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โฉมหน้าการบริหารผลการปฏิบัติงาน 

APPEARANCE OF PERFORMANCE MANAGEMENT 
 

ศรันย์ดิษฐ์ เบญจพงศ์1* 

 

บทคดัย่อ 

 บทความวิชาการเร่ืองนี้มีวัตถุประสงค์นำเสนอผลการบททวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการบริหารผลการ

ปฏิบัตงิาน โดยเริ่มต้นอธิบายแนวคิดท่ัวไป อาทิ ความหมาย จุดมุ่งหมาย ความสำคัญ เป็นต้น วเิคราะห์เปรียบเทียบ

ความแตกต่างระหว่างการประเมินผลการปฏิบัตงิานกับการบริหารผลการปฏิบัตงิาน อธิบายขั้นตอนของกระบวนการ

บริหารผลการปฏิบัติงาน อธิบายการนำผลการปฏิบัติงานไปใช้ประโยชน์ อาทิ การบริหารค่าตอบแทน การพัฒนา

บุคลากร เป็นตน้ และในตอนท้ายนำเสนอปัญหาการบริหารผลการปฏบัิติงานและแนวทางแก้ไขเพื่อให้การบริหารผล

การปฏบัิตงิานเกิดประโยชน์สูงสุด  

 

คำสำคัญ: ทบทวนวรรณกรรม  การบริหารผลการปฏบัิตงิาน  การประเมินผลการปฏบัิตงิาน 

 

ABSTRACT 

 The purpose of this academic article is to present literature review results about performance 

management by explaining general concept; for example meaning, objective and importance. Compare the 

difference between performance management with performance appraisal. Explain the process of performance 

management. Explain the uses of performance results such as compensation management, human resource 

development etc. Eventually, present the performance management problems and solutions in order to maximize 

the performance assessment. 

 

Keywords: Literature review / Performance management / Performance appraisal  
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บทนำ 

 การบริหารผลการปฏิบัติงานเป็นหัวใจสำคัญหนึ่งของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นบทบาทหลักของ

ผู้บริหารท่ีต้องดำเนินการเพื่อให้ผลการปฏบัิตงิานบุคลากรตอบสนองเป้าหมายองค์การ เป็นทิศทางเดียวกัน และนำสู่

การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร ซึ่งเชื่อว่าหากบริหารผลการปฏบัิตงิานได้อย่างถูกตอ้งเหมาะสมแลว้ การบริหาร

ผลการปฏบัิติงานจะเป็นกลไกให้องค์การมีผลดำเนนิงานท่ีดแีละเพิ่มพูนความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนส่งเสริม

การพัฒนาศักยภาพท้ังระดับบุคคลและทมีงาน อันจะเป็นประโยชน์แก่กลุ่มบุคคลดังกล่าวอย่างยั่งยืน 

 การบริหารผลการปฏบัิตงิานข้างตน้ไม่ใช่เร่ืองใหม่ เพราะเป็นแนวคิดท่ีแพร่หลายและปรากฏในตำราเอกสาร

วิชาการท่ัวไปเป็นเวลานานแล้ว ประกอบกับองค์การต่าง ๆ แสดงออกว่า นำแนวคิดการบริหารผลการปฏิบัติงาน  

ไปปรับใช้เพื่อมุ่งหวังให้การบริหารทรัพยากรมนุษย์เกิดประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม จากค้นคว้าตำราเอกสารท่ี

เกี่ยวข้องบางส่วน พบว่า แนวคิดการบริหารผลการปฏิบัติงานท่ีปรากฏอยู่ยังคลุมเครือ อาทิ เนื้อหาการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ท่ีระบุว่าเป็น “การบริหารผลการปฏิบัติงาน” มีลักษณะและแนวทางปฏิบัติสำคัญไม่แตกต่างกับ 

“การประเมินผลการปฏิบัติงาน” (Performance appraisal) ท่ีองค์การต่าง ๆ เคยใช้เป็นพื้นฐานวัดผลการทำงานของ

บุคลากร เป็นต้น ประกอบกับประสบการณ์ของผู้เขียนท่ีมีส่วนร่วมกับระบบท่ีเรียกว่า “การบริหารผลการปฏิบัติงาน

ในองค์การ” ก็พบว่า การนำแนวคิดการบริหารผลการปฏบัิตงิานไปปฏบัิต ิยังสับสนและไม่สอดคลอ้งกับจุดมุ่งหมายท่ี

ควรต้องเป็นของแนวคิดดังกล่าว ดังนั้น ผู้เขียนจึงต้องการทบทวนวรรณกรรมการบริหารผลการปฏิบัติงานเพื่อทำ

