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ค�ำน�ำ

ในปัจจุบันการวัดผลการปฏิบัติงานองค์กรเป็นสิ่งที่มีความส�ำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร เพราะนอกจากจะช่วยให้องค์กรได้รับทราบผลการปฏิบัติงานเพื่อน�ำไป
ใช้ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องแล้ว การวัดผลการปฏิบัติงานองค์กรยังมีส่วนช่วยให้องค์กรทราบว่า
กลยุทธ์ที่องค์กรได้ตั้งไว้มีความถูกต้อง และได้ถูกน�ำไปใช้อย่างเต็มที่หรือไม่ อย่างไร กล่าวอีก
นัยหนึ่งคือ การวัดผลการปฏิบัติงานองค์กรคือเครื่องมือที่ส�ำคัญส�ำหรับผู้บริหารในการที่จะช่วย
ให้กลยุทธ์ถูกน�ำไปใช้ ในทางปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่เกือบจะเรียกได้ว่า ทุก
องค์กรในปัจจุบันได้ ให้ความส�ำคัญกับการวัดผลการปฏิบัติงานองค์กรเป็นอย่างมาก
จากเหตุผลดังกล่าว จึงเป็นที่มาที่ท�ำให้นักวิจัย นักวิชาการ ได้พยายามคิดค้นระบบการ
วัดผลการปฏิบตั งิ านองค์กรทีช่ ว่ ยแก้ปญ
ั หาทีเ่ กิดขึน้ กับองค์กร แนวคิดที่ได้รบั ความนิยมในปัจจุบนั
นี้ก็คงหนีไม่พ้นแนวคิดการวัดผลองค์กรแบบสมดุล (Balanced Scorecard) ระบบ Six Sigma
ที่พยายามช่วยในการลดการสูญเสียที่เกิดขึ้นในองค์กร แนวคิดการบริหารในเชิงมูลค่า (ValueBased Management) ซึ่งรวมถึงการใช้ระบบมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value
Added) และการบริหารเชิงกิจกรรม (Activity-Based Management) ซึ่งระบบเหล่านี้ ได้ถูก
คิดค้น พัฒนา และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และจัดว่าเป็นเครื่องมือการวัดผลการปฏิบตั งิ านองค์กร
ที่ส�ำคัญที่ได้ถูกน�ำไปใช้ ในองค์กรชั้นน�ำหลายองค์กร

4
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หนังสือเล่มนี้จึงได้ถูกเขียนขึ้นเพื่อเรียบเรียงแนวคิดเหล่านี้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผู้อ่าน
สามารถท�ำความเข้าใจกับระบบดังกล่าวได้อย่างชัดเจน โดยจะประกอบด้วยทฤษฎี แนวคิด รวมทัง้
ตัวอย่างประกอบ ที่ผู้เขียนได้ท�ำการวิจัย ศึกษาค้นคว้ามาอย่างต่อเนื่อง ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่าผู้อ่านจะได้รับความรู้ ในเรื่องระบบการวัดผลการปฏิบัติงานองค์กรอย่างครบถ้วน และสามารถ
น�ำไปใช้พัฒนาองค์กรเพื่อให้องค์กรสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างยั่งยืนต่อไป
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1

การประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กร (Performance Measurement) เป็นสิง่ ทีส่ ำ� คัญ
อย่างมากต่อความอยู่รอดขององค์กรในปัจจุบัน องค์กรต่างๆ ทั้งองค์กรที่มุ่งแสวงหาผลก�ำไร
(For-Profit Organization) และองค์กรที่ไม่มงุ่ แสวงหาผลก�ำไร (Nonprofit Organization) ต่างก็
ให้ความส�ำคัญต่อระบบการประเมินผลการปฏิบตั งิ านขององค์กรเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่
ในช่วงหลังจากเกิดวิกฤติเศรษฐกิจทีผ่ า่ นมา ท�ำให้ผบู้ ริหารองค์กรต่างๆ ได้ตระหนักถึงข้อบกพร่อง
ของระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบดั้งเดิม ซึ่งนอกจากจะไม่เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึง
ผลการปฏิบัติงานที่แท้จริงแล้ว ยังมีส่วนส�ำคัญที่ท�ำให้องค์กรด�ำเนินธุรกิจไปผิดทาง ซึ่งส่งผลให้
องค์กรได้รับความเสียหายเป็นอันมาก
ดังนัน้ ในปัจจุบนั นีอ้ งค์กรต่างๆ จึงได้กลับมาให้ความส�ำคัญและเอาใจใส่ในระบบการประเมิน
ผลการปฏิบัติงานขององค์กรกันอีกครั้ง โดยจะเห็นได้จากสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ รวมถึงบทความและ
งานวิจัยในด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ออกมาอย่างต่อเนื่องและเป็นจ�ำนวนมาก ซึ่งใน
ระยะหลังนี้แนวคิดทางด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กรได้มีออกมาอย่างมากมาย
ซึ่งแต่ละแนวคิดหรือทฤษฎีก็มีข้อดีและข้อจ�ำกัดต่างๆ กันออกไป และบางครั้งก็อาจก่อให้เกิด
ความสับสนกับผู้ที่จะน�ำแนวคิดเหล่านี้ ไปปฏิบัติ
1

