรลุและกําหนดวิธีวัดผลการปฏิบัติงานไวอยางเปนรูปธรรมและชัดเจน  
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ผลประเมินที่ออกมาจะชี้ใหเห็นชัดเจนถึงผลสําเร็จ จุดแข็ง จุดออน ขององคกร ของแตละคน    

ของแตละกลุม แตละบุคคลที่จะตองนําไปปรับปรุง แกไข และพัฒนา เพื่อความสําเร็จและเจริญ 

กาวหนาของแตละบุคคล แตละสวนงาน และขององคกรโดยรวมตอไป  

   เปาหมายของการบริหารผลงานแบบครบวงจร จะตองเปนไปในทิศทางเดียวกับ
ทิศทางของธุรกิจและสอดคลองกับเปาหมายธุรกิจโดยรวมขององคกร การที่จะบรรลุเปาหมาย 

ในขอนี้ไดทุกสวนงานในองคกรรวมทั้งฝายสนับสนุนธุรกิจ เชน ฝายบัญชี ฝายสารสนเทศ 

และฝายทรัพยากรบุคคล ซ่ึงการออกแบบการบริหารผลงานแบบครบวงจรมีขั้นตอนตางๆ   

6 ขั้นตอน  ดังนี้ 
   1)  การกําหนดวิสัยทัศน  (vision)  การกําหนดวิสัยทัศน คือ การรวมเอาคานิยม 

ภารกิจและเปาหมายขององคกรเขาไวดวยกัน ซ่ึงคานิยม (value)  คือ  ความเชื่อขององคกรที่ยึดถือ
กันมา สวนภารกิจ (mission)  คือ  สถานภาพขององคกรที่เปนอยูในปจจบุันและที่จะเปนในอนาคต 

สวนเปาหมาย  (target)  คือ  ส่ิงที่องคกรมีความผูกพันอยูและจะตองทําใหสําเร็จ   

  2) กําหนดแผนเชิงกลยุทธ  การกําหนดแผนเชิงกลยุทธในการดําเนินธุรกิจ  

เชน การเสนอสินคาหรือการบริการใหม  การพัฒนาสินคาหรือบริการที่มีอยูแลว  การเพิ่มสวนแบง
ทางการตลาด การสํารวจความตองการและสนองตอบความตองการของลูกคา การสรางภาพพจน 
ที่ดี และมีสวนรวมในสังคม การพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานในการผลิตและใหบริการ 

เปนตน 

  3)  การปฏิบัติงานตามแผนเชิงกลยุทธ  การที่จะบรรลุแผนเชิงกลยุทธหลัก 

ในการดําเนินธุรกิจ องคกรจะตองมีการวางแผนในการพัฒนา เปล่ียนแปลง ริเริ่มสิ่งใหมๆ จะทํา
อยางไร เมื่อไร หนวยงานใดที่จะตองเกี่ยวของและสิ่งที่คาดหวังคืออะไรบางที่จะเห็นเปนรูปธรรม 

  4)  บทบาทหนาที่ของบุคลากร   บุคลากรแตละฝาย แตละแผนกและแตละบุคคล  

มีบทบาทอยางไรบางในการสนับสนุนแผนเชิงกลยุทธขององคกร และในแตละสวนงานจะตอง
รวมมือกันทํางานเปนทีมอยางไรจึงจะเกิดประโยชนเกื้อกูลซ่ึงกันและกนั 

   5)  นโยบาย ระเบียบและกระบวนการปฏิบัติงาน  ธุรกิจจะตองมีการกําหนด
นโยบาย ระเบียบปฏิบัติและกระบวนการปฏิบัติงานในการบริหารของแตละสวน และแตละบุคคล
ควรจะเปนอยางไร จึงจะเปนการเพิ่มมูลคาใหแก  ผลผลิตในงานของตนและสนองตอบตอเปาหมาย
ขององคกรโดยรวม 

   6)  การประเมินผลงาน  ธุรกิจจะตองมีนโยบายที่เปนมาตรฐาน และกระบวนการ
ที่ดีเปนรูปธรรม มี ความยุติธรรมในการประเมินผลงานโดยรวมขององคกรของแตละหนวยงาน 

และของแตละบุคคล โดยเปรียบเทียบกับภารกิจที่กําหนดไวตั้งแตตนป ผูที่มีผลงานที่ดีควรไดรับ
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การปูนบําเหน็จอยางเหมาะสมเพื่อเปนการตอบแทนขวัญและกําลังใจ สวนผูที่มีผลงานไมดี 
ยอมตองมีการฝกอบรมพัฒนาเปลี่ยนงานใหเหมาะสมกับความสามารถ 

 2.4.2  การวิเคราะหสภาพแวดลอมของธุรกิจ  

   การวิเคราะหสภาพแวดลอมของธุรกิจ  (SWOT  analysis) เปนเครื่องมือ 

ที่วิเคราะหความสามารถในการดําเนินงานภายในขององคกร และความสามารถในการแขงขัน 

กับคูแขงทางธุรกิจ ซ่ึงจะทําการวิเคราะหทั้งปจจัยภายในและปจจัยภายนอกโดยกําหนดปจจัย 

ภายในเปนปจจัยที่องคกรสามารถควบคุมได และปจจัยภายนอกเปนปจจัยที่องคกรไมสามารถ 

ควบคุมได ทําใหเกิดการวิเคราะหสภาพของธุรกิจซึ่งแบงออกเปน  2  ปจจัย  คือ 

   1)  ปจจัยภายใน จะทําการวิเคราะห 
     จุดแข็ง (strengths) คือ จุดเดน ความเชี่ยวชาญความชํานาญขององคกรที่เหนือ 

คูแขง องคกรจะตองใชจุดเดนในการดําเนินงานเพื่อความไดเปรียบในเชิงธุรกิจ 

     จุดออน (weakness) คือ จุดดอย ขอจํากัดขององคกรที่ดอยกวาคูแขง องคกร 

จะตองปรับจุดดอยใหสามารถทัดเทียมกับคูแขงขันใหได 
  2)  ปจจัยภายนอก จะทาํการวิเคราะห 
    โอกาส (opportunities) คือ โอกาสที่องคกรสามารถไดเปรียบในเชิงของธุรกิจ 

ที่ไมไดเกิดการดําเนินงานขององคกร   ซ่ึงองคกรจะตองใชโอกาสที่มีอยูใหเกิดประโยชนมากที่สุด
ในการดําเนินงาน เชน สิทธิทางกฎหมายที่เอื้ออํานวยตอการดําเนินงาน 

     อุปสรรค (threats) คือ อุปสรรคที่เกิดขึ้นโดยองคกรไมสามารถที่จะควบคุมได
จะตองใชความชํานาญและความรอบคอบในการดําเนินงาน เพื่อใหองคกรสามารถตอสูกับ
อุปสรรคที่เกิดขึ้น เชน ภาวะทางการเมือง อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ   

    การวิ เคราะหสภาพแวดลอมของธุรกิจ  ทําใหองคกรสามารถคาดคะเน
สภาพแวดลอมภายในและภายนอกของการดําเนินงานและการแกไขปญหาในอนาคต การเรียนรู
จากอดีตที่ผานมาสามารถกําหนดเปาหมายในการดําเนินงานและตัววัดผลการประเมินองคกรแบบ
สมดุล  ใหสอดคลองกันได จะทําใหการวัดผลการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ดังภาพ 3 
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ภาพ 3  ความเชื่อมโยงระหวางการวิเคราะหสภาพแวดลอมของธุรกิจกับตัววดัการประเมินองคกร

แบบสมดุล   

ที่มา : ดนัย  เทยีนพุฒ,  2542,  หนา 63 

 
 
 การเชื่อมโยงระหวางการวิเคราะหสภาพแวดลอมของธุรกิจกับตัววัดผลความสําเร็จ 

แบบสมดุลนั้น เมื่อทําการวิเคราะหองคกรโดยใชเทคนิคการวิเคราะหสภาพแวดลอมของธุรกิจนั้น 

ทําใหองคกรสามารถวิเคราะหสภาพปจจุบันขององคกรไว ซ่ึงเปนการวิเคราะหทั้งสภาพแวดลอม
ภายในและภายนอกองคกร เพื่อวิเคราะหถึงจุดออนในการแขงขันทางธุรกิจกับคูแขงขันถึงศักยภาพ
ที่จะเกิดภายในองคกรและยังสามารถวิเคราะหถึงโอกาสกับอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นจากปจจัย 

ภายนอกได  

ธุรกิจปจจุบัน ธุรกิจอนาคต 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมของธุรกจิ 
-  คนพบจดุแข็ง – จุดออน 

-  สรางโอกาสและเอาชนะอปุสรรค 

ผลท่ีได   ธุรกจิรูวาในสภาพปจจุบัน 

               ธุรกิจมีสภาพเปนอยางไร 

ดัชนีวัดความสําเร็จแบบสมดุล 
-  ดานการเงิน นวัตกรรม ลูกคา และ    

    กระบวนการภายใน 

ผลท่ีได   ตวัวดัผลความสําเร็จแบบสมดุล  

สําหรับปรับปรุงและพัฒนา 
อยางตอเนื่องสูธุรกิจในอนาคต 
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 2.4.3  การวิเคราะหภารกิจและวัตถุประสงคขององคกร 

  การวิเคราะหภารกิจและวัตถุประสงคนั้นจะตองเร่ิมจากการกําหนดวิสัยทัศน 
ที่ชัดเจนวาองคกรมีทิศทางในการดําเนินงานไปในทิศทางใด จากนั้นกําหนดภารกิจ วัตถุประสงค 
กลยุทธและแผนปฏิบัติ จากนั้นทําการวิเคราะหภารกิจและวัตถุประสงค เพื่อกําหนดเปาหมาย 

ในการดําเนินงาน ซ่ึงอาจจะกําหนดเปาหมายโดยรวมทั้ง หรือ กําหนดเปาหมายแตละฝายงาน  

เมื่อกําหนดเปาหมายที่ชัดเจนจะทําใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีทิศทาง  ดังภาพ  4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ  4  การวิเคราะหภารกิจและวัตถุประสงคขององคกร 

ที่มา :  ดนัย  เทียนพุฒ,  2542,  หนา 65 

 
 

2.4.4   การควบคุมกลยุทธ  
   การควบคุมกลยุทธ (evaluation  and  control)  เปนการตรวจสอบกิจกรรมและผล
การดําเนินงานขององคกรเพื่อพิจารณาวากลยุทธที่ใชนั้นสามารถบรรลุวัตถุประสงคและ เปาหมาย
ที่ตั้งไวแตแรกหรือไม โดยการเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจริงกับวัตถุประสงคและเปาหมายที่ตองการ   

วิสัยทัศน  
(Vision) 

ภารกิจ 

(Mission) 

วัตถุประสงค 
(Objective) 

ตัววดัผลที่เปนตัวเงิน 

กลยุทธ 
(Strategies) 

การปฏิบัติงาน 

(Operation) 

เปาหมาย 

(Target) 

ความสําเร็จ 

(Successful) 

 

ตัววดัผลที่ไมเปนตัวเงนิ 
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ซ่ึงหากผลการดําเนินงานไมประสบผลสําเร็จจะไดทําการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงกลยุทธได 
(พักตรผจง  วัฒนสินธุ และพสุ  เตชะรินทร,  2542, หนา  4)   

   ขั้นตอนในการควบคุม ซ่ึงประกอบดวย 5  ขั้นตอน  ดังภาพ 4  ดังนี้ 
  1)  การกําหนดสิ่งที่จะวัดหรือประเมิน องคกรจะตองกําหนดกระบวนการหรือ  

ผลลัพธที่ตองการประเมิน ซ่ึงสิ่งที่จะวัดไดอยางชัดเจน โดยมุงที่จะวัดองคประกอบที่สําคัญ 

ในทุกดานของกระบวนการ 

  2)  การกําหนดมาตรฐานหรือผลปฏิบัติ  มาตรฐานที่ใชในการประเมินผล 

สวนใหญจะเปนรายละเอียดของวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไวลวงหนาแลว หรืออาจตั้งมาตรฐาน 

จากกลยุทธที่องคกรเลือกใช การตั้งมาตรฐานและการกําหนดสิ่งที่จะวัดมีความสัมพันธใกลชิด 

ตอภารกิจ วัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร ตลอดจนสอดคลองกับมาตรฐานอุตสาหกรรม 

เดียวกัน 

  3)  การวัดผลปฏิบัติงาน  ผลของกิจกรรมตางๆ ที่ดําเนินการหรือผลลัพธที่เกิดขึ้น
จะถูกประเมินโดยการสรางระบบหรือวิธีการวัดผล โดยการทําการวัดผลตามชวงที่ไดกําหนดไว 
เชน  ประเมินทุกไตรมาส 

  4)  การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติกับมาตรฐานที่กําหนดขึ้น  ถาผลลัพธเปนไปตาม
มาตรฐานที่กําหนดไวก็จะจบกระบวนการ ถาผลการปฏิบัติงานที่แทจริงสูงกวามาตรฐานที่ตั้งไว
มาก ก็อาจตองมีการประเมนิวามาตรฐานที่ตั้งไวมีความถูกตองหรือนาเชื่อถือเพียงใด โดยมาตรฐาน
ที่ตั้งไวอาจจะต่ําหรืองายเกินไป แตถาผลการดําเนินงานที่ไดต่ํากวามาตรฐานที่ตั้งไว ผูบริหาร 

ก็จะตองตัดสินใจวาจะมีการแกไขอยางไร บางกรณีผลการดําเนินงานที่ต่ํากวามาตรฐานอาจเกิดขึ้น
จากปจจัยการภายนอกองคกรที่ไมสามารถควบคุมได เชน สภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา  
   5)  การแกไข  เมื่อผลการดําเนินงานทําไดต่ํากวามาตรฐานที่กําหนดไว จะตองมี
การแกไขปรับปรุงส่ิงที่ผิดพลาดโดยพิจารณาวา ความผิดพลาดนั้นเกิดจากการผันแปรจากปจจัย 

ภายนอกที่ควบคุมไมได กระบวนการตางๆ ในการบริหารเชิงกลยุทธมีความผิดพลาดหรือมาตรฐาน
ที่ใชในการวัดมีความเหมาะหรือไม   
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                    เปนไปตามมาตรฐาน 

 

                                                                                     ไม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพ  5  ขั้นตอนในการควบคุมกลยุทธ 
ที่มา :  พักตรผจง  วัฒนสินธุ และพสุ  เตชะรินทร,  2542, หนา 4   

 
 
   การควบคุมทีด่ีนั้นควรมีลักษณะที่สําคัญ  คือ 

  1)  มีความยืดหยุนเพียงพอที่จะชวยใหผูบริหารสามารถตอบสนองตอสถานการณ
ตางๆ ที่เกิดขึ้น 

   2)  ใหขอมูลที่มีความแนนอนและเที่ยงตรงของการดําเนินงานขององคกร 

  3)  ใหขอมูลในชวงระยะเวลาที่เหมาะสม 

กําหนดสิ่ง
ที่จะวัด 

กําหนด
มาตรฐาน 

 

วัดผล 

เปรียบเทียบ
กับมาตรฐาน 

หา
แนวทาง

 

หยุด 
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2.5  การประเมินผล 
 

 การประเมินผลหรือการประเมิน เปนองคประกอบที่สําคัญประการหนึ่งของระบบ 

การบริหารของหนวยงานหรือองคกรเปนกลไกในการควบคุมคุณภาพการทํางานเพื่อประกันให 
การดําเนินงานเปนไปตามแผนงาน โครงการและบรรลุจุดมุงหมายที่วางไว เกิดประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผล ในบางครั้งยังเปนการชวยใหมีการปรับปรุงแกไขแผนงานโครงการและวิธี 

ปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับสภาพปจจุบัน  ปญหาและความตองการยิ่งขึ้น 
  2.5.1  ความหมายของการประเมินผล ไดมีผูใหความหมายไวดังนี้  
  การประเมินผลนโยบายกับการประเมินผลโครงการบางตําราถือวาทั้ง 2 เร่ืองนี้
เปนสิ่งเดียวกัน ตัวอยางเชน จอหนนี่ (Jones, 1977,  p. 173  อางใน จินดาลักษณ วัฒนสินธุ,  2545 , 