ความเข้าใจ เน้นย้ำหลักการบริหารผลการปฏิบัติงานท่ีแท้จริง แล้วสรุปเป็นสาระสำคัญท่ีเกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ใน

การต่อยอดการศึกษาค้นควา้ของผู้เขียนและประโยชน์แก่ผู้สนใจอื่นต่อไป 

 

วัตถุประสงค์การศกึษา 

 จุดมุ่งหมายของบทความนี้เพื่อเสนอองค์ความรู้การบริหารผลการปฏิบัติงาน ซึ่งประยุกต์ด้วยองค์ความรู้

สำคัญ 5 เร่ือง ได้แก่ (1) แนวคิดท่ัวไปการบริหารผลการปฏิบัติงาน (2) วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง

การประเมินผลการปฏิบัติงานกับการบริหารผลการปฏิบัติงาน (3) กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงาน (4) การนำ

ผลการปฏบัิตงิานไปใช้ประโยชน์ และ (5) ปัญหาการบริหารผลการปฏบัิตงิานและแนวทางแก้ไข 

 

วิธีการศกึษา 

 ศกึษาวเิคราะห์องค์ความรู้การบริหารผลการปฏบัิตงิานจากเอกสารวิชาการประเภทหนังสอืตำรา คัดเลอืกท่ี

พมิพ์เผยแพร่ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ป ี(พ.ศ. 2560-2562) และผู้เขียน แหล่งตพีมิพ์ และระบบเผยแพร่ น่าเชื่อถอื  

 แนวคดิการบรหิารผลการปฏบิัตงิาน 

 ผลการปฏิบัติงานเป็นผลผลิตของพฤติกรรมท่ีมาจากความรู้ ทักษะ ความสามารถ ตลอดจนคุณสมบัติของ

บุคลากร เป็นสิ่งท่ีองค์การตอ้งการได้รับจากจ่ายค่าตอบแทนให้บุคลากร ซึ่งผลการปฏบัิตงิานของบุคลากรแต่ละคนมี

หลากหลายและหากองค์การไม่ได้วางระบบการทำงานไวด้ีพอแล้ว ผลการปฏบัิตงิานของบุคลากรก็อาจไม่มคีุณค่าต่อ

องค์การและไม่สามารถตอบสนองความต้องการขององค์การ ดังนั้น องค์การจึงต้องสนใจการบริหารจัดการให้

บุคลากรมีผลการปฏิบัติงานตรงกับท่ีองค์การคาดหวัง และต้องสนใจการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร

และองค์การให้เพิ่มขึ้น ซึ่งเคร่ืองมือหนึ่งท่ีสมควรนำมาปรับใช้และปัจจุบันองค์การต่าง ๆ นำมาดำเนินการอย่าง

แพร่หลาย คือ “การบริหารผลการปฏบัิตงิาน” (Performance management : PM) 
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 การบริหารทรัพยากรมนุษย์กับการบริหารผลการปฏิบัตงิาน 

 ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดาวิษา ศรีธัญรัตน์ (2562, น. 17-18) 

อธิบายว่า งานบริหารทรัพยากรมนุษย์แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนหนึ่งสนับสนุนให้องค์การบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบงาน

ประจำ (Day to day operation) ซึ่งหากขาดส่วนน้ี องค์การจะประสบปัญหา อาท ิงานสรรหา งานบริหารค่าตอบแทน 

สำหรับอีกส่วนมุ่งสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร (Human resource development) ส่งเสริมให้องค์การเพิ่มขีด

ความสามารถดำเนินการตามเป้าหมายและกลยุทธ์ อาทิ การฝึกอบรม การบริหารผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น ซึ่งทุก

องค์การต้องการมุ่งความเป็นเลิศ จึงไม่สามารถพึ่งพาเพียงการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีประจำของบุคลากร แต่ต้อง

พัฒนาวิธีการทำงานประจำและ/หรือริเร่ิมวิธีทำงานใหม่ ๆ ซึ่งเคร่ืองมือหนึ่งท่ีสามารถนำมาใช้ได้คือ การบริหารผล

การปฏิบัติงาน เพราะจะช่วยเป็นหางเสอืคอยกำกับผลการปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละคน เพื่อสนับสนุนให้องค์การ

มุ่งสู่เป้าหมายในทิศทางเดียวกัน อีกท้ังงานด้านบริหารผลการปฏิบัติงานยังเป็นงานท่ีรับผิดชอบและสัมพันธ์โดยตรง

กับแผนกลยุทธ์องค์การและกลยุทธ์ทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งหากองค์การต้องการประสบความสำเร็จ ก็ต้องบูรณาการ

