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 ในการศึกษาเร่ืองการจดัท าตวัช้ีวดัประสิทธิผลการปฏิบติังานข องทีมผูต้รวจสอบ อาคาร
เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ   มีวตัถุประสงค์ เพ่ือออกแบบและก าหนดตวัช้ีวดั (KPI) เพ่ือน าไปใชใ้นการ
ประเมินผลการปฏิ บติังานของทีมผูต้รวจสอบอาคาร  โดยก าหนดตวัช้ีวดัตามมุมมองของ Balance Score 
Card  เป็น 3 มุมมอง ไดแ้ก่ มุมมองดา้นการเงิน   ตวัช้ีวดั คือ ตน้ทุนค่าจา้ง /ค่าบริการของทีมผูต้รวจสอบ
อาคาร   โดยพิจารณาการเกบ็รวบรวมขอ้มลูในอดีต ท่ีเสนอราคาในอตัราต ่าอยา่งต่อเน่ือง  คือ ตน้ทุนของ
โครงการไม่เกินร้อยละ 40 ของรายไดค่้าบริการ  มุมมองดา้นกระบวนการท างานภายในองคก์ าร โดย
พิจารณาจากเป้าหมายขององคก์ ารและการเกบ็รวบรวมขอ้มลูในอดีตจากโครงการแลว้เสร็จในปีก่อนๆ  
ตวัช้ีวดั คือ ดา้นการปฏิบติังานตรวจสอบอาคาร  โดยใช้จ านวนวันของการปฏิบติังาน  ในแต่ละโครงการ
ตอ้งแลว้เสร็จภายใน 35 วนั  ดา้นคุณภาพของการตรวจสอบอาคาร ตวัช้ีวดัท่ีน ามาใชคื้อ  ร้อยละของ
จ านวนโครงการท่ีทีมผูต้รวจสอบด าเนินงานแลว้เสร็จภาย 35 วนั ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 90  ดา้นประสบการณ์
การตรวจสอบอาคาร  ตวัช้ีวดัท่ีน ามาใชคื้อ จ านวนโครงการท่ีทีมผูต้ รวจสอบเคยมีประสบการณ์ ไม่นอ้ย
กวา่ 5 โครงการ  และส่วนมุมมองดา้นลกูคา้ ตวัช้ีวดั คือ ความพึงพอใจของลกูคา้  ตวัช้ีวดัท่ีน ามาใชคื้อ ร้อย
ละของระดบัความพึงพอใจของลกูคา้ท่ีมีต่อการใหบ้ริการ  มีค่าเป้าหมายท่ีก าหนดไวโ้ดยใชเ้กณฑก์าร
ประเมินผลของส านกังานสถิติแห่งชาติ  คือ ทีมผูต้รวจสอบอาคารจะตอ้งไดรั้บความพึงพอใจจากลกูคา้ไม่
ต ่ากวา่ร้อยละ 80   และมีการก าหนด เกณฑก์ารใหค้ะแนนเป็น 5 ระดบั คือผลการปฏิบติังานสูงกวา่ค่า
เป้าหมายมาก  ผลการปฏิบติังานสูงกวา่ค่าเป้าหมาย  ผลการปฏิบติังานตามค่าเป้าหมาย  ผลการปฏิบติังานต ่า
กวา่ค่าเป้าหมายและผลการปฏิบติังานต ่ากวา่ค่าเป้าหมายมาก 

ผลการศึกษาพบวา่  การน าตวัช้ีวดัในแต่ละมุมมองไปใชใ้นการประเมินผลการปฏิบติังาน ใน
แผนกตรวจสอบอาคาร ของบริษทัผูต้รวจสอบอาคาร   โดยภาพรวมถือวา่ประสบความส าเร็จเป็นอยา่งดี  
เน่ืองจากบรรลุวตัถุประสงค์ ของการน าตวัช้ีวดัมาใช ้ คือสามารถจดัท าตวัช้ีวดัและน าไปใชใ้นการ
ประเมินผลการปฏิบติังานของทีมผูต้รวจสอบอาคาร ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  แต่ในการจดัท าตวัช้ีวดัและ
น าไปใชใ้นการประเมินผลการปฏิบติังานของแผนกตรวจสอบอาคารในคร้ังน้ีนั้น  มีขอ้จ ากดัในการ ศึกษา 
คือ ตวัช้ีวดับางตวัยากต่อการก าหนดเป้าห มายท่ีแน่นอนได ้ เน่ืองจากไม่มีขอ้มลูในอดีตเป็นค่ามาตรฐาน  
และยากต่อการแปลความหมายและก าหนดตวัช้ีวดัใหไ้ดต้รงตามวตัถุประสงคข์องการน าไปใช ้  เน่ืองจาก
ตวัช้ีวดัเป็นเร่ืองใหม่ท่ีองคก์ารน ามาใช ้ อีกทั้งขาดการส่ือสาร การท าความเขา้ใจ และการถ่ายทอดตวัช้ีวดั
ภายในองคก์ารอยา่งเพียงพอ  และจากผลการศึกษาผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะวา่ต้ องมีการช้ีแจงและท าความ
เขา้ใจเก่ียวกบัตวัช้ีวดัระหวา่งผูป้ระเมินและผูรั้บการประเมิน  ก่อนท่ีจะมีการประเมินผลการปฏิบติังาน 
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 The objective of this independent study is to design and identify key 
performance indicators (KPIs) for measuring building inspectors’ performance. 