หนา 248) ไดอธิบายวา การประเมินผลเปนสิ่งที่จะชวยใหเขาใจและชวยปรับปรุงแกไข   

การพัฒนาและการดําเนินการตามนโยบาย   ผูศึกษากระบวนการกําหนดนโยบายจะพบวา   
การประเมินโครงการใหประโยชนอยางยิ่งตอการวิเคราะหนโยบาย   โดยเฉพาะทําใหการกําหนด
ปญหา วัตถุประสงคและวิธีการปฏิบัติกระทําไดดีขึ้น สาเหตุที่มีผูนิยมรวมการประเมินนโยบาย
และการประเมินโครงการไวดวยกัน เนื่องจากนักวิชาการทางดานนโยบายสาธารณะบางทาน 

มีความเห็นวา นโยบายนั้นครอบคลุมถึงแผนงานและโครงการดวย ถาพิจารณาจากความหมาย 

ของนโยบายสาธารณะและความหมายของโครงการจะเห็นวามีความแตกตางกันในเรื่อง 

ความครอบคลุม ซ่ึงนโยบายนั้นเปนแนวทางในการกระทําหรือการปฏิบัติ ถาเปนนโยบาย
สาธารณะก็เปนแนวทางในการปฏิบัติงานของรัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐ สวนโครงการนั้น
หมายถึงกิจกรรมหรืองานที่มีการบริหารหรือการจัดการใหบรรลุผลตามวัตถุประสงค เมื่อพิจารณา
ตามความหมายจะเห็นวา นโยบายมีขอบเขตกวางกวา คือ ครอบคลุมแผนงานและโครงการ  

(จินดาลักษณ  วัฒนสินธุ, 2545, หนา 248 - 249) 

 การศึกษาในเรื่องการประเมินนโยบาย บางครั้งการศึกษาเฉพาะตัวนโยบาย 

อาจไมไดผลที่เดนชัดเนื่องจากนโยบายสวนใหญมิไดกําหนดรายละเอียดในดานเปาหมาย  

วัตถุประสงคไวชัดเจน ผูทําการประเมินอาจตองอาศัยการประเมินโครงการ ซ่ึงเปนสวนสําคัญ 

ของการดําเนินนโยบายนั้นเปนเครื่องชวยตัดสิน ดังนั้นระหวางการประเมินนโยบายและ 

การประเมินโครงการจึงมีความเกี่ยวพันกัน 

   จินดาลักษณ  วัฒนสินธุ (2545, หนา 250)   การประเมินผล  หมายถึง   

การกะประมาณคาของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง นอกจากนั้นยังหมายความรวมถึงการกําหนดคุณคาของสิ่งใด
ส่ิงหนึ่งหรือคุณคาของผลการปฏิบัติงาน 
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  จันทนิภา  พิชิตกุล  (2545, หนา  98)  การประเมินผล คือ กระบวนการวัดระดับ
ความสําเร็จหรือความลมเหลวของแผนหรือโครงการ อาจทําไดโดยการใชระเบียบวิธีการ 

ประเมินผลแบบตางๆ เชน การวิจัยสังคมศาสตร การประเมินผลโดยมุงเนนเปาประสงค 
เปนหลักการประเมินผลวิจัย  เปนตน 

  สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ (2541, หนา 476)  ไดให 
ความหมายวา การประเมินผลเปนกระบวนการคนหาการตัดสินใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดย 

การรวบรวม  และวิเคราะหขอมูล เพื่อรายงานสรุปสิ่งที่เปนประโยชนตอผูตัดสินใจในการเลือก
แนวทางที่เหมาะสมจากแนวทางตางๆ ที่มีอยู 
 2.5.2  ขั้นตอนการออกแบบตัววัดผล  ในขั้นตอนการออกแบบตัววัดผลการปฏิบัติงาน
ตามแนวคิดของการวัดผลดัชนีวัดผลความสําเร็จแบบสมดุล การออกแบบตัววัดผลการปฏิบัติงาน
ตามแนวคิดของการวัดผลดัชนีวัดผลความสําเร็จแบบสมดุล สามารถดําเนินงานโดยวางแผน 

และพัฒนาอยางเปนระบบ โดยอาศัยความรวมมือของผูบริหารและพนักงานในทุกระดับ  

ซ่ึงการออกแบบมีขั้นตอนหลักคือ (ศรีเพ็ญ  ทรัพยมนชัย, 2541, หนา 42-44) 

   1)  ศึกษาการดําเนินงานขององคกร   ศึกษาภาพรวมขององคกร จากเอกสารตางๆ 

ที่เกี่ยวของกับองคกร เชน รายงานประจําป ระเบียบ วิธีปฏิบัติตางๆ เปนตน  เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูล
ขององคกร  อันไดแก 
    (1)  ลักษณะของธุรกิจ 

     ก.  ประวัติความเปนมา 
     ข.  ภารกิจหลักขององคกร 

     ค.  นโยบายการบรหิารงาน 

     ง.  โครงสรางการบริหาร 

     จ.  ระบบการดําเนินงาน   

      (2)  เก็บขอมูลภาคสนาม 

      ก.  สัมภาษณหรือสอบถามพนักงานระดับผูบริหาร เพื่อใหไดขอมูล    

เกี่ยวกับวิสัยทัศน ภารกิจ วัตถุประสงค เปาหมาย กลยุทธขององคกร ปญหาและอุปสรรค 

ในการบริหารงาน 

     ข.  สัมภาษณหรือสอบถามพนักงานระดับปฏิบัติการเพื่อใหไดขอมูล 

เกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติงานภายใน หนาที่ ความรับผิดชอบ ขอบเขตของงานที่ปฏิบัติ 
อยูทัศนคติตองานที่ปฏิบัติ ปญหาและอุปสรรคในการทํางาน เปนตน 
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     ค.  ออกแบบตัววัดผลการปฏิบัติงาน  

     เมื่อทราบวิสัยทัศน ภารกิจ วัตถุประสงค เปาหมาย และกลยุทธขององคกรแลว
จึงทําการออกแบบตัววัดผลการปฏิบัติงาน   เพื่อเปนเครื่องมือที่ใชในการวัดวาวัตถุประสงคและ 

เปาหมายที่วางไวประสบความสําเร็จหรือไม เพียงใด โดยการพิจารณาใน 4 มุมมองหลักเพื่อตอบ 

คําถามตอไปนี้ 
(1) มุมมองของลูกคา (customer perspective) 

    คําถาม :  เพื่อที่จะบรรลุวิสัยทัศนที่กําหนดไว  องคกรตองทําอะไรให
ปรากฏในสายตาลูกคา 

(2) มุมมองดานการปฏิบัติงานภายในองคกร  (internal business process   

perspective) 

    คําถาม :  องคกรจะเปนเลิศในกระบวนการทํางานดานใด 

(3) มุมมองดานนวัตกรรมและการเรียนรู  (innovation and learning 

perspective) 

    คําถาม :  องคกรจะคงไวซ่ึงความสามารถที่จะปรับเปลี่ยนทิศทาง
และปรับปรุงการดําเนินงานเพื่อพัฒนากิจกรรมตางๆ และ
สรางคุณคาอยางตอเนื่องใหกับองคกรอยางไร 

(4) มุมมองทางดานการเงิน (financial  perspective) 

    คําถาม :  การที่เราประสบความสําเร็จทางดานการเงนิ  

เราตองทําอะไรใหปรากฏ  เมื่อมองจากสายตาของผูถือหุน 

     2)  วิเคราะหตัววัดผลการปฏิบัติงาน 

     การวิเคราะหตัววัดผลความสําเร็จแบบสมดุล เพื่อศึกษาถึงความเปนไปได 
ในการนําไปใชงานจริง และขอจํากัดในการใชตัววัดผลการปฏิบัติงานไดกําหนดขึ้น 

  3)  การนําไปปฏิบัติ 
    การนําวิธีการวัดผลความสําเร็จแบบสมดุลไปปฏิบัติ  จะตองจัดทําแผน 

การนําไปปฏิบัติใหชัดเจนทั้งระบบขอมูล ระบบการสื่อสาร และระบบการวัดผล ใหพนักงานทราบ
และเขาใจ ทั่วทั้งองคกร โดยจะตองมีการดําเนินการอยางจรงิจังและตอเนื่อง 

  4)  การทบทวนอยางตอเนื่องในระยะเริ่มตนของการดําเนินการผูบริหารตอง 

ทบทวนผลของการวัดผลความสําเร็จแบบสมดุลเปนรายเดือนหรือรายไตรมาส เพื่อจะไดปรับปรุง
แกไขไดทันทีหากพบปญหาหรือขอผิดพลาด หลังจากนั้นการวัดผลความสําเร็จแบบสมดุล  

ควรจะไดรับการทบทวนไปพรอมๆ กับการทบทวนแผนกลยุทธ 
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2.6  การจัดทําดัชนีวัดผลสําเร็จธุรกิจ 
 

 2.6.1  นิยามของดัชนีวัดผลสําเร็จธุรกิจ  (Key Performance Indicators : KPI) 

  ดนัย  เทียนพุฒ (2546, หนา 29)  ใหความหมายของคําวา ดัชนีวัดผลสําเร็จธุรกิจ 

คือ  เครื่องมือหรือดัชนีที่ใชในการวัดหรือประเมินวาผลการดําเนินงานที่สําคัญในดานตางๆ  

ขององคกรเปนอยางไร ในการจัดทาํดัชนีวัดผลมีหลายวิธี ไดแก 
   1)  การจัดทําระบบการวัดผลการประเมินองคกรแบบสมดุล  (Balanced Scorecard 

: BSC) มีการกําหนดวัตถุประสงคทั้ง 4 มุมมองคือ ดานการเงิน ลูกคา กระบวนการภายใน การ
เรียนรูและการพัฒนา โดยพิจารณาวาอะไรคือดัชนีวัดผลที่จะทําใหทราบวาองคกรสามารถบรรลุผล 

ตามวัตถุประสงคที่ตองการหรือไม 
  2)  ขอบเขตผลลัพธสําคัญ (Key Result Area : KRA)  กําหนดผลงานหลักหรือ 

ส่ิงที่มีความสําคัญตอความสําเร็จขององคกรและปจจัยที่ตองการวัดหรือประเมิน เพื่อบงบอกวา 
องคกรประสบความสําเร็จจากผลงานหลักดานใด  ดนัย  เทียนพุฒ  (2546, หนา 72-73)  กลาววา  
ขอบเขตผลลัพธสําคัญ  หมายถึง ผลลัพธที่เกิดจากการดําเนินภารกิจ (mission)  เปาหมาย (goal) 

หรือคุณคา (values)  ซ่ึงผลลัพธที่เกิดขึ้นนี้มีอยู  2 ลักษณะ  ดังนี้คือ 

     (1)  ผลลัพธระยะสั้น (short term result) คือ ผลผลิต  (output)  เชน จํานวน
ผลผลิตที่ไดรับจากโครงการ  

     (2)  ผลลัพธระยะยาว (long term result) คือ ผลลัพธ (outcome)  เชน  การรักษา
ลูกคาเกา  การสรางความนาพอใจใหกับลูกคา  และการหาลูกคาใหม เปนตน   

    ซ่ึงจะตองอาศัยสมมติฐานทางกลยุทธ (strategic hypothesis) เปนเครื่องมือ 

ในการคาดเดาวิธีการหรือความตั้งใจที่คิดวาจะดําเนินกลยุทธอยางไรเพื่อใหขอบเขตผลลัพธ 
บรรลุผลสําเร็จ  โดยดานกระบวนการภายใน  สมมติฐานทางกลยุทธประกอบดวย  ระบบ วิธีการ 

มาตรฐานการทํางานการสงมอบสินคา  ระบบมาตรฐาน ISO  เปนตน 

    (3)  ปจจัยสําคัญที่มีตอความสําเร็จ (Critical Success Factor : CSF)  องคกร
กําหนดปจจัยแหงความสําเร็จ หลังจากนั้นก็กําหนดปจจัยความสําเร็จในแตละดาน 

    (4)  การถาม-ตอบ (Question & Answer : Q&A) ผูบริหารองคกรมีคําถามที่
ตองการทราบหรือตองการรูเกี่ยวกับองคกรและในการตอบคําถามเหลานี้ จะตองสรางดัชนีขึ้นมา
เพื่อตอบคําถาม 
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 2.6.2  ลักษณะสําคัญของดัชนีวัดผลที่ดี 
  ดัชนีวัดผลที่ดี (characteristics of a good key performance indicators)  ควรจะ
ประกอบดวยปจจัยตางๆ ดังนี้  (พสุ  เตชะรินทร,  2546, หนา 66-74)   

  1)  มีความสอดคลองกับ วิสัยทัศน ภารกิจ และกลยุทธขององคกร 

  2)  ควรแสดงถึงส่ิงที่มีความสําคัญเทานั้น ซ่ึงดัชนีวัดผลที่มีความสําคัญนั้น 

จะมี 2 ลักษณะ ไดแกดัชนีวัดผลที่แสดงถึงผลการดําเนินงานที่สําคัญขององคกร (performance 

indicators) และดัชนีวัดผลที่ใชวัดกิจกรรมหรืองานที่มีความสําคัญแตอาจไมคอย  ผิดพลาด  

(danger indicators)  แตถากิจกรรมเหลานี้มีความผิดพลาดเมื่อไรจะกอใหเกิดปญหาอยางใหญหลวง
แกองคกร ตัวอยางเชน ในการขับรถยนตแตละคันยังมีดัชนีวัดผลที่แสดงถึงการดําเนินงาน 

ของรถยนตที่ไมไดเปนในลักษณะของดัชนีวัดผลที่แสดงถึงผลการดําเนินงานที่สําคัญขององคกร 

แตเปนการดําเนินงานที่มีความสําคัญ และถามีความผิดพลาดเมื่อไรยอมสงผลตอรถยนตทั้งคัน  

เชน  ที่วัดความรอนของเครื่องยนต หรือไฟสัญญาณเตือนในเรื่องของน้ํามันเครื่อง เปนตน 

  3)  ประกอบดวยดัชนีวัดผลทั้งที่เปนดานการเงิน และไมใชดานการเงิน  (การ
เรียนรูและการพัฒนา กระบวนการภายใน และลูกคา) เพราะดัชนีวัดผลดานการเงินบงบอกถึงผล 

การดําเนินงานในอดีตหรือเหตุการณที่ผานพนมาแลว องคกรตองมีดัชนีวัดผลอื่นที่ชวยช้ีใหเห็นถึง
ผลการดําเนินงานในอนาคต แมวาในสิ่งที่องคกรตองการวัดหรือประเมินมีเปนจํานวนมาก  

แตองคกรจะคัดเลือกเฉพาะดัชนีวัดผลที่สําคัญๆ ทั้งหมดประมาณ 20-25 ตัวเทานั้น และรอยละ 80 

ควรเปนดัชนีวัดผลดานอื่นที่มิใชดานการเงิน  

  4)  ประกอบดวยดัชนีวัดผลที่เปนเหตุ (leading indicators) และผล (lagging 

indicators)  

    (1)  ดัชนีวัดที่เปนเหตุ เปนดัชนีวัดตัวช้ีนําที่ทําใหเกิดผลจากวัตถุประสงค 
ที่กําหนด 

    (2)   ดัชนีวัดที่เปนผล เปนดัชนีวัดผลลัพธที่เกิดจากวัตถุประสงคกําหนด  

ซ่ึงเปนเพียงการบอกใหรูถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต  

     ตัวอยางเชน 

     วัตถุประสงค  :  เพื่อความพอใจของผูใชบริการศูนยฝกอบรม 

     ดัชนีวัดที่เปนเหตุ  :  ทัศนคติที่ดีตอศูนยฝกอบรม 

     ดัชนีวัดที่เปนผล  :  ลูกคาเดิมมาใชบริการศูนยฝกอบรม
สม่ําเสมอ  

  5)  ดัชนีวัดผลที่สรางขึ้นจะตองมีบุคคลหรือหนวยงานที่รับผิดชอบทุกตัว 
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  6)  ดัชนีวัดผลที่สรางขึ้นมา ควรเปนดัชนีวัดผลที่องคกรสามารถควบคุมได 
อยางนอยรอยละ 80  ทั้งนี้เนื่องจากถาภายในองคกรประกอบดวยดัชนีวัดผลที่ไมสามารถควบคุมได 
มากเกินไป จะทําใหดัชนีวัดผลนั้นไมสามารถแสดงถึงความสามารถในการดําเนินงานที่แทจริง 

ขององคกร 

  7)  เปนดัชนีวัดผลที่สามารถวัดไดและเปนที่เขาใจของบุคคลทั่วไป  ไมใชดัชนี 
วัดผลที่ผูที่เขาใจมีเพียงแคผูจัดทําดัชนีวัดผลเทานั้น 

