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ค�ำน�ำ

ในปัจจุบันการวัดผลการปฏิบัติงานองค์กรเป็นสิ่งที่มีความส�าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการสร้าง

มูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร เพราะนอกจากจะช่วยให้องค์กรได้รับทราบผลการปฏิบัติงานเพ่ือน�าไป 

ใช้ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องแล้ว การวัดผลการปฏิบัติงานองค์กรยังมีส่วนช่วยให้องค์กรทราบว่า

กลยุทธ์ที่องค์กรได้ตั้งไว้มีความถูกต้อง และได้ถูกน�าไปใช้อย่างเต็มที่หรือไม่ อย่างไร กล่าวอีก

นัยหนึ่งคือ การวัดผลการปฏิบัติงานองค์กรคือเครื่องมือที่ส�าคัญส�าหรับผู้บริหารในการที่จะช่วย

ให้กลยุทธ์ถูกน�าไปใช้ ในทางปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่เกือบจะเรียกได้ว่า ทุก

องค์กรในปัจจุบันได้ ให้ความส�าคัญกับการวัดผลการปฏิบัติงานองค์กรเป็นอย่างมาก

จากเหตุผลดังกล่าว จึงเป็นท่ีมาท่ีท�าให้นักวิจัย นักวิชาการ ได้พยายามคิดค้นระบบการ

วดัผลการปฏบิตังิานองค์กรทีช่่วยแก้ปัญหาทีเ่กดิขึน้กบัองค์กร แนวคดิท่ีได้รับความนยิมในปัจจุบนั

นี้ก็คงหนีไม่พ้นแนวคิดการวัดผลองค์กรแบบสมดุล (Balanced Scorecard) ระบบ Six Sigma 

ที่พยายามช่วยในการลดการสูญเสียที่เกิดขึ้นในองค์กร แนวคิดการบริหารในเชิงมูลค่า (Value-

Based Management) ซึ่งรวมถึงการใช้ระบบมูลค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value 

Added) และการบริหารเชิงกิจกรรม (Activity-Based Management) ซึ่งระบบเหล่านี้ได้ถูก 

คดิค้น พฒันา และปรบัปรงุอย่างต่อเนื่อง และจดัว่าเป็นเครื่องมอืการวัดผลการปฏบิตังิานองค์กร

ที่ส�าคัญที่ได้ถูกน�าไปใช้ ในองค์กรชั้นน�าหลายองค์กร
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หนังสือเล่มนี้จึงได้ถูกเขียนขึ้นเพื่อเรียบเรียงแนวคิดเหล่านี้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผู้อ่าน 

สามารถท�าความเข้าใจกบัระบบดงักล่าวได้อย่างชดัเจน โดยจะประกอบด้วยทฤษฎี แนวคดิ รวมท้ัง

ตัวอย่างประกอบ ที่ผู้เขียนได้ท�าการวิจัย ศึกษาค้นคว้ามาอย่างต่อเนื่อง ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่ง

ว่าผู้อ่านจะได้รับความรู้ ในเรื่องระบบการวัดผลการปฏิบัติงานองค์กรอย่างครบถ้วน และสามารถ

น�าไปใช้พัฒนาองค์กรเพื่อให้องค์กรสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างยั่งยืนต่อไป
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บทน�ำ1 1 

การประเมนิผลการปฏบิัติงานขององค์กร (Performance Measurement) เปน็สิง่ทีส่�าคญั
อย่างมากต่อความอยู่รอดขององค์กรในปัจจุบัน องค์กรต่างๆ ทั้งองค์กรที่มุ่งแสวงหาผลก�าไร 
(For-Profit Organization) และองค์กรที่ไม่มุง่แสวงหาผลก�าไร (Nonprofit Organization) ต่างก็
ให้ความส�าคญัต่อระบบการประเมนิผลการปฏบิตังิานขององค์กรเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่
ในช่วงหลงัจากเกดิวกิฤตเิศรษฐกจิทีผ่่านมา ท�าให้ผู้บริหารองค์กรต่างๆ ได้ตระหนกัถงึข้อบกพร่อง
ของระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบดั้งเดิม ซึ่งนอกจากจะไม่เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึง
ผลการปฏิบัติงานที่แท้จริงแล้ว ยังมีส่วนส�าคัญที่ท�าให้องค์กรด�าเนินธุรกิจไปผิดทาง ซึ่งส่งผลให้
องค์กรได้รับความเสียหายเป็นอันมาก

ดงันัน้ในปัจจบุนันีอ้งค์กรต่างๆ จงึได้กลบัมาให้ความส�าคญัและเอาใจใส่ในระบบการประเมิน
ผลการปฏิบัติงานขององค์กรกันอีกครั้ง โดยจะเห็นได้จากสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ รวมถึงบทความและ
งานวิจัยในด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ออกมาอย่างต่อเนื่องและเป็นจ�านวนมาก ซ่ึงใน
ระยะหลังนี้แนวคิดทางด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กรได้มีออกมาอย่างมากมาย 
ซึ่งแต่ละแนวคิดหรือทฤษฎีก็มีข้อดีและข้อจ�ากัดต่างๆ กันออกไป และบางครั้งก็อาจก่อให้เกิด 
ความสับสนกับผู้ที่จะน�าแนวคิดเหล่านี้ไปปฏิบัติ

1 ข้อความบางส่วนในบทนี้ ได้น�ามาจากบทความที่ผู้เขียน (นภดล ร่มโพธิ์) ได้เขียนและตีพิมพ์ใน วารสาร
บริหารธุรกิจ ได้แก่บทความเรื่องแนวคิดการประเมินผลการปฏิบัติงานองค์กรสมัยใหม่ ปัญหาในการวัดผลิต
ภาพ นิยามของคุณภาพ รวมทั้งจากงานวิจัยที่ผู้เขียน (นภดล ร่มโพธิ์) ได้ท�าขึ้น โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เร่ืองการส�ารวจระบบการประเมินผลการปฏิบัติ
งานองค์กรของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้บทความและงานวิจัยดังกล่าว เป็นผลงานของ 
ผูเ้ขยีน (นภดล ร่มโพธิ)์ เท่านัน้ ไม่ได้เป็นผลงานร่วมกนักบัผูอ้ื่น ส�าหรบัรายละเอยีดงานเขยีน สามารถพจิารณา
รายละเอียดได้จากบรรณานุกรมท้ายเล่ม
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1.1 ระบบการประเมินผลขององค์กรแบบดั้งเดิมไม่ดีอย่างไร
ค�าถามที่มีความส�าคัญคือ ท�าไมจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง ทุกครั้งที่มีความเปลี่ยนแปลง 