การบริหารผลการปฏิบัติงานกับหน้าท่ีต่าง ๆ อาทิ การบริหารค่าตอบแทน การพัฒนาบุคลากร เข้าไว้ด้วยกัน  

(จิรประภา อัครบวร, 2561, น. 12) 

 พัฒนาการ 

 ผู้เขียนศึกษาแนวคิดของ จิรประภา อัครบวร (2561) แล้วสามารถสรุปพัฒนาการของการบริหารผลการ

ปฏิบัติงานเป็น 4 ยุค ได้แก่ (1) การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance appraisal) เป็นการประเมินบุคลิก

คุณลักษณะ (Trait) วัดพฤติกรรมและผลงานของบุคลากรช่วงเวลาหนึ่ง เป็นการประเมินภาพรวมของผลการ

ปฏิบัติงานท่ีผ่านมา นำผลไปปรับขึ้นเงินเดือนหรือเลื่อนตำแหน่ง (2) การบริหารโดยวัตถุประสงค์ (Management by 

objectives) เป็นแนวคิดสำคัญของปีเตอร์ ดรักเกอร์  มุ่งประเมนิเป้าหมายระยะสั้น โดยเป้าหมายจะถูกกำหนดร่วมกัน

ระหว่างหัวหน้ากับลูกน้อง จัดทำข้อตกลงเกี่ยวกับภาระงานท่ีจะปฏิบัติ ลักษณะท่ีเฉพาะเจาะจง วัดได้ กำหนดเวลา

แล้วเสร็จแน่นอน ปรับบทบาทของหัวหน้าจากการเป็นผู้ตัดสินมาเป็นผู้คอยให้ความช่วยเหลือลูกน้อง (3) การวัดผล

การปฏิบัติงาน (Performance measurement) โรเบิร์ต แคปแลน และ เดวิด นอร์ตัน ร่วมกันพัฒนาแนวคิดการวัดผล

แบบสมดุล (Balanced scorecard) แปลงเป้าหมายระดับองค์การท่ีเป็นนามธรรมให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติในระดับ

หน่วยงานและบุคคลเป็น “ตัววัด” (Measure) จนพัฒนาไปเป็นแนวคิดการบริหารผลงานด้วยตัวชี้วัดหลัก (Key 

Performance indicator : KPI) และ (4) การบริหารผลการปฏบัิตงิาน (Performance management) เป็นยุคที่องค์การให้

ความสำคัญกับการจัดทำแผนกลยุทธ์ ปัจจัยความสำเร็จ (Critical success factors : CSF) กำหนดตัวชี้วัดท่ีชัดเจน  

ซึ่งเป็นกระบวนการท่ีเป็นระบบ เพื่อให้กลยุทธ์ได้รับการนำไปปฏบัิตโิดยองค์การและตัวบุคคล และนำมาใช้เพื่อการให้

รางวัลและสิ่งจูงใจ  

 ปัจจุบันบางองค์การนำแนวคิด Objective and Key Results (OKR) มาแทนการกำหนดตัวชี้วัดผลการ

ปฏิบัติงานหลัก (KPI) โดย OKR จะเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายขององค์การลงมาสู่วัตถุประสงค์และผลลัพธ์

ของผลการปฏบัิตงิานของบุคลากร หน่วยงาน และองค์การ ซึ่งผลลัพธ์ (Key result) คือ ผลท่ีเกิดขึ้นหรือสิ่งท่ีบุคลากร

ต้องปฏิบัติเพื่อให้วัตถุประสงค์สำเร็จ ไม่ใช่ตัวชี้วัดหลัก และ OKR มุ่งหมายใช้เป็นเคร่ืองมือเพิ่มผลิตภาพการทำงาน

ของบุคลากรมากกว่าการประเมินผลการปฏบัิตงิานประจำป ี(ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร, 2562, น. 63-67)  
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 ความหมาย 

 นักวิชาการให้ทัศนะความหมายการบริหารผลการปฏิบัติงานไว้ อาทิ Varma, Budhwar, and Norlnder. 