ข้อความบางส่วนในบทนี้ ได้น�ำมาจากบทความที่ผู้เขียน (นภดล ร่มโพธิ์) ได้เขียนและตีพิมพ์ ใน วารสาร
บริหารธุรกิจ ได้แก่บทความเรื่องแนวคิดการประเมินผลการปฏิบัติงานองค์กรสมัยใหม่ ปัญหาในการวัดผลิต
ภาพ นิยามของคุณภาพ รวมทั้งจากงานวิจัยที่ผู้เขียน (นภดล ร่มโพธิ์) ได้ท�ำขึ้น โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องการส�ำรวจระบบการประเมินผลการปฏิบัติ
งานองค์กรของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้บทความและงานวิจัยดังกล่าว เป็นผลงานของ
ผูเ้ ขียน (นภดล ร่มโพธิ)์ เท่านัน้ ไม่ได้เป็นผลงานร่วมกันกับผูอ้ ื่น ส�ำหรับรายละเอียดงานเขียน สามารถพิจารณา
รายละเอียดได้จากบรรณานุกรมท้ายเล่ม
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1.1 ระบบการประเมินผลขององค์กรแบบดั้งเดิมไม่ดีอย่างไร
ค�ำถามที่มีความส�ำคัญคือ ท�ำไมจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง ทุกครั้งที่มีความเปลี่ยนแปลง
แสดงว่าสิง่ ทีม่ อี ยูไ่ ม่ดหี รือไม่ดพี อ ค�ำถามถัดมาคือ ระบบการประเมินผลแบบดัง้ เดิมมีขอ้ บกพร่อง
อย่างไร โดยแท้จริงแล้วทุกอย่างในปัจจุบันนี้ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นสภาพ
แวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี หรือแม้แต่วัฒนธรรมต่างๆ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าสิ่งที่มีอยู่
ในอดีตซึ่งอาจเป็นสิ่งที่ดีที่เหมาะสม ณ เวลานั้น ก็อาจกลายเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมในเวลาต่อมา
ก็ ได้ ระบบการประเมินผลขององค์กรก็เช่นกัน หลายท่านอาจจะยังคงรู้สึกหรือเชื่อว่าระบบการ
ประเมินผลองค์กรแบบดัง้ เดิมนัน้ เป็นสิง่ ทีด่ อี ยูแ่ ล้ว ไม่ควรไปเปลีย่ นแปลงให้เกิดความวุน่ วาย แต่
หากองค์กรหยุดนิ่งอยู่กับที่ ในขณะที่ทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ในที่สุดองค์กรนั้น
ก็จะกลายเป็นผู้ที่ล้าหลัง และไม่สามารถด�ำเนินธุรกิจต่อไปได้ ในระยะยาว ลักษณะของระบบการ
ประเมินผลขององค์กรในแบบดั้งเดิมก็เช่นเดียวกัน ระบบนั้นอาจใช้ได้กับสถานการณ์ ในอดีต แต่
ในปัจจุบันและในอนาคตอาจจะไม่มีความเหมาะสมอีกต่อไป โดยเฉพาะในเรื่องต่างๆ ที่จะกล่าว
ถึงดังต่อไปนี้

1.1.1 การให้ความส�ำคัญกับผลโดยละเลยเหตุ
ส�ำหรับองค์กรที่มุ่งแสวงหาก�ำไรนั้น ระบบการประเมินการปฏิบัติงานองค์กรแบบดั้งเดิม
ให้ความส�ำคัญกับผลทางการเงินมากเกินไป จะเห็นได้วา่ หลายองค์กรไม่สนใจทีจ่ ะพัฒนาบุคลากร
หรือพัฒนาศักยภาพขององค์กรของตนเอง เนื่องจากเกรงว่าจะส่งผลกระทบทางการเงินของ
องค์กรในระยะสัน้ การให้ความส�ำคัญกับผลทางการเงินไม่ใช่สงิ่ ทีผ่ ดิ เนื่องจากในทีส่ ดุ แล้วการเงิน
ก็เป็นเรื่องที่ส�ำคัญที่สุด หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นจุดหมายขององค์กรที่มุ่งแสวงหาผลก�ำไร และก็
เป็นสิ่งที่จ�ำเป็นซึ่งขาดไม่ได้เช่นกันส�ำหรับองค์กรที่ไม่มุ่งแสวงหาผลก�ำไร แต่การให้ความส�ำคัญ
ทางการเงินโดยละเลยกับความส�ำคัญทางด้านอื่น จะท�ำให้องค์กรมองแต่ผลลัพธ์ โดยไม่ค�ำนึงถึง
สาเหตุ กว่าที่องค์กรจะทราบถึงผลทางการเงินก็มักจะเป็นสิ้นปีหรือสิ้นรอบบัญชี ซึ่งสายเกินไป
แล้วที่จะปรับปรุงองค์กรเพื่อให้ได้ผลดีขึ้น ท�ำให้องค์กรมองแต่ภาพในอดีต โดยที่ไม่ทราบว่าอะไร
ท�ำให้เกิดสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ไม่ดีต่อองค์กร ในที่สุดองค์กรก็จะมีแต่ความล้าหลัง เพราะไม่มีการคิดไป
ข้างหน้า ไม่แม้กระทั่งจะทราบว่าควรจะปรับปรุงในจุดใดเพื่อที่จะท�ำให้องค์กรประสบความส�ำเร็จ
มากขึ้น หากเปรียบเหมือนการเล่นฟุตบอลแล้ว องค์กรที่ให้ความส�ำคัญแต่เฉพาะผลทางการเงิน
ก็เปรียบเสมือนทีมฟุตบอลที่ให้ความส�ำคัญกับประตูที่ได้เท่านัน้ โดยไม่ได้ดสู ว่ นประกอบอื่นๆ ของ
ทีมเลย ทีมฟุตบอลนีถ้ งึ แม้วา่ บางครัง้ อาจจะชนะ แต่ผฝู้ กึ สอนหรือผูเ้ ล่นก็ไม่ทราบเลยว่าชนะเพราะ
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อะไร สิง่ ทีท่ ราบคือจ�ำนวนประตูทที่ ำ� ได้เท่านัน้ และหากวันใดทีมแพ้ ก็ยงิ่ ไม่ทราบว่าควรจะเปลีย่ น
ผู้เล่นในต�ำแหน่งใด อะไรเป็นสาเหตุที่ท�ำให้ทีมแพ้ ซึ่งในที่สุดทีมฟุตบอลทีมนั้นก็คงไม่ประสบผล
ส�ำเร็จตามที่หวังไว้ ในระยะยาว