แสดงว่าสิง่ทีม่อียูไ่ม่ดหีรอืไม่ดพีอ ค�าถามถดัมาคอื ระบบการประเมินผลแบบดัง้เดมิมีข้อบกพร่อง

อย่างไร โดยแท้จริงแล้วทุกอย่างในปัจจุบันนี้ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นสภาพ

แวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี หรือแม้แต่วัฒนธรรมต่างๆ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าสิ่งที่มีอยู่

ในอดีตซึ่งอาจเป็นสิ่งที่ดีที่เหมาะสม ณ เวลานั้น ก็อาจกลายเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมในเวลาต่อมา

ก็ได้ ระบบการประเมินผลขององค์กรก็เช่นกัน หลายท่านอาจจะยังคงรู้สึกหรือเชื่อว่าระบบการ

ประเมนิผลองค์กรแบบดัง้เดมินัน้เป็นสิง่ท่ีดอียูแ่ล้ว ไม่ควรไปเปลีย่นแปลงให้เกดิความวุ่นวาย แต่

หากองค์กรหยุดนิ่งอยู่กับที่ ในขณะที่ทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ในที่สุดองค์กรนั้น

ก็จะกลายเป็นผู้ที่ล้าหลัง และไม่สามารถด�าเนินธุรกิจต่อไปได้ ในระยะยาว ลักษณะของระบบการ

ประเมินผลขององค์กรในแบบดั้งเดิมก็เช่นเดียวกัน ระบบนั้นอาจใช้ได้กับสถานการณ์ในอดีต แต่

ในปัจจุบันและในอนาคตอาจจะไม่มีความเหมาะสมอีกต่อไป โดยเฉพาะในเรื่องต่างๆ ที่จะกล่าว

ถึงดังต่อไปนี้

1.1.1 การให้ความส�าคัญกับผลโดยละเลยเหตุ

ส�าหรับองค์กรที่มุ่งแสวงหาก�าไรนั้น ระบบการประเมินการปฏิบัติงานองค์กรแบบดั้งเดิม

ให้ความส�าคญักบัผลทางการเงนิมากเกนิไป จะเห็นได้ว่าหลายองค์กรไม่สนใจทีจ่ะพฒันาบคุลากร 

หรือพัฒนาศักยภาพขององค์กรของตนเอง เนื่องจากเกรงว่าจะส่งผลกระทบทางการเงินของ 

องค์กรในระยะส้ัน การให้ความส�าคญักบัผลทางการเงนิไม่ใช่สิง่ทีผ่ดิ เนื่องจากในทีส่ดุแล้วการเงนิ

ก็เป็นเรื่องที่ส�าคัญที่สุด หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นจุดหมายขององค์กรที่มุ่งแสวงหาผลก�าไร และก็

เป็นส่ิงที่จ�าเป็นซ่ึงขาดไม่ได้เช่นกันส�าหรับองค์กรท่ีไม่มุ่งแสวงหาผลก�าไร แต่การให้ความส�าคัญ

ทางการเงินโดยละเลยกับความส�าคัญทางด้านอื่น จะท�าให้องค์กรมองแต่ผลลัพธ์โดยไม่ค�านึงถึง

สาเหตุ กว่าที่องค์กรจะทราบถึงผลทางการเงินก็มักจะเป็นสิ้นปีหรือสิ้นรอบบัญชี ซึ่งสายเกินไป

แล้วที่จะปรับปรุงองค์กรเพื่อให้ได้ผลดีขึ้น ท�าให้องค์กรมองแต่ภาพในอดีต โดยที่ไม่ทราบว่าอะไร

ท�าให้เกิดสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ไม่ดีต่อองค์กร ในที่สุดองค์กรก็จะมีแต่ความล้าหลัง เพราะไม่มีการคิดไป

ข้างหน้า ไม่แม้กระทั่งจะทราบว่าควรจะปรับปรุงในจุดใดเพื่อที่จะท�าให้องค์กรประสบความส�าเร็จ

มากขึ้น หากเปรียบเหมือนการเล่นฟุตบอลแล้ว องค์กรที่ให้ความส�าคัญแต่เฉพาะผลทางการเงิน 

กเ็ปรยีบเสมอืนทมีฟตุบอลที่ให้ความส�าคญักบัประตทูี่ได้เท่าน้ัน โดยไม่ได้ดสู่วนประกอบอ่ืนๆ ของ

ทมีเลย ทมีฟตุบอลนีถ้งึแม้ว่าบางครัง้อาจจะชนะ แต่ผูฝึ้กสอนหรอืผูเ้ล่นก็ไม่ทราบเลยว่าชนะเพราะ
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อะไร สิง่ทีท่ราบคอืจ�านวนประตูท่ีท�าได้เท่านัน้ และหากวนัใดทมีแพ้ กย็ิง่ไม่ทราบว่าควรจะเปลีย่น

ผู้เล่นในต�าแหน่งใด อะไรเป็นสาเหตุที่ท�าให้ทีมแพ้ ซึ่งในที่สุดทีมฟุตบอลทีมนั้นก็คงไม่ประสบผล

ส�าเร็จตามที่หวังไว้ ในระยะยาว

1.1.2 การให้ความส�าคัญกับผลส�าเร็จในระยะสั้น

ระบบการประเมินผลแบบดั้งเดิมให้ความส�าคัญกับผลส�าเร็จในระยะสั้นมากกว่าในระยะ

ยาว ดังจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า องค์กรหลายแห่งพยายามลดค่าใช้จ่ายทางด้านงานวิจัยและ

พัฒนา หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับองค์กรในระยะยาว โดยที่เกรงว่าต้นทุนเหล่า

นั้นจะท�าให้องค์กรขาดผลก�าไร หรืออาจขาดทุนได้ ในระยะสั้น การกระท�าเช่นนี้อาจไม่ส่งผล 

กระทบให้กับองค์กรเด่นชัดนักในระยะแรก เราอาจเห็นองค์กรได้ก�าไรติดต่อกันเป็นระยะเวลา

