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QA NEWS ฉบับที่แล้ว กล่าวถึงแนวคิดของการบริหารมุ่ง

ผลสัมฤทธิ์ ซึง่ เป็นวิธกี ารบริหารจัดการทีม่ งุ่ เน้นผลการปฏิบตั เิ พือ่
ให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยการเปรียบเทียบ
ผลผลิ ต และผลลั พ ธ์ ท ี ่ เ กิ ด ขึ ้ น จริ ง กั บ เป้ า หมายที ่ ก ำหนด
ในการบริหารมุง่ ผลสัมฤทธิจ์ ำเป็นต้องมีการกำหนดปัจจัยหลัก
แห่งความสำเร็จ (Critical Success Factors : CSFs) และตัวชีว้ ดั
ผลการดำเนินงานหลัก (Key Performance Indicator : KPI)
เพือ่ ใช้วดั ผลการปฏิบตั งิ านขององค์กร QA NEWS ฉบับนีจ้ งึ นำ
แนวทางการกำหนด CSFs และ KPI มานำเสนอ
ปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จ (Critical Success Factors : CSFs)
ปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จ คือ ปัจจัยทีส่ ำคัญยิง่ ต่อการบรรลุ
ความสำเร็จตามวิสยั ทัศน์ขององค์กร ปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จ
เป็นแนวทางทีเ่ ป็นรูปธรรมในการยึดโยงการปฏิบตั งิ านทุกระดับ
ให้มุ่งไปในทิศทางเดียวกัน ทำให้เจ้าหน้าที่และผู้บริหารของ
องค์ ก รรู ้ ว ่ า ต้ อ งทำสิ ่ ง ใดบ้ า งเพื ่ อ ให้ ผ ลสั ม ฤทธิ ์ ข ององค์ ก ร
ตอบสนองวิสยั ทัศน์ หากปราศจากปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จ
วิสยั ทัศน์ขององค์กรจะไม่ได้รบั การตอบสนอง
ปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จไม่จำเป็นต้องวัดผลได้ แต่จะ
ทำหน้าทีช่ น้ี ำ หรือเป็นหลักหมายสำคัญต่อการบรรลุวสิ ยั ทัศน์
ปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จกำหนดจากวิสยั ทัศน์หรือพันธกิจ
ขององค์กร โดยใช้เกณฑ์ตอ่ ไปนี้
1. มุ่งความสำคัญไปที่ผลผลิตและผลลัพธ์ขององค์กร
ไม่เน้นปัจจัยนำเข้าหรือกระบวนการ
2. มีความเชือ่ มโยงกับวิสยั ทัศน์ พันธกิจ หรือวัตถุประสงค์
ขององค์กร โดยมุง่ เน้นเฉพาะงานทีส่ ำคัญอย่างยิง่ เท่านัน้
3. มีความหมายทีเ่ ฉพาะเจาะจงและสามารถเข้าใจได้งา่ ย
ต้องกำหนดปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จให้ชัดเจน ไม่คลุมเครือ
มีความหมายเฉพาะเจาะจงและสามารถสื่อความหมายได้
อย่างเดียวกัน ต้องเข้าใจได้ง่าย เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าใจ
ตรงกันถึงสิง่ ทีอ่ งค์กรมุง่ หวังและวิธกี ารบรรลุเป้าหมายเหล่านัน้

4. ผูบ้ ริหารให้การยอมรับ ผูบ้ ริหารต้องยอมรับว่าปัจจัยแห่ง
ความสำเร็จทีก่ ำหนดขึน้ เป็นปัจจัยทีส่ ำคัญอย่างยิง่ ต่อการบรรลุ
วิสยั ทัศน์ขององค์กร และผูบ้ ริหารมีพนั ธะผูกมัด (Commitment)
ร่วมกันทีจ่ ะทำงานให้ได้ผลสำเร็จตามนัน้
5. องค์กรสามารถควบคุมผลให้เกิดขึ้นได้ในทางปฏิบัติ
องค์กรกำหนดปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จโดยคำนึงถึงอิทธิพล
การควบคุมขององค์กรที่มีต่อปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จเป็น
สำคัญ แม้วา่ ปัจจัยบางอย่างมีความสำคัญต่อความสำเร็จของ
องค์กร แต่องค์กรไม่สามารถควบคุมได้ ก็ไม่ควรนำปัจจัยเหล่านัน้
มาเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จ