  8)  จะตองชวยใหผูบริหารและพนักงานสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงตางๆ  

ไดดีในการใชดัชนีวัดผลใหเกิดประโยชนนั้น ไมใชดัชนีวัดผลเมื่อตองการประเมินผลเทานั้น  

แตควรจะใชดัชนีวัดผลในการติดตามการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่สําคัญขององคกร องคกรบางแหง 

นําผลของดัชนีวัดผลใสไวในระบบอินทราเน็ต (intranet)  ภายในองคกรโดยเปนรูปกราฟกที่เขาใจ
งาย และประกอบดวยสีสากล ไดแก  สีเขียว ซ่ึงแสดงวาผลการดําเนินงานตามดัชนีวัดผลนั้น 

เริ่มที่จะมีปญหา และสีแดง  ซ่ึงแสดงวา ดัชนีวัดผลนั้นมีปญหาเกิดขึ้น ผูบริหารและพนักงาน
สามารถที่จะเขามาตรวจสอบดัชนีวัดผลแตละตัว ทําใหสามารถทราบวาการดําเนินงานของตนเอง 

หนวยงานของตนเอง และองคกรเปนอยางไร 

  9)  ดัชนีวัดผลที่ดีจะตองไมกอใหเกิดความขัดแยงภายในองคกร ซ่ึงเปนขอที่ควร
ระวังในการจัดทําดัชนีวัดผล เนื่องจาก 

    (1)  ดัชนีวัดผลของหนวยงานแตละหนวยงาน จะทําใหมีการแยงชิงทรัพยากร
ภายในองคกร เพื่อที่จะทําใหแตละฝายบรรลุถึงเปาหมายของดัชนีวัดผลของตนเอง 

    (2)  การที่หนวยงานแตละหนวยงานไมรวมมือหรือชวยเหลือกัน เพราะกลัววา
การชวยเหลือหนวยงานอื่นจะทําใหหนวยงานของตนเองไมบรรลุถึงเปาหมายที่กําหนดขึ้น 

  ซ่ึงแนวทางหนึ่งในการแกไขปญหานี้สามารถดําเนินการไดดังนี้ 
  1)  สรางดัชนีวัดผลที่แสดงถึงการรวมมือกันระหวางหนวยงาน 2 หนวยงาน  

เพื่อกระตุนใหเกิดการรวมมือกันระหวางหนวยงานขึ้นมา เชน ดัชนีวัดผลที่แสดงถึงจํานวนของ   

ช้ินงานหรือรายไดที่เกิดขึ้น เนื่องจากการทํางานรวมกัน ของหนวยงาน 2 หนวยงาน เปนตน 

  2)  กําหนดเปนขอบังคับอยางชัดเจนวาสําหรับแตละบุคคลหรือแตละหนวยงาน 

นอกเหนือจากมีดัชนีวัดผลที่หนวยงานของตนจะตองรับผิดชอบโดยตรงแลว ยังตองมีดัชนีวัดผล 

ที่แสดงถึงการสนับสนุนการทํางานของหนวยงานอื่นดวย  เพื่อไมใหหนวยงานมุงเนนที่ดัชนีวัดผล
ของตัวเองมากเกินไป 

 นอกเหนือจากการพิจารณาลักษณะของดัชนีวัดผลที่ดีตามเนื้อหาเบื้องตนแลว  การสราง
ดัชนีวัดผลจากระดับองคกรเปนระดับผูบริหารหรือพนักงานจะตองใหดัชนีวัดผลของผูบริหาร 
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ทุกระดับและหนวยงานทุกหนวยงานมีความสอดคลองกับองคกร (alignment)  ดวย  ซ่ึงการจัดทํา
ดัชนีวัดผลการทํางานขึ้นนั้นผูบริหารระดับสูงตองพิจารณาวาดัชนีวัดผลขององคกรตัวใดบาง 

ที่ตนเองตองรับผิดชอบ ซ่ึงรวมถึงดัชนีวัดผลที่เปนเหตุนําไปสูดัชนีตัวอ่ืนๆ เมื่อสามารถกําหนด
ดัชนีของตนเองไดแลว จึงสรางดัชนีวัดผลการทํางานโดยเริ่มจากผูบริหารระดับสูงลงมายังพนักงาน
ระดับลาง โดยสามารถดําเนินการไดหลายวิธี เชน 

  1)  ผูบริหารระดับสูงเปนผูกําหนดดัชนีวัดผลของผูใตบังคับบัญชาวาประกอบดวย
ดัชนีวัดผลตัวใดบ าง  วิ ธีนี้ ใช ในกรณีที่ ผูบ ริหารมีความรูห รือขอมูลที่ ดี เกี่ ยวกับงานที่  
ผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติอยู    
  2)  ผูบริหารและพนักงานรวมกันกําหนดดัชนีวัดผลของพนักงานแตละคน  

โดยจะตองมีความสอดคลองและเกื้อกูลตอดัชนีวัดผลของผูบริหารดวย 

 2.6.3  หลักสําคัญในการสรางดัชนีวัดผล 

  ในการสรางดัชนีวัดผลการทํางานนั้น มีหลักการสําคัญในการจัดทํา  ซ่ึง
ประกอบดวย  

   1)  ในดัชนีวัดผลการทํางานของพนักงานแตละคนควรประกอบดวยวัตถุประสงค
และดัชนีวัดผลอยางนอย 1 ตัว จากมุมมองในแตละดาน ซ่ึงพนักงานทุกคนสามารถมีดัชนีวัดผล 

ไดทั้ง 4 มุมมอง เชน  

    (1)  มุมมองดานการเงิน อาจประกอบดวยวัตถุประสงคดานรายไดหรือดาน 

ตนทุนก็ได เนื่องจากผูบริหารบางคนอาจไมไดอยูในตําแหนงที่กอใหเกิดรายไดแกองคกร  

แตทุกตําแหนงจะตองเกี่ยวของกับการประหยัดหรือการลดตนทุนหรือคาใชจาย 

    (2)  มุมมองดานลูกคา ไดแก การมุงเนนที่จะตอบสนองตอความตองการ 

ของลูกคา ซ่ึงพนักงานทุกคนยอมมีลูกคาของตนโดยอาจเปนลูกคาภายในหรือลูกคาภายนอกองคกร
ก็ได 
    (3)  มุมมองดานกระบวนการภายใน ไดแก การดําเนินกิจการหลักของพนักงาน
แตละคน 

    (4)  มุมมองดานการเรียนรูและการพัฒนา ในกรณีที่ผูนั้นมีผูใตบังคับบัญชา 
ก็สามารถกําหนดวัตถุประสงคที่เกี่ยวกับการพัฒนาผูใตบังคับบัญชาก็ได หรือในกรณีที่เปน
พนักงานธรรมดา ก็สามารถกําหนดวัตถุประสงคที่เกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง 

  2)  ในดัชนีวัดผลการทํางานของแตละคน ไมควรมีดัชนีวัดผลเกิน 15 ตัว เนื่องจาก
หากมีดัชนีวัดผลมากเกินไปจะทําใหเสียเวลาในการติดตามขอมูล และดัชนีวัดผลมีมากเกินไป 
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  3)  ในดัชนีวัดผลการทํางานของแตละคน ควรประกอบดวยดัชนีที่สนับสนุน 

และสอดคลองกับดัชนีวัดผลของผูบังคับบัญชาของตนเอง และควรประกอบดวยดัชนีที่เปนเหตุ 
และผล 

  4)  ผูที่ เปนผูบังคับบัญชาทั้งระดับตน   ระดับกลาง  และระดับสูง จะตองมี 
วัตถุประสงคที่เกี่ยวของกับการพัฒนาผูใตบังคับบัญชาของตน   

  5)  ภายใตดัชนีวัดผลการทํางานของพนักงานแตละคน  ควรประกอบดวย 

วัตถุประสงคและดัชนีที่แสดงถึงความรวมมือหรือสนับสนุนการทํางานของฝายหรือแผนกอื่นดวย 

เพื่อปองกันพนักงานแตละคนมุงเนนแตผลการดําเนินของตนมาเกินไป 
  6)  การเปลี่ยนแปลงใดๆ ภายใตการจัดทําดัชนีวัดผลการทํางานในสวนบุคคล 

ของพนักงาน จะตองไดรับความเห็นชอบรวมกันระหวางผูบังคับบัญชาและพนักงานผูนั้นโดยตรง 
 ปรีชา  ทิวะหุต (2539,  หนา 21)  ไดกลาววา การควบคุมและการวัดผลการปฏิบัติงาน
ตองอาศัยเทคนิคหลายประการเปนเครื่องมือในการทํางาน เทคนิคตางๆ เหลานี้ตองอาศัยขอมูล
เบื้องตนและตองอาศัยวิธีการจัดการขอมูลดวย ซ่ึงการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยใชดัชนีวัดผล
การปฏิบัติงานเปนวิธีวัดผลที่ยึดตามผลสําเร็จของงาน โดยมีองคประกอบ  4 ดาน คือ 

  1)  มุมมองดานการเงิน วัตถุประสงคทางดานการเงินจะแสดงถึงเปาหมายระยะยาว
ขององคกร ซ่ึงก็คือการใหผลตอบแทนที่ดีบนพื้นฐานการลงทุน 

  2)  มุมมองดานลูกคา จะพิจารณาจากความพึงพอใจของลูกคา วัดจากสวนครอง
ตลาดในกลุมเปาหมาย การรักษาลูกคาปจจุบัน และการแสวงหาลูกคารายใหม 
  3)  มุมมองดานกระบวนการภายใน เครื่องมือที่ใชวัดผลการปฏิบัติงานภายใน 

องคกรจะสามารถสะทอนภาพการตอบสนองตอความตองการลูกคาได เชน รอบระยะเวลาการผลิต 

ความสามารถในการจัดกระบวนการภายในใหประสบผลสําเร็จถือเปนสิ่งที่มีความสําคัญตอ 

การดําเนนิงาน 

  4)  มุมมองดานการเรียนรูและการพัฒนา องคกรควรมีการพัฒนาบุคลากร ใหมี
ศักยภาพทั้งทางดานพนักงาน ระบบสารสนเทศ และกระบวนการภายใน  

 หลังจากจัดสรางดัชนีวัดผลแตละตัวแลว ควรจะมีการทดสอบคุณภาพของดัชนีวัดผล
ดวย โดยแนวทางในการทดสอบดัชนีวัดผลแตละตัว สามารถจัดทําไดโดยการพิจารณาดัชนีวดัผล
แตละตัวเปรียบเทียบกับเกณฑตางๆ  แลวใหคะแนนคุณภาพของดัชนีวัดผลแตละตัวภายใตเกณฑ
นั้นๆ  พสุ  เตชะรินทร  (2546, หนา 68-69)  ไดรวบรวมเกณฑที่นิยมใชในการทดสอบคุณภาพ 

ของดัชนีวัดผล  ไดแก 
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   1)  ความพรอมของขอมูล (data availability)  โดยประเมินวาภายใตดัชนีวัดผล 

แตละตัวมีขอมูลเพียงพอหรือไม 
  2)  ความถูกตองของขอมูล (data accuracy)  เปนการประเมินวาขอมูลที่มีอยู 

ของดัชนีวัดผลแตละตัวมีความถูกตองและแมนยําเพียงใด 

  3)  ความทันสมัยของขอมูล (timeliness of data)  เปนการประเมินวาขอมูลท่ีมีอยู
ของดัชนีวัดผลแตละตัวมีความทันสมัยหรือไม  ทั้งนี้เนื่องจากบางครั้งขอมูลที่มีอยูพรอมและ 

ถูกตอง  แตปรากฏวาเปนขอมูลของ 2 ปที่แลว 

4)  ตนทุนในการจัดหาขอมูล   (cost of data collection)  เปนการประเมินวา 
ถาตองการขอมูลมาสําหรับดัชนีวัดผลแตละตัวตนทุนในการจัดหามากหรือนอยเพียงใดและ 

มีความคุมหรือไมที่จะหาขอมูลมาเพื่อดัชนีวัดผลตัวนั้นๆ 

  5)  ความชัดเจนของดัชนีวัดผล (clarity of KPI)  เปนการประเมินวาดัชนีวัดผล
นั้นๆ  มีความชัดเจนเปนที่เขาใจรวมกันของทุกๆ ฝายที่เกี่ยวของหรือไม 

  6)  ดัชนีวัดผลนั้นสะทอนใหเห็นถึงผลการดําเนินงานที่แทจริงหรือไม (validity of  

KPI)  หรือแสดงใหเห็นถึงสิ่งที่ตองการที่จะวัดจริงหรือไม 
   7)  ดัชนีวัดผลนั้นสามารถนําไปใชในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน องคกร

หรือหนวยงานอื่นหรือกับผลการดําเนินงานในอดีตไดหรือไม (comparability of KPI)  

  8)  ดัชนีวัดผลนั้นมีความสัมพันธกับดัชนีวัดผลอื่นในเชิงเหตุและผลหรือไม 
(relationships with other KPIs)  

 เมื่อทดสอบดัชนีวัดผลแตละตัวเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนดขึ้นไวโดยใหคะแนน 

ที่แสดงถึงคุณภาพของดัชนีวัดผลแตละตัว เชน ถาใหคะแนน 1-3 แสดงวา 3 เปนดัชนีวัดผลที่มี 
คุณภาพมาก 1  เปนดัชนีวัดผลที่มีคุณภาพต่ํา ผูทําการทดสอบคุณภาพของดัชนีวัดผลสามารถ 

ที่จะทําการรวมคะแนนของดัชนีวัดผลแตละตัวและกลายเปนเครื่องมือหนึ่งในการจัดลําดับ 

ความสําคัญของดัชนีวัดผลแตละตัว  ดังแสดงในตาราง 2 
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ตาราง  2  ตัวอยางตารางทดสอบคุณภาพของดัชนีวดัผล 

 

ดัชนีความพอใจ 
ความพอใจ
ของลูกคา 

ขอรองเรียน 

ของลูกคา 
ขอผิดพลาด 

จากลูกคา (%) 

ความพรอมของขอมูล 2 1 3 

ความถูกตองของขอมูล 1 2 3 

ความทันสมัยของขอมูล 2 2 3 

ตนทุนในการจัดทําขอมูล 2 2 3 

ความชัดเจนของดัชนีวดั 3 2 3 

ผลการดําเนินงาน 2 2 2 

ขอมูลเปรียบเทียบกับหนวยงานอื่น 3 2 3 

ความเปนเหตุเปนผลของดัชนีวัด 3 3 3 

รวม        18           17           23 

 

ที่มา :  พสุ  เตชะรินทร,  2546, หนา 69 

 

 

 จากตาราง  2  จะเปนตัวอยางการทดสอบดัชนีวัดผลท้ัง 3 ตัวอยางที่อยูในภายใต 
วัตถุประสงคของการสรางความพึงพอใจของลูกคา โดยพิจารณาตามเกณฑตางๆ ดานซายมือของ   

ตารางและจัดลําดับความสําคัญชี้วัดแตละตัวเทียบกับเกณฑนั้นๆ โดยให 1 แสดงถึงคุณภาพ 

หรือความเหมาะสมที่แยที่สุด และ 3  แสดงถึงคุณภาพและความเหมาะสมที่ดีที่สุด แลวเมื่อรวม 

คะแนนของดัชนีวัดผลทั้ง 3 ตัวแลวทําใหสามารถจัดลําดับความสําคัญของดัชนีวัดผลแตละตัวได 
 การทดสอบคุณภาพของดัชนีวัดผลในลักษณะนี้ตองมีขอควรระวังไวบาง เชน ดัชนี 

วัดผลบางตัวอาจเปนดัชนีวัดผลที่ดี แตขาดขอมูล ทําใหไดคะแนนรวมต่ํา ทั้งๆ ที่เปนดัชนีวัดผลที่ดี
และถาดูที่คะแนนรวมเพียงอยางเดียวอาจจะเกิดการหลงผิดไปได ซ่ึงผูอานยังไมควรนําดัชนีวัดผล
นั้นมาใช เนื่องจากยังขาดขอมูลอยู แตเนื่องจากการเปนดัชนีวัดผลที่ดี ผูบริหารก็ควรที่จะเริ่ม 

เก็บขอมูลเกี่ยวกับดัชนีวัดผลนั้นเพื่อที่จะสามารถนําดัชนีวัดผลนั้นมาใชในปตอไป 

 2.6.4  ประโยชนของการจัดทํารายละเอียดของดัชนีวดัผล (measurement template) 