หลายปี แต่หากสังเกตให้ดีแล้ว ก�าไรท่ีได้มานั้นไม่ได้เกิดจากการเพ่ิมขึ้นของความสามารถใน

การท�าก�าไรขององค์กรเลย แต่มาจากการลดลงของสิ่งท่ีจ�าเป็นและส�าคัญกับอนาคตขององค์กร 

ทั้งสิ้น การกระท�าในลักษณะนี้เกิดจากระบบการประเมินผลที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้ปฏิบัติงาน 

โดยวัดจากผลก�าไรขององค์กรในระยะสั้น ท�าให้ผู้บริหารมีแนวโน้มที่จะพยายามท�าทุกวิถีทางเพื่อ

ที่จะให้องค์กรได้ก�าไร โดยไม่ค�านึงถึงผลระยะยาวที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กร ซึ่งเมื่อเกิดขึ้น ผู้บริหาร

เหล่านั้นอาจไม่ได้ท�างานอยู่ในองค์กรนั้นแล้วก็ได้ การกระท�าในลักษณะนี้จะก่อให้เกิดอันตราย 

ต่อความอยู่รอดขององค์กรอย่างมาก ซึ่งหากเปรียบกับทีมฟุตบอลท่ีได้กล่าวมาแล้ว อาจเปรียบ

ได้กับทีมที่มุ่งแต่จะเอาชนะให้ได้ ในเกมการแข่งขันเพียงเกมเดียว โดยใช้ผู้เล่นรุ่นเก่าเดิมๆ และ

ไม่พัฒนาผู้เล่นรุ่นใหม่ๆ โดยเกรงว่าหากปล่อยให้ลงไปเล่นแล้ว อาจไม่มีประสบการณ์เพียงพอ 

ซึ่งอาจจะท�าให้ทีมแพ้ได้ ทีมใดที่มีลักษณะแบบนี้ ถึงแม้ว่าในระยะสั้นอาจประสบผลส�าเร็จในเกม

การแข่งขัน แต่ในระยะยาวแล้ว ก็จะเต็มไปด้วยผู้เล่นที่มีอายุมากซึ่งไม่มีเรี่ยวแรงเต็มไปหมด 

ทั้งทีม ซึ่งในที่สุดก็จะไม่สามารถแข่งขันกับทีมอื่นๆ ได้

1.1.3 การให้ความส�าคัญเฉพาะตัวเลขในงบการเงิน

ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กรในแบบดั้งเดิมให้ความส�าคัญอย่างยิ่งต่อ

ตัวเลขทางบัญชีที่ปรากฏในงบการเงิน เนื่องจากมีความเชื่อว่า ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร 

(Stakeholder) ต่างให้ความส�าคัญต่อตัวเลขเหล่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของก�าไร ซึ่ง

อาจสังเกตได้จากการที่ในปัจจุบันก็ยังคงมีการรายงานตัวเลขก�าไรต่อหุ้น (Earnings Per Share) 

หรือตัวเลขอัตราส่วนทางการเงินอื่นๆ อย่างสม�่าเสมอทุกคร้ังที่มีการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน
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ของบริษัท ซ่ึงโดยแท้จริงแล้วถึงแม้ว่าตัวเลขทางบัญชีเหล่าน้ันจะมีความส�าคัญ แต่บางคร้ัง 

ก็ไม่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงผลการปฏิบัติงานขององค์กรได้อย่างแท้จริง ยิ่งไปกว่านั้นบาง 

ครั้งองค์กรถึงกับพยายามท่ีจะปรับเปลี่ยนตัวเลขทางบัญชีเหล่านั้นให้ดูดีตอนที่ปิดบัญชี ซึ่งเป็น

ที่ทราบกันโดยทั่วไปถึงเทคนิคที่บริษัทอาจน�ามาใช้เพื่อตกแต่งบัญชี โดยที่บางครั้งไม่ได้ค�านึงถึง

ผลเสียที่อาจก่อให้เกิดกับองค์กรเลย การกระท�าในลักษณะนี้ยิ่งส่งผลกระทบให้องค์กรเดินไปใน

แนวทางทีผ่ดิ ซึง่ในทีส่ดุองค์กรเหล่านัน้ก็ไม่สามารถจะด�ารงอยูไ่ด้ ดงัที่ได้เหน็จากตวัอย่างหลายๆ 

ตัวอย่างทั้งในและนอกประเทศ และหากเราจะเปรียบเทียบกับทีมฟุตบอลดังที่ได้กล่าวมาแล้ว

ในสองข้อแรก ก็อาจจะเปรียบเหมือนกับทีมฟุตบอลที่ไม่พยายามเล่นตามกติกา พยายามหาช่อง

โหว่ของกติกา หรือแอบท�าผิดกติกา เพียงเพื่อที่จะให้ได้ชัยชนะในการแข่งขันให้ได้เท่านั้น ซึ่ง

การกระท�าในลักษณะนี้อาจจะประสบผลส�าเร็จได้บางครั้ง แต่ก็ไม่เคยมีทีมใดที่ชนะได้ตลอดจาก

การท�าผิดกติกาเลย ในที่สุดแล้วทีมเหล่านี้ก็จะประสบแต่ความล้มเหลว หรือแม้กระทั่งถูกลงโทษ

เอาผิดไปในที่สุด

นอกจากเหตุผลทั้ง 3 ข้อนี้แล้วนั้น เรายังพบเห็นอยู่เป็นประจ�าว่าตัววัดเพียงตัวเดียวไม่

สามารถที่จะวัดผลการปฏิบัติงานองค์กรได้อย่างครบถ้วน เนื่องจากไม่มีตัววัดใดที่สามารถใช้ ใน

การควบคุมการด�าเนินงานโดยไม่มีข้อบกพร่อง ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนตัวอย่างหนึ่งคือ ตัววัด 

ผลติภาพ (Productivity) ซึง่เป็นตวัวดัท่ีได้รบัความนยิมเป็นอย่างสงูในหลายองค์กร เมื่อพจิารณา

อย่างเผนิๆ แล้ว ตัววดันีเ้ป็นตวัวดัท่ีน่าจะมคีวามครบถ้วนและสมบรูณ์ในตวัของมนัเอง โดยตวัวัด 

นี้จะเป็นการวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการผลิตหรือกระบวนการให้บริการท่ี

ส�าคญัโดยเป็นการวดัปรมิาณผลผลติ (Output) เทียบกบัปรมิาณปัจจยัผลติ (Input) โดยอาจจะวัด