This type of research is a qualitative research. Key performance indicators are 
identified according to three aspects of  Balance Score Card. Firstly, KPI in 
financial aspect is building inspectors wage/ service cost, considering 
historical data collection of service cost i.e. cost of project is not less than 
40% of income from delivery of service. Secondly, aspect of working process 
within organization is considered by organization goal and data collection of 
completed projects in previous years. KPI in working process is building 
inspection i.e. each project must finish its building inspection within 35 days. 
KPI in quality of building inspection is considered from not less than 90 
percent of the total  number of projects that building inspectors finished their 
job within 35 days. KPI in experience of building inspection is considered from 
not less than 5 projects that inspectors have inspection experience. Thirdly, 
KPI in customer aspect is customer satisfaction, considering percent of 
satisfaction level of customer towards service. Specified goal based on 
evaluation standard of National Statistical Office of Thailand is that building 
inspectors must gain not less than 80 percent in customer satisfaction. Score 
criterion is divided into five levels namely, highest performance, high 
performance, fair performance, low performance and lowest performance 
relative to specified goal.   
 Results found that overall, KPIs application in each aspect to 
performance evaluation in building inspection department is successful. The 
objective of KPIs application is achieved.  It can be said that KPIs application 
to performance evaluation of building inspectors is effective. However, there 
are some limitations in KPIs application. Limitations of the study include that it 
is difficult to set certain goal for some KPIs because historical data is 
insufficient. For some KPIs, it is hard to interpret their meanings and it’s 
difficult to identify some KPIs to meet the objective. For many organizations, 
KPI is a new issue. Moreover, organizations lack proper communication, 
understanding and interpretation of KPIs within organization. The suggestion 
of the author is that understanding about KPIs between those who evaluate 
performance and those who are evaluated is important before evaluating 
performance.             
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 งาน นิพนธ์เร่ือง “การจดัท าตวัช้ีวดั ประสิทธิผล การปฏิบติังานของทีมผูต้รวจสอบ
อาคาร”   ส าเร็จลุล่วงดว้ยดีไดเ้พราะการใหค้  าแนะน าจาก  รองศาสตราจารยจ์รัญพฒัน์  ภูวนนัท์   
อาจารยท่ี์ปรึกษา โดยไดใ้หค้  าแนะแนวทางและขั้นตอนของการวจิยัท่ี ถูกตอ้ง ตลอดจนไดก้รุณา
ช่วยตรวจ สอบแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ รวมทั้งแนะน าวธีิการ ในทุกขั้นตอนของการจดัท างาน
นิพนธ์น้ีดว้ยความเอาใจใส่ดว้ยดีเสมอมา ผูว้จิยัรู้สึกซาบซ้ึงเป็นอยา่งยิง่ จึงขอกราบขอบพระคุณเป็น
อยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 
 ผูว้จิยัขอขอบพระคุณอาจารยทุ์กท่านในหลกัสูตร ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวชิาการจดัการโครงการก่อสร้าง  รวมถึงอาจารย ์ดร.ไสว  ศิริทองถาวร ท่ีเป็นอาจาร ยท่ี์ปรึกษา
พิเศษและวทิยากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีไดม้อบความรู้ความเขา้ใจ แนวคิด การน าความรู้ไป
ประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์ในการท างานนิพนธ์  
 ณ โอกาสน้ี ขอบคุณอีกคร้ังส าหรับผูมี้ส่วนช่วยเหลือในการท างานนิพนธ์คร้ังน้ีท่ีไม่ได้
เอ่ยนาม ความผดิพลาดใด ๆ ท่ีมีในงานวจิั ยคร้ังน้ี ผูว้จิยัขอนอ้มรับดว้ยความเตม็ใจ และหวงัเป็น
อยา่งยิง่วา่งานวจิยัน้ีจะมีคุณค่าในสายตาของผูอ่้าน คุณค่าและประโยชน์ของงานนิพนธ์ฉบบัน้ี 
ผูว้จิยัขอมอบเป็นกตญัญูกตเวทิตาแด่ บุพการี บูรพาจารย ์และผูมี้พระคุณทุกท่าน  ทั้งในอดีตและ
ปัจจุบนั ท่ีท าใหข้า้พเจา้เป็นผูมี้การศึกษา และประสบความส าเร็จมาเช่นทุกวนัน้ี 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