ตัวชีว้ ดั ผลการดำเนินงานหลัก (Key Performance Indicator
: KPI)
ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก ใช้วัดความก้าวหน้าของ
การบรรลุปจั จัยหลักแห่งความสำเร็จหรือผลสัมฤทธิข์ ององค์กร
โดยการวัดผลการปฏิบตั งิ านทีเ่ กิดขึน้ จริงเทียบกับมาตรฐานหรือ
เป้าหมายทีต่ กลงกันไว้
ตั ว ชี ้ ว ั ด ผลการดำเนิ น งานหลั ก ที ่ ด ี ต ้ อ งมี ค วามถู ก ต้ อ ง
เหมาะสม และสามารถโน้มน้าวให้ทกุ คนในองค์กรและผูม้ สี ว่ น
ได้เสียประโยชน์ ตลอดจนสาธารณชนเชื่อถือผลงานที่วัดจาก
ตัวชีว้ ดั เหล่านี้
คุณลักษณะของตัวชีว้ ดั ผลการดำเนินงานหลักทีใ่ ช้กนั อยูใ่ น
ประเทศออสเตรเลีย ได้แก่
1. สามารถวัดได้ (Measurability) ตัวชีว้ ดั ต้องสามารถนำไป
วัดได้จริง และเมื่อวัดแล้วได้ผลออกมาตามที่กำหนดตัวชี้วัด
โดยตรง การวัดสิ่งที่เป็นนามธรรม ไม่สามารถกำหนดตัวชี้วัด
โดยตรงได้ อาจใช้ตวั ชีว้ ดั ทางอ้อมแทน
2. มีความคงเส้นคงวา (Consistency) ตัวชีว้ ดั ทีด่ คี วรให้ผล
ของการวัดทีค่ งเส้นคงวา สิง่ ทีถ่ กู วัดและวิธกี ารวัดทีเ่ หมือนเดิม
ทำให้ได้ผลการวัดทีถ่ กู ต้องเหมือนกัน
3. ชัดเจน และไม่กำกวม (Clear and Unambiguous)
ตัวชี้วัดที่มีความชัดเจนและเฉพาะเจาะจง สร้างความเข้าใจ
ได้งา่ ย
4. มีอิทธิพลต่อสิ่งที่จะวัด (Impact) การปฏิบัติงานของ
องค์กรต้องส่งผลต่อสิง่ ทีจ่ ะวัด สิง่ ทีว่ ดั ไม่จำเป็นต้องอยูภ่ ายใต้
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การควบคุมโดยตรงขององค์กรเสมอไปแต่องค์กรควรมีอิทธิพล
ต่อสิง่ ทีจ่ ะวัด
5. สามารถสือ่ สารได้ (Communicable) ตัวชีว้ ดั มีความหมาย
และสามารถใช้สื่อสารสร้างความเข้าใจได้ ถ้าตัวชี้วัดซับซ้อน
เกินไปจนไม่สามารถสือ่ สารอะไรได้กไ็ ม่ถอื ว่าเป็นตัวชีว้ ดั
6. มีความเทีย่ งตลอดเวลา (Valid over time) เพือ่ ประโยชน์
ในการวัดความก้าวหน้า ตัวชี้วัดควรมีความเที่ยงเสมอแม้เวลา
ผ่านไป ไม่วา่ จะใช้วดั เมือ่ ใดคำตอบทีไ่ ด้มคี วามถูกต้องเสมอ
7. สามารถเปรียบเทียบได้ (Comparable) ความสามารถ
ในการเปรียบเทียบ หมายความว่า สิง่ ทีถ่ กู วัดนัน้ มีความเชือ่ มโยง
กับผลการปฏิบัติงานในอดีตหรือสามารถเปรียบเทียบกับเกณฑ์
อืน่ ๆ ได้
8. สามารถตรวจสอบและป้ อ งกั น การบิ ด เบื อ นข้ อ มู ล
(Resilient) ตัวชี้วัดต้องสามารถต้านทานต่อการปรับเปลี่ยน
มีความแกร่ง ไม่ขน้ึ กับบุคคล ตัวชีว้ ดั ทีป่ รับเปลีย่ นได้งา่ ยจะขาด
ความคงเส้นคงวา ไม่สามารถใช้เปรียบเทียบกันได้ และขาด
ความน่าเชื่อถือ
9. มุ่งเน้นที่ปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จ (Focused on the
Critical Success Factors) ตัวชี้วัดต้องเชื่อมโยงกับปัจจัยหลัก
แห่งความสำเร็จมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เนื่องจากการกำหนด
ตัวชี้วัดผลการทำงานหลักขึ้นเพื่อใช้วัดความก้าวหน้าของปัจจัย
แห่งความสำเร็จ
10.มี ค วามพร้ อ มของข้ อ มู ล ที ่ ใ ช้ ส นั บ สนุ น การวั ด
(Obtainable) องค์กรสามารถหาข้อมูลมาใช้กบั ตัวชีว้ ดั ทีก่ ำหนด
ตัวชี้วัดไม่สามารถใช้งานได้หากปราศจากข้อมูล องค์กรควรใช้
ตัวชี้วัดอื่นที่มีข้อมูลอยู่แล้วถ้าหากต้นทุนของการหาข้อมูล