เทียบกับปัจจัยการผลิตแต่เพียงประเภทเดียว เช่น แรงงาน ซึ่งในกรณีนี้ก็จะเป็นผลิตภาพในเชิง

แรงงาน หรอื Labor Productivity หรอือาจจะวดัเทยีบกบัปัจจัยการผลิตหลายประเภท เช่น แรงงาน 

วัตถุดิบ การจัดการต่างๆ ซึ่งจะเป็นการวัดผลิตภาพรวม หรือ Multi-Product Productivity ดัง

ที่ได้กล่าวมาแล้วว่า การวัดผลิตภาพเป็นสิ่งที่นิยมแพร่หลายในหลายองค์กร เน่ืองจากผลิตภาพ 

เป็นตัวบ่งชี้ถึงความสามารถขององค์กรในการผลิตสินค้าหรือบริการ โดยใช้ปัจจัยการผลิตอย่าง 

คุ้มค่าและค่าที่วัดได้เป็นค่าในเชิงปริมาณ ดังนั้นจึงท�าให้สามารถน�ามาเปรียบเทียบได้ทั้งกับ

องค์กรภายนอกหรือเทียบกับตัวองค์กรเองว่า ในแต่ละปีผลิตภาพขององค์กรได้เพิ่มขึ้นหรือ 

ลดลงอย่างไร เพื่อจะได้น�าไปใช้เป็นแนวทางการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตต่อไป

แนวทางในการเพิ่มผลิตภาพอาจแบ่งออกได้เป็น 2 แนวทางได้แก่ การเพิ่มผลผลิตโดย

ควบคุมปัจจัยการผลิตให้เท่าเดิมหรือลดลง หรือการลดปัจจัยการผลิตลงโดยควบคุมให้ผลผลิต 
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ได้เท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้น ซึ่งหากท�าได้ดังนี้แล้วก็จะท�าให้ผลิตภาพขององค์กรเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งน่า

จะเป็นสิ่งที่ดีส�าหรับองค์กร อย่างไรก็ตาม ในหลายกรณีการเพ่ิมขึ้นของผลิตภาพกลับไม่ส่งผล 

กระทบกับผลประกอบการขององค์กร และในหลายครั้งผลประกอบการขององค์กรกลับลดลง 

ด้วยซ�า้ ทัง้ๆ ทีอ่งค์กรมผีลติภาพเพิม่ขึน้ ซึง่เหตกุารณ์ดงักล่าวนีเ้กดิจากปัญหาในการวดัผลติภาพ 

3 ประการดังต่อไปนี้

1. ผลติภาพเป็นการวดัในเชงิปรมิาณแต่เพยีงด้านเดียว การวัดผลติภาพจะเป็นการ

วัดในเชิงปริมาณเป็นหลัก โดยไม่ได้ค�านึงถึงเรื่องคุณภาพ ดังน้ันจึงมีความเป็นไปได้ท่ีองค์กร

พยายามมุ่งเน้นในการเพิม่ผลติภาพโดยการเพิม่ผลผลติและลดปัจจยัผลติโดยไม่ค�านึงถงึคณุภาพ

ของผลิตภัณฑ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงไปในทางลบ ยกตัวอย่างเช่น องค์กรอาจจะเลือกใช้วัตถุดิบที่มี

คุณภาพลดต�่าลง ลดจ�านวนคนงานที่ใช้ ในการผลิตลง และพยายามให้คนงานผลิตของให้เพิ่ม

มากขึ้นโดยการลดขั้นตอนบางอย่างลง เช่น การลดขั้นตอนการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 

ผลที่ได้คือ “ปริมาณ” ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นโดยใช้ “ปริมาณ” ปัจจัยผลิตที่ลดลง ซึ่งจะท�าให้ผลิต

ภาพมีค่าเพิ่มขึ้น แต่จะเห็นได้ชัดเจนในกรณีนี้ว่าผลิตภาพที่เพ่ิมขึ้นน้ันเกิดขึ้นพร้อมกับคุณภาพ

ของผลิตภัณฑ์ที่ลดต�่าลง ซึ่งในกรณีนี้การที่มีผลผลิตที่เพิ่มมากขึ้นไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อันใด

ต่อองค์กร เนื่องจากองค์กรไม่สามารถจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์นั้นได้ เพราะคุณภาพไม่ได้ตามความ

ต้องการของลูกค้า ซึ่งนอกจากจะไม่ก่อให้เกิดรายได้ ให้กับองค์กรแล้ว ยังจะก่อให้เกิดต้นทุนเพิ่ม

มากขึ้นอีกด้วย เนื่องจากองค์กรจะต้องหาที่ที่จะใช้เก็บผลิตภัณฑ์เหล่าน้ี รวมท้ังเงินลงทุนท่ีได้

ใช้ไปกับการผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีไม่สามารถจ�าหน่ายได้ สิ่งน้ีเองอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท�าให้องค์กร 

ประสบกับผลขาดทุนทั้งๆ ที่ผลิตภาพเพิ่มสูงขึ้นโดยตลอด

2. การหาหน่วยวัดรวมของปัจจัยผลิตท�าได้ยาก ปัญหาท่ีส�าคัญอีกประการหน่ึงคือ

ในการผลิตสินค้าหรือบริการนั้น ปัจจัยผลิตจะประกอบด้วยปัจจัยหลายประการ เช่น วัตถุดิบ 

แรงงาน เงินทุน หรือการจัดการ ดังนั้นหากองค์กรต้องการที่จะวัดผลิตภาพรวม องค์กรจะต้อง

พยายามหาหน่วยวดัร่วมทีส่ามารถวดัปัจจยัต่างๆ เหล่านี้ให้อยู่ในรูปของหน่วยวัดเดยีวกนั มิฉะน้ัน

แล้วองค์กรก็จะไม่สามารถวัดปัจจัยผลิตรวมได้ การหาหน่วยวัดร่วมเป็นสิ่งที่ท�าได้ค่อนข้างยาก 

เนื่องจากโดยธรรมชาติแล้ว ปัจจัยผลิตเหล่านี้มีลักษณะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง วัตถุดิบอาจจะ 

ควรวัดเป็นจ�านวนช้ิน แรงงานก็อาจจะวัดเป็นจ�านวนคน หรือเงินทุนก็อาจจะวัดให้อยู่ในหน่วย

