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ปจจุบันนี้ เราอาจจะเคยไดยินคําบนเกี่ยวกับการวัดผลมากข้ึนเร่ือย ๆ  นับวัน เรายิ่งมี KPI 

หรือท่ีเรียกเต็ม ๆ  วา Key Performance Indicators เยอะข้ึน และท่ีสําคัญหลาย ๆ  คนอาจจะ

เคยพบประสบการณที่วา KPI เหลานี้ นอกจากจะไมทําใหเกิดประโยชนแลว ยังเสียเวลาในการทํางาน 
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จากประสบการณอันเลวรายเหลานี้ นํามาซึ่งแรงตอตานแนวคิดเรื่องการวัดผล จนกระท่ังมีหลายคนอยากจะให

ยกเลิกการวัดผลไปเลย แตหากพิจารณาดูใหดี การวัดผลถามันไมมีประโยชนแตอยางใดเลย ทําไมจึงมีองคกรจํานวนมาก

ในโลกนี้ยังทําการวัดผลอยู และที่ประสบความสําเร็จก็มีมากมายใหเห็น

หลายคนตั้งคําถามวา ตัวบงชี้หรือที่หลายคนชอบเรียกวา KPI เหลานี้ มันคือเครื่องมือที่เปนโทษ หรือที่แทจริงแลว 

ตัวมันมีประโยชนแต “คนที่นําไปใช” ไมมีความรู หรือประสบการณที่ถูกตอง จึงนํามันไปใชผิดทาง และทําใหเกิดโทษ

คําถามน้ี ตอบไดงาย ๆ  วา ถาจะเปรียบไปแลว ก็เหมือนกับเวลาเราเห็นรถยนตเกิดอุบัติเหตุบอย ๆ  เราก็อาจจะมีความรูสึกวา 

รถยนต เปนพาหนะท่ีกอใหเกิดอันตราย แตการที่จะบอกวาถาเชนนั้น เราควรยกเลิกการผลิตรถยนตกันเถอะ อุบัติเหตุ

ทางถนนก็จะลดลงหรือหายไปอยางแนนอน แตทุกคนก็นาจะทราบดีวาคําแนะนําเชนนี้ ก็เปนคําแนะนําที่คงไมถูกตองนัก

เพราะรถยนตก็ทําใหเกิดความสะดวกสบายในการเดินทาง และกอประโยชนใหเราจํานวนมาก

ดังนั้นประเด็นจึงอยูที่ “คนขับรถ” ซะมากกวา วาจะทําอยางไร ใหเขาขับไดอยางปลอดภัย KPI ก็เชนกัน ดวย

ตัวมันเองแลว มันถูกสรางมาเพ่ือแกปญหาใหกับองคกร ดังนั้นส่ิงที่เราควรจะตองทําคือจะใหความรู ความเขาใจกับผูใช KPI 

อยางไร ใหเกิดการใชอยางถูกตอง และนํามาซึ่งประโยชนในองคกร

อยางไรก็ตาม ถาเราไปหาดูหนังสือหรือตําราตาง ๆ  ในทองตลาด เราก็มักจะเจอหนังสือที่แนะนําการออกแบบ

ระบบการวัดผล หรือนําเอาการวัดผลเหลานั้นไปใช แตไมคอยมีหนังสือที่มองในอีกมุมหนึ่งคือ การนําเอาเครื่องมือนี้ไปใชอยาง

ผิดวิธีและผลลัพธที่เลวรายที่อาจจะเกิดขึ้น

หนังสือชื่อ Measurement Madness จึงเปนหนังสือไมกี่เลมในเร่ืองน้ี ที่เนนในเร่ืองความผิดพลาดของการวัดผล

ผูแตงหนังสือไดแก Dina Gray, Pietro Micheli และ Andrey Pavlov เปนทั้งอาจารยและผูมีประสบการณในการ

นําเอาระบบการวัดผลองคกรไปใช และไดรวบรวมเอางานวิจัยรวมท้ังกรณีศึกษาของความลมเหลวของการใชระบบการวัดผล

ในองคกรในหลากหลายรูปแบบ

หนังสือเลมนี้มีทั้งหมด 223 หนา แบงออกเปน 4 สวนหลัก ๆ  ในสวนแรกเปนสวนนํา ซึ่งประกอบดวย 2 บท ไดแก

บทแรกท่ีนําเสนอกรณีศึกษาตัวอยางของความลมเหลวและจุดออนของระบบการวัดผล และบทท่ี 2 เปนเร่ืองการใหนิยาม
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ของคําวา Performance Measurement รวมท้ังนิยามของคําวา Performance และคําวา Measurement แยกจากกัน 

เพื่อใหผูอานมีความเขาใจในศัพทเหลานี้ตรงกัน

ในสวนที่ 2 จะเปนสวนของแนวคิดเรื่องการวัดผล จะประกอบดวย 3 บท ตั้งแตบทที่ 3-5 โดยบทที่ 3 เปนเรื่อง

ของความผิดพลาดของการวัด ที่เนนจะเอาแตตัวเลขท่ีเปนผลเทานั้น แตไมไดพิจารณาวัตถุประสงคที่แทจริงวาจะเอาผลน้ัน

ไปทําอะไร องคกรจะไดประโยชนอยางไร บทที่ 4 เปนเร่ืองของการสรางตัววัดผลที่ถูกตอง โดยบทนี้มีคําถามที่คลาย ๆ  เปน 