1.1.2 การให้ความส�ำคัญกับผลส�ำเร็จในระยะสั้น
ระบบการประเมินผลแบบดั้งเดิมให้ความส�ำคัญกับผลส�ำเร็จในระยะสั้นมากกว่าในระยะ
ยาว ดังจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า องค์กรหลายแห่งพยายามลดค่าใช้จ่ายทางด้านงานวิจัยและ
พัฒนา หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับองค์กรในระยะยาว โดยที่เกรงว่าต้นทุนเหล่า
นั้นจะท�ำให้องค์กรขาดผลก�ำไร หรืออาจขาดทุนได้ ในระยะสั้น การกระท�ำเช่นนี้อาจไม่ส่งผล
กระทบให้กับองค์กรเด่นชัดนักในระยะแรก เราอาจเห็นองค์กรได้ก�ำไรติดต่อกันเป็นระยะเวลา
หลายปี แต่หากสังเกตให้ดีแล้ว ก�ำไรที่ ได้มานั้นไม่ได้เกิดจากการเพิ่มขึ้นของความสามารถใน
การท�ำก�ำไรขององค์กรเลย แต่มาจากการลดลงของสิ่งที่จ�ำเป็นและส�ำคัญกับอนาคตขององค์กร
ทั้งสิ้น การกระท�ำในลักษณะนี้เกิดจากระบบการประเมินผลที่เอื้อผลประโยชน์ ให้กับผู้ปฏิบัติงาน
โดยวัดจากผลก�ำไรขององค์กรในระยะสั้น ท�ำให้ผู้บริหารมีแนวโน้มที่จะพยายามท�ำทุกวิถีทางเพื่อ
ที่จะให้องค์กรได้ก�ำไร โดยไม่คำ� นึงถึงผลระยะยาวที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กร ซึ่งเมื่อเกิดขึ้น ผู้บริหาร
เหล่านั้นอาจไม่ได้ท�ำงานอยู่ในองค์กรนั้นแล้วก็ ได้ การกระท�ำในลักษณะนี้จะก่อให้เกิดอันตราย
ต่อความอยู่รอดขององค์กรอย่างมาก ซึ่งหากเปรียบกับทีมฟุตบอลที่ได้กล่าวมาแล้ว อาจเปรียบ
ได้กับทีมที่มุ่งแต่จะเอาชนะให้ได้ ในเกมการแข่งขันเพียงเกมเดียว โดยใช้ผู้เล่นรุ่นเก่าเดิมๆ และ
ไม่พัฒนาผู้เล่นรุ่นใหม่ๆ โดยเกรงว่าหากปล่อยให้ลงไปเล่นแล้ว อาจไม่มีประสบการณ์เพียงพอ
ซึ่งอาจจะท�ำให้ทีมแพ้ได้ ทีมใดที่มีลักษณะแบบนี้ ถึงแม้ว่าในระยะสั้นอาจประสบผลส�ำเร็จในเกม
การแข่งขัน แต่ในระยะยาวแล้ว ก็จะเต็มไปด้วยผู้เล่นที่มีอายุมากซึ่งไม่มีเรี่ยวแรงเต็มไปหมด
ทั้งทีม ซึ่งในที่สุดก็จะไม่สามารถแข่งขันกับทีมอื่นๆ ได้

1.1.3 การให้ความส�ำคัญเฉพาะตัวเลขในงบการเงิน
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กรในแบบดั้งเดิมให้ความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อ
ตัวเลขทางบัญชีที่ปรากฏในงบการเงิน เนื่องจากมีความเชื่อว่า ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร
(Stakeholder) ต่างให้ความส�ำคัญต่อตัวเลขเหล่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของก�ำไร ซึ่ง
อาจสังเกตได้จากการที่ในปัจจุบันก็ยังคงมีการรายงานตัวเลขก�ำไรต่อหุ้น (Earnings Per Share)
หรือตัวเลขอัตราส่วนทางการเงินอื่นๆ อย่างสม�่ำเสมอทุกครั้งที่มีการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน
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ของบริษัท ซึ่งโดยแท้จริงแล้วถึงแม้ว่าตัวเลขทางบัญชีเหล่านั้นจะมีความส�ำคัญ แต่บางครั้ง
ก็ ไม่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงผลการปฏิบัติงานขององค์กรได้อย่างแท้จริง ยิ่งไปกว่านั้นบาง
ครั้งองค์กรถึงกับพยายามที่จะปรับเปลี่ยนตัวเลขทางบัญชีเหล่านั้นให้ดูดีตอนที่ปิดบัญชี ซึ่งเป็น
ที่ทราบกันโดยทั่วไปถึงเทคนิคที่บริษัทอาจน�ำมาใช้เพื่อตกแต่งบัญชี โดยที่บางครั้งไม่ได้ค�ำนึงถึง
ผลเสียที่อาจก่อให้เกิดกับองค์กรเลย การกระท�ำในลักษณะนี้ยิ่งส่งผลกระทบให้องค์กรเดินไปใน
แนวทางทีผ่ ดิ ซึง่ ในทีส่ ดุ องค์กรเหล่านัน้ ก็ ไม่สามารถจะด�ำรงอยูไ่ ด้ ดังที่ได้เห็นจากตัวอย่างหลายๆ
ตัวอย่างทั้งในและนอกประเทศ และหากเราจะเปรียบเทียบกับทีมฟุตบอลดังที่ ได้กล่าวมาแล้ว
ในสองข้อแรก ก็อาจจะเปรียบเหมือนกับทีมฟุตบอลที่ไม่พยายามเล่นตามกติกา พยายามหาช่อง
โหว่ของกติกา หรือแอบท�ำผิดกติกา เพียงเพื่อที่จะให้ได้ชัยชนะในการแข่งขันให้ได้เท่านั้น ซึ่ง
การกระท�ำในลักษณะนี้อาจจะประสบผลส�ำเร็จได้บางครั้ง แต่ก็ ไม่เคยมีทีมใดที่ชนะได้ตลอดจาก
การท�ำผิดกติกาเลย ในที่สุดแล้วทีมเหล่านี้ก็จะประสบแต่ความล้มเหลว หรือแม้กระทั่งถูกลงโทษ
เอาผิดไปในที่สุด
นอกจากเหตุผลทั้ง 3 ข้อนี้แล้วนั้น เรายังพบเห็นอยู่เป็นประจ�ำว่าตัววัดเพียงตัวเดียวไม่
สามารถที่จะวัดผลการปฏิบัติงานองค์กรได้อย่างครบถ้วน เนื่องจากไม่มีตัววัดใดที่สามารถใช้ ใน
การควบคุมการด�ำเนินงานโดยไม่มีข้อบกพร่อง ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนตัวอย่างหนึ่งคือ ตัววัด
ผลิตภาพ (Productivity) ซึง่ เป็นตัววัดที่ได้รบั ความนิยมเป็นอย่างสูงในหลายองค์กร เมื่อพิจารณา
อย่างเผินๆ แล้ว ตัววัดนีเ้ ป็นตัววัดทีน่ า่ จะมีความครบถ้วนและสมบูรณ์ ในตัวของมันเอง โดยตัววัด
นี้จะเป็นการวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการผลิตหรือกระบวนการให้บริการที่
ส�ำคัญโดยเป็นการวัดปริมาณผลผลิต (Output) เทียบกับปริมาณปัจจัยผลิต (Input) โดยอาจจะวัด
เทียบกับปัจจัยการผลิตแต่เพียงประเภทเดียว เช่น แรงงาน ซึ่งในกรณีนี้ก็จะเป็นผลิตภาพในเชิง
แรงงาน หรือ Labor Productivity หรืออาจจะวัดเทียบกับปัจจัยการผลิตหลายประเภท เช่น แรงงาน
วัตถุดิบ การจัดการต่างๆ ซึ่งจะเป็นการวัดผลิตภาพรวม หรือ Multi-Product Productivity ดัง
ที่ได้กล่าวมาแล้วว่า การวัดผลิตภาพเป็นสิ่งที่นิยมแพร่หลายในหลายองค์กร เนื่องจากผลิตภาพ
เป็นตัวบ่งชี้ถึงความสามารถขององค์กรในการผลิตสินค้าหรือบริการ โดยใช้ปัจจัยการผลิตอย่าง
คุ้มค่าและค่าที่วัดได้เป็นค่าในเชิงปริมาณ ดังนั้นจึงท� ำให้สามารถน�ำมาเปรียบเทียบได้ทั้งกับ
องค์กรภายนอกหรือเทียบกับตัวองค์กรเองว่า ในแต่ละปีผลิตภาพขององค์กรได้เพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงอย่างไร เพื่อจะได้น�ำไปใช้เป็นแนวทางการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตต่อไป
แนวทางในการเพิ่มผลิตภาพอาจแบ่งออกได้เป็น 2 แนวทางได้แก่ การเพิ่มผลผลิตโดย
ควบคุมปัจจัยการผลิตให้เท่าเดิมหรือลดลง หรือการลดปัจจัยการผลิตลงโดยควบคุมให้ผลผลิต
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ได้เท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้น ซึ่งหากท�ำได้ดังนี้แล้วก็จะท�ำให้ผลิตภาพขององค์กรเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งน่า
จะเป็นสิ่งที่ดีส�ำหรับองค์กร อย่างไรก็ตาม ในหลายกรณีการเพิ่มขึ้นของผลิตภาพกลับไม่ส่งผล
กระทบกับผลประกอบการขององค์กร และในหลายครั้งผลประกอบการขององค์กรกลับลดลง
ด้วยซ�ำ้ ทัง้ ๆ ทีอ่ งค์กรมีผลิตภาพเพิม่ ขึน้ ซึง่ เหตุการณ์ดงั กล่าวนีเ้ กิดจากปัญหาในการวัดผลิตภาพ
3 ประการดังต่อไปนี้