ของเงินตรา 

จากปัญหานีท้�าให้หลายองค์กรพยายามหาวิธแีก้ไข โดยพยายามหาหน่วยร่วมส�าหรบัปัจจยั

ผลิตเหล่านี้ โดยหน่วยร่วมท่ีเป็นท่ีนิยมคือหน่วยของเงิน ซึ่งท�าได้ โดยการตีค่าปัจจัยผลิตแต่ละ
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ประเภทให้เป็นรูปของเงิน เช่น วัตถุดิบแทนที่จะนับเป็นจ�านวนชิ้น ก็พยายามตีค่าออกมาว่าเป็น

ชิน้ละกีบ่าท จะได้วดัเป็นจ�านวนเงนิบาท หรอืแรงงานแทนทีจ่ะวดัเป็นจ�านวนคน กอ็าจจะคณูด้วย

ค่าแรงเพื่อให้ได้ค่าออกเป็นต้นทุนค่าแรงเป็นเงินบาท เป็นต้น การแก้ปัญหานี้ถึงแม้จะดูมีเหตุผล 

แต่กยั็งไม่ใช่การแก้ปัญหาได้ทัง้หมดทเีดยีว เนื่องจากยงัมปัีจจยัอกีหลายประเภททีต่ค่ีาเป็นจ�านวน

เงนิได้ล�าบาก เช่น การจดัการ หรอืความคดิสร้างสรรค์เป็นต้น เราจะทราบได้อย่างไรว่าการจดัการ

ทีด่คีวรมค่ีาเป็นกีบ่าท หรอืแม้กระทัง่สิง่ทีค่ดิว่าน่าจะตค่ีาง่าย เช่น วัตถดุบิ หากมีการจัดซือ้วัตถดุบิ

ในเวลาที่ต่างกัน หรือจากผู้จัดส่งวัตถุดิบที่ต่างกัน ก็อาจจะท�าให้ต้นทุนวัตถุดิบไม่เท่ากัน เราจะ 

เลือกใช้ต้นทุนใดในการค�านวณหาค่าผลิตภาพ สิ่งต่างๆ เหล่านี้เองอาจจะท�าให้ค่าที่วัดได้มีความ 

คลาดเคล่ือนค่อนข้างมาก และขึ้นอยู่กับสมมติฐานต่างๆ เป็นจ�านวนมาก จึงท�าให้ค่าของผลิต

ภาพทีว่ดัได้อาจไม่มคีวามน่าเชื่อถอื และอาจจะไม่มคีวามสมัพันธ์กบัประสทิธิภาพและประสทิธิผล 

ของกระบวนการผลิตหรือกระบวนการให้บริการก็เป็นได้

3. ผลิตภาพอาจได้รับผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมภายนอก ปัญหานี้เกิดขึ้นจากการ 

ที่การวัดผลิตภาพเป็นการวัดผลผลิตเทียบกับปัจจัยผลิตซึ่งประกอบด้วยปัจจัยหลายประการ หาก 

พิจารณาแล้วจะพบว่าการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยบางประการนั้นไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับความ 

สามารถของกระบวนการผลิต แต่การที่ปัจจัยนั้นเพิ่มขึ้นหรือลดลงจะเกิดจากสาเหตุภายนอกที่ 

ควบคุมไม่ได้ ยกตัวอย่างเช่น วัตถุดิบ ซึ่งหากแปลค่าให้อยู่ในรูปของเงินแล้ว (ด้วยเหตุผลที่จะ 

ท�าให้มีหน่วยเหมือนกับปัจจัยผลิตอื่นๆ ดังอธิบายข้างต้น) ในหลายคร้ังราคาวัตถุดิบอาจจะเพ่ิม 

ข้ึนจากราคาวัตถุดิบที่ขายในตลาดโลก ซึ่งจะมีผลท�าให้ปัจจัยผลิตนี้มีค่าเพ่ิมขึ้นตามไปด้วย และ 

ส่งผลให้ผลิตภาพมีค่าลดต�่าลง หรือราคาน�้ามันเช้ือเพลิงซึ่งนับเป็นปัจจัยผลิตอีกประการหนึ่ง 

อาจมีค่าเพิ่มสูงขึ้น ท�าให้ผลิตภาพมีค่าลดต�่าลง การที่ค่าผลิตภาพลดต�่าลงนี้ ไม่ได้หมายถึง

กระบวนการผลติแย่ลงแต่ประการใด แต่เกดิจากผลกระทบจากสิง่แวดล้อมภายนอก ในทางกลับกนั 

หากราคาวตัถดุบิ แรงงาน หรอืปัจจยัน�าเข้าอื่นๆ ลดต�า่ลง จะส่งผลให้ผลิตภาพมีค่าท่ีสงูขึน้ ซึง่ก็ไม่

ได้หมายความว่าองค์กรจะมีกระบวนการผลิตที่ดีขึ้นแต่ประการใด และหลายครั้งการที่ปัจจัยผลิต 

มีมูลค่าลดต�่าลงนั้น อาจท�าให้องค์กรไม่สามารถจ�าหน่ายผลผลิตที่มีราคาสูงได้ เนื่องจากอาจจะมี

แรงกดดันจากตลาด ท�าให้องค์กรต้องลดราคาสินค้าหรือบริการลง ดังนั้นการที่องค์กรมีผลิตภาพ

ที่สูงขึ้น (จากมูลค่าปัจจัยผลิตที่ลดต�า่ลง) จึงอาจไม่ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการขององค์กรก็

เป็นได้

จากปัญหาหลักทั้ง 3 ประการดังกล่าว ท�าให้ ในหลายคร้ังท่ีอาจเป็นไปได้ท่ีองค์กรจะมี 

ผลิตภาพเพิ่มสูงขึ้น แต่ก�าไรกลับไม่เพิ่มขึ้นตาม อย่างไรก็ตาม ประเด็นส�าคัญไม่ได้อยู่ที่ความ
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พยายามในการแก้ปัญหาทั้ง 3 ประการนี้ เนื่องจากเป็นไปได้ยากเพราะผลิตภาพได้ถูกออกแบบ

มาเพื่อวัตถุประสงค์หนึ่งคือ การวัดในเชิงปริมาณเพื่อเปรียบเทียบผลผลิตกับปัจจัยผลิต แต่สิ่งที่