(2017, p. 279) อธิบายว่า กระบวนการขององค์การท่ีให้ม่ันใจว่าบุคลากรจะทำงานบรรลุวัตถุประสงค์เชงิกลยุทธ์ของ

องค์การ ลักษณา ศริิวรรณ (2560, น. 22) กล่าวว่า หมายถึง กระบวนการวางแผนการปฏบัิตงิาน การติดตามผลการ

ปฏบัิตงิาน การพัฒนาผลการปฏิบัตงิาน และการประเมินผลการปฏบัิติงานของบุคลากร โดยบูรณาการเป้าหมายของ

บุคคลกับเป้าหมายองค์การ เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานขององค์การบรรลุเป้าหมาย กัลยาณี เสนาสุ (2561, น. 11) 

กล่าวว่า คือ กระบวนการอย่างต่อเนื่องของการระบุวัดผล และพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคคลและทีมงาน และ

เชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์การ จตุรงค์ นภาธร (2562, น. 201) กล่าวว่า หมายถึง 

กระบวนการท่ีช่วยให้ผู้บริหารขององค์การมั่นใจได้ว่ากิจกรรมและผลลัพธ์จากการปฏบัิติงานของบุคลากรสอดคล้อง

กับเป้าหมายองค์การ ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร (2562, น. 8) กล่าวว่า เป็นกระบวนการในการวางแผนเพื่อกำหนด

เป้าหมายด้านผลการปฏบัิตงิานและพฤตกิรรมการปฏบัิตงิานท่ีองค์การคาดหวังจากบุคลากรแต่ละคน ติดตามผลการ

ปฏิบัติงาน วัดผลการปฏิบัติงาน ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ทบทวนผลการปฏิบัติงานและให้ข้อมูลย้อนกลับแก่

บุคลากรเพื่อพัฒนาผลการปฏบัิติงานอย่างสม่ำเสมอ นำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้บรรลุผลสำเร็จตาม

เป้าหมายขององค์การ  

 ข้อสังเกตจากทัศนะข้างต้น พบว่า มีมุมมองคล้ายกัน และมีแนวคิดสำคัญคือ เป็นกระบวนการบูรณาการ

เป้าหมายบุคลากรกับองค์การ เป็นการวางแผน ประเมินผล และพัฒนาบุคลากร ส่วนทัศนะของผู้เขียนเห็นว่า  

การบริหารผลการปฏิบัติงาน หมายถึง กระบวนการประเมิน จูงใจ และพัฒนาผลการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน

สามารถปฏบัิตงิานได้อย่างสอดคลอ้งกับวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ขององค์การ 

 

วัตถุประสงค ์

 วัตถุประสงค์การบริหารผลการปฏิบัติงาน สรุปได้ 3 ประการ ได้แก่ (1) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ เป็น

เคร่ืองช่วยให้เป้าหมายองค์การบรรลุ โดยไปเชื่อมโยงเป้าหมายบุคลากรเข้ากับเป้าหมายองค์การให้เป็นทิศทาง

เดียวกัน และส่งเสริมพฤตกิรรมบุคลากรเพื่อช่วยให้องค์การบรรลุเป้าหมายด้วย (2) วัตถุประสงค์เชงิบริหาร เป็นการ

จัดให้มีข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจบริหารบุคลากร อาทิ จ่ายค่าตอบแทน การเลื่อนตำแหน่ง การเลิกจ้าง 

(3) วัตถุประสงค์เชิงการพัฒนา เป็นข้อมูลย้อนกลับแก่บุคลากรและองค์การ เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาผลการ

ปฏิบัติงานท้ังในระดับองค์การ หน่วยงาน และบุคลากร (กัลยาณี เสนาสุ , 2561, น. 12-13 ; จตุรงค์ นภาธร, 2562, 

น. 204-205 ; ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร, 2562, น. 8) ข้อสังเกตวัตถุประสงค์ดังกล่าว พบว่า วัตถุประสงค์การบริหารผล

การปฏบัิตงิานไม่ได้จำกัดเร่ืองการพัฒนาบุคลากรเท่านั้น แต่มีวัตถุประสงค์ครอบคลุมการบริหารท่ีสำคัญ ๆ ด้วย 

 ประโยชน์ 

 ประโยชน์ของการบริหารผลการปฏิบัติงาน แบ่งได้เป็น (1) ประโยชน์ต่อตัวบุคลากร ทำให้บุคลากรทราบถึง

สิ่งท่ีต้องทำ เขา้ใจว่าเร่ืองท่ีปฏิบัตเิชื่อมโยงกับเปา้หมายองค์การ และส่งเสริมให้วเิคราะห์ผลการทำงาน ผูกพันต่องาน 

และเปิดโอกาสให้พัฒนาตัวเอง (2) ประโยชน์ต่อหัวหนา้ ช่วยในการกำหนดเป้าหมายการทำงานของบุคลากรให้ชัดเจน 

ช่วยวางระบบความยุติธรรมการให้รางวัล เป็นเคร่ืองมือปรับปรุงและพัฒนาผลการปฏิบัติงานของลูกน้อง  

(3) ประโยชน์ต่อองค์การ ทำให้เป้าหมายขององค์การถูกถ่ายทอดไปสู่บุคลากร ทำให้ผลงานของทุกคนส่งเสริม