Checklist ใหผูอานไดลองตรวจสอบวาตัววัดผลที่มีอยู หรือกําลังจะออกแบบนั้นวาตอบคําถามเหลานี้ไดหรือไม ซึ่งเปนประโยชน

อยางยิ่งที่จะทําใหผูอานสามารถมองเห็นจุดออนของระบบวัดผลที่ใชอยูหรือกําลังจะนํามาใช สําหรับบทที่ 5 นั้น จะเปนเรื่อง

ของการเปรียบเทียบผลท่ีไดจากการวัดผล ซึ่งบางคร้ังเปรียบเทียบกันไดยาก หรือไมควรจะนํามาเปรียบเทียบกันเลย เพราะ

อาจจะทําใหเกิดผลเสียมากกวาผลดี

ในสวนที่ 3 ของหนังสือเลมนี้ จะเปนเรื่องการเอาระบบการวัดผลไปใชในการจัดการในองคกร ซึ่งประกอบดวย

4 บทหลัก ไดแกบทที่ 6–9 โดยบทที่ 6 เปนเร่ืองของปญหาในการตั้งคาเปาหมาย ซึ่งถือเปนเร่ืองที่ยากและทาทายมาก

เรื่องหนึ่งที่องคกรมักจะเจอ เพราะหลายครั้งการตั้งคาเปาหมายอาจจะนําไปสูพฤติกรรมของพนักงานท่ีองคกรไมตองการ 

เนื่องจากพนักงานอยากที่จะบรรลุเปาหมายเหลานั้นโดยทําทุกอยางโดยไมคํานึงถึงผลเสียที่องคกรจะไดรับ ในบทนี้ผู เขียน

ยังไดเสนอแนะวิธีการตั้งเปาหมายที่ลดผลกระทบเหลานี้ สําหรับบทที่ 7 เปนบทที่เกี่ยวของกับ “การเลนเกม” และ

“การโกง” ในระบบการวัดผล สิ่งเหลานี้เกิดขึ้นจากความพยายามท่ีจะเอาชนะตัววัดผล โดยพนักงานบางคนอาจจะ “เลนเกม” 

เชนพยายามปรับพฤติกรรมตาง ๆ  เพียงเพ่ือใหตัวเลขของตัววัดนั้นดีขึ้น ทั้ง ๆ  ที่ทราบวาไมไดทําใหองคกรดีขึ้นเลย สวน

“การโกง” นั้น จะเลยเถิดไปถึงเรื่องการตกแตงหรือสรางขอมูลเท็จตาง ๆ  ขึ้นมาเพื่อหลอกผูทําการวัดผล เพียงเพื่อใหได

ประโยชนสวนตนเทานั้น

ในบทท่ี 8 ซึ่งเปนบทถัดมาจะเปนเร่ืองของการใหรางวัลที่ผิดพลาด โดยตัววัดนั้นถูกสรางมาเพ่ือวัตถุประสงคหน่ึง

แตองคกรดันไปใหรางวัลกับพฤติกรรมอีกอยางหน่ึง บทที่ 9 ก็เปนเนื้อหาท่ีตอเนื่องกับบทท่ี 8 ก็เปนเรื่องของการใหรางวัล

ที่มีทั้งในสวนของตัวเงินกับสวนที่ไมเกี่ยวกับตัวเงิน ซึ่งบางคร้ัง เงินก็ไมใชแรงจูงใจที่ดีเสมอไป และในสวนสุดทายของหนังสือ

เลมนี้ จะมีบทเดียวคือบทที่ 10 ที่เปนเหมือนกับบทสรุปวาสุดทายแลวความผิดพลาดเหลานี้สามารถจะทําใหหายไปไดหรือไม 

หรืออยางนอย ๆ  จะทําอยางไรใหมันลดลงไปได

หนังสือเลมนี้มีจุดเดนมากตรงที่นําเสนอกรณีศึกษาของความลมเหลวของการใชระบบการวัดผลจํานวนมาก ซึ่งหาอาน

ไดยากจากหนังสือเลมอื่น รวมท้ังทายบทของทุกบทจะมีการสรุปบทเรียนที่ไดรับ ทําใหผู อานสามารถนําไปประยุกตใชกับ

สถานการณของตนเองได นอกจากน้ี เนื้อหาในหนังสือเลมนี้ไมไดเปนเพียงความคิดเห็นของผูเขียนเองเทานั้น แตยังไดนําเอา

ผลงานวิจัยทางดานนี้จํานวนมากเขามาสนับสนุนสิ่งที่ผูเขียนไดเขียนไว จึงทําใหหนังสือเลมนี้มีความนาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น

ถึงแมวาหนังสือเลมนี้ไมใชตําราทางวิชาการ ที่จะเหมาะสําหรับอาจารยหรือนักวิจัยท่ีตองการผลงานวิจัยท่ีมีรายละเอียด 

แตหนังสือเลมนี้เหมาะเปนอยางยิ่งสําหรับผูบริหารหรือแมกระท่ังอาจารยที่ตองการเห็นกรณีศึกษาของการนําเอาระบบการ

วัดผลการปฏิบัติงานองคกรที่นําไปใชแลวทําใหเกิดความลมเหลว อันจะทําใหเกิดความรูความเขาใจ และในที่สุดจะมีสวนทําให

ระบบการวัดผลการปฏิบัติงานองคกรนั้นประสบความสําเร็จในองคกรในที่สุด
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