ส�าคัญกว่าคือ การที่ผู้บริหารควรจะต้องทราบถึงข้อจ�ากัดเหล่านี้ เพื่อที่จะได้น�าเอาค่าผลิตภาพไป

ใช้ได้อย่างเหมาะสม และสามารถวิเคราะห์และแปรความหมายของผลิตภาพได้อย่างถูกต้อง อัน

จะท�าให้องค์กรสามารถใช้ประโยชน์จากค่าผลิตภาพได้อย่างเต็มที่ต่อไป

1.2 คุณภาพ
จากปัญหาของตัวอย่างของการวัดค่าผลิตภาพดังที่ได้น�าเสนอไปข้างต้น หลายท่านอาจจะ 

มีแนวความคดิว่า ในเมื่อผลติภาพเป็นการวดั “ปรมิาณ” มากกว่า “คณุภาพ” ดงันัน้เราจงึควรต้อง

วัด “คุณภาพ” ควบคู่ไปด้วย ถ้ามีการวัดทั้งในเชิง “ปริมาณ” และ “คุณภาพ” แล้ว ปัญหาทั้ง

หลายกน่็าจะหมดไป ความคดินีเ้ป็นความคดิทีม่ส่ีวนถกูตรงทีเ่มื่อมจี�านวนตวัวดัผลเพิม่มากขึน้ กจ็ะ

ท�าให้ปัญหาของความไม่ครบถ้วนหรอืการวดัที่ไม่ครบด้านลดลง อย่างไรกต็าม ไม่ได้หมายความว่า

ปัญหาจะหมดไปอย่างสิน้เชิง ยังมอีกีประเด็นหนึง่ซึง่มักจะเป็นปัญหาส�าคัญในระบบการประเมินผล 

ในหลายองค์กร ปัญหานั้นคือ การให้ค�านิยามของตัววัดผลที่แตกต่างกัน ยกตัวอย่างของค�าว่า 

“คุณภาพ” ที่หลายองค์กรยึดถือว่าเป็นสิ่งที่ส�าคัญและพยายามสร้างตัววัดผลท่ีสะท้อนให้เห็นถึง 

“คุณภาพ” ของสินค้าและบริการ หลายท่านคงคุ้นเคยกับค�าว่า “คุณภาพ” ซึ่งเป็นค�าท่ีติดปาก 

หรือพบได้ ในรายงานและหนังสือต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการวางแผนกลยุทธ์ หรือข้อแนะน�า 

เช่น จะผลิตสินค้าให้มี “คุณภาพ” จะมุ่งเน้นการรักษา “คุณภาพ” ของบริการ หลายครั้งเรา

จะพบว่าค�าว่า “คุณภาพ” ถูกใช้เป็นข้อแก้ตัวในกรณีที่สินค้ามีราคาแพงกว่าคู่แข่งขัน เช่น หาก

ท่านไปซื้อสินค้าชนิดหนึ่งและพบว่าราคาสูงกว่าสินค้าชนิดอื่น พนักงานขายของสินค้าชนิดนั้นมัก

จะบอกว่าสินค้านั้นมีคุณภาพสูงกว่าของคู่แข่ง หรือหลายครั้งค�าว่าคุณภาพกลายเป็นข้อโต้แย้ง

ระหว่างลูกค้ากับเจ้าของสินค้า โดยลูกค้าอาจยืนยันว่าสินค้าท่ีตนซ้ือมาไม่มีคุณภาพ ในขณะท่ี 

ผู้ขายก็ยืนยันว่าสินค้านั้นได้คุณภาพ

โดยแท้จริงแล้ว สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นอาจเกิดจากความคาดหวังหรือเข้าใจความหมายของ 

ค�าว่าคุณภาพที่แตกต่างกันก็ได้ หากพิจารณาถึงความหมายของค�าว่าคุณภาพจากพจนานุกรม

ฉบับราชบัณฑิตยสถานจะพบว่า คุณภาพเป็นค�านามที่หมายถึง “ลักษณะความดี ลักษณะประจ�า

บคุคลหรอืสิง่ของ” ความหมายสัน้ๆ เพยีงเท่านีก้ย็งัไม่สามารถให้ความกระจ่างได้ว่าคณุภาพทีแ่ท้

จริงแล้วคืออะไร
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เหตุผลทีส่�าคญัประการหนึง่ท่ีท�าให้ค�าว่า “คณุภาพ” มคีวามหมายทีห่ลากหลายคอื สิง่ทีน่�า

มาเทยีบเคยีง หรอืกล่าวอกีนยัหนึง่คอื คณุภาพเป็นค�าทีต้่องการการเปรียบเทียบ ค�าว่ามีคณุภาพดี 

จะต้องมีค�าถามต่อว่า ดีเทียบกับอะไร ค�าว่าคุณภาพจึงเป็นค่าที่ต้องการการเปรียบเทียบมากกว่า

เป็นค่าที่สมบูรณ์ ดังนั้นเกณฑ์ที่จะใช้วัดคุณภาพจึงเป็นสิ่งที่ส�าคัญและเป็นที่มาของนิยามอัน 

หลากหลายของคุณภาพ โดยทั่วไปแล้วเราอาจแบ่งค�านิยามของค�าว่าคุณภาพได้เป็น 5 รูปแบบ

หลกัๆ ได้แก่ คณุภาพในความหมายของลกูค้า คณุภาพในความหมายของความน่าเช่ือถอื คุณภาพ

ในความหมายของความเป็นเลิศ คุณภาพในความหมายของการบรรลุเป้าหมาย และคุณภาพใน

ความหมายของเกณฑ์มาตรฐานสากล

1.2.1 คุณภาพในความหมายของลูกค้า

ความหมายของคณุภาพในท่ีนีเ้ป็นความหมายท่ีค่อนข้างกว้างและให้ความส�าคญักบัลกูค้า

เป็นหลกั กล่าวคอื อะไรท่ีลกูค้าต้องการนัน่กค็อืคณุภาพของสนิค้าและบรกิารนัน่เอง ดงันัน้สนิค้า

ที่มีคุณภาพจึงไม่จ�าเป็นจะต้องเป็นสินค้าท่ีมีลักษณะท่ีเป็นเลิศ หรือมีสมรรถนะที่ดีเยี่ยม หาก 

สิ่งนั้นไม่ใช่สิ่งที่ลูกค้าต้องการ บางครั้งลูกค้าอาจต้องการสินค้าที่ไม่ต้องมีความซับซ้อน หรือมี