  การจัดทํารายละเอียดของดัชนีวัดผลเปนการสรางภายในหลังจากที่ไดจัดทําดัชนี
วัดผลขึ้น โดยองคกรตองจัดทํารายละเอียดของดัชนีวัดผลแตละตัว โดยวัตถุประสงคในการจัดทํา
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รายละเอียดของดัชนีวัดผลนี้ก็เพื่อเปนการแสดงรายละเอียดของดัชนีวัดผลแตละตัวให ชัดเจน 

อีกทั้งเพื่อเปนการยืนยันใหแนใจรวมกันวาความเขาใจในความหมายของดัชนีวัดผลแตละคน
เหมือนกันหรือไม อีกทั้งยังเปรียบเสมือนเปนคัมภีรแสดงรายละเอียดของตัวช้ีแตละตัว โดยใน 

รายละเอียดของการจัดทํารายละเอียดของดัชนีวัดผลนั้นอาจมีความแตกตางกันในแตละองคกร   

ซ่ึง พสุ  เตชะรินทร  (2546, หนา 70-74)  จัดทําไวประกอบไปดวย 

   1)  ชื่อของดัชนีวัดผล (name of KPI) 

   2)  ความหมายของดัชนีวัดผล (definition of KPI)  การกําหนดความชัดเจน 

ในเรื่องความหมายของดัชนีวัดผลเปนส่ิงที่มีความสําคัญ   เนื่องจากจะทําใหผูเกี่ยวของทุกฝาย 

ไดทําความเขาใจรวมกัน ในความหมายของดัชนีวัดผล  เนื่องจากในบางครั้งดัชนีวัดผลเดียวกัน 

แตฝายแตละฝายยังมีความเขาใจในความหมายไมเหมือนกัน 

  3)  วัตถุประสงคของดัชนีวัดผล (objective of KPI) เปนการวิเคราะหวาดัชนีวัดผล  

แตละตัวจัดทําขึ้นมาโดยมวีัตถุประสงคที่จะวัดหรือประเมินอะไร 

  4)  สูตรในการคํานวณดัชนีวัดผล (formula of KPI) เปนการใหรายละเอียดสูตร 

ในการคํานวณดัชนีวัดผล 

  5)  บุคคลหรือหนวยงานที่รับผิดชอบตอดัชนีวัดผล (name of KPI owner) แสดงถึง
ผูที่มีหนาที่ที่จะตองรับผิดชอบโดยตรงตอดัชนีวัดผลแตละตัว ซ่ึงอาจจะมีมากกวา 1 ตัวก็ได 
  6)  บุคคลหรือหนวยงานที่จะตองสนับสนุนตอการบรรลุดชันีวัดผล (name of KPI 

supporter) นอกเหนือจากบุคคลหรือหนวยงานที่จะตองรับผิดชอบตอดัชนีวัดผลแตละตัวแลว  

อาจมีบุคคลหรือหนวยงานที่สนับสนุนในการที่จะทํางานเพื่อบรรลุเปาหมายของดัชนีวัดผล 

แตละตัว 

  7)  ความถี่ในการเก็บขอมูลของดัชนีวัดผล (update frequency)  เนื่องจากการเก็บ
ขอมูลของดัชนีวัดผลแตละตัวอาจมีระยะเวลาไมเทากัน ดัชนีวัดผลบางตัวอาจจะตองเก็บขอมูล 

เปนวัน สัปดาห เดือน ไตรมาส หรือ ป ซ่ึงขึ้นอยูกับลักษณะของดัชนีวัดผลและขอมูล ทําให
จําเปนตองระบุลงไปใหชัดเจนถึงความถี่ในการเก็บขอมูล 

  8)  ความพรอมของขอมูล (availability of data) โดยปกติขอมูลของดัชนีวัดผล 

ไมใชทุกตัวที่จะมีอยูพรอมเหมือนกันหมด ซ่ึงแบงลักษณะของขอมูลเปน 3 กลุมไดแก 
    (1)  ดัชนีวัดผลที่มีขอมูลอยูพรอมแลว สามารถนํามาใชไดทันที 
     (2)  ดัชนีวัดผลที่คาดวามีขอมูลอยูเพียงแตตองมีการจัดเก็บหรือคนหาขอมูล 

ใหได โดยอาจจะทําโดยการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม หรือใชเวลาในการจัดเก็บ 

หรือสรางเครื่องมือในการจัดเก็บที่เหมาะสม 
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    (3)  ดัชนีวัดผลที่ยังไมมีขอมูลในปจจุบัน และไมทราบถึงวิธีการหรือแนวทาง 

ในการจัดเก็บขอมูล 

  9)  แหลงของขอมูล (data sources) ถาลักษณะของขอมูลของดัชนีวัดผลเปนไป
ตามลักษณะขอ 1 หรือ 2 ของเกณฑในเรื่องความพรอมของขอมูล ควรจะตองกําหนดไวดวยวา
แหลงของขอมูลนั้นสามารถหาไดจากที่ใด 

10)  ลักษณะของรอบระยะเวลาการนําเสนอดัชนีวัดผล  (periodicity of KPI 

presentation i.e. annually, semi – annually, monthly, bi-monthly, daily, year to date)  ในการจัดทํา
ดัชนีวัดผลนั้นจะตองมีการนําเสนอโดยอาศัยรอบระยะเวลาอยางไร เชน  ดัชนีวัดผลบางตัวอาจจะ
นําเสนอขอมูลในลักษณะ รายวัน รายสัปดาห  รายเดือน  รายไตรมาส หรือ รายป 

11)  หนวยที่ใชในการวัด เชน รอยละ บาท เหรียญ ช้ิน น้ําหนัก เปนตน  (unit of 

measure i.e %, ฿, etc) 

12)  ผูที่รับผิดชอบในการบรรลุเปาหมาย (target meeting responsibility) 

13)  ผูที่รับผิดชอบในการกําหนดเปาหมาย (target setting responsibility)  ซ่ึงสวน
ใหญมักจะเปนผูที่เปนผูบังคับบัญชาของผูที่รับผิดชอบในการบรรลุเปาหมาย สาเหตุที่ตองมี 
การแยกหนาที่ออกไวอย างชัด เจน  เนื่องจากถา ผูที่ รับผิดชอบในการกําหนดเปาหมาย 

และผูที่ รับผิดชอบในการบรรลุเปาหมายเปนคนๆ  เดียวกันก็อาจจะเกิดปญหาในเรื่องของ 

ความเหมาะสมของเปาหมายได 
14)  ขอมูลของดัชนีวัดผลนั้นในรอบ 3 ปที่ผานมา (baseline data 3 years)  

การกําหนดขอมูลของดัชนีวัดผลในอดีตจะทําใหการกําหนดเปาหมายเปนไปดวยความสะดวกขึ้น 

  15)  เปาหมายที่ตองการที่จะบรรลุ 3 ป ลวงหนา (target 3 years)  

  16)  ดัชนีวัดผลจะเปนสีเขียวเมื่อ (this KPI will be green when)  โดยปกติในการ
กําหนดดัชนีวัดผลจะตองมีการกําหนดชวงของการเปนสีตางๆ ไวดวย ซ่ึงสีที่ใชในสวนใหญ 
จะประกอบดวย สีเขียว (แสดงวาผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว) สีเหลือง (แสดงวา
ผลการดําเนินงานอยูในเกณฑที่นาเปนหวง) และสีแดง (แสดงวาผลการดําเนินงานอยูในเกณฑ
อันตราย) ดังนั้นจึงตองกําหนดดวยวาดัชนีวัดผลแตละตัวจะเปนสีเขียวเมื่อไหร  ซ่ึงโดยปกติจะมี
ทางเปนไปไดอยู 3 ประการไดแก 
     (1)  เขียวเมื่อสูงกวาเปาหมาย (actual met above plan) เชนยอดขายของบริษัท
จะเปนสีเขียวเมื่อสูงกวาเปาที่กําหนดไว 
     (2)  เขียวเมื่อต่ํากวาเปาหมาย (actual met below plan) เชนตนทุนของบริษัท 

จะเปนสีเขียวเมื่อต่ํากวาเปาหมายที่กําหนดไว 
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     (3)  เขียวเมื่ออยูระหวางกลาง  (actual met between plan)  เชน  จํานวนบุคลากร
ในบริษัทตองมีจํานวนที่เหมาะสมไมมากหรือนอย 

   17)  ชวงระยะไหนที่ดัชนีวัดผลจะเปนสี แดง เหลือง เขียว (where will the 

indicators be red / yellow / green)  นอกเหนือจะกําหนดชวงที่ดัชนีวัดผลเปนสีเขียวแลว ยังตอง
กําหนดชวงระยะตางๆ ที่ผลของดัชนีวัดผลนั้นเปนสีเขียว เหลือง และแดง ดวย เชน ถาดัชนีวัดผล
คือ อัตราการเติบโตของยอดขายเทียบกับปที่ผานมา โดยมีเปาหมายที่ 10 เปอรเซ็นต  ดัชนีวัดผล 

จะเปนสีเขียวเมื่ออัตราการเพิ่มขึ้นของยอดขายสูงกวา 10 เปอรเซ็นต  เปนสีเหลืองเมื่ออัตรา 
การเติบโตเทากับ 10 เปอรเซ็นต และเปนสีแดงเมื่ออัตราการเติบโตต่ํากวา 10 เปอรเซ็นต  เปนตน 

   18)  ผูที่รับผิดชอบดานขอมูล (data maintenance) เปนการกําหนดผูที่รับผิดชอบ
ในการจัดหา จัดเก็บ และทําใหขอมูลของดัชนีวัดผลนั้นๆ มีความทันสมัยอยูตลอดเวลา 

 

2.7  การดําเนินงานของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
 
2.7.1   ประวัติความเปนมาของ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)  

 ประวัติความเปนของการใชโทรศัพทเร่ิมตน (www.tot.co.th)  โทรศัพท 
ถูกประดิษฐขึ้นเปนครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกา  โดย  Alexander  Graham Bell   เมื่อป   
ค.ศ.1876  (พ.ศ.2419)  ระบบโทรศัพทประกอบดวยเครื่องโทรศัพท 2 เครื่อง วางหางกัน โดยมี 
สายไฟฟาเชื่อมตอระหวางเครื่องทั้ง 2  ใหสามารถสื่อสารถึงกัน  อาศัยหลักการของการเปลี่ยน
สัญญาณเสียง  เปนสัญญาณไฟฟา   สงไปตามสายไฟฟา   เมื่อถึงปลายทางสัญญาณไฟฟา 
จะถูกเปลี่ยนเปนสัญญาณเสียงตามเดิมในขณะนั้นยังไมมีชุมสายโทรศัพท 

 โทรศัพทเปนคํามาจากภาษาอังกฤษวา  Telephone  ซ่ึงมาจากภาษากรีก  2  คํา  
คอื  Tele  แปลวา  “ไกล”  และ Phone  แปลวา  เสียง รวมหมายถึง เสียงในที่ไกล 

 โทรศัพทถูกนํามาใชเปนครั้งแรกในประเทศไทย   ตรงกับรัชสมัยพระบาท 

สมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ 5 แหงกรุงรัตนโกสินทร  ในป พ.ศ. 2424  โดยสมเด็จ 

พระราชปตุลาบรมวงศาภิมุข  เจาฟาภาณุรังสีสวางวงศ   เจากรมกลาโหม ในขณะนั้นไดทรงดําริ 

นําวิทยาการดานการสื่อสารดวย  โทรศัพทเขามาใชเปนครั้งแรก  โดยทดลองนําเครื่องโทรศัพท 
มาติดตั้งที่กรุงเทพฯ  และที่ปากน้ํา  จังหวัดสมุทรปราการ  อาศัยสายโทรเลขที่กรมกลาโหม 

สรางขึ้นสายแรก  คือ กรุงเทพฯ สมุทรปราการ  เพื่อแจงขาวเรือเขาออกระหวางกรุงเทพฯ  

กับสมุทรปราการ   ตอมามีการจัดตั้งกรมโทรเลขขึ้นในป  2426 และเปนผู รับผิดชอบงาน 

ดานโทรศัพทดวย 
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 ตอมาในป พ.ศ. 2450  มีการตั้งชุมสายโทรศัพทแหงแรก  ติดตั้งระบบโทรศัพท
ไฟกลางใชพนักงานตอ  (Central Battery : CB)  ชุมสายโทรศัพทระบบแรกที่ถูกผลิตขึ้นมาเปน
ชุมสายกึ่งอัตโนมัติ  การติดตอตองผานพนักงาน ผูซ่ึงทําหนาที่ตอสายระหวางผูเชาทั้ง  2 ทาง  

โดยติดตั้งที่โทรศัพทกลางวัดเลียบ 

 ในป พ.ศ. 2465  เพิ่มชุมสายโทรศัพทแหงที่สอง กิจการโทรศัพทเจริญกาวหนา
มากขึ้น  มีการติดตั้งโทรศัพทกลางขนาด  900 เลขหมาย  ที่บริเวณไปรษณียกลาง  ต.บางรัก   

เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนยิ่งขึ้นเรียก  “โทรศัพทกลางบางรัก” 

 ในป พ.ศ. 2470  มีการวางเคเบิลเชื่อมตอวัดเลียบ-บางรัก  ผูเชาเพิ่มจํานวนเปน 

1,422  เครื่อง  จึงตองเพิ่มโทรศัพทกลางวัดเลียบบางรักขึ้นอีกแหง  และในปนั้นไดทําการวางสาย
เคเบิลใตดิน เชื่อมระหวางโทรศัพทกลางทั้ง  2 แหง 

 ตอมาใหบริการโทรศัพททางไกล บริการโทรศัพทไดขยายขอบขายครอบคลุม 

พื้นที่กรุงเทพฯ  ธนบุรีและยังสามารถใชติดตอกับ จ.สมุทรปราการ  จ.นนทบุรี และ จ.นครปฐม 

ในป  พ.ศ. 2471 

 พ.ศ. 2478  เร่ิมใชชุมสายระบบ Step By Step  กระทรวงพาณิชยและคมนาคม   

โดยพลเอกพระเจาบรมวงศเธอ  กรมพระกําแพงเพชร อัครโยธิน  ไดส่ังซ้ือเคร่ืองชุมสายโทรศัพท
ระบบอัตโนมัติ  Step By Step  จากประเทศอังกฤษเปนชุมสายโทรศัพทระบบแรกที่ผูเชาสามารถ
หมุนหนาปดถึงกันไดโดยตรง  ทําการติดตั้งที่โทรศัพทกลางวัดเลียบ 2,300 เลขหมาย  และ
โทรศัพทกลางบางรัก 1,200 เลขหมาย  เปดบริการครั้งแรก เมื่อ 24 กันยายน 2480  และเพิ่ม
ชุมสายโทรศัพทกลางขึ้น  2 แหง  คือ  ชุมสายเพลินจิต และ ชุมสายสามเสน 

 พ.ศ. 2480  ติดตั้งใชชุมสายอัตโนมัติคร้ังแรก เวลา  0.01 น. ของวันที่ 26 กันยายน 

2480  ไดมีการตัดเปลี่ยนเลขหมาย  และเปดใชชุมสายอัตโนมัติเปนครั้งแรก  เปลี่ยนเครื่องโทรศัพท
เปนหนาปดแบบหมุน  กําหนดเลขหมาย 5 ตัว ใหกับผูเชา ใหสามารถหมุนตัวเลขติดตอถึงกัน 

ไดเอง โดยไมตองผานพนักงานตอสาย 

 พ.ศ. 2497  สถาปนาเปนองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย  24 กุมภาพันธ  
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระบรมราชโองการให ตราพระราชบัญญัติ 
จัดตั้งองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย  เปนรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม   โดยแยกจาก
กองชางโทรศัพท  กรมไปรษณียโทรเลข  ใหบริการโทรศัพท ในเขตนครหลวง ประกอบดวย 

ชุมสายวัดเลียบ  ชุมสายบางรัก  ชุมสายเพลินจิต และชุมสายสามเสน  พนักงาน 732  คน ทรัพยสิน 

50  ลานบาท  ตลอดระยะเวลาที่ผานมาไดขยายโทรศัพทพื้นฐานและบริการตางๆ  อีกมากมาย  

จนเมื่อวันที่  31 กรกฎาคม 2545  องคการโทรศัพทไดแปรรูปรัฐวิสาหกิจเปนบริษัท  ที โอที จํากัด 

