
หมวด 4
การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้





Performance 
Measurement

Cycle

1) วางแผน

2) เลือก

3) รวบรวม

4) วเิคราะห์

5) แปลความหมาย
6) ตัดสนิใจ

7) ยืนยัน

8) ด าเนินการ

9) ทบทวน



(1) ตัววัดผลการด าเนินการ 

• การเลือก รวบรวม ปรับให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน และ
บูรณาการข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติการ
ประจ าวันและผลการด าเนินการโดยรวม รวมถึงติดตาม
ความก้าวหน้าในการบรรลุวัตถปุระสงค์เชิงยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการ 

• ตัววัดผลการด าเนินการ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตัววัดเหล่านี้
ได้รับการติดตามบ่อยเพียงใด 

• การใช้ข้อมูลและสารสนเทศเหล่านี้เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจใน
ระดับส่วนราชการ การปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง และการสร้าง
นวัตกรรม 



(2) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 

การเลือกและการใช้ข้อมูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบที่ส าคัญอย่าง
มีประสิทธิผล เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในระดับปฏิบัติการและระดับ
ยุทธศาสตร์ รวมทั้งการสร้างนวัตกรรม 



(3) ข้อมูลผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

การเลือกและใช้ข้อมูลและสารสนเทศจากผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกบัเรื่องรอ้งเรียน) อย่างมีประสิทธิผลเพื่อ
• สร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยิ่งขึ้น 

และ
• สนับสนุนการตัดสินใจในระดับปฏิบัติการและระดับยุทธศาสตร์ 

รวมทั้งการสร้างนวัตกรรม 



ข้อมูลผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

• ความต้องการและความ
คาดหวัง

• ความพึงพอใจ
• ความไม่พึงพอใจ
• ข้อร้องเรียน
• ข้อเสนอแนะ 

การออกแบบผลผลิต บริการ และ
กระบวนการท างาน

การแก้ไขปัญหาในการท างาน

การปรับปรุงผลผลิต บริการ และ
กระบวนการท างาน

การสร้างนวัตกรรม



(4) ความคล่องตัวของการวัดผล 

ระบบการวัดผลการด าเนินการสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว หรือที่ไม่ได้คาดถึงทั้งภายในหรือภายนอกส่วน
ราชการ



(5) การวิเคราะห์ และทบทวนผลการด าเนินการ 

• วิธีการทบทวนผลการด าเนินการและขีดความสามารถ และการใช้ตัววัดผล
การด าเนินการที่ส าคัญของส่วนราชการในการทบทวน

• การวิเคราะห์เร่ืองใดเพ่ือสนับสนุนการทบทวนและม่ันใจว่าผลสรุปใช้ได้ 
• การใช้ผลการทบทวน ในการประเมินผลส าเร็จของส่วนราชการในเชิงแข่งขัน 

และความก้าวหน้าในการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติ
การ 

• การใช้ผลการทบทวน ในการประเมินความสามารถในการตอบสนองอย่าง
รวดเร็วต่อความเปลี่ยนแปลงในด้านความต้องการของส่วนราชการและความ
ท้าทายในสภาพแวดล้อมท่ีด าเนินงานอยู่  

• การทบทวนผลการด าเนินการ และความก้าวหน้าเมื่อเทียบกับวัตถุประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ 



(6) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

• การค้นหาหน่วยงานหรือหน่วยปฏิบัติการที่มีผลการด าเนินการที่ดี 
• การค้นหาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของหน่วยงานเพื่อการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ 



(7) ผลการด าเนินการในอนาคต 

• การใช้ผลการทบทวนผลการด าเนินการ และข้อมูลเชงิ
เปรียบเทยีบ/แข่งขันที่ส าคัญเพื่อคาดการณ์ผลการด าเนินการ
ในอนาคต 

• การปรับแก้ความแตกต่างและลดผลกระทบที่อาจเกดิขึน้ หาก
มีความแตกต่างระหว่างการคาดการณ์ผลการด าเนินการใน
อนาคตเหล่านีก้ับการคาดการณ์ผลการด าเนินการของ
แผนปฏบิัตกิารที่ส าคัญ 



(8) การปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองและสร้างนวัตกรรม 

• การใช้ผลการทบทวนผลการด าเนินการ มาจัดล าดับความส าคัญ
ของการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง และน าไปเป็นโอกาสในการสร้าง
นวัตกรรม 

• การถ่ายทอดล าดับความส าคัญและโอกาสดงักล่าว เพื่อให้
คณะท างาน หรือกลุ่มงานและระดับปฏบิัตกิารน าไปปฏบิัตทิั่วทัง้
ส่วนราชการ 

• การถ่ายทอดล าดับความส าคัญและโอกาสดงักล่าวไปยังหน่วยงาน
ภายนอกที่เกี่ยวข้องของส่วนราชการ เพื่อท าให้ม่ันใจว่ามีความ
สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับส่วนราชการ 