ความสำเร็จขององค์การ (ลักษณา ศิริวรรณ, 2560, น. 23-24 ; กัลยาณี เสนาสุ, 2561, น. 13-15) ข้อสังเกต



 

                                                                

73 

 

ประโยชน์ต่อตัวบุคลากรถือเป็นจุดเด่นของการบริหารผลการปฏิบัติงานท่ีแตกต่างจากแนวคิดการประเมินผลการ

ปฏบัิตงิานอื่น ๆ ท่ีองค์การต่าง ๆ เคยนำมาใชใ้นอดีต 

ความแตกต่างระหวา่งการประเมินผลการปฏิบัตงิานกับการบรหิารผลการปฏิบัตงิาน 

 จิรประภา อัครบวร (2561, น. 1) กล่าวว่า องค์การส่วนใหญ่คิดว่า “การประเมินผลการปฏิบัติงาน” เป็น

เร่ืองเดียวกับ “การบริหารผลการปฏิบัติงาน” แต่ข้อเท็จจริง เมื่อวิเคราะห์แนวคิดของนักวิชาการ พบว่า  

แม้กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงานมีหลายขั้นตอนตามทัศนะท่ีแตกต่างกัน  แต่ทุกคนจัดให้การประเมินผลการ

ปฏิบัติงานเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงาน (ลักษณา ศิริวรรณ, 2560, น. 23 ; ดาวิษา  

ศรีธัญรัตน์, 2562, น. 82) เป็นขั้นตอนหนึ่งท่ีขาดไม่ได้ และ ดาวิษา ศรีธัญรัตน์ (2562, น. 82) กล่าวว่า หากไม่มี

ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหารผลการปฏิบัติงานจะไม่สามารถขับเคลื่อนได้ เนื่องจากเป็นระบบท่ี

สร้างปัจจัยนำเข้าแก่งานทรัพยากรมนุษย์อื่น อาทิ การฝึกอบรม การจ่ายค่าตอบแทน และเมื่อระบบการบริหารผล

การปฏิบัติงานเป็นส่วนประกอบหนึ่งท่ีอยู่ภายในการบริหารผลการการปฏิบัติงาน  ฉะนั้น คำว่าการบริหารผลการ

ปฏิบัติงานกับการประเมินผลการปฏิบัติงานจึงมีความหมายท่ีแตกต่างกัน  โดยความหมายของการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน (Performance appraisal : PA) นักวิชาการให้ทัศนะไว้ อาทิ Varma et al. (2017, p. 279) กล่าวว่า เป็น

กระบวนการวัดผลการปฏิบัติงานท่ีผ่านมารายบุคคลโดยกำหนดช่วงเวลาท่ีแน่นอน ปกติคือ 1 ปี ลักษณา ศิริวรรณ 

(2560, น. 6) กล่าวว่า หมายถึง การวัดผลงานและคุณลักษณะอื่น ๆ ของบุคลากรท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงาน โดย

เปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนด กัลยาณี เสนาสุ (2561, น. 25) กล่าวว่า เป็นกระบวนการประเมินค่าของบุคคลในดา้น

ต่าง ๆ ท้ังผลงานและคุณลักษณะอื่น ๆ ท่ีมีคุณค่าต่อการปฏบัิตงิานภายในเวลาท่ีกำหนดไวอ้ย่างแน่นอน และ ธัชพงศ์ 

เศรษฐบุตร (2562, น. 10) อธิบายว่า เป็นกระบวนการประเมินค่าผลการปฏบัิตงิานของบุคลากรนำมาเปรียบเทียบกับ

มาตรฐานหรือเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ ผ่านการยอมรับร่วมกันระหว่างหัวหน้ากับลูกน้อง ท้ังนี้เพื่อประโยชน์ในการ

ควบคุม ตรวจสอบปริมาณงานและศักยภาพของบุคลากรให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์การ เพื่อประโยชน์ใน

การพัฒนาบุคลากรในอนาคต ส่วนทัศนะของผู้เขียนเห็นว่า การประเมินผลการปฏบัิตงิาน คือ กระบวนการตรวจสอบ

และประเมินผลการปฏบัิติงานของบุคลากรท่ีเกิดในอดีต เปรียบเทียบกับเกณฑ์และมาตรฐานของผลการปฏิบัติงานท่ี

กำหนดไวล้่วงหนา้ เพื่อนำผลประเมินไปใชป้ระกอบการตัดสินใจบริหารทรัพยากรมนุษย์ และเมื่อวิเคราะห์แนวคิดของ 

ลักษณา ศริิวรรณ (2560, น. 7-8) และ ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร (2562, น. 11) พบความต่างระหว่างการประเมินผลการ