(มหาชน)  
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2.7.2   วิสัยทัศน  พันธกิจ  ยุทธศาสตร  กลยุทธ (www.tot.co.th.) 
 1)  วิสัยทัศน 
  มุงมั่นเปนบริษัทโทรคมนาคมชั้นนําดวยนวัตกรรมใหม   พรอมมอบ 

ความพอใจสูงสุดแกลูกคา 
 2)  พันธกิจ 

  (1)   มุงมั่นเปนบริษัทโทรคมนาคมชั้นนํา 
  (2)   สรางสรรคผลิตภัณฑที่มีคุณภาพดวยนวัตกรรมใหม 
  (3)   เขาใจ และสงมอบบริการที่ลูกคาพึงพอใจสูงสุด  

 3)  คานิยมรวม 

  (1)   ลูกคาสําคัญที่สุด 

  (2)   คุณภาพระดับสากล 

  (3)   สรางสรรคส่ิงใหม 
  (4)   ตอบสนองอยางรวดเร็ว 

  (5)   ริเร่ิมและพัฒนาตนเอง 

  (6)   ทํางานรวมกันเพื่อองคกร 

  (7)   รับผิดชอบตอตนเอง เพื่อนรวมงานและองคกร 

  (8)   ซ่ือสัตยและโปรงใส 

 4)  ยุทธศาสตร 
ยุทธศาสตรที่  1  สรางมูลคาเพิ่มใหผูถือหุนในระยะยาว 

ยุทธศาสตรที่  2  สรางความพึงพอใจเหนือความคาดหวังและมีความสมัพันธ
อันดีกับลูกคา 

ยุทธศาสตรที่  3  ทําการตลาดเชิงรุกเพื่อการสงมอบสินคา/บริการที่ดีทีสุ่ด 

ใหแกลูกคา 
ยุทธศาสตรที่  4  เปนศูนยรวมการใหบริการ Multimedia Content and 

Application 

ยุทธศาสตรที่  5  เครือขายทันสมัยรองรับบริการไดทุกรูปแบบและเขาถึง 

ทุกชมชน 

ยุทธศาสตรที่  6  บริการกาวไกลเชื่อมโยงโลกไรพรหมแดน 

ยุทธศาสตรที่  7  3G เทคโนโลยีเหนือระดับสําหรับชีวิตยคุใหม 
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ยุทธศาสตรที่  8  สรางสรรคนวัตกรรมการใหบริการอยางไรขีดจํากัด 

เพื่อสนองตอบตอวิถีชีวิตสมัยใหม 
ยุทธศาสตรที่  9  เขาสูการเปนองคกรอัจฉริยะ 

2.7.3  สินคาและบริการ    

 1)  Caller ID  ดวยบริการ TOT Caller ID  หรือ โทรศัพทบานโชวเบอรจาก 

บริษัท ที โอ ที  จํากัด (มหาชน)  TOT Caller ID  เปนบริการเสริมสําหรับโทรศัพทบาน เฉพาะ 

หมายเลขของ  บริษัท ทีโอที และไมวาลูกคาจะอยูที่บาน หรือท่ีทํางานเมื่อมีสายเรียกเขาหมายเลข
โทรศัพทจะปรากฏบนหนาจอทันที  ซ่ึงลูกคาสามารถบันทึกหมายเลขโทรศัพทพรอมชื่อ และ 

วัน เวลา  ของทุกสายที่เรียกเขา และโทรออกไดในการเปดใหบริการดังกลาว 

 2)  บริการติดตั้งโทรศัพทใหม  บริการติดตั้งโทรศัพทใหม เลขหมายของบริษัท  

ทีโอที จํากัด (มหาชน)  ผูสนใจจะขอใชบริการติดตั้งโทรศัพทบาน หรือที่ทํางานสามารถแจง 

ความจํานงขอใชบริการไดที่สํานักงานบริการโทรศัพทที่อยูในพื้นที่ 
 3)  บริการเสริมพิเศษ SPC  บริการเสริมที่บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)  เปด

ใหบริการ เพื่อความสะดวกรวดเร็วและประสิทธิภาพของโทรศัพทบาน 

  (1)  บริการโอนเลขหมาย (Call Forwarding) 

  (2)  บริการโทรเขาซ้ําอัตโนมัติ (Automatic Call Repetition) 

  (3)  บริการยอเลขหมาย (Abbreviated Dialing) 

  (4)  บริการสนทนา 3 สาย (Conference Call) 

  (5)  บริการเลขหมายดวน (Hot Line) 

  (6)  บริการรับสายเรียกซอน (Call Waiting) 

  (7)  บริการจํากัดการโทรออก (Outgoing Call Barring) 

 4)  บริการจัดกลุมเลขหมาย  รูปแบบหนึ่งของบริการที่ธุรกิจของคุณจะไมพลาด
การติดตอเพียงหนวยงานของคุณมีเลขหมายโทรศัพทอยางนอย  3 เลขหมาย และมักมีการใชงานอยู
ตลอดเวลา  

 5)  Y-Tel  1234 โทรทางไกล ราคาประหยัด   

  โทรศัพททางไกลดวยคาโทรศัพทที่ประหยัดกวาเดิม 30-70%  ขึ้นอยูกับ 

ระยะทางและเวลาที่ใชบริการ  Y-Tel  1234   บริการโทรศัพททางไกลราคาประหยัด เปนบริการ
โทรศัพททางไกลอัตโนมัติโดยใชเทคโนโลยี IP Telephone มาพัฒนาและปรับใชกับระบบ
โทรศัพทพื้นฐาน ใหสามารถโทรทางไกลไดประหยัดกวาเดิม   (บริษัท ทีโอที จํากัด,  2549,  

ออนไลน)  
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 6)   บริการเสริมพิเศษสําหรับ  Free Phone 

  (1)   การตรวจสอบรหัสสวนตัว (Authorization Code)  เปนบริการพิเศษ 

ของระบบที่ทําหนาที่ตรวจสอบความถูกตองของรหัสสวนตัว (PIN)  ของผูเรียกกอนที่จะอนุญาต
ใหเรียกไปยังเลขหมายปลายทางของสมาชิก 

  (2)   การกําหนดเสนทางการเรียกโดยอัตโนมัติ (Origination Depending 

Routing)  เปนบริการพิเศษของระบบ  ที่ยอมใหสมาชิกกําหนดเสนทางการเรียกโดยอัตโนมัติ   
โดยสมาชิกจะตองกําหนดเงื่อนไขตามรหัสของพื้นที่ หรือเลขหมายตนทาง 

  (3)   การกําหนดเสนทางการเรียกตามที่ผูเรียกเลือก (Origination User 

Prompter)  เปนบริการพิเศษของระบบ ที่ใหสมาชิกสามารถกําหนดเสียงตอบรับ (Announcement) 

เพื่อแจงใหผูเรียกเลขหมายปลายทางตามที่ตองการติดตอหลังจากนั้นระบบจะตอไปยังเลขหมาย
ปลายทางตามที่ผูเรียกเลือก 

  (4)   การกําหนดเปอรเซ็นตการรับการเรียก (Call Distribution)  เปนบริการ
พิเศษของระบบที่ยอมใหระบบจัดแบงจํานวนการเรียกที่เรียกเขามายังเลขหมายของสมาชิก  

(IN  Number)  ออกไปยังเลขหมายปลายทางของสมาชิกตามเปอรเซนตที่กําหนดในกรณีที่สมาชิก 

มีเลขหมายมากกวา  1 เลขหมาย 

  (5)   การกําหนดเสนทางการเรียกตามวันและเวลา(Time Depending Routing) 

เปนบริการพิเศษของระบบที่ยอมใหสมาชิกกําหนดเวลาที่จะรับการเรียก ตามวันและเวลา 
  (6)   การเรียกไปยังเลขหมายปลายทางอื่น (Call Forwarding)  เปนบริการ

พิเศษของระบบที่ยอมใหสมาชิกกําหนดใหการเรียกครั้งนั้น เรียกไปยังเลขหมายปลายทางอื่น  

ในกรณีเลขหมายปลายทางนั้นไมวาง (Busy) หรือไมมีผูรับสาย (No Answer) 

  (7)   การกําหนดจํานวนการเรียกที่เขามาพรอมๆ กัน (Call Limiter)  เปน
บริการพิเศษของระบบที่ยอมใหสมาชิกกําหนดจํานวนสูงสุดของการเรียกที่เรียกเขามายังเลขหมาย
ปลายทางของสมาชิกพรอมๆ กัน  ในกรณีที่จํานวนเกินกวาที่กําหนดระบบจะตอการเรียก 

ไปยังปลายทางอื่นที่สมาชิกกําหนดไวลวงหนา 
  (8)   การกําหนดใหผูเรียกเขาคิว (Call Queuing) เปนบริการพิเศษของระบบ 

ที่ยอมใหสมาชิกกําหนดจํานวนการเรียกที่จะใหเขาคิว  เมื่อเลขหมายปลายทางของสมาชิกไมวาง 

ซ่ึงระหวางที่รอคิวระบบจะมีเสียงตอบรับวากําลังจะเขาคิว และจะตอไปยังปลายทางโดยอัตโนมัติ
ตามลําดับคิวเมื่อเลขหมายของสมาชิกวาง 

  (9)   การกําหนดรูปแบบการเรียกตามสั่ง (Command Routing)  เปนบริการ
พิเศษของระบบที่ยอมใหสมาชิกกําหนดรูปแบบของการเรียกไดสูงสุด 10 รูปแบบ กําหนดไว 
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ลวงหนา และสมาชิกสามารถเปลี่ยนรูปแบบการเรียกไดตามตองการ  โดยวิธีการโทรเขามายังระบบ
และดําเนินการตามที่ระบบแนะนํา 

 7)   One Number  จดจํางายเลขหมายเดียว หากธุรกิจของทานมีสํานักงาน หรือ
สาขาหลายๆ  แหง  ทานประชาสัมพันธเลขหมายโทรศัพทของสํานักงานหรือสาขาเหลานั้นได 
โดยใชบริการเลขหมายเดียว จะทําใหเครื่องโทรศัพทในสํานักงาน หรือสาขาทุกแหง มีเลขหมาย
สําหรับเรียกเขาเดียวกันทั้งหมด และเมื่อลูกคาของทานเรียกเขาเลขหมายนี้ผูเรียกจะถูกตอไปยัง
สํานักงาน หรือสาขาที่ใกลที่สุดโดยอัตโนมัติ รูปแบบเลขหมาย 1-401-XXXXXX 

 8)   TOT Postpaid  เปนบริการบัตรโทรศัพทที่ใชกับเครื่องโทรศัพทธรรมดา  
หรือโทรศัพทสาธารณะชนิดกดปุม  (Dial Tone Multi Frequency : DTMF)  เพื่อเรียกไปยัง 

เลขหมายปลายทางตางๆ  โดยใชรหัสมีลักษณะคลายกับบริการ  PIN Phone 108  แตกตางกัน 

ที่บัตร TOT Postpaid  จะตองสมัครใชบริการโดยภาระคาใชบริการที่เกิดขึ้นจากการใชบัตร 

จะเรียกเก็บจากเลขหมายโทรศัพทพื้นฐาน ที่กําหนดใหเรียกเก็บเงินคาใชบริการ  ซ่ึงผูใชบริการ
สามารถเรียกไปยังเลขหมายปลายทางตางๆ  ไดโดยที่ไมมีขอจํากัดวาเลขหมายที่ใชโทรออกนั้น  

จะจํากัดการเรียกทางไกลหรือการเรียกโทรศัพทเคลื่อนที่ไวก็ตาม  

 9)   Private net  เปนบริการที่ชวยลดคาใชจายโทรศัพทของเลขหมายในกิจการ 

ทั่วประเทศดวยการเหมาจายคาบริการในลักษณะของกลุมเลขหมายโทรเลขหมายในกลุม  สามารถ
แชรคาบริการ  จํานวนครั้งในการโทรทองถ่ิน และจํานวนนาทีในการโทรทางไกลรวมกันได 
สําหรับคาบริการจะเรียกเก็บที่เลขหมายเดียว   นอกจากนี้ยังชวยควบคุมการใชโทรศัพทโดย
สามารถกําหนดใหเลขหมายในกลุมบางเลขหมายระงับการโทรออกไปยังเลขหมายปลายทางทั่วไป  

แตยังสามารถโทรติดตอกับเลขหมายภายในกิจการสาขาไดทั่วประเทศ   

 10)  Pin Phone 108  ในบัตร Pin Phone  จะมีรหัสตัวเลข 14  หลัก ใชติดตอ 

ปลายทางที่ใดก็ไดไมจํากัด  แมเครื่องโทรศัพทจะล็อคการโทรทางไกลไว  เพราะเครื่องที่ใช 
ในการโทรจะไมตองเสียเงิน  จะหักจากมูลคารหัสของผูถือบัตร Pin Phone 

 11)  บริการ  I-Box 1278 (บริษัท ทีโอที จํากัด. 2549 : ออนไลน) 
  (1)   บริการรับฝากขอความ (Voice & Fax Mailbox) 

  (2)   บริการสงขอความ (Voice & Fax Messaging) 

  (3)   บริการรับขอความเสียงทาง  e-mail (Voice to e-mail) 

  (4)   บริการรับโทรสารทาง  e-mail (Fax to e-mail) 

 12)  โทรศัพทเคลื่อนที่ 
  โทรศพัทเคล่ือนที่ระบบ 470 MHz หรือ Cellular 470  เปนโทรศัพทเคล่ือนที่

ระบบแรกที่นําเขามาใชในประเทศไทย  ใหบริการโดยใชเทคนิคของเซลลูลาร  คือ  การแบงพื้นที่
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บริการเปนพื้นที่เล็กๆ  เรียกวา  เซลล (Cell)  สงสัญญาณความถี่ดวยกําลังต่ํา เพื่อปองกันการรบกวน
ในแตละเซลลจะมีอุปกรณรับ-สงสัญญาณ  ตั้งอยูที่สถานีฐานตอเขากับชุมสายโทรศัพทเคลื่อนที่
และตอเขากับโครงขายโทรศัพทหลัก  (Public Switched Telephone) Cellular 470  มีกําลังสง 

สูงและมีรัศมีการติดตอกวางไกลสูงสุด  เนื่องจากมีสถานีโครงขายติดตั้งครอบคลุมถนนสายหลัก  

และพื้นที่ตางๆ  ทั่วประเทศ เสียงทุกเสียงที่ถูกถายทอดสัญญาณผานเครื่อง Cellular 470 จึงมี 
ความชัดตอเนื่องตลอดระยะการเดินทาง  แมในทองที่ทุรกันดาร แนวชายแดน หรือทะเลฝงอาวไทย
และทะเลอันดามันบางสวน 

 13)  โทรศัพทเคลื่อนที่ระบบดิจติอล ยานความถี่ 1900 MHz 

  โทรศัพทเคลื่อนที่ระบบดิจิตอล ยานความถี่ 1900 MHz  ซ่ึงสามารถพัฒนา 
การใหบริการไปสูเทคโนโลยี 3G ในอนาคตได ดําเนินกิจการโดย Thai Mobile  ซ่ึงเปนการ
ใหบริการรวมกันระหวางบริษัท ที โอ ที จํากัด (มหาชน) และการสื่อสารแหงประเทศไทย 

ผูใชบริการสามารถใชบริการผานโครงขาย Thai Mobile  ซ่ึงเชื่อมตอกับโครงขายของผูใหบริการ 

รายอ่ืน  สามารถโทรเขาและเรียกออกไดกับโทรศัพททุกเครื่องทุกระบบในอนาคตมีการพัฒนา
โครงขายสูโทรศัพทเคลื่อนที่ ยุคที่ 3 หรือ 3G  ซ่ึงเปนเทคโนโลยีที่มีบริการหลากหลาย  พรอม 

รองรับการใหบริการ Multimedia  สามารถเชื่อมโยงกับอุปกรณส่ือสารอื่นๆ  ทําใหส่ือสารถึงกันได
อยางไรขอบเขต รับ-สง  e-mail  และรับสายและโทรออกไดพรอมกัน 

 14)  บริการขอมูล 

  Leased Line  เปนเครือขายสวนบุคคลใชสําหรับการติดตอส่ือสารดวย
เทคโนโลยีใยแกวนําแสงรับ-สงสัญญาณ ภาพ เสียง และขอมูล ระหวางสถานที่ 2 แหง สามารถ 

ติดตอถึงกันไดอยางสะดวก รวดเร็ว แมนยํา และปลอดภัยจากการละเมิดขอมูล และยังสามารถ 

เลือกใชความเร็วในการรับ-สงได  ตามความตองการและลักษณะการใชงานตั้งแตความเร็ว  

9.6 Kbps  จนถึงความเร็ว 155 Mbps  ตามมาตรฐานของ ITU โดยมีศูนยควบคุมการทํางานของ
โครงขายดวยระบบคอมพิวเตอร (http://intra.tot.or.th.) 