(9) การจดัการความรู้ 

• การรวบรวมและถ่ายทอดความรู้ของบุคลากร 
• การถ่ายทอดความรู้ที่เกี่ยวข้องระหว่างส่วนราชการกับ

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เครือข่าย ผู้ส่งมอบ 
พนัธมิตร และผู้ให้ความร่วมมือ 

• การแบ่งปันและน าวธีิปฏบิัตทิี่เป็นเลศิไปด าเนินการ 
• การรวบรวมและถ่ายทอดความรู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการสร้าง

นวัตกรรมและกระบวนการวางแผนเชงิยุทธศาสตร์ 



การจัดการความรู้
(Knowledge Management – KM)

การรวบรวมองค์ความรูท้ี่มีอยู่ในองค์กร ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัว
บุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กร
สามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองเป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิง
แข่งขันสูงสุด



ประเภทของความรู้

ความรู้ท่ีฝังอยู่ในตัวคน
(Tacit Knowledge)

ความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือ
สัญชาตญาณของแต่ละบุคคลในการท าความเข้าใจ 
ในสิ่งต่าง ๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมา
เป็นค าพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น 
ทักษะในการท างาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิง
วิเคราะห์ บางครั้ง จึงเรียกว่าเป็นความรู้แบบ
นามธรรม

ความรู้ที่ชัดแจ้ง
(Explicit Knowledge)

ความรู้ท่ีสามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธี
ต่างๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี 
คู่มือต่างๆ และบางครั้ง เรียกว่าเป็นความรู้แบบ
รูปธรรม



การจัดการความรู้
(Knowledge Management)

สถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ



(10) การเรียนรู้ระดับองค์การ 

การใช้องค์ความรู้และทรัพยากรต่าง ๆ เพ่ือให้การเรียนรู้ฝังลึกลงไปใน
วิถีการปฏิบัติงานของส่วนราชการ



(11) คุณลักษณะของข้อมูลและสารสนเทศ 

การท าให้มั่นใจว่าข้อมูล สารสนเทศของส่วนราชการมี
• ความแม่นย า 
• ถูกต้อง และเชื่อถือได้ 
• ทันกาล 
• ปลอดภัยและเป็นความลับ 



(12) ความพร้อมใช้งานของข้อมูลและสารสนเทศ 

การท าให้ข้อมูลและสารสนเทศที่จ าเป็นมีความพร้อมใช้งานด้วย
รูปแบบท่ีใช้งานง่าย ส าหรับบุคลากร เครือข่าย ผู้ส่งมอบ พันธมิตร 
ผู้ให้ความร่วมมือ รวมทั้งผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 



การจัดการข้อมูลสารสนเทศ

ความ
ครอบคลุม

การจัดให้มีการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการ
ด าเนินงาน ตามภารกิจขององค์การอย่างครบถ้วน

ความถูกต้อง การจัดให้มีข้อมูลและสารสนเทศท่ีมีระบบการตรวจสอบข้อมูลก่อน
ท าการจัดเก็บ และภายหลังการจัดเก็บ รวมถึงการจัดให้มีแบบฟอร์ม
จัดเก็บข้อมูลและแบบฟอร์มการรายงานข้อมูลท่ีมีรูปแบบเดียวกันทุก
พ้ืนที่ 

ความทันสมัย การปรับปรุงแก้ไขข้อมูลและสารสนเทศ ให้มีความทันสมัยพร้อมที่จะ
น าไปใช้ประโยชน์อยู่เสมอ มีการท าวิจัยและการประชุมร่วมกับ
หน่วยงานต่าง ๆ รวมท้ังน าเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยมาใช้ 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องทันสมัย 



การจัดการข้อมูลสารสนเทศ

ความปลอดภัย การจัดให้มีระบบรักษาความม่ันคงและปลอดภัยของระบบ 
สารสนเทศและระบบฐานข้อมูล เพ่ือป้องกันไม่ให้ข้อมูลและ
สารสนเทศถูกท าลาย เช่น ระบบ Anti-Virus ระบบ Firewall 
ระบบไฟฟ้าส ารอง การก าหนดสิทธ์ิให้ผู้ใช้ในแต่ละระดับ (Access 
Right) เป็นต้น

รูปแบบท่ีใช้งาน
ง่าย

รูปแบบของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความง่ายต่อการเรียนรู้ ง่าย
ต่อการเข้าใจ ง่ายต่อการใช้งานและดูแลรักษา เนื่องจากผู้ใช้งานที่
มีความหลากหลาย ที่รวมทั้งผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ซึ่งอาจไม่มีประสบการณ์ในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 



(13) คุณลักษณะของฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ 

การดูแลให้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวรม์ี
• ความน่าเชื่อถือได้ 
• ปลอดภัย และ
• ใช้งานง่าย 



(14) ความพร้อมใช้งานในภาวะฉุกเฉิน 

ในกรณีฉุกเฉิน การท าให้มั่นใจว่าระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 
รวมทั้งข้อมูล และสารสนเทศมีความพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ตอบสนองผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ ความจ าเป็นทาง
ภารกิจอย่างมีประสิทธิผล