คณุลกัษณะทีด่มีากนกั แต่อาจต้องการสนิค้าในราคาทีต่�า่ ดงัน้ันสิง่ท่ีลูกค้าต้องการอาจเป็นสนิค้าท่ี

มตี�าหน ิ(แต่ราคาถกู) สนิค้านัน้กอ็าจกล่าวได้ว่าเป็นสนิค้าทีม่คีณุภาพในมมุมองดงักล่าว นยิามของ

ค�าว่าคุณภาพจึงแปรเปลี่ยนไปตามความต้องการของลูกค้า มุมมองของค�าว่าคุณภาพในลักษณะ

นี้ปัจจุบันเป็นมุมมองที่ผู้ประกอบการกลับมาให้ความสนใจและความส�าคัญเพิ่มมากขึ้น เนื่องจาก

ในอดีตผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตมีแนวคิดที่พยายามที่จะผลิตสิ่งที่ดีที่สุด มีสมรรถนะสูงสุด มี

ความสามารถในการใช้งานดทีีส่ดุ ทนัสมยัทีส่ดุ แต่ในทีส่ดุอาจจะประสบกบัความล้มเหลวในธุรกจิ 

เนื่องจากสิง่เหล่านัน้ไม่ได้เป็นความต้องการของลกูค้า ดงันัน้สิง่ทีส่�าคญัทีส่ดุจงึเป็นความต้องการ

ของลูกค้า มิใช่ความต้องการของผู้ผลิต

1.2.2 คุณภาพในความหมายของความน่าเชื่อถือ

แนวคิดนี้ให้ความส�าคัญกับความน่าเชื่อถือ (Reliability) และความสม�า่เสมอ (Consist-

ency) ของลักษณะสินค้าและบริการเป็นหลัก สิ่งที่มีคุณภาพคือ สิ่งที่สามารถผลิตได้อย่างเที่ยง

ตรงและสม�่าเสมอ ไม่ว่าจะผลิตมากหรือน้อยเท่าไร องค์กรที่ให้ความส�าคัญกับในเรื่องของความ

น่าเชื่อถือซึ่งถือว่าเป็นคุณภาพนั้น มักจะเป็นองค์กรที่ต้องรับความเสี่ยงกับความเสียหายที่สูง ยก

ตัวอย่างเช่น สาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ไฟฟ้า ประปา ซึ่งหากเกิดความผิดพลาดขึ้น หรือคุณภาพ
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ของบริการไม่ได้มาตรฐาน เช่น ไฟฟ้าดบั หรอืน�า้ประปามสีิง่ปนเป้ือน จะส่งผลกระทบอย่างรนุแรง

ในวงที่กว้าง ดังนั้นองค์กรเหล่านี้จึงให้ความส�าคัญกับความน่าเชื่อถือของระบบการผลิตและ

ผลิตภัณฑ์มากกว่าองค์กรอื่นๆ 

1.2.3 คุณภาพในความหมายของความเป็นเลิศ

คุณภาพในความหมายนี้คือ ลักษณะที่ดีที่สุดในทุกด้าน เป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นในการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ให้มีสมรรถนะสูงสุด ประกอบด้วยวัสดุที่ดีที่สุด มีความสามารถในการใช้ประโยชน์

ได้ดีที่สุด ถ้าจะเปรียบกับรถยนต์ก็เปรียบเสมือนรถ Rolls-Royce ซึ่งมีความสุดยอดในทุกด้าน 

ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพในความหมายนี้คือ ความพยายามที่จะมุ่งไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดเท่าที่

จะสามารถผลิตได้ โดยใช้ความสามารถสูงสุดของผู้ผลิตและเทคโนโลยีในปัจจุบัน แนวคิดในการ

พัฒนาคุณภาพในรูปแบบนี้พัฒนาจากความเชื่อที่ว่า สินค้าหรือบริการที่เป็นเลิศนั้น นอกจากจะ

สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าจากประโยชน์ที่ได้รับแล้ว ยังสามารถสะท้อนให้เห็นถึงสถานะหรือ

ความมีเกียรติของลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์นั้นๆ อีกด้วย

1.2.4 คุณภาพในความหมายของการบรรลุเป้าหมาย

คณุภาพในมมุมองนีจ้ะถกูวดัเทยีบกบัเป้าหมายท่ีองค์กรได้ตัง้ขึน้ ซึง่อาจจะมีความแตกต่าง 

กันในแต่ละองค์กร หรือแม้กระท่ังในองค์กรเดียวกัน แต่ต่างกันที่เวลา ดังนั้นความหมายของ

คุณภาพจึงมักจะเปลี่ยนไปตามเป้าหมายที่องค์กรก�าหนด ยกตัวอย่างเช่น หากเป้าหมายของ 

องค์กรในปัจจุบันมุ่งเน้นการเป็นผู้น�าทางด้านเทคโนโลยีเพ่ือผลิตสินค้าที่น�าสมัย คุณภาพใน 

ความหมายนีก้จ็ะถกูเปรยีบเทยีบกบัความน�าสมยัของผลิตภัณฑ์ท่ีองค์กรได้ตัง้เป้าหมายไว้ อย่างไร

ก็ตาม หากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป องค์กรอาจมุ่งเน้นการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีราคาถูก โดยใช้

วัสดุที่ประหยัด การวัดคุณภาพก็จะเปลี่ยนไป โดยจะมุ่งเน้นถึงความประหยัดในการผลิตเป็นหลัก 

เป็นต้น

1.2.5 คุณภาพในความหมายของเกณฑ์มาตรฐานสากล

คุณภาพในมุมมองนี้ก�าเนิดขึ้นเนื่องจากความแตกต่างกันระหว่างมาตรฐานของผู้ผลิต

ในแต่ละประเทศ ดังนั้นเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้บริโภคซึ่งอยู่ในหลายประเทศ จึงได้มีความ

พยายามในการตั้งมาตรฐานสากลเพื่อเป็นเครื่องยืนยันว่า แต่ละประเทศมีระบบการผลิตที่ได้
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มาตรฐานในเกณฑ์อย่างเดียวกัน คุณภาพในมุมมองนี้จึงเป็นการวัดที่เทียบกับกฎเกณฑ์ที่ได้ตั้ง