1. ผลิตภาพเป็นการวัดในเชิงปริมาณแต่เพียงด้านเดียว การวัดผลิตภาพจะเป็นการ

วัดในเชิงปริมาณเป็นหลัก โดยไม่ได้ค�ำนึงถึงเรื่องคุณภาพ ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ที่องค์กร
พยายามมุง่ เน้นในการเพิม่ ผลิตภาพโดยการเพิม่ ผลผลิตและลดปัจจัยผลิตโดยไม่คำ� นึงถึงคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทางลบ ยกตัวอย่างเช่น องค์กรอาจจะเลือกใช้วัตถุดิบที่มี
คุณภาพลดต�่ำลง ลดจ�ำนวนคนงานที่ใช้ ในการผลิตลง และพยายามให้คนงานผลิตของให้เพิ่ม
มากขึ้นโดยการลดขั้นตอนบางอย่างลง เช่น การลดขั้นตอนการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์
ผลที่ได้คือ “ปริมาณ” ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นโดยใช้ “ปริมาณ” ปัจจัยผลิตที่ลดลง ซึ่งจะท�ำให้ผลิต
ภาพมีค่าเพิ่มขึ้น แต่จะเห็นได้ชัดเจนในกรณีนี้ว่าผลิตภาพที่เพิ่มขึ้นนั้นเกิดขึ้นพร้อมกับคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ที่ลดต�่ำลง ซึ่งในกรณีนี้การที่มีผลผลิตที่เพิ่มมากขึ้นไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อันใด
ต่อองค์กร เนื่องจากองค์กรไม่สามารถจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์นั้นได้ เพราะคุณภาพไม่ได้ตามความ
ต้องการของลูกค้า ซึ่งนอกจากจะไม่ก่อให้เกิดรายได้ ให้กับองค์กรแล้ว ยังจะก่อให้เกิดต้นทุนเพิ่ม
มากขึ้นอีกด้วย เนื่องจากองค์กรจะต้องหาที่ที่จะใช้เก็บผลิตภัณฑ์เหล่านี้ รวมทั้งเงินลงทุนที่ได้
ใช้ไปกับการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ ไม่สามารถจ�ำหน่ายได้ สิ่งนี้เองอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท�ำให้องค์กร
ประสบกับผลขาดทุนทั้งๆ ที่ผลิตภาพเพิ่มสูงขึ้นโดยตลอด