ปฏบัิตงิานกับการบริหารผลการปฏบัิตงิาน สรุปได้ตามตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 ความแตกต่างระหวา่งการประเมินผลการปฏบัิตงิานกับการบริหารผลการปฏบัิตงิาน 

ประเด็น การประเมินผลการปฏิบัตงิาน (PA) การบรหิารผลการปฏิบัติงาน (PM) 

วัตถุประสงค ์ ทราบผลการปฏิบัติงาน ปรับปรุงผลการปฏิบัติงานและบูรณาการเป้าหมาย

บุคลากรกบัเป้าหมายองคก์าร 

ลักษณะกระบวนการ มองปัจจุบันย้อนไปสู่อดีต เน้นมองหาข้อบกพร่อง 

ดำเนินการเป็นรอบๆ 

มองไปข้างหน้าเพื่อพฒันาผลการปฏบิัติงาน 

ดำเนินการต่อเนื่องสม่ำเสมอ 

ความสัมพันธ์ของผู้ประเมิน

กับผูถู้กประเมิน 

แบบบนลงล่าง เน้นตรวจสอบการปฏบิัติงานและ

ตัดสินผลการปฏิบัตงิาน 

แบบปรกึษาหารือและผูป้ระเมินทำหน้าที่เป็นผู้

ฝึกสอน 

การประเมินผล เอื้อให้เกิดการประเมินแบบความคิดเห็น การประเมินตามข้อตกลงร่วมกัน 

ผลการประเมิน นำไปประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมทรัพยากร

มนุษย์อื่น 

นำไปประโยชน์ในงานทรัพยากรมนุษย์รวมทั้งสรา้ง

ความผูกพันและวัฒนธรรมองค์การดว้ย 

ที่มา: ลักษณา ศิริวรรณ (2560, น. 7-8) และ ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร (2562, น. 11) 
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ข้อสังเกตของผู้เขียนเห็นว่าการประเมินผลการปฏิบัตงิานมีความหมายแคบกว่าการบริหารผลการปฏบัิตงิาน 

เพราะเป็นเพียงกระบวนการวัดคุณค่าของผลงานท่ีเกิดขึ้นจริงในอดีตและปัจจุบันตามรอบการประเมิน  เปรียบเทียบ

ผลงานกับมาตรฐานของงานท่ีคาดหวัง และส่วนใหญ่กระทำเพื่อการพิจารณาความดีความชอบ ขณะท่ีการบริหาร  

ผลการปฏิบัติงาน เป็นกระบวนการท่ีให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลการปฏิบัติงานและพัฒนาองค์การในระยะยาว 

เพราะนอกจากการวัดผลการปฏิบัติงานแล้ว ยังมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานให้ดีขึ้น และจะกระทำ

ต่อเนื่องเพื่อช่วยให้องค์การบรรลุเป้าหมาย 

 

กระบวนการบรหิารผลการปฏิบัตงิาน 

 นักวิชาการให้ทัศนะกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงานไว้หลากหลาย อาทิ Varma et al. (2017) เสนอ

กระบวนการ 6 ขั้นตอน ได้แก่ (1) การมอบหมายงาน (2) กำหนดเป้าหมาย (3) สร้างมาตรฐานของงาน (4) ให้ข้อมูล

ป้อนกลับ (5) ประเมินผลการปฏิบัติงาน (6) จัดสรรผลลัพธ์ตามผลการปฏิบัติงาน (รางวัล/ลงโทษ) (ลักษณา ศิ

ริวรรณ (2560, น. 25) เสนอกระบวนการประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ (1) การวางแผนการปฏิบัตงิาน (2) การติดตาม

ผลการปฏบัิตงิาน (3) การพัฒนาผลการปฏบัิตงิาน และ (4) การประเมินผลการปฏบัิตงิาน กัลยาณี เสนาสุ (2561, น. 

18-23) นำเสนอกระบวนการอย่างง่าย 4 ขั้นตอน คือ (1) การวางแผนการปฏิบัติงาน (2 ) การดำเนินการ (3) การ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน และ (4) การทบทวนผลการปฏิบัติงาน ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร (2562) อธิบายกระบวนการ

ประกอบด้วยวงจร 4 ขั้นตอน คือ (1) การวางแผนผลการปฏิบัติงาน (2) การดำเนินการผลการปฏิบัติงาน (3)การ

ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน และ (4) การทบทวนผลการปฏิบัติงาน จตุรงค์ นภาธร (2562, น. 202) อธิบายว่า 