ไว้แล้ว กล่าวคือ สินค้าหรือบริการจะมีคุณภาพหรือไม่ขึ้นอยู่กับว่าสินค้าหรือบริการนั้นมีลักษณะ

ที่ตรงตามมาตรฐานที่ได้ก�าหนดไว้หรือไม่ ตัวอย่างท่ีเป็นที่คุ้นเคยกันเป็นอย่างดี เช่น มาตรฐาน 

ISO โดยหากองค์กรใดได้รับ ISO ก็จะเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าองค์กรนั้นมีระบบการผลิตที่มีคุณภาพ

ตามข้อก�าหนดที่ก�าหนดไว้ ในมาตรฐาน ISO ดังกล่าว

จากความหมายท่ีแตกต่างกันข้างต้น จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่เราจะยังคงเห็นการโต้เถียง 

กันระหว่างผู้ผลิตกับลูกค้า หรือแม้แต่ระหว่างบุคลากรในแต่ละผ่ายในองค์กรเดียวกันการที ่

องค์กรได้รับการรับรองมาตรฐานสากลก็ไม่ใช่สิ่งท่ียืนยันได้ว่าสินค้าหรือบริการขององค์กรจะม ี

คุณภาพ หากเรานิยามคุณภาพในรูปแบบอื่น เช่น ในมุมมองของลูกค้า โดยลูกค้าอาจไม่พอใจ

ในสินค้าหรือบริการนั้น ถึงแม้ว่าจะได้รับการรับรองว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากลก็ตาม อย่างไร

ก็ตาม ส่ิงที่เป็นที่น่าสังเกตคือ องค์กรชั้นน�าต่างๆ ในระดับโลกมักจะมีความสามารถในการผลิต

สินค้าหรือให้บริการที่มีคุณภาพครบทั้ง 5 ประการ นั่นคือสินค้าหรือบริการเหล่านั้นมักจะเป็นสิ่ง

ที่ลูกค้าพึงพอใจ มีความน่าเช่ือถือ มีความเป็นเลิศ บรรลุเป้าหมายขององค์กร และได้รับการ

รบัรองมาตรฐานสากล ดงันัน้ปัญหาท่ีเกีย่วกบัคณุภาพจงึไม่ใช่ปัญหาทีส่�าคัญส�าหรบัองค์กรเหล่าน้ี 

เนื่องจากไม่ว่าจะมองในมุมใด องค์กรชั้นน�าเหล่านี้ก็ยังสามารถพูดได้อย่างเต็มปากว่า สินค้า 

หรือบริการของเขามี “คุณภาพ” 

จากปัญหาต่างๆ ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น ไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการวัดผลใน 

ระยะสั้น หรือการเน้นเฉพาะการวัดทางการเงินแต่เพียงด้านเดียว ปัญหาที่ไม่มีตัววัดใดที่ให้ 

มุมมองได้อย่างครบถ้วน เช่น การวัดค่าผลิตภาพ หรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับนิยามของตัววัดผล 

เช่น ค�าว่า “คุณภาพ” จึงท�าให้นักวิจัยและนักวิชาการหลายท่านได้น�าเสนอกรอบแนวคิดของสิ่งที่

เรียกว่า “ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานองค์กร” เพื่อใช้ ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เหล่านี้ แต่

ก่อนทีจ่ะน�าเสนอถงึทางเลอืกของระบบการประเมนิผลการปฏบิตังิานองค์กรทีม่อียู่ในปัจจุบนัในบท 

ถัดไป สิ่งที่ส�าคัญคือ การให้ความหมายของค�าว่า “ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานองค์กร” 

ว่ามีความหมายครอบคลุมถึงสิ่งใด

1.3 นิยามของการประเมินผลการปฏิบัติงานองค์กร
การประเมนิผลการปฏบิตังิานประกอบด้วย “การประเมินผล” และ “การปฏิบตังิาน” ดงัน้ัน 

การพิจารณาถึงนิยามของค�าเหล่านี้จะช่วยให้เข้าใจความหมายของค�าว่า การประเมินผลการ 

ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น
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ค�าว่า “ผลการปฏิบัติงาน” แสดงไว้หลายความหมายที่ต่างกัน โดยสรุปค�าว่า “ผลการ

ปฏิบัติงาน” หมายถึง2

 • สิ่งที่สามารถวัดได้ด้วยตัวเลขหรือความรู้สึกที่สื่อสารได้

 • การท�าให้ส�าเร็จด้วยความตั้งใจเป็นพิเศษ

 • ผลลัพธ์ของการกระท�า

 • ความสามารถที่จะท�าให้ส�าเร็จ

 • การเปรียบเทียบผลลัพธ์ด้วยเกณฑ์สอบวัดบางอย่างหรือเกณฑ์อ้างอิงที่คัดเลือกไว้จาก

การก�าหนดจากภายในหรือภายนอก

 • ผลลัพธ์ที่เทียบกับสิ่งที่คาดหวัง

 • การแสดงออก

 • การแสดงในด้านศิลปะ

 • การวินิจฉัยโดยการเปรียบเทียบ

นอกจากนี้ “ผลการปฏิบัติงาน” จะมีลักษณะที่ส�าคัญ 9 ประการดังต่อไปนี้ 

1. ผลการปฏิบัติงานคือ สิ่งที่แสดงได้โดยกลุ่มมาตรวัดหรือตัวชี้วัดที่อธิบายกระบวนการ3 

2. ผลการปฏิบัติงานคือ รูปแบบท่ีใช้อธิบายว่าการกระท�าในปัจจุบันมีอิทธิพลอย่างไรต่อ
ผลลัพธ์ในอนาคต

3. ผลการปฏิบัติงานไม่มีค�านิยามที่แน่นอน แต่จะขึ้นกับผู้ ใช้

4. ผลการปฏิบัติงานมีความหมายแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับว่ามีการก�าหนดความหมายจาก
ภายในหรือภายนอกองค์กร

5. ผลการปฏิบัติงานมักจะมีความสัมพันธ์กับความรับผิดชอบ

2 Lebas, M. and Euske, K. (2002). A Conceptual And Operational Delineation Of Performance. In: 
Neely, A., (Ed.) Business Performance Measurement: Theory and Practice. pp. 65-79. Cambridge: 
Cambridge University Press.

3 Kaplan, R.S. and Norton, D.P. (1992). The Balanced Scorecard - Measures That Drive Performance. 
Harvard Business Review 70 (1):71-89.
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