2. การหาหน่วยวัดรวมของปัจจัยผลิตท�ำได้ยาก ปัญหาที่ส�ำคัญอีกประการหนึ่งคือ

ในการผลิตสินค้าหรือบริการนั้น ปัจจัยผลิตจะประกอบด้วยปัจจัยหลายประการ เช่น วัตถุดิบ
แรงงาน เงินทุน หรือการจัดการ ดังนั้นหากองค์กรต้องการที่จะวัดผลิตภาพรวม องค์กรจะต้อง
พยายามหาหน่วยวัดร่วมทีส่ ามารถวัดปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ให้อยู่ในรูปของหน่วยวัดเดียวกัน มิฉะนัน้
แล้วองค์กรก็จะไม่สามารถวัดปัจจัยผลิตรวมได้ การหาหน่วยวัดร่วมเป็นสิ่งที่ท�ำได้ค่อนข้างยาก
เนื่องจากโดยธรรมชาติแล้ว ปัจจัยผลิตเหล่านี้มีลักษณะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง วัตถุดิบอาจจะ
ควรวัดเป็นจ�ำนวนชิ้น แรงงานก็อาจจะวัดเป็นจ�ำนวนคน หรือเงินทุนก็อาจจะวัดให้อยู่ในหน่วย
ของเงินตรา
จากปัญหานีท้ ำ� ให้หลายองค์กรพยายามหาวิธแี ก้ไข โดยพยายามหาหน่วยร่วมส�ำหรับปัจจัย
ผลิตเหล่านี้ โดยหน่วยร่วมที่เป็นที่นิยมคือหน่วยของเงิน ซึ่งท�ำได้ โดยการตีค่าปัจจัยผลิตแต่ละ
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ประเภทให้เป็นรูปของเงิน เช่น วัตถุดิบแทนที่จะนับเป็นจ�ำนวนชิ้น ก็พยายามตีค่าออกมาว่าเป็น
ชิน้ ละกีบ่ าท จะได้วดั เป็นจ�ำนวนเงินบาท หรือแรงงานแทนทีจ่ ะวัดเป็นจ�ำนวนคน ก็อาจจะคูณด้วย
ค่าแรงเพื่อให้ได้ค่าออกเป็นต้นทุนค่าแรงเป็นเงินบาท เป็นต้น การแก้ปัญหานี้ถึงแม้จะดูมีเหตุผล
แต่กย็ งั ไม่ใช่การแก้ปญ
ั หาได้ทงั้ หมดทีเดียว เนื่องจากยังมีปจั จัยอีกหลายประเภททีต่ คี า่ เป็นจ�ำนวน
เงินได้ลำ� บาก เช่น การจัดการ หรือความคิดสร้างสรรค์เป็นต้น เราจะทราบได้อย่างไรว่าการจัดการ
ทีด่ คี วรมีคา่ เป็นกีบ่ าท หรือแม้กระทัง่ สิง่ ทีค่ ดิ ว่าน่าจะตีคา่ ง่าย เช่น วัตถุดบิ หากมีการจัดซือ้ วัตถุดบิ
ในเวลาที่ต่างกัน หรือจากผู้จัดส่งวัตถุดิบที่ต่างกัน ก็อาจจะท�ำให้ต้นทุนวัตถุดิบไม่เท่ากัน เราจะ
เลือกใช้ต้นทุนใดในการค�ำนวณหาค่าผลิตภาพ สิ่งต่างๆ เหล่านี้เองอาจจะท�ำให้ค่าที่วัดได้มีความ
คลาดเคลื่อนค่อนข้างมาก และขึ้นอยู่กับสมมติฐานต่างๆ เป็นจ�ำนวนมาก จึงท�ำให้ค่าของผลิต
ภาพทีว่ ดั ได้อาจไม่มคี วามน่าเชื่อถือ และอาจจะไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของกระบวนการผลิตหรือกระบวนการให้บริการก็เป็นได้

3. ผลิตภาพอาจได้รับผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมภายนอก ปัญหานี้เกิดขึ้นจากการ

ที่การวัดผลิตภาพเป็นการวัดผลผลิตเทียบกับปัจจัยผลิตซึ่งประกอบด้วยปัจจัยหลายประการ หาก
พิจารณาแล้วจะพบว่าการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยบางประการนั้นไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับความ
สามารถของกระบวนการผลิต แต่การที่ปัจจัยนั้นเพิ่มขึ้นหรือลดลงจะเกิดจากสาเหตุภายนอกที่
ควบคุมไม่ได้ ยกตัวอย่างเช่น วัตถุดิบ ซึ่งหากแปลค่าให้อยู่ในรูปของเงินแล้ว (ด้วยเหตุผลที่จะ
ท�ำให้มีหน่วยเหมือนกับปัจจัยผลิตอื่นๆ ดังอธิบายข้างต้น) ในหลายครั้งราคาวัตถุดิบอาจจะเพิ่ม
ขึ้นจากราคาวัตถุดิบที่ขายในตลาดโลก ซึ่งจะมีผลท�ำให้ปัจจัยผลิตนี้มีค่าเพิ่มขึ้นตามไปด้วย และ
ส่งผลให้ผลิตภาพมีค่าลดต�่ำลง หรือราคาน�้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งนับเป็นปัจจัยผลิตอีกประการหนึ่ง
อาจมีค่าเพิ่มสูงขึ้น ท�ำให้ผลิตภาพมีค่าลดต�่ำลง การที่ค่าผลิตภาพลดต�่ำลงนี้ ไม่ได้หมายถึง
กระบวนการผลิตแย่ลงแต่ประการใด แต่เกิดจากผลกระทบจากสิง่ แวดล้อมภายนอก ในทางกลับกัน
หากราคาวัตถุดบิ แรงงาน หรือปัจจัยน�ำเข้าอื่นๆ ลดต�ำ่ ลง จะส่งผลให้ผลิตภาพมีคา่ ทีส่ งู ขึน้ ซึง่ ก็ ไม่
ได้หมายความว่าองค์กรจะมีกระบวนการผลิตที่ดีขึ้นแต่ประการใด และหลายครั้งการที่ปัจจัยผลิต
มีมูลค่าลดต�ำ่ ลงนั้น อาจท�ำให้องค์กรไม่สามารถจ�ำหน่ายผลผลิตที่มีราคาสูงได้ เนื่องจากอาจจะมี
แรงกดดันจากตลาด ท�ำให้องค์กรต้องลดราคาสินค้าหรือบริการลง ดังนั้นการที่องค์กรมีผลิตภาพ
ที่สูงขึ้น (จากมูลค่าปัจจัยผลิตที่ลดต�่ำลง) จึงอาจไม่ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการขององค์กรก็
เป็นได้
จากปัญหาหลักทั้ง 3 ประการดังกล่าว ท�ำให้ ในหลายครั้งที่อาจเป็นไปได้ที่องค์กรจะมี
ผลิตภาพเพิ่มสูงขึ้น แต่ก�ำไรกลับไม่เพิ่มขึ้นตาม อย่างไรก็ตาม ประเด็นส�ำคัญไม่ได้อยู่ที่ความ
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พยายามในการแก้ปัญหาทั้ง 3 ประการนี้ เนื่องจากเป็นไปได้ยากเพราะผลิตภาพได้ถูกออกแบบ
มาเพื่อวัตถุประสงค์หนึ่งคือ การวัดในเชิงปริมาณเพื่อเปรียบเทียบผลผลิตกับปัจจัยผลิต แต่สิ่งที่
ส�ำคัญกว่าคือ การที่ผู้บริหารควรจะต้องทราบถึงข้อจ�ำกัดเหล่านี้ เพื่อที่จะได้น�ำเอาค่าผลิตภาพไป
ใช้ได้อย่างเหมาะสม และสามารถวิเคราะห์และแปรความหมายของผลิตภาพได้อย่างถูกต้อง อัน
จะท�ำให้องค์กรสามารถใช้ประโยชน์จากค่าผลิตภาพได้อย่างเต็มที่ต่อไป