กระบวนการประกอบด้วย 6 ขั้นตอน คือ (1) กำหนดผลลัพธ์ของหน่วยงานท่ีต้องการบรรลุ (2) กำหนดเป้าหมาย 

พฤติกรรม และการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีจะช่วยให้หน่วยงานบรรลุผลลัพธ์ (3) การสนับสนุนเกี่ยวกับผลการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร (4) การประเมินผลการปฏิบัติงาน (5) การระบุสิ่งท่ีบุคลากรต้องปรับปรุง (6) การให้รางวัล

แก่บุคลากรท่ีปฏบัิตงิานได้ตามเป้าหมายและดำเนินการกับบุคลากรท่ีไม่สามารถทำงานได้ตามเป้าหมาย  

ข้อสังเกตจากทัศนะกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงาน แม้ว่ามีขั้นตอนต่างกัน แต่ทุกทัศนะมีจุดเน้น

ร่วมกันคือกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติเป็นวงจรต่อเนื่องทำนองเดียวกับแนวคิดวงจรคุณภาพ (PDCA) เพราะ

มุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาผลการปฏิบัติงานไม่สิ้นสุด และเป็นกระบวนการท่ีมุ่งมองไปข้างหน้าเพื่อพัฒนาผลการ

ปฏบัิตงิานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ (ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร, 2562, น. 8) และสำหรับบทความนี้สังเคราะห์แนวคิด

ของนักวิชาการแล้วสรุปว่า กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงานประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ การวางแผนการ

ปฏบัิติงาน (Performance planning) การดำเนินการตามแผนการปฏบัิตงิาน (Performance acting) การประเมินผลการ

ปฏบัิตงิาน (Performance appraisal) และการทบทวนผลการปฏบัิตงิาน (Performance review) 

 

การวางแผนการปฏิบัติงาน  

 เป็นการวางแผนสำหรับการปฏิบัติงานของบุคลากรรายบุคคลตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ี

องค์การกำหนด เป็นการบ่งชี้สิ่งท่ีองค์การคาดหวังจากบุคลากร ซึ่งผลการวางแผนอาจเหมอืนกันทุกคนหากบุคลากร

มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันหรืออาจแตกต่างกันก็ได้ ในขั้นการวางแผนการปฏิบัติงาน องค์การ หัวหน้างาน และ

บุคลากรต้องร่วมกันออกแบบระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน โดยเร่ิมวิเคราะห์ 2 ประเด็น (1) เป้าหมายเชิงกลยุทธ์  

เป้าหมายตามภารกิจประจำ และเป้าหมายพิเศษ ของหน่วยงานซึ่งได้ถ่ายทอดมาจากเป้าหมายระดับองค์การ  

เพื่อส่งต่อเป้าหมายนั้นลงไปสู่ระดับบุคลากร ให้เป้าหมายส่วนบุคคลสอดคล้องกับเป้าหมายองค์การ (2) คำบรรยาย

ลักษณะงาน (Job description : JD) คือ ขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีถูกต้องและเหมาะสมของแต่ละตำแหน่งงาน 
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จากนั้นนำข้อมูลของท้ัง 2 ประเด็นดังกล่าวไปกำหนดผลการปฏิบัติงานท่ีต้องการ 2 ส่วน คือ ส่วนผลสัมฤทธ์ิ และ  

ส่วนพฤตกิรรม (กัลยาณี เสนาสุ, 2561, น. 5 ; ดาวิษา ศรีธัญรัตน์, 2562, น. 91 ; ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร, 2562)  

 ส่วนท่ี 1 ผลสัมฤทธ์ิ (Results) คือ ผลงานท่ีบุคลากรต้องทำให้สำเร็จ เร่ิมต้นกำหนดประเด็นต่าง ๆ 

ตามลำดับ คือ (1) ปัจจัยการประเมิน อาทิ การให้บริการลูกค้าสำหรับตำแหน่งพนักงานบริการลูกค้า (2) เกณฑ์การ

ประเมิน อาทิ คุณภาพ เวลา ปริมาณการให้บริการลูกค้า คุณค่าต่อผู้รับบริการ (3) ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก 

(Key performance indicator : KPI) คือการแปลงปัจจัยและเกณฑ์ไปเป็นตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (Performance 

indicator) แล้วเลือกเฉพาะตัวชี้วัดท่ีสำคัญท่ีจะทำให้เป้าหมายส่วนบุคคลและเป้าหมายหน่วยงานประสบผลสำเร็จ 

และ (4) มาตรฐานการทำงาน (Performance standard) คือ ระดับหรือปริมาณของเกณฑ์การประเมินท่ียอมรับและ