ทีต่ อ้ งการสูงเกินไปจนไม่สมเหตุสมผลหรือองค์กรไม่มกี ารเก็บข้อมูล
นัน้ ไว้เลย
ในสหรัฐอเมริกาใช้เกณฑ์กำหนดตัวชีว้ ดั ผลการดำเนินงานหลัก
5 ประการ เรียกว่า MAUVE คือ
1. Measurable สามารถวัดผลการปฏิบตั งิ านได้จริง และใช้
แยกแยะความแตกต่างระหว่างผลการปฏิบตั งิ าน
2. Achievable สามารถบรรลุได้ มีความสมเหตุสมผลทีจ่ ะใช้
เป็นตัวชีว้ ดั ไม่วดั สิง่ ทีอ่ ยูน่ อกเหนือจากความสามารถขององค์กร
ไม่ใช้ตน้ ทุนในการวัดทีส่ งู เกินไป
3. Understandable สามารถสื ่ อ สารสร้ า งความเข้ า ใจ
ได้ ต รงกั น ควรกำหนดตั ว ชี ้ ว ั ด ผลการดำเนิ น งานให้ ช ั ด เจน
มีความเฉพาะเจาะจง เพือ่ ให้ผเู้ กีย่ วข้องเข้าใจตรงกัน
   

4. Verifiable สามารถยืนยันได้ องค์กรต้องสามารถ
ตรวจสอบและยื น ยั น ผลการปฏิ บ ั ต ิ ง านของตั ว ชี ้ ว ั ด
ผลการดำเนินงานหลักได้
5. Equitable สามารถวัดได้อย่างเท่าเทียมกัน ผลงาน
เหมือนกันต้องวัดด้วยตัวชีว้ ดั เดียวกัน
ที่มา : คู่มือการพัฒนาระบบบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์.
พิมพ์ครัง้ ที่ 7, กรุงเทพฯ : สำนักงาน กพ., 2546.

 
ซีมโี อจัด "สมัชชาการศึกษา"
สำนักงานเลขาธิการรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ หรือซีมีโอ ร่วมกับสำนักงานศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชีย
และแปซิฟิกขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม
แห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) และกระทรวงศึกษาธิการ จัดงาน
สมัชชาการศึกษาและนิทรรศการด้านการศึกษา ในวันที่ 27-29
พฤษภาคม 2547 ทีศ่ นู ย์การประชุมแห่งชาติสริ กิ ติ ์ิ โดยสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
เป็นองค์ประธานในพิธเี ปิด ในวันที่ 27 พฤษภาคมนี้
การจั ด งานครั ้ ง นี ้ ม ี ห ั ว ข้ อ ว่ า "การปรั บ เปลี ่ ย นเพื ่ อ
สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลง" มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ส่งเสริม
ให้นักวิชาการและสถาบันการศึกษา ทั้งระดับภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิกและภูมิภาคอื่น ๆ ทั่วโลก ได้ตระหนักและเข้าใจถึง
การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในวงการศึกษาทั่วโลก เพื่อ
ร่วมกันค้นหาแนวทางสำหรับการพัฒนาการศึกษาในอนาคต
ภายในงานมีการจัดนิทรรศการจากสถาบันการศึกษาชัน้ นำ
ทั้งไทยและต่างประเทศ รวมทั้งโครงการแลกเปลี่ยนและ
โครงการฝึกงานระหว่างประเทศ การให้บริการด้านสินเชือ่ เพือ่
การศึกษา รวมถึงการแนะแนวการศึกษาต่อในต่างประเทศ
ในงานดังกล่าวจะมีการร่วมอภิปรายหาแนวทางพัฒนา
การศึกษา ซึง่ ผลการประชุมจะถูกส่งไปยัง ผอ.ศูนย์ซมี โี อทัง้ 15
ศูนย์ และเสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการของประเทศสมาชิก
ซีมโี อ และประเทศทีส่ นใจเข้าร่วมซีมโี ออีก 6 ประเทศ จากนัน้
จะเสนอต่อที่ประชุมรัฐมนตรีซีมีโอในเดือนมีนาคม 2548
ทีป่ ระเทศเวียดนาม
ทีม่ า : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับที่ 879 ประจำวันที่ 12
มีนาคม 2547, หน้าที่ 12.
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