1.2 คุณภาพ
จากปัญหาของตัวอย่างของการวัดค่าผลิตภาพดังที่ได้น�ำเสนอไปข้างต้น หลายท่านอาจจะ
มีแนวความคิดว่า ในเมื่อผลิตภาพเป็นการวัด “ปริมาณ” มากกว่า “คุณภาพ” ดังนัน้ เราจึงควรต้อง
วัด “คุณภาพ” ควบคู่ไปด้วย ถ้ามีการวัดทั้งในเชิง “ปริมาณ” และ “คุณภาพ” แล้ว ปัญหาทั้ง
หลายก็นา่ จะหมดไป ความคิดนีเ้ ป็นความคิดทีม่ สี ว่ นถูกตรงทีเ่ มื่อมีจำ� นวนตัววัดผลเพิม่ มากขึน้ ก็จะ
ท�ำให้ปญ
ั หาของความไม่ครบถ้วนหรือการวัดที่ไม่ครบด้านลดลง อย่างไรก็ตาม ไม่ได้หมายความว่า
ปัญหาจะหมดไปอย่างสิน้ เชิง ยังมีอกี ประเด็นหนึง่ ซึง่ มักจะเป็นปัญหาส�ำคัญในระบบการประเมินผล
ในหลายองค์กร ปัญหานั้นคือ การให้ค�ำนิยามของตัววัดผลที่แตกต่างกัน ยกตัวอย่างของค�ำว่า
“คุณภาพ” ที่หลายองค์กรยึดถือว่าเป็นสิ่งที่ส�ำคัญและพยายามสร้างตัววัดผลที่สะท้อนให้เห็นถึง
“คุณภาพ” ของสินค้าและบริการ หลายท่านคงคุ้นเคยกับค�ำว่า “คุณภาพ” ซึ่งเป็นค�ำที่ติดปาก
หรือพบได้ ในรายงานและหนังสือต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการวางแผนกลยุทธ์ หรือข้อแนะน�ำ
เช่น จะผลิตสินค้าให้มี “คุณภาพ” จะมุ่งเน้นการรักษา “คุณภาพ” ของบริการ หลายครั้งเรา
จะพบว่าค�ำว่า “คุณภาพ” ถูกใช้เป็นข้อแก้ตัวในกรณีที่สินค้ามีราคาแพงกว่าคู่แข่งขัน เช่น หาก
ท่านไปซื้อสินค้าชนิดหนึ่งและพบว่าราคาสูงกว่าสินค้าชนิดอื่น พนักงานขายของสินค้าชนิดนั้นมัก
จะบอกว่าสินค้านั้นมีคุณภาพสูงกว่าของคู่แข่ง หรือหลายครั้งค�ำว่าคุณภาพกลายเป็นข้อโต้แย้ง
ระหว่างลูกค้ากับเจ้าของสินค้า โดยลูกค้าอาจยืนยันว่าสินค้าที่ตนซื้อมาไม่มีคุณภาพ ในขณะที่
ผู้ขายก็ยืนยันว่าสินค้านั้นได้คุณภาพ
โดยแท้จริงแล้ว สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นอาจเกิดจากความคาดหวังหรือเข้าใจความหมายของ
ค�ำว่าคุณภาพที่แตกต่างกันก็ ได้ หากพิจารณาถึงความหมายของค�ำว่าคุณภาพจากพจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถานจะพบว่า คุณภาพเป็นค�ำนามที่หมายถึง “ลักษณะความดี ลักษณะประจ�ำ
บุคคลหรือสิง่ ของ” ความหมายสัน้ ๆ เพียงเท่านีก้ ย็ งั ไม่สามารถให้ความกระจ่างได้วา่ คุณภาพทีแ่ ท้
จริงแล้วคืออะไร
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เหตุผลทีส่ ำ� คัญประการหนึง่ ทีท่ ำ� ให้คำ� ว่า “คุณภาพ” มีความหมายทีห่ ลากหลายคือ สิง่ ทีน่ ำ�
มาเทียบเคียง หรือกล่าวอีกนัยหนึง่ คือ คุณภาพเป็นค�ำทีต่ อ้ งการการเปรียบเทียบ ค�ำว่ามีคณ
ุ ภาพดี
จะต้องมีคำ� ถามต่อว่า ดีเทียบกับอะไร ค�ำว่าคุณภาพจึงเป็นค่าที่ต้องการการเปรียบเทียบมากกว่า
เป็นค่าที่สมบูรณ์ ดังนั้นเกณฑ์ที่จะใช้วัดคุณภาพจึงเป็นสิ่งที่ส�ำคัญและเป็นที่มาของนิยามอัน
หลากหลายของคุณภาพ โดยทั่วไปแล้วเราอาจแบ่งค�ำนิยามของค�ำว่าคุณภาพได้เป็น 5 รูปแบบ
หลักๆ ได้แก่ คุณภาพในความหมายของลูกค้า คุณภาพในความหมายของความน่าเชื่อถือ คุณภาพ
ในความหมายของความเป็นเลิศ คุณภาพในความหมายของการบรรลุเป้าหมาย และคุณภาพใน
ความหมายของเกณฑ์มาตรฐานสากล