  Leased Line  ใชงานตามความเหมาะสมของประเภทธุรกิจ  คือ 

  (1)   ธุรกิจขนาดเล็ก มีความตองการควบคุมคาใชจาย เพราะเปนบริการ 

แบบคาใชจายคงที่เหมาจาย   

  (2)   ธุรกิจประเภทการเงินการธนาคาร  และธุรกิจที่ตองการรับ-สงขอมูล 

เปนปริมาณมาก ใช Leased Line  ในการเชื่อมโยงโครงขายจากศูนยขอมูลหลักไปยังสาขายอยตางๆ 

ไมวาจะเปนระบบ  (Local Area Network : LAN) (Wide Area Network : WAN) 
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  (3)   การถายทอดสดรายการโทรทัศนเปนการรับสงสัญญาณภาพ เสียง  

และขอมูลดวยชองสัญญาณที่มีความกวาง  (Bandwidth)  ภายใตโครงขายใยแกวนําแสง  ซ่ึงคุณภาพ
ในการรับสงจะมีความรวดเร็วตอเนื่องไมมีการ Delay 

  (4)   ธุรกิจประเภทผูใหบริการอินเทอรเน็ตธุรกิจ e-Commerce  สามารถ 

รับ-สงสัญญาณภาพ  เสียง และขอมูล  ดวยความเร็วสูง สามารถรับสงขอมูลไดพรอมกันถึง 30 User 

โดยใชเลขหมายโทรศัพทเพียงเลขหมายเดียว 

 15)  โครงการเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อโรงเรียน 

  เครือขายอินเทอรเน็ต  เปนเครือขายที่เช่ือมโยงเครือขายคอมพิวเตอรทั่วโลก  

เพื่อใหผูใชสามารถติดตอส่ือสารแลกเปลี่ยน ขอมูล ความรู ไดอยางสะดวกรวดเร็ว ทําให 
การขยายตัวของอินเทอรเน็ตเปนไปอยางกวางขวาง  เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงกลายเปนเทคโนโลยี
ที่มีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศ  ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง  ในปจจุบัน
ประเทศไทยยังขาดบุคลากรที่มีความรู  ความเขาใจในเทคโนโลยีสารสนเทศ   จึงตองมีการเตรียม
ความพรอม เพื่อที่จะสรางศักยภาพของประเทศไทย  ใหสามารถแขงขันกับประเทศตางๆ  

ทั่วโลกได   เมื่อวันที่  1  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2541  เปนตนมา  โครงการเครือขายคอมพิวเตอร 
เพื่อโรงเรียนไทย ไดรับพระมหากรุณาธิคุณ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี 
ทรงมีพระบรมราชานุญาตใหโรงเรียนตางๆ  ทั่วประเทศติดตอเครือขายอินเทอรเน็ตผานศูนย
ออนไลน เครือขายกาญจนาภิเษก เลขหมายพระราชทาน 1509  เพื่อเปนการพัฒนาคุณภาพ 

ของการศึกษาของเยาวชนไทย และลดความเหลื่อมลํ้าของโอกาสทางการศึกษา  โดยเริ่มตน 

ที่ระดับมัธยมศึกษา  ใชประโยชนจากเครือขายคอมพิวเตอร หรืออินเทอรเน็ตในการศึกษา เรียนรู 
ประเทศไทยถือไดวา เปนประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียที่มี เครือขายคอมพิวเตอรโรงเรียน  

เปดโอกาสใหโรงเรียนมัธยมทั่วประเทศสามารถเขาถึงเครือขายอินเทอรเน็ตไดอยางทั่วถึงและ 

เทาเทียมกัน  ในอัตราคาโทรศัพทคร้ังละ 3 บาททั่วประเทศ  ไดรับความรวมมือจากหลายหนวยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชน ถือเปนโครงการที่ดําเนินการตอบสนองรัฐธรรมนูญ มาตรา 78 รัฐตอง
กระจายอํานาจใหทองถ่ินพึ่งตนเอง และตัดสินใจในกิจการทองถ่ินไดเอง พัฒนาเศรษฐกิจทองถ่ิน 

และระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ  ตลอดทั้งโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศใหทั่วถึง  

และเทาเทียมกันทั่วประเทศ (www.tot.co.th.) 

 16)  โทรศัพทพื้นฐานนอกขายสาย (Wireless Local Loop : WLL) โทรศัพท 
พื้นฐานที่ ทีโอที  ติดตั้งใหบริการกับผูอยูนอกพื้นที่บริการโทรศัพท  ใชอุปกรณวิทยุเชื่อมโยง 

แทนการใชคูสาย การติดตั้งสะดวกรวดเร็ว  ผูใชบริการจะไดรับเลขหมายแบบโทรศัพทธรรมดา
และสามารถใชงานไดเหมือนการใชงานโทรศัพทพื้นฐานทั่วไป  ทั้งยังเชื่อมตอกับเครื่องโทรสาร 
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ได ติดตอใชบริการไดที่ ศูนยบริการลูกคา ทีโอที ในภูมิภาค หรือสอบถาม TOT Contact Center 

1100   

 17)  บริการเสริม Fixed line  (Short Message Service : SMS)  บริการเสริมบน 

โครงขายโทรศัพทประจําที่ เปนการรับสงขอความสั้นระหวางผูรับและผูสง ดวยการพิมพขอความ
ที่ตองการสงบนแปนพิมพพิเศษของเครื่องโทรศัพท  (เฉพาะรุน)  และสงไปยังเลขหมายปลายทาง 

SMS รับสงขอความไดหลากหลายรูปแบบ  

  (1)   รับสงขอความระหวางโทรศัพทบาน – โทรศัพทบาน 

  (2)   รับสงขอความระหวางโทรศัพทบาน – โทรศัพทเคลื่อนที่           
  (3)   รับสงขอความระหวางโทรศัพทบาน – โทรสาร (FAX)  

  (4)   รับสงขอความระหวางโทรศัพทบาน – e-mail  

  (5)   เครื่องโทรศัพท SMS กับ ผูใหบริการขอมูล (Content)  

 18)  TOT Net Phone บริการบัตรโทรศัพทพรอมอินเทอรเน็ต  ซ่ึงเปน Prepaid 

Card  ที่สามารถใหบริการโทรศัพททางไกลราคาประหยัด โดยมีอัตราคาโทรนาทีละ 2 บาท 

ทั่วประเทศ  โดยไมคิดตามระยะทาง สามารถใชโทรไดทั้งจากโทรศัพทประจําที่และโทรศัพท
สาธารณะของ ทีโอที  รวมถึงการใชบริการอินเทอรเน็ต ทั้งในและตางประเทศ  ดวยอัตรา 
สุดประหยัด  เพียงชั่วโมงละ  5 บาท  ทั่วประเทศ      

 19)  Personal Number Service  เปนบริการที่ผูสมัครสมาชิกจะมีเลขหมาย 

สวนบุคคล (Personal Number : PIN)  ซ่ึงใชในการติดตอส่ือสารและสามารถกําหนดเลขหมาย
โทรศัพทใดๆ  เปนเลขหมายสวนบุคคล (PIN)  เพื่อใชเปนเลขหมายรับโทรศัพทที่บอกใหผูอ่ืน 

โทรมาติดตอตัวเรา  เชน เลขหมายบาน  เลขหมายที่ทํางาน  เลขหมายมือถือ เปนตน  จากเดิม 

ที่จะตองลงทุกๆ  เลขหมายบนนามบัตร  เพื่อแจงใหผูอ่ืนโทรติดตอเราไดทุกสถานที่ สําหรับ 

บริการนี้  เพียงแตแจงเลขหมาย Follow Me  เพียงเลขหมายเดียว ทานกจ็ะไมพลาดการติดตอ  

แมวาทานจะไมมีเครื่องโทรศัพทอยูกับทานก็ตาม  โดยตัวทานเปนผูกําหนดเองวา เมื่อมีผูโทรติดตอ
ทานดวยเลขหมาย Follow Me  เขามาแลว จะใหไปดังที่เครื่องไหน (การคิดคาบริการในการเรียก
ของระบบจะคิดตามจริงจากผูเรียกไปยังผูรับ) (www.tot.co.th.) 

 หนาที่ความรับผิดชอบพื้นฐาน  ในทุกสวนงานตามโครงสรางบริษัท มีหนาที่
ความรับผิดชอบพื้นฐานที่ตองถือปฏิบัตินอกเหนือจากหนาที่หลักที่กําหนดไว  (http://intra. 

tot.or.th.)  ดังนี้ 
 1)   กําหนด  ประเมิน  และบริหารจัดการความเสี่ยง การควบคุมภายใน  การรักษา

ความปลอดภัยของขอมูลที่รับผิดชอบการปองกันการทุจริต และการเตือนภัยในระบบงาน 
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 2)   จัดทําขอตกลงประกันคุณภาพบริการกับหนวยงานอื่น เพื่อกําหนดมาตรฐาน
คุณภาพการใหบริการ  การจัดทําดัชนีชี้วัดการประเมินผล และการดําเนินกิจกรรมปรับเปลี่ยน 

องคกรในสวนที่เกี่ยวของใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 3)   วางแผนความตองการกําลังคน การวิเคราะห และการประเมินโอกาส 

ของพนักงานในความรับผิดชอบ  ชวยเหลือในการสรางและพัฒนาโอกาสดังกลาว ใหสามารถ
ดําเนินการไดในทางปฏิบัติ  รวมทั้งใหการฝกอบรมที่เหมาะสม 

 4)   ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานดวยระบบคุณธรรม 

 5)   ติดตาม ตรวจสอบ วิเคราะห และประเมินผลการดําเนินงาน เพื่อนํามาใช 
ในการพัฒนา ปรับปรุงการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นอยางตอเนื่อง 

 6)   ปฏิบัติตามหนาที่ที่รับผิดชอบทั้งหมดใหสอดคลองและเปนไปตามหลักการ
ของการกํากับดูแลกิจการที่ดี และวิถีปฏิบัติเพื่อความเปนเลิศของบริษัท (TOT Way)  เพื่อสราง 

มูลคาเพิ่มใหแกบริษัท 

2.7.4  กระบวนการปฏิบัติงานของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)   

  เพื่อใหการดําเนินการดานสื่อสารโทรคมนาคมทุกประเภทของบริษัท ทีโอที จํากัด 

(มหาชน)  ในพื้นที่หรือตามที่ไดรับมอบหมาย  สามารถใหบริการประชาชน หนวยงานของรัฐ  

และธุรกิจภาคเอกชน  โดยใหบริการไดอยางมีคุณภาพทั้งการเชื่อมโยงกับจังหวัดตางๆ  ทั่วประเทศ  

และประเทศตางๆ ทั่วโลก  บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)  จึงแบงสวนความรับผิดชอบภายใน 

ออกเปน  3 กลุม ประกอบดวย 

  1)  กลุมยุทธศาสตรและอํานวยการ 

  2)  กลุมพัฒนาธุรกิจ  3)  กลุมการตลาดและบริการ 

 ในการศึกษาครั้ งนี้จะขอกลาวถึงกลุมพัฒนาธุรกิจ   ดานธุรกิจโครงขาย 

โทรคมนาคม   ในสวนติดตั้งและโยกยายอุปกรณระบบสื่อสัญญาณของบริษัท ทีโอที จํากัด 

(มหาชน) โดยมี นายวิศิษฐ  ชัญญานุวัตร   ดํารงตําแหนงผูจัดการสวนติดตั้งและโยกยายอุปกรณ
ระบบสื่อสัญญาณ ซ่ึงแบงความรับผิดชอบภายในออก  5 สวนงาน ดังนี้ 

  1)  ศูนยวางแผน  วิเคราะหและติดตามประเมินผล  มีพนักงานปฏิบัติงาน  จํานวน  

6 คน  มีนายประเนตร พานิช  ตําแหนงวิศวกร 7  รับผิดชอบในการดําเนินงาน โดยทางศูนย 
มีหนาที่การปฏิบัติงานดังตอไปนี้ 

(1)  วางแผน วิเคราะหและติดตามประเมินผล  และดําเนินงานดานงานติดตั้ง
โยกยาย ร้ือถอน และจัดสรรการใชงานระบบสื่อสัญญาณ  ระบบชุมสาย และอุปกรณที่ เกี่ยวของ
อ่ืนๆ ทุกพื้นที่ใหเพียงพอตอการใชงานและมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
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(2)   รวบรวมวิ เคราะหขอมูลการใชงาน   เสนอแนะการพัฒนาใหมี 
ประสิทธิภาพทันสมัย  เพียงพอตอความตองการของผูใชบริการ 

(3)  ติดตามศึกษาคนควาวิทยาการ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อนํามาใชงาน
และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการ 

(4)  จัดทําแผนงานรวมของสวนติดตั้งและโยกยายอุปกรณระบบโครงขาย  

เพื่อการขยายระบบสัญญาณและระบบชุมสายใหมีประสิทธิภาพ  และปริมาณเพียงพอตอ 

ความตองการใชงาน 

(5)  ประสานงานกับสวนงานที่เกี่ยวของจัดทําแผนงาน  ปรับปรุงสภาพ 

การใชงานโครงขายโทรคมนาคมใหเปนไปตามมาตรฐานการใหบริการ 

(6)  จัดทําประมาณการและใบสั่งงานของงบประมาณประจําปและงบสํารอง
กรณีจําเปนเรงดวน 

(7)   รวมดํ า เนินการในการวางแผน  ความตองการจํ านวนพนักงาน   

การวิเคราะหและการประเมินผลโอกาสของพนักงานในความรับผิดชอบ 

(8)  ใหความรวมมือและประสานงานกับสวนงานตางๆ ในเรื่องที่เกี่ยวของ 

เพื่อสงเสริม และสนับสนุนกิจการตางๆ ใหบรรลุเปาหมาย  และวัตถุประสงค 
(9)  งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

  2)  ศูนยปฏิบัติการอุปกรณวิทยุไมโครเวฟ  มีพนักงานปฏิบัติงานจํานวน  17  คน  

มีนายสทาน  เจียมจิตต   ตําแหนงวิศวกร 7 รับผิดชอบในการดําเนินงาน โดยทางศูนยมีหนาที่ 
การปฏิบัติงาน  ดังตอไปนี้ 
    (1)  ศึกษาติดตามความกาวหนาของเทคโนโลยีดานวิทยุไมโครเวฟ รวมทั้ง 

ขอมูลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ 

    (2)  กําหนดวิธีการรวมทั้งดําเนินการติดตั้งโยกยาย  ร้ือถอน  อุปกรณวิทยุ
ไมโครเวฟใหสอดคลองกับนโยบาย เปาหมาย และความตองการของสวนติดตั้งและโยกยาย
อุปกรณระบบโครงขาย รวมทั้งหนวยธุรกิจปฏิบัติการภาคตางๆ  

    (3)  ปรับปรุงพัฒนาศึกษาวิธีการทดสอบหลังการติดตั้งโยกยาย ร้ือถอนอุปกรณ
วิทยุไมโครเวฟ เพื่อใหมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับความตองการของลูกคา และดานระบบ
วิศวกรรมที่เกี่ยวของ 

     (4)  ดําเนินการคาดคะเนความตองการใชงานของอุปกรณวิทยุ  ไมโครเวฟ   

เพื่อวางแผนในการใชงานรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
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     (5)  บริหารการใชงานของอุปกรณวิทยุไมโครเวฟที่มีการใชงานอยู เดิม   

และที่จัดหาใหมใหสามารถใชงานไดอยางเหมาะสมกับความตองการ 

    (6)  ใหคําปรึกษาเพื่อแกปญหาที่เกี่ยวของกับการติดตั้งโยกยาย  ร้ือถอนวิทยุ
ไมโครเวฟ  รวมทั้งอุปกรณที่เกี่ยวของ 

    (7)  ดําเนินการตามหนาที่ ที่ไดรับมอบหมายใหเปนไปตามหลักการของ 

การกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)   

    (8)  งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

  3)  ศูนยปฏิบัติการอุปกรณมัลติเพล็กซ  มีพนักงานปฏิบัติงานจํานวน  17  คน   

มีนายราชัญ  บุญเจือจันทร  ตําแหนงวิศวกร 7 รับผิดชอบในการดําเนินงาน โดยทางศูนยมีหนาที่
การปฏิบัติงานดังตอไปนี้ 
     (1)  ติดตามคนควาวิทยาการ  และเทคโนโลยีที่ทันสมัย  เพื่อนํามาใชงานและ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการ 

