
วารสารบริหารธุรกิจ 76

Book Review: The Basics of Performance Measurement (2nd Edition) 
  

 การวัดผลการปฏิบัติงานองคกรเปนหัวขอที่ไดรับความนิยมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ทุกองคกรไมวาจะเปน
องคกรภาครัฐหรือภาคเอกชนเริ่มที่จะใหความสนใจและมีการลงทุนในเรื่องนี้มากขึ้นเรื่อยๆ จะสังเกตไดจาก
นโยบายภาครัฐที่จะทำใหเกิดการวัดผลการปฏิบัติงานองคกรอยางเปนรูปธรรมสำหรับหนวยงานภาครัฐหรือกลยุทธ
ขององคกรตางๆ ที่จะมีการเนนในเรื่องของการวัดผลวากลยุทธที่สรางขึ้นนั้นประสบความสำเร็จหรือไมอยางไร 
 
 สถาบันการศึกษาตางๆ ก็เริ่มที่จะมีการใหความสำคัญกับการศึกษาในเรื่องนี้เพิ่มมากขึ้น จะสังเกตไดจาก
การที่มีวิชาที่เกี่ยวของกับเรื่องการวัดผลองคกรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในหลายหลักสูตร แตสิ่งหนึ่งที่อาจารยหรือนัก
วิชาการกำลังขาดแคลนคือองคความรูในเรื่องนี้ เนื่องจากการวัดผลองคกรเพิ่งเปนแนวคิดที่ไดรับการพัฒนาขึ้นมา
ในระยะ 10 กวาปมานี้เอง ไมเหมือนกับการเงิน การบัญชี หรือการตลาดที่ไดรับการพัฒนาเปนองคความรูมาใน
ระยะเวลานานแลว ดังนั้นแนวคิดเรื่องการวัดผลองคกรจึงยังจัดวาอยูในชวงของการเริ่มตน ตำราเรียนหรือหนังสือ
ในเชิงวิชาการในเรื่องนี้จึงยังคอนขางที่จะจำกัดอยู 
 
 เมื่อทำการสำรวจตลาด จะพบวาถึงแมวาจะมีหนังสือในเรื่องนี้เปนจำนวนมากในทองตลาด แตหนังสือที่
เกี่ยวกับการวัดผลองคกรสวนใหญจะมีการมุงเนนในเรื่องของกรณีศึกษา หรือแนวทางปฏิบัติ ซึ่งจะเนนกลุมผูอาน
ที่เปนผูบริหารที่ตองการทราบแนวทางปฏิบัติในการสรางและนำระบบการวัดผลองคกรไปใช แตมีหนังสือจำนวนไม
มากนกัหรอืจะเรยีกวาหาคอนขางยากทเีดยีวทีจ่ะกลาวถงึหลกัการพืน้ฐานเบือ้งตนของการวดัผลการปฏบิตังิานองคกร 
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 หนังสือเรื่อง The Basics of Performance Measurement (2nd Edition) ซึ่งเขียนขึ้นโดย Jerry L. 
Harbour ซึ่งมีประสบการณในเรื่องนี้เปนเวลากวา 30 ป เปนหนึ่งในหนังสือในจำนวนที่ไมมากนักที่กลาวถึงเรื่อง
หลักการพื้นฐานในเรื่องการวัดผลการปฏิบัติงานองคกร จากความหนา 93 หนา หนังสือนี้ไดแบงออกเปน 9 บท 
โดยในบทแรกไดมีการใหคำนิยามของคำศัพทพื้นฐานตางๆ ที่เกี่ยวกับการวัดผลการปฏิบัติงานองคกร ซึ่งจะ
เปนการทำใหผูอานไดมีความเขาใจที่ตรงกันในเรื่องนิยามศัพทกอน หลังจากนั้นในบทที่ 2 จะกลาวถึงประเภทของ
ตัววัดผล ซึ่งแบงออกเปน 3 ประเภทไดแก ตัววัดผลเชิงพรรณนา (Descriptive Measure) ตัววัดผลที่ใชในการ
คนหาปญหา (Diagnostic Measure) และตัววัดผลที่ใชในการทำนาย (Predictive Measure) ตามมาดวยบทที่ 3 
ซึ่งกลาวถึงกลุมของตัววัดผลองคกร ซึ่งจะรวมถึงการวัดในสิ่งที่ตองการไดอยางถูกตอง การใชการเปรียบเทียบ
ผลการวัด การรายงานผลการวัดไดทันเวลา การวิเคราะหผลในรายละเอียดและในภาพรวม และการสรางกลุมตัว
วัดที่ปองกันพฤติกรรมในการเอาชนะตัววัดดวยวิธีการที่ไมเหมาะสม 
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ขอดีของหนังสือเลมนี้คือการอธิบายถึงหลักการ

ตางๆ รวมถึงแนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวกับการวัดผลการ

ปฏิบัติงานองคกรในเบื้องตน นอกจากนี้ภาษาที่ใชใน

หนังสือเลมนี้ก็เปนภาษาที่งายตอการทำความเขาใจ

และไมเนนหนักไปในเชิงวิชาการมากจนเกินไป จึงทำให

การอานเปนไปไดงาย  

 ในบทถัดมา จะเปนเรื่องของระดับของการวัดผล 
ซึ่งจะเริ่มจากระดับองคกรและคอยๆ กระจายลงสูระดับของ
ฝายงาน จนกระทั่งระดับของแตละบุคคล ซึ่งเปนเรื่องที่สำคัญ
เปนอยางยิ่งตอการสรางระบบการวัดผลที่มีประสิทธิภาพและ
มีประสิทธิผล บทที่ 5 ถัดมาจะกลาวถึงเรื่องของหนวยของการ
วัด ซึ่งหากมีการสรางหนวยของการวัดที่เหมาะสมก็จะทำให
การเปรียบเทียบผลเปนไปไดอยางสะดวกและมีความหมาย
มากขึ้น 
 
 บทที่  6  ใน 
หนังสือเลมนี้ไดกลาว
ถึงเรื่องการระบบการ
จัดเก็บขอมูล ซึ่งเปน
อี ก ขั้ น ต อ น ห นึ่ ง ที่  
มี ค ว า ม สำ คั ญ เ ป น  
อยางยิ่งในการวัดผล  
องคกร การเก็บขอมูล
ที่ ผิ ดพลาดก็ ย อมจะ  
นำม าสู ผ ล ก า ร วั ด ที่
ผิดพลาด อันจะนำไปสู
การตัดสินใจที่ผิดพลาดในที่สุด หลังจากนั้นในบทที่ 7 จะกลาว
ถึงเรื่องการสรางระบบการรายงานผลที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยจะเปนการกลาวถึงเทคนิคที่มีประโยชนตางๆ 
ในการรายงานผลการวัดผลองคกร 
 
 บทที่ 8 เปนบทที่เนนในเรื่องของการแปลผลที่ไดจาก
การวัด ซึ่งเปนการนำเอาผลลัพธที่ไดจากการรายงานผลมาใช
ประกอบการตัดสินใจของผูบริหารใหเกิดประโยชนสูงสุด 
และบทที่ 9 ซึ่งเปนบทสุดทาย จะเปนบทสรุปที่จะทำใหเห็น
ภาพรวมของหนังสือเลมนี้ 
 
 ดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน หนังสือเลมนี้เปนหนังสือ
เพียงไมกี่เลมในทองตลาดที่จะเนนในเรื่องของเทคนิคพื้นฐาน
ในการวัดผล มากกวาที่จะกลาวถึงกรณีศึกษาหรือแนวปฏิบัติ
ตางๆ ที่เกิดขึ้นในองคกรจริง อยางไรก็ตามหนังสือเลมนี้
คอนขางที่จะเนนในเรื่องของเทคนิคพื้นฐานในการออกแบบ
ระบบการวัดผลองคกรมากกวาเทคนิคในเรื่องการนำเอาระบบ
วัดผลองคกรไปใช ซึ่งเปนสิ่งที่สำคัญไมแพการวัดผลองคกร 
แตขอดีของหนังสือเลมนี้คือการอธิบายถึงหลักการตางๆ 
รวมถึงแนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวกับการวัดผลการปฏิบัติงานองคกร
ในเบื้องตน นอกจากนี้ภาษาที่ใชในหนังสือเลมนี้ก็เปนภาษาที่
งายตอการทำความเขาใจและไมเนนหนักไปในเชิงวิชาการมาก
จนเกินไป จึงทำใหการอานเปนไปไดงาย และความยาวของ
หนังสือก็ไมยาวมากจนเกินไปนัก จึงทำใหการอานหนังสือเลม
นี้จึงเปนไปไดโดยสะดวกและเห็นภาพรวมทั้งหมดไดในระยะ
เวลาอันสั้น 
 

 หนังสือเลมนี้จึงเหมาะสมกับอาจารย นักวิชาการ 
หรือที่ปรึกษา รวมทั้งบุคลากรตางๆ ที่ตองการจะทำความ
เขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับระบบการวัดผลและอาจจะใชหนังสือ
เลมนี้เปนสื่อในการถายทอดแนวคิดพื้นฐานในเรื่องการวัดผล
องคกรใหกับผูที่สนใจอื่นๆ ไดตอไป นอกจากนี้หนังสือเลมนี้ยัง
เหมาะกับผูอานที่ยังไมมีความคุนเคยในเรื่องการวัดผลองคกร 
เนื่องจากการที่ผูอานที่ยังไมมีพื้นฐานในเรื่องการวัดผลองคกร 
หากไดอานหนังสือเกี่ยวกับกรณีศึกษาหรือกรอบแนวคิดตางๆ 

ในการวัดผลองคกร  
ในขั้ น สู ง  ก็ อ า จจะ
ทำ ค ว า ม เ ข า ใ จ ไ ด
คอนขางยาก หนังสือ
เลมนี้จึงเปรียบเสมือน
เปนหนังสือของวิชา
พื้นฐานที่ผูอานหรือผู
ที่สนใจควรจะทราบ
ก อ น ที่ จ ะ ไ ด ศึ ก ษ า  
ในเรื่องนี้ในขั้นสูงได
ตอไป 
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