1.2.1 คุณภาพในความหมายของลูกค้า
ความหมายของคุณภาพในทีน่ เี้ ป็นความหมายทีค่ อ่ นข้างกว้างและให้ความส�ำคัญกับลูกค้า
เป็นหลัก กล่าวคือ อะไรทีล่ กู ค้าต้องการนัน่ ก็คอื คุณภาพของสินค้าและบริการนัน่ เอง ดังนัน้ สินค้า
ที่มีคุณภาพจึงไม่จ�ำเป็นจะต้องเป็นสินค้าที่มีลักษณะที่เป็นเลิศ หรือมีสมรรถนะที่ดีเยี่ยม หาก
สิ่งนั้นไม่ใช่สิ่งที่ลูกค้าต้องการ บางครั้งลูกค้าอาจต้องการสินค้าที่ไม่ต้องมีความซับซ้อน หรือมี
คุณลักษณะทีด่ มี ากนัก แต่อาจต้องการสินค้าในราคาทีต่ ำ�่ ดังนัน้ สิง่ ทีล่ กู ค้าต้องการอาจเป็นสินค้าที่
มีตำ� หนิ (แต่ราคาถูก) สินค้านัน้ ก็อาจกล่าวได้วา่ เป็นสินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพในมุมมองดังกล่าว นิยามของ
ค�ำว่าคุณภาพจึงแปรเปลี่ยนไปตามความต้องการของลูกค้า มุมมองของค�ำว่าคุณภาพในลักษณะ
นี้ปัจจุบันเป็นมุมมองที่ผู้ประกอบการกลับมาให้ความสนใจและความส�ำคัญเพิ่มมากขึ้น เนื่องจาก
ในอดีตผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตมีแนวคิดที่พยายามที่จะผลิตสิ่งที่ดีที่สุด มีสมรรถนะสูงสุด มี
ความสามารถในการใช้งานดีทสี่ ดุ ทันสมัยทีส่ ดุ แต่ในทีส่ ดุ อาจจะประสบกับความล้มเหลวในธุรกิจ
เนื่องจากสิง่ เหล่านัน้ ไม่ได้เป็นความต้องการของลูกค้า ดังนัน้ สิง่ ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ จึงเป็นความต้องการ
ของลูกค้า มิใช่ความต้องการของผู้ผลิต

1.2.2 คุณภาพในความหมายของความน่าเชื่อถือ
แนวคิดนี้ให้ความส�ำคัญกับความน่าเชื่อถือ (Reliability) และความสม�ำ่ เสมอ (Consistency) ของลักษณะสินค้าและบริการเป็นหลัก สิ่งที่มีคุณภาพคือ สิ่งที่สามารถผลิตได้อย่างเที่ยง
ตรงและสม�่ำเสมอ ไม่ว่าจะผลิตมากหรือน้อยเท่าไร องค์กรที่ให้ความส�ำคัญกับในเรื่องของความ
น่าเชื่อถือซึ่งถือว่าเป็นคุณภาพนั้น มักจะเป็นองค์กรที่ต้องรับความเสี่ยงกับความเสียหายที่สูง ยก
ตัวอย่างเช่น สาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ไฟฟ้า ประปา ซึ่งหากเกิดความผิดพลาดขึ้น หรือคุณภาพ
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ของบริการไม่ได้มาตรฐาน เช่น ไฟฟ้าดับ หรือน�ำ้ ประปามีสงิ่ ปนเปือ้ น จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรง
ในวงที่กว้าง ดังนั้นองค์กรเหล่านี้จึงให้ความส�ำคัญกับความน่าเชื่อถือของระบบการผลิตและ
ผลิตภัณฑ์มากกว่าองค์กรอื่นๆ

1.2.3 คุณภาพในความหมายของความเป็นเลิศ
คุณภาพในความหมายนี้คือ ลักษณะที่ดีที่สุดในทุกด้าน เป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ให้มีสมรรถนะสูงสุด ประกอบด้วยวัสดุที่ดีที่สุด มีความสามารถในการใช้ประโยชน์
ได้ดีที่สุด ถ้าจะเปรียบกับรถยนต์ก็เปรียบเสมือนรถ Rolls-Royce ซึ่งมีความสุดยอดในทุกด้าน
ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพในความหมายนี้คือ ความพยายามที่จะมุ่งไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดเท่าที่
จะสามารถผลิตได้ โดยใช้ความสามารถสูงสุดของผู้ผลิตและเทคโนโลยีในปัจจุบัน แนวคิดในการ
พัฒนาคุณภาพในรูปแบบนี้พัฒนาจากความเชื่อที่ว่า สินค้าหรือบริการที่เป็นเลิศนั้น นอกจากจะ
สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าจากประโยชน์ที่ได้รับแล้ว ยังสามารถสะท้อนให้เห็นถึงสถานะหรือ
ความมีเกียรติของลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์นั้นๆ อีกด้วย

1.2.4 คุณภาพในความหมายของการบรรลุเป้าหมาย
คุณภาพในมุมมองนีจ้ ะถูกวัดเทียบกับเป้าหมายทีอ่ งค์กรได้ตงั้ ขึน้ ซึง่ อาจจะมีความแตกต่าง
กันในแต่ละองค์กร หรือแม้กระทั่งในองค์กรเดียวกัน แต่ต่างกันที่เวลา ดังนั้นความหมายของ
คุณภาพจึงมักจะเปลี่ยนไปตามเป้าหมายที่องค์กรก�ำหนด ยกตัวอย่างเช่น หากเป้าหมายของ
องค์กรในปัจจุบันมุ่งเน้นการเป็นผู้น�ำทางด้านเทคโนโลยีเพื่อผลิตสินค้าที่น�ำสมัย คุณภาพใน
ความหมายนีก้ จ็ ะถูกเปรียบเทียบกับความน�ำสมัยของผลิตภัณฑ์ทอี่ งค์กรได้ตงั้ เป้าหมายไว้ อย่างไร
ก็ตาม หากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป องค์กรอาจมุ่งเน้นการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีราคาถูก โดยใช้
วัสดุที่ประหยัด การวัดคุณภาพก็จะเปลี่ยนไป โดยจะมุ่งเน้นถึงความประหยัดในการผลิตเป็นหลัก
เป็นต้น