    (2)  ติดตั้ง ร้ือถอน โยกยาย อุปกรณมัลติเพล็กซ ตามความตองการของผูใชงาน 

     (3)  ประสานงานกับสวนงานอื่น  ดานระบบสื่อสัญญาณเพื่อปรับปรุง
พัฒนาการใชงานอุปกรณมัลติเพล็กซใหเกิดประโยชนสูงสุด     

    (4)  จัดทําเอกสารแบบการติดตั้ง (as-built drawing) ใหถูกตองตามมาตรฐาน
งานติดตั้ง 

    (5)  รวบรวมขอมูล  วิเคราะห อุปกรณมัลติเพล็กซที่บริษัท ทีโอที  จํากัด  

(มหาชน) ใชงานทั้งหมด (โดยประสานงานกับสวนงานที่เกี่ยวของ) 

     (6)  เชื่อมโยง ยายวงจรตามความตองการใชงานใหกับสวนงานที่รองขอ 

     (7)  ดําเนินการตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายทั้งหมดใหเปนไปตามหลักการ 

ของการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)   

     (8)  งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

  4)  ศูนยปฏิบัติการอุปกรณเคเบิลใยแกวนําแสง  มีพนักงานปฏิบัติงานจํานวน   

11  คน  มีนายชูศักดิ์  สุสัมฤทธิ์  ตําแหนงวิศวกร 7 รับผิดชอบในการดําเนินงาน โดยทางศูนย 
มีหนาที่การปฏิบัติงานดังตอไปนี้ 
     (1)  ศึกษาติดตามความกาวหนาของเทคโนโลยีดานอุปกรณเคเบิลใยแกว 

นําแสง รวมทั้งขอมูลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ 

     (2)  วางแผนการติดตั้งโยกยายร้ือถอนอุปกรณเคเบิลใยแกวนําแสงให 
สอดคลองกับนโยบาย  เปาหมาย  และความตองการของสวนติดตั้งและโยกยายอุปกรณระบบ 

โครงขาย  
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    (3) จัดทําประมาณการและใบสั่งงานของงบประมาณประจําปและงบสํารอง
กรณีจําเปนเรงดวน 

    (4)  ใหคําปรึกษา เพื่อแกปญหาที่เกี่ยวของกับการติดตั้งโยกยาย  ร้ือถอน
อุปกรณเคเบิลใยแกวนําแสง  รวมทั้งอุปกรณที่เกี่ยวของ 

    (5)  รวบรวมวิเคราะหขอมูลการใชงานเคเบิลใยแกวนําแสงวางแผนในการใช
งานรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหมปีระสิทธิภาพ และสอดคลองกับความตองการของลูกคา 
    (6)  ประสานงานกับสวนงานที่ เกี่ยวของจัดทําแผนงานปรับปรุงสภาพ 

การใชงานโครงขายโทรคมนาคม   ดานระบบสื่อสัญญาณใหเปนไปตามมาตรฐานการใหบริการ 

    (7)  ดําเนินการตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายทั้งหมดใหเปนไปตามหลักการ 

ของการกํากับดูแลที่ดี เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับบริษัท ทีโอที จํากัด มหาชน   

    (8)  งานอื่นๆ  ท่ีไดรับมอบหมาย 

  5)  ศูนยปฏิบัติการถายทอดสื่อสัญญาณภาพและเสียง  มีพนักงานปฏิบัติงาน
จํานวน  21  คน  มีนายดุษฎี  ปวนศิริ   ตําแหนงนักบริหาร 9  รับผิดชอบในการดําเนินงาน  

โดยทางศูนยมีหนาที่การปฏิบัติงานดังตอไปนี้ 
    (1)  ติดตามอุปกรณเพื่อเชื่อมโยงวงจรในระดับ 34 เมกะบิทตอวินาที  เพื่อใช 
ในการถายทอดสัญญาณภาพและเสียง  

    (2)  ใหบริการถายทอดสัญญาณภาพและเสียงใหแกสถานีโทรทัศนตางๆ  

และใหการสนับสนุนการถายทอดสัญญาณภาพและเสียง การประชุมตางๆ ที่สําคัญระดับประเทศ 

และในงานพระราชพิธีตางๆ 

    (3)  ใหบริการเฉพาะกิจ  เชน  การประชุมตางสถานที่ และการเรียนการสอน 

โดยผานระบบถายทอดสดทางไกลผานจอภาพ (tv conference) 

    (4)  ออกแบบ  ตรวจสอบ ปรับปรุง และแกไขเหตุเสียอุปกรณส่ือสัญญาณ 

และอุปกรณแปลงสัญญาณและเสียงในเบื้องตน 

    (5)  วางแผนงานและจัดซ้ืออุปกรณส่ือสัญญาณเพื่อใหบริการขายสายแกพื้นที่ 
ที่อยูนอกขายสาย 

    (6)  จัดสรรอุปกรณส่ือสัญญาณ (multi access, multi channel, single channel, 

TDMA, WLL, microwave)  ใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของ  

    (7)  ติดต้ัง ร้ือถอน โยกยาย และปรับปรุงอุปกรณวิทยุนอกขายสาย (multi 

access, multi channel, single channel, TDMA, WLL, microwave)  ใหกับโทรคมนาคมตางๆ 

    (8)  ออกแบบ พรอมติดตั้งและโยกยายอุปกรณรับสงขอมูลความเร็วสูงใหกับ
อุปกรณวิทยุนอกขายสาย 
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    (9)   ใหขอมูล  และคําปรึกษาเกี่ ยวกับระบบสื่อสัญญาณใหกับสถานี 
โทรคมนาคมตางๆ 

    (10)  จัดทําปายขอมูลทางเดินในระดับสายตา (path profile) เพื่อเปนขอมูล 

ในการเชื่อมโยงอุปกรณวิทยุไมโครเวฟ  

    (11)  ใหการสนับสนุนระบบสื่อสัญญาณในกรณีเกิดปญหาเรงดวนใหกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของตางๆ  ทุกพื้นที่ 
    (12)  งานอื่นๆ  ที่ไดรับมอบหมาย 

 

2.8  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

 สุภาวดี   ทองจันทร (2543,  บทคัดยอ)   ศึกษาเรื่อง  “การออกแบบตัววัดผล 

การปฏิบัติงานเชิงดุลยภาพของสํานักงานบริการโทรคมนาคม สาขาเชียงใหม” โดยใชวิธีสัมภาษณ
ผูบริหารและหัวหนาหนวยงานตางๆ ของสํานักงานบริการโทรคมนาคม  สาขาเชียงใหม   เพื่อให
ทราบถึงวิสัยทัศน ภารกิจ  วัตถุประสงค กลยุทธ นโยบาย  นวัตกรรมและการเรียนรูตางๆ  

ผลการศึกษา  พบวา สํานักงานบริการโทรคมนาคม สาขาเชียงใหม มีวิสัยทัศนในการดําเนินงาน
สอดคลองกับวิสัยทัศนของการสื่อสารแหงประเทศไทย (กสท.)  หนวยงานการสื่อสารแหงชาติ 
พรอมที่จะเปนผูนําดานการสื่อสาร  เพื่อพัฒนาประเทศและมุงมั่นทุกวิถีทางที่จะนําเทคโนโลยี 
ที่ทันสมัยมาพัฒนาการบริการใหมีประสิทธิภาพสูงสุดเปนประโยชนตอประเทศชาติและประชาชน 

โดยภารกิจของสํานักงานบริการโทรคมนาคม สาขาเชียงใหม คือ การปฏิบัติงานดานโทรคมนาคม
ของการสื่อสารแหงประเทศใหเปนไปดวยความรวดเร็ว ถูกตองและประทับใจแกประชาชน  

อีกทั้งตองเพิ่มความสามารถในการทํากําไรไปพรอมๆ กับการพัฒนาทั้งทางดานเทคโนโลยี สถานที่ 
และบุคลากร  

 จักรชัย  บุตรศรีคุย  (2544,  บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง  “การวัดผลสําเร็จธุรกิจโดยระบบ 

วัดผลการปฏิบัติงานเชิงดุลยภาพ : กรณีศึกษา บริษัท ไทยเทเลโฟน แอนด เทเลคอมมิวนิเคชั่น 

จํากัด (มหาชน)  “โดยศึกษาแนวคิดการสรางระบบการผลการปฏิบัติงานเชิงดุลยภาพ และการ
นําไปใชเปนเครื่องมือในการบริหารเชิงกลยุทธตามหลักการ และทําการสัมภาษณพนักงานของ
บริษัท 

 บริษัท ไทยเทเลโฟนแอนดเทเลคอมมิวนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)  ไดนําระบบวัดผล 

การปฏิบัติงานเชิงดุลยภาพมาประยุกตใชเพื่อใหการกําหนดกลยุทธและเปาหมายมีความชัดเจน 
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โดยสรางระบบวัดผลการปฏิบัติงานเชิงดุลยภาพเปน 4  มุมตามหลักการ เปาหมายเชิงกลยุทธ 
ในแตละมุมมอง ไดแก 
  1)  ดานการเงิน เพื่อสรางผลกําไรกอนหักดอกเบี้ย คาเสื่อมราคา จายภาษี และ 

รายจายตัดบัญชี ใหได  4,000 ลานบาท ในป  2543 และ 5,300 ลานบาท ในป 2545 

  2)  ดานลูกคา เพื่อสรางความพึงพอใจในการใหบริการลูกคามากกวาคูแขง 25 

เปอรเซ็นต ในป 2543  และ 75 เปอรเซ็นต ในป 2545 

  3)  ดานกระบวนการภายในธุรกิจ เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีจิตสํานึกในการ
ใหบริการ มีการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ และเนนการทํางานเปนทีม 

  4)  ดานการเรียนรูและเติบโต เพื่อสรางมาตรฐานในการจัดเก็บขอมูล และ
ดําเนินการจัดเก็บขอมูลทั้งภายในและภายนอกที่จําเปนสําหรับการดําเนินธุรกิจ 

 ในการกําหนดตัววัดผลการปฏิบัติงาน  บริษัทไดทําการกําหนดเปาหมายยอยได 
แตละมุมมองกอน แลวจึงกําหนดตัววัดผลการปฏิบัติงานสําหรับแตละเปาหมายนั้น และเชื่อมโยง
กับระบบวัดผลการปฏิบัติงานเชิงดุลยภาพของบริษัท แลวประกาศเปาหมายเชิงกลยุทธและ 

ระบบวัดผลการปฏิบัติงานเชิงดุลยภาพทางอินเทอรเน็ตเพื่อใหแตละสวนงานใชเปนแนวทาง 

ในการกําหนดแผนปฏิบัติการและงบประมาณตอไป โดยกําหนดใหมีการรายงานผลการปฏิบัติงาน
ทุกเดือนและทบทวนกลยุทธเปนรายไตรมาส 

 ชูเกียรติ  ศิระเทพประไพ (2539,  บทคัดยอ)  ไดศึกษาเรื่อง “ประสิทธิผลการดําเนินงาน
ของหนวยแพทยเคล่ือนที่โรงไฟฟาแมเมาะ”  โดยศึกษาจากกลุมประชากรในเขตอําเภอแมเมาะ  

จังหวัดลําปางที่มารับบริการจากหนวยแพทยเคลื่อนที่โรงไฟฟาแมเมาะ  จํานวน 371  คน    

เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม  พบวา ในดานบริการประชาชนสวนใหญมีความพงึพอใจ
ตอการใหบริการของหนวยแพทยเคล่ือนที่โรงไฟฟาแมเมาะระดับสูง  คิดเปนรอยละ 46.5 สาเหตุ 
มาจากความสะดวกใกลบาน ไมตองเดินทางและรักษาพยาบาลฟรี  ในดานการดําเนินงานที่ผานมา
บรรลุประสิทธิผลไวคอนขางสูง 

 ดิเรก  ตอสูงเนิน (2546,  บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง “การประเมินผลการปฏิบัติงานของ 

ฝายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย : ศึกษาเฉพาะกรณี
กองบํารุงรักษาระบบสง 3”  โดยศึกษาความคิดเห็นของพนักงานและผูเกี่ยวของในการปฏิบัติงาน 

ตามการปรับปรุงโครงสรางใหมของกองบํารุงรักษาระบบสง 3  ฝายปฏิบัติการภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ  เปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานแยกตามตําแหนงและ 

วุฒิการศึกษา กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ พนักงานการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  
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ผูเกี่ยวของที่เปนพนักงานการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคือ  

แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ  ผลจากการศึกษาปรากฏดังนี้  
  1)  การศึกษาความคิดเห็นของพนักงานและผู เกี่ยวของในการปฏิบัติงาน 

ของกองบํารุงรักษาระบบสง  3  ตามการปรับปรุงโครงสรางใหม  ในภาพการประเมินโดยรวม   

7 ดาน พบวา  ดานธุรการสารบรรณ  ยานพาหนะ  การเงิน  พัสดุ  วัสดุอุปกรณและการจัดหา  
ประชาสัมพันธ และบุคคล  บํารุงรักษาและการควบคุมระบบและการปฏิบัติการจายไฟ  มีภาพรวม
อยูในระดับมาก  ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคพบวา  ในภาพรวม 

มีการใหบริการถูกตอง  สะดวก  รวดเร็ว  คลองตัว  ตรงตามกําหนดเวลา  เหมาะสม  มีความชัดเจน
ดานขอมูลและการสั่งการ  และขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณภาคเอกชนในภาพรวมมีความสะดวก  

รวดเร็ว   ใหขอมูลไดอยางถูกตอง  โปรงใสและมีประสิทธิภาพ  เสมอภาค ประชาชนเขาถึงส่ือ 

ไดงายหลายทางชัดเจนและเขาใจงาย มีมนุษยสัมพันธที่ดี 
  2 )   ดานเปรียบเทียบความคิด เห็นของพนักงานเกี่ ยวกับการปฏิบัติ งาน   

โดยแยกตามตําแหนงและวุฒิการศึกษา พบวา พนักงานที่มีตําแหนงและวุฒิการศึกษาตางกัน 

มีความเห็นในการปฏิบัติงานในภาพรวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

ยกเวนเกี่ยวกับตําแหนง พบวา  มีความเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

  3)  ปญหาและอุปสรรค สําหรับพนักงานการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  

พบวา การจัดอัตรากําลังตามโครงสรางใหมยังไมเหมาะสมกับงาน หนวยงานสังกัดกองบํารุงรักษา
ระบบสง 3 อยูหางไกลกันมาก ทําใหเกิดการลาชาเรื่องการประสานงาน ขอเสนอแนะ ควรจัด
อัตรากําลังใหตรงกรอบและเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ และควรมีการพัฒนาบุคลากร ขอเสนอแนะ
สําหรับผูเกี่ยวของที่ เปนภาคเอกชน  ควรมีการเพิ่มวงเงินในการจัดซื้อจัดจาง และควรเพิ่ม 

การจางงานใหมากขึ้นและดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ 

 สรุปผลการศึกษาครั้ งนี้นําไปใชประโยชนโดยนําขอมูลที่ไดจากการประเมิน   

ซ่ึงอยูในระดับปานกลาง  คือ ดานธุรกิจสารบรรณ ยานพาหนะ การเงิน พัสดุ วัสดุอุปกรณและ 

การจัดหา ประชาสัมพันธ นําไปปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานทั้งระบบใหมีความเหมาะสมและ 

มปีระสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น  

 นัยนา  เหล่ียมวานิช (2544, บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง ”การออกแบบตัววัดผลการปฏิบัติงาน
เชิงดุลยภาพของธนาคารออมสิน สาขาเวียงสา” มีวัตถุประสงคในการศึกษาเพื่อออกแบบตัววัดผล
การปฏิบัติงานเชิงดุลยภาพ จากการศึกษา พบวา ธนาคารออมสิน สาขาเวียงสา มีการดําเนินงาน 

ภายใตวิสัยทัศน “ธนาคารในดวงใจของปวงชน” มีการดําเนินงานเพื่อตอบสนองนโยบาย   

ซ่ึงไดรับมาจากสวนกลาง   การนําเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการวัดผลการปฏิบัติงานเชิงดุลยภาพ 
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ของธนาคารออมสิน สาขาเวียงสา มาออกแบบตัววัดผลการปฏิบัติงานเชิงดุลยภาพทั้ง 4 มุม 