1.2.5 คุณภาพในความหมายของเกณฑ์มาตรฐานสากล
คุณภาพในมุมมองนี้ก�ำเนิดขึ้นเนื่องจากความแตกต่างกันระหว่างมาตรฐานของผู้ผลิต
ในแต่ละประเทศ ดังนั้นเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้บริโภคซึ่งอยู่ในหลายประเทศ จึงได้มีความ
พยายามในการตั้งมาตรฐานสากลเพื่อเป็นเครื่องยืนยันว่า แต่ละประเทศมีระบบการผลิตที่ ได้
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มาตรฐานในเกณฑ์อย่างเดียวกัน คุณภาพในมุมมองนี้จึงเป็นการวัดที่เทียบกับกฎเกณฑ์ที่ได้ตั้ง
ไว้แล้ว กล่าวคือ สินค้าหรือบริการจะมีคุณภาพหรือไม่ขึ้นอยู่กับว่าสินค้าหรือบริการนั้นมีลักษณะ
ที่ตรงตามมาตรฐานที่ได้ก�ำหนดไว้หรือไม่ ตัวอย่างที่เป็นที่คุ้นเคยกันเป็นอย่างดี เช่น มาตรฐาน
ISO โดยหากองค์กรใดได้รับ ISO ก็จะเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าองค์กรนั้นมีระบบการผลิตที่มีคุณภาพ
ตามข้อก�ำหนดที่ก�ำหนดไว้ ในมาตรฐาน ISO ดังกล่าว
จากความหมายที่แตกต่างกันข้างต้น จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่เราจะยังคงเห็นการโต้เถียง
กันระหว่างผู้ผลิตกับลูกค้า หรือแม้แต่ระหว่างบุคลากรในแต่ละผ่ายในองค์กรเดียวกันการที่
องค์กรได้รับการรับรองมาตรฐานสากลก็ ไม่ใช่สิ่งที่ยืนยันได้ว่าสินค้าหรือบริการขององค์กรจะมี
คุณภาพ หากเรานิยามคุณภาพในรูปแบบอื่น เช่น ในมุมมองของลูกค้า โดยลูกค้าอาจไม่พอใจ
ในสินค้าหรือบริการนั้น ถึงแม้ว่าจะได้รับการรับรองว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากลก็ตาม อย่างไร
ก็ตาม สิ่งที่เป็นที่น่าสังเกตคือ องค์กรชั้นน�ำต่างๆ ในระดับโลกมักจะมีความสามารถในการผลิต
สินค้าหรือให้บริการที่มีคุณภาพครบทั้ง 5 ประการ นั่นคือสินค้าหรือบริการเหล่านั้นมักจะเป็นสิ่ง
ที่ลูกค้าพึงพอใจ มีความน่าเชื่อถือ มีความเป็นเลิศ บรรลุเป้าหมายขององค์กร และได้รับการ
รับรองมาตรฐานสากล ดังนัน้ ปัญหาทีเ่ กีย่ วกับคุณภาพจึงไม่ใช่ปญ
ั หาทีส่ ำ� คัญส�ำหรับองค์กรเหล่านี้
เนื่องจากไม่ว่าจะมองในมุมใด องค์กรชั้นน�ำเหล่านี้ก็ยังสามารถพูดได้อย่างเต็มปากว่า สินค้า
หรือบริการของเขามี “คุณภาพ”
จากปัญหาต่างๆ ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น ไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการวัดผลใน
ระยะสั้น หรือการเน้นเฉพาะการวัดทางการเงินแต่เพียงด้านเดียว ปัญหาที่ ไม่มีตัววัดใดที่ให้
มุมมองได้อย่างครบถ้วน เช่น การวัดค่าผลิตภาพ หรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับนิยามของตัววัดผล
เช่น ค�ำว่า “คุณภาพ” จึงท�ำให้นักวิจัยและนักวิชาการหลายท่านได้นำ� เสนอกรอบแนวคิดของสิ่งที่
เรียกว่า “ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานองค์กร” เพื่อใช้ ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เหล่านี้ แต่
ก่อนทีจ่ ะน�ำเสนอถึงทางเลือกของระบบการประเมินผลการปฏิบตั งิ านองค์กรทีม่ อี ยู่ในปัจจุบนั ในบท
ถัดไป สิ่งที่สำ� คัญคือ การให้ความหมายของค�ำว่า “ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานองค์กร”
ว่ามีความหมายครอบคลุมถึงสิ่งใด

1.3 นิยามของการประเมินผลการปฏิบัติงานองค์กร
การประเมินผลการปฏิบตั งิ านประกอบด้วย “การประเมินผล” และ “การปฏิบตั งิ าน” ดังนัน้
การพิจารณาถึงนิยามของค�ำเหล่านี้จะช่วยให้เข้าใจความหมายของค�ำว่า การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น
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ค�ำว่า “ผลการปฏิบัติงาน” แสดงไว้หลายความหมายที่ต่างกัน โดยสรุปค�ำว่า “ผลการ
ปฏิบัติงาน” หมายถึง2
•• สิ่งที่สามารถวัดได้ด้วยตัวเลขหรือความรู้สึกที่สื่อสารได้
•• การท�ำให้ส�ำเร็จด้วยความตั้งใจเป็นพิเศษ
•• ผลลัพธ์ของการกระท�ำ
•• ความสามารถที่จะท�ำให้ส�ำเร็จ
•• การเปรียบเทียบผลลัพธ์ด้วยเกณฑ์สอบวัดบางอย่างหรือเกณฑ์อ้างอิงที่คัดเลือกไว้จาก

การก�ำหนดจากภายในหรือภายนอก
•• ผลลัพธ์ที่เทียบกับสิ่งที่คาดหวัง
•• การแสดงออก
•• การแสดงในด้านศิลปะ
•• การวินิจฉัยโดยการเปรียบเทียบ

นอกจากนี้ “ผลการปฏิบัติงาน” จะมีลักษณะที่ส�ำคัญ 9 ประการดังต่อไปนี้
1. ผลการปฏิบัติงานคือ สิ่งที่แสดงได้ โดยกลุ่มมาตรวัดหรือตัวชี้วัดที่อธิบายกระบวนการ3
2. ผลการปฏิบัติงานคือ รูปแบบที่ใช้อธิบายว่าการกระท�ำในปัจจุบันมีอิทธิพลอย่างไรต่อ
ผลลัพธ์ ในอนาคต
3. ผลการปฏิบัติงานไม่มีคำ� นิยามที่แน่นอน แต่จะขึ้นกับผู้ ใช้
4. ผลการปฏิบัติงานมีความหมายแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับว่ามีการก�ำหนดความหมายจาก
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.
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Kaplan, R.S. and Norton, D.P. (1992). The Balanced Scorecard - Measures That Drive Performance.
Harvard Business Review 70 (1):71-89.