ไดปรากฏดังนี้ 
  1)  มุมมองดานลูกคา  คือ  อัตราการเพิ่มขึ้นของยอดเงินฝาก คาธรรมเนียม  และ
สินเชื่อ  คุณภาพของการใหบริการ ความผิดพลาดจากการทํางาน ความพึงพอใจของลูกคา 
จากการใหบริการ จํานวนหมูบานที่ธนาคารเขาไปใหการบริการ   

  2)  มุมมองดานการปฏิบัติงานภายในองคกร  คือ  ความผิดพลาดจากการทํางาน  

เวลาที่ใหบริการแกลูกคา  ยอดขายและการใหบริการที่เพิ่มขึ้นจากการนําธุรกิจใหมออกสูตลาด 

อัตราการเพิ่มขึ้นของยอดเงินฝาก สินเชื่อ และคาธรรมเนียม 

   3)  มุมมองดานการเงิน  คือ  ความสามารถในการทํากําไร  ความสามารถ 

ในการควบคุมคาใชจายตามงบประมาณ อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินฝาก  สินเชื่อ คาธรรมเนียม  

และความสามารถในการบริหารเงิน 

   4)  มุมมองดานนวัตกรรมและการเรียนรู  คือ ทัศนคติของพนักงานตองานที่ปฏิบัติ   
คุณภาพและความสามารถของพนักงาน และเทคโนโลยีที่นํามาใชในการปฏิบัติงาน 

 ขอเสนอแนะในการศึกษา  ดานบริหารงานของธนาคารออมสิน  ควรจะมีการใหอํานาจ 

ผูจัดการในการตัดสินใจและบริหารงานไดอยางเต็มรูปแบบ ซ่ึงจะเปนการเพิ่มศักยภาพในการ
ทํางานและทําใหสาขาสามารถปรับเปลี่ยนการดําเนินงานใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมและ 

สถานการณที่เปล่ียนแปลงไปไดดียิ่งขึ้น  

 นิภาพร  เมืองเกษม (2545,  บทคัดยอ)  ไดศึกษาเรื่อง  “ระบบประเมินผลการดําเนินงาน
ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย : กรณีศึกษาฝายวางแผนและบริหารเหมืองแมเมาะ”   

พบวา ระบบการประเมินผลการดําเนินงานของฝายวางแผนและบริหารเหมืองแมเมาะ แบงเปน  

3 สวนหลัก ไดแก การจัดทําขอปฏิบัติการประเมินผลการดําเนินงาน การประเมินผลการดําเนินงาน 

และระบบแรงจูงใจ  โดยผูเกี่ยวของมีความเห็นโดยรวมตอการจัดทําขอปฏิบัติการประเมินผล 

การดําเนินงานในระดับปานกลางดวยคะแนนเฉลี่ย 3.48  มีความเห็นโดยรวมตอการประเมินผล 

การดําเนินงานตามขอปฏิบัติในระดับคะแนนเฉลี่ย 3.51 และมีความเห็นโดยรวมตอระบบแรงจูงใจ
ในระดับมากดวยคะแนนเฉลี่ย 3.74  นอกจากนี้ยังมีความเห็นตอบทบาทของคณะกรรมการ
ประเมินผลการดําเนินงาน (กปฝ.-ฝบม.)  โดยรวมในระดับปานกลาง ดวยคะแนนเฉลี่ย 3.25  และมี 
ความเห็นตอบทบาทของคณะทํางานประเมินผลการดําเนินงาน (คปฝ.-ฝบม.)  โดยรวมในระดับ
ปานกลาง  ดวยคะแนนเฉลี่ย  2.88 

 สําหรับปจจัยความสําเร็จในการพัฒนาระบบประเมินผลการดําเนินงานระดับกอง 

ของฝายวางแผนและบริหารเหมืองแมเมาะ ดังนี้ 
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   1)  ผูบริหารตองใหความสําคัญกับระบบประเมินผลการดําเนินงานเพิ่มขึ้น  

ผลักดันใหมีการนํามาใชอยางจริงจัง  รวมทั้งตองเขามามีสวนรวมในการจัดทําขอปฏิบัติ 
การประเมินผลดวย   

  2)   การสรางความรวมมือรวมใจกันจากผู เกี่ยวของทุกระดับ   โดยมีการ 

ประชาสัมพันธและชี้แจงใหเห็นความสําคัญและเขาใจในวัตถุประสงคตรงกัน 

  3)  การใชระบบแรงจูงใจเชื่อมโยงกับผลการประเมิน 

  4)   การผลักดันใหมีการจัดทํ าขอปฏิบัติการประเมินผลการดํ า เนินงาน  

ถึงหนวยงานระดับแผนก 

   5)  การปรับเปลี่ยนองคกรใหมีการบริหารงานเชิงธุรกิจมากขึ้น   รวมทั้ง 

การเปลี่ยนทัศนคติของพนักงานใหยอมรับการเปลี่ยนแปลง 

  6)  สงเสริมใหผูบริหารระดับกองไปศึกษาดูงานระบบประเมินผลการดําเนินงาน
จากหนวยงานอื่น 

 ประพันธ  แสงเนติธรรม (2545, บทคัดยอ)  ไดศึกษาเรื่อง  “การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานดานการใหบริการประชาชนของสํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม สาขาสันปาตอง”  ผล 

จากการศึกษาปรากฏดังนี้ 
   1)  ประชาชนผูมาขอรับบริการมีความพึงพอใจในระดับมากตอการใหบริการ 

ของเจาหนาที่และมีความพอใจในระดับปานกลางตอการปฏิบัติงานของสํานักงานที่ดินจังหวัด
เชียงใหม สาขาสันปาตอง 

  2)  ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจของประชาชนผูมาขอรับบริการ    

ไดแก ประเภทการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และการรับรูเกี่ยวกับระเบียบและขอกฎหมาย 

ในการมาขอรับบริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของประชาชนผูมาขอรับบริการ  

  3)  การใหบริการประชาชนของสํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม สาขาสันปาตอง 

บรรลุประสิทธิผลในระดับมาก 

  4)  ปจจัยที่มีความสัมพันธกับระดับประสิทธิผลการปฏิบัติงานดานการใหบริการ
ประชาชนของเจาหนาที่ผูใหบริการ ไดแก ตําแหนงและระดบัการศึกษาของเจาหนาที่ผูใหบริการ 

  5)  ปญหาการปฏิบัติงานดานการใหบริการ ไดแก  ดานความซื่อสัตยสุจริต 

ในการใหบริการของเจาหนาที่ ระยะเวลาที่ใชในการรอรับบริการ การใหบริการที่เสมอภาคกัน 

และการตรวจสอบความถูกตองในการปฏิบัติงาน 

 นิธิทัศน  พัฒนถาบุตร  (2539,  บทคัดยอ)  ไดศึกษาเรื่อง  “ทัศนคติของประชาชน 

ตอการใหบริการของสถานีตํารวจดีเดน อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง”  พบวา  กลุมประชากร 

สวนใหญมีความพึงพอใจตอการใหบริการโดยรวมของสถานีตํารวจ  ภาพพจนของเจาหนาที่ตํารวจ
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ที่ประสบดวยตนเองดีกวาที่เคยรูสึกนึกคิด และมีความรูสึกเฉยๆ ตอใหบริการของเจาหนาที่ตํารวจ
ที่สถานีตํารวจ แตมีความรูสึกประทับใจในการบริการนอกสถานีตํารวจ และมีความคาดหวัง 

ที่จะไดรับการบริการจากเจาหนาที่ตํารวจที่ดีกวาที่เปนอยู 
 อนุสรณ  ทองงาม  (2546,  บทคัดยอ)  ไดศึกษาเรื่อง “การประเมินผลของการใช 
งบประมาณตามที่จัดทําโดยใชดัชนีวัดผลสําเร็จของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย    

(โรงไฟฟาแมเมาะ)  จังหวัดลําปาง”  มีการประเมินผลในระดับฝายโดยจัดทําแผนปฏิบัติงาน
ประกอบดวย  การกําหนดวิสัยทัศน  แนวคิดทางธุรกิจ วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ปจจัยสูความสําเร็จ
และดัชนีวัดผลสําเร็จ ในแตละดานการจัดทําแผนและดัชนีวัดผลสําเร็จแตละกอง  การจัดทํา 
ตองมีการปรึกษาและตกลงกันเอง จะไดกําหนดน้ําหนักของดัชนีวัดผลสําเร็จและระดับคะแนน  

อันเปนมาตรฐานเดียวกันในการประเมินผลการดําเนินงาน และไดกําหนดชวงการประเมินเปน  

2  ชวง  คือ  ชวง  6 เดือนแรก  (1 ตุลาคม 2544 – 31 มีนาคม 2545) และชวง  6 เดือนหลัง   

(1  เมษายน 2545 – 30  กันยายน 2545)  ผลการศึกษาปรากฏดังนี้ 
   1)  ในชวง  6 เดือนแรก ดัชนีวัดผลสําเร็จทางดานประสิทธิผลการดําเนินงาน  

ดัชนีวัดผลสําเร็จทางดานประสิทธิภาพการดําเนินงาน  ดัชนีวัดผลสําเร็จการสนองประโยชนตอผูมี
สวนไดสวนเสีย และดัชนีวัดผลสําเร็จในการพัฒนาองคกรของทั้ง 3 กอง อยูในเกณฑปกติ   
   2)  ในชวง  6 เดือนหลัง  ดัชนีวัดผลสําเร็จทางดานประสิทธิผลการดําเนินงาน 

ดัชนีวัดผลสําเร็จทางดานประสิทธิภาพการดําเนินงาน  ดัชนีวัดผลสําเร็จการสนองประโยชน 
ตอผูมีสวนไดสวนเสีย และดัชนีวัดผลสําเร็จในการพัฒนาองคกรของทั้ง  3 กอง อยูในเกณฑดีขึ้น  

  3). กองการแพทยและอนามัย มีระดับคะแนนในชวง  6 เดือนแรกและ 6  เดือน
หลังมากที่สุด  รองลงมา ไดแก  กองบัญชีและการเงิน   และกองบริการทั่วไป ตามลําดับ 

  จากการประเมินผลการดําเนินงานของแตละกองดวยดัชนีวัดผลสําเร็จทั้งสี่   
สงผลถึงความสําเร็จของการนําดัชนีวัดผลสําเร็จมาใชในการประเมินของฝายธุรการและการเงินได
เปนอยางดี  รวมทั้งมีการตกลงรวมกันลวงหนาในการกําหนดน้ําหนักและแผนกอนการประเมิน  

ซ่ึงเปนการรวมมือกันเปนอยางดี เพื่อใหเกิดความสําเร็จขึ้นในภาพรวมของฝายธุรการและการเงิน
ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  (โรงไฟฟาแมเมาะ)  จังหวัดลําปาง 

  สมเกียรติ  มาตยาบุญ  (2540,  บทคัดยอ)  ไดศึกษาเรื่อง “การศึกษาระบบ 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม” 

ผลการศึกษาพบวา  องคการโทรศัพทแหงประเทศไทยไดกําหนดวัตถุประสงคของการประเมินผล
การปฏิบัติงานไวเปน  2 ประการคือ ประการแรกเพื่อใหทราบผลการปฏิบัติรวมทั้งศักยภาพ 

ของผูปฏิบัติงานแตละคนสามารถนําไปใชในการเลื่อนเงินเดือนและการพัฒนาบุคคล ตลอดจน 
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ใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจดานบริหารบุคคล และประการที่สองเพื่อใชเปนเครื่องมือ 

ใหผูบังคับบัญชาไดมีโอกาสพบปะปรึกษาหารือกับผูใตบังคับบัญชา  เพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับ
ขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน และกําหนดใหนําผลการประเมินไปใช
ประโยชนในเรื่องการพิจาณาความดีความชอบและการพิจารณาหาวิธีพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
ในอนาคต  สําหรับปญหาในการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เกิดจากระบบการประเมินผลนั้น  

ผูประเมินสวนใหญใหความเห็นวาระบบการประเมินที่ใชอยูในปจจุบันไมสามารถใชประโยชน 
ไดจริงและงานในบางลักษณะประเมินผลไดยาก ปญหาที่ เกิดจากผูประเมินจะเปนปญหา 
ที่ ผูประเมินสวนใหญทําการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางงายๆ  โดยการใหคะแนนสูง   

เพื่อหลีกเลี่ยงขอขัดแยงกับผูรับการประเมิน และปญหาที่เกิดจากผูรับการประเมินนั้น  ผูประเมิน
สวนใหญเห็นวาผูรับการประเมินมีความคาดหวังที่จะไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนมากเกินไป 

 หทัยทิพย  มงคลสวัสดิ์  (2540,  บทคัดยอ)  ไดศึกษาเรื่อง “ระบบการประเมินผล 

การปฏิบัติงานของพนักงานโรงไฟฟาแมเมาะ  จังหวัดลําปาง”  ผลการศึกษาพบวา  ระบบ 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานโรงไฟฟาแมเมาะไดจัดทําขึ้นเพื่อใชวัดผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน  ใชประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เล่ือนขั้นเงินเดือน แตงตั้ง
โ อ น ย า ย 

และเลื่อนตําแหนงพนักงานเปนขอมูลในการจัดทําแผนฝกอบรมพัฒนาพนักงานและยังใช 
เปนแนวทางในการแจงใหพนักงานทราบจุดดี จุดเดนและขอที่ควรปรับปรุงอีกดวย  โดยจะ
กําหนดใหผูบังคับบัญชาชั้นตนที่ใกลชิดกับผูปฏิบัติงานที่สุดเปนผูประเมินผล เมื่อพิจารณาความ
คิดเห็นของผูประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีตอระบบประเมินผลการปฏิบัติงานในโรงไฟฟาแมเมาะ
แลว  พบวา  ปญหาเกี่ยวกับขอจํากัดของการนําผลการประเมินไปใชตามวัตถุประสงค วิธีการและ 

หลักเกณฑการประเมินผลยังไมเปนที่ยอมรับของผูประเมิน  ผูประเมินและผูรับการประเมิน 

มีความรูความเขาใจยังไมเพียงพอ  ตลอดจนไมมีโอกาสไดเขาไปมีสวนรวมรับทราบปญหา 
และจัดระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตั้งแตระยะเริ่มแรก ทําใหการตระหนักถึงความสําคัญ 

ประโยชน  หรือคุณคาของการประเมินผลการปฏิบัติงานที่โรงไฟฟาแม เมาะไดนํามาใช 
อยูในปจจุบันลดนอยลงไป  ขอเสนอแนะในการปรับปรุงระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ของพนักงานโรงไฟฟาแม เมาะ   คือ  ควรจะนําผลการประเมินไปใชประโยชนดานอื่นๆ 

นอกเหนือจากการพิจารณาความดีความชอบประจําปใหมากขึ้น โดยเฉพาะการใชเปนขอมูลในการ 

ทําแผนฝกอบรมและพัฒนาพนักงานเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงาน  เพื่อเปนเกณฑเปรียบเทียบผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานในแนวทางเดียวกัน ควรมีการแจงผลการประเมินใหพนักงานไดทราบ 
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เพื่อปรับปรุง และพัฒนาตนเอง  และใหการฝกอบรมบุคคลที่เกี่ยวของกับระบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานใหเกิดความรูความเขาใจในแนวความคิดที่ถูกตอง 

 สรุปผลการศึกษาเรื่องการการพัฒนาตัวช้ีวัดผลการวัดผลการปฏิบัติงานเชิงดุลภาพ
กระบวนการภายในสวนติดตั้งและโยกยายอุปกรณระบบสื่อสัญญาณ  บริษัท ทีโอที  จํากัด 

(มหาชน)คร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อนําไปใชประโยชนในการพัฒนาตัวช้ีวัดผลการวัดผลการ
ปฏิบัติงานเชิงดุลภาพกระบวนการภายในสวนติดตั้งและโยกยายอุปกรณระบบสื่อสัญญาณ เพื่อให
ทราบผลการปฏิบัติรวมทั้งศักยภาพของผูปฏิบัติงานแตละคนสามารถนําไปใชในและการพัฒนา
บุคคล ตลอดจนใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจดานบริหารบุคคลไดตามแผนกลยุทธและ
วัตถุประสงคของสวนติดตั้งและโยกยายอุปกรณระบบสื่อสัญญาณ บริษัท ทีโอที  จํากัด (มหาชน) 