ต้องการให้เกิดผล (หรือคือ เป้าหมายของตัวชี้วัด) ข้อสังเกตของการออกแบบส่วนผลสัมฤทธ์ิแม้ว่าเป้าหมายส่วน

บุคคลต้องสอดคล้องกับเป้าหมายองค์การ แต่ไม่ควรนำตัวชี้วัดระดับองค์การมาใช้เป็นตัวชี้วัดหลั กระดับบุคคล

เนื่องจากเป็นเร่ืองไกลตัวเกินไป แต่ควรให้ความสำคัญกับคำบรรยายลักษณะงาน เนื่องจากเป็นข้อมูลท่ีพัฒนามาจาก

เป้าหมายองค์การและสะทอ้นลักษณะการทำงานของบุคลากรมากที่สุด (ดาวิษา ศรีธัญรัตน์, 2562, น. 88) 

 ส่วนท่ี 2 พฤตกิรรม (Behaviors) คือ พฤติกรรมท่ีทำให้ผลสัมฤทธ์ิบรรลุผล นยิมวัดด้วยแนวคิดสมรรถนะใน

การปฏบัิติงาน (Competency) ได้แก่ ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ (Knowledge, Skills, Attributes: KSAs) (กัลยาณี 

เสนาสุ, 2561, น. 20 ; ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร , 2562) ซึ่งแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่  (1) สมรรถนะหลัก (Core 

competency) สำหรับบุคลากรทุกคน (2) สมรรถนะการบริหาร (Managerial competency) สำหรับบุคคลท่ีมีหน้าท่ี

บริหาร และสมรรถนะตามหน้าท่ี (Functional competency) สำหรับบุคลากรแต่ละตำแหน่งงาน (ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร, 

2562, น. 79) จากนั้นนำมากำหนดพฤตกิรรมท่ีองค์การคาดหวังให้บุคลากรปฏิบัติและนำไปกำหนดเป็นเกณฑ์วัดผล

ท่ีเป็นรูปธรรม ซึ่งโดยปกติองค์การต่าง ๆ จะกำหนดชุดสมรรถนะสำหรับระดับและประเภทตำแหน่งต่าง ๆ เอาไว้

ล่วงหน้า ข้อสังเกตของผู้เขียนเห็นว่า เนื่องจากสมรรถนะเป็นพฤติกรรมท่ีทำให้ผลสัมฤทธ์ิบรรลุผล ดังนั้น สมรรถนะ

ของบุคลากรแต่ละคนจะต้องสอดคล้องเชื่อมโยงกับส่วนผลสัมฤทธ์ิและเป้าหมายขององค์การ ดังนั้น หากเป้าหมาย

หรือกลยุทธ์ขององค์การเปลี่ยนไปสมรรถนะก็ต้องเปลี่ยนไปด้วย (จตุรงค์ นภาธร , 2562, น. 206) อีกท้ังสมรรถนะ

ของแต่ละคนควรจะแตกต่างกันตามลักษณะการทำงานตามบริบทท่ีแตกต่างกัน   

 

 

 

  

 

 

 

 

ภาพที่ 1 แนวคิดการออกแบบระบบบริหารผลการปฏบัิตงิาน 

ที่มา: ประยุกต์จาก ดาวิษา ศรีธัญรัตน์, 2562, น. 92 

 

 เมื่อกำหนดผลสัมฤทธ์ิและพฤติกรรมแลว้ จากนัน้ไปกำหนดสัดส่วนของการวัด มแีนวทาง 3 ลักษณะ คือ (1) 

เหมือนกันทุกตำแหน่งในองค์การ อาทิ 70:30 เป็นต้น (2) แตกต่างกันตามระดับตำแหน่ง เช่น ระดับปฏิบัติงานมุ่ง

ประเมินพฤติกรรมมากว่าผลสัมฤทธ์ิ เป็นต้น (3) แตกต่างตามหน่วยงาน อาทิ หน่วยงานหลักมุ่งวัดผลสัมฤทธ์ิ เป็นต้น 

ผลสัมฤทธิ ์

(Results) 

วัดผลการปฏิบัติงาน 

ผลการปฏิบัติงาน 

(Performance) 

พฤติกรรม 

(Behaviors) 

วัดพฤติกรรมที่

แสดงออกในการ

ปฏิบัติงาน 

R B P 
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(ณรงค์วิทย์ แสนทอง, 2559 อ้างอิงจาก ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร, 2562, น. 42-43) ต่อมา กำหนดเคร่ืองมือการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับใช้วัดผลสัมฤทธ์ิและพฤติกรรมท่ีเหมาะสม เคร่ืองมือการประเมินฯ แบ่งเป็น 2  กลุ่ม 

ได้แก่ (1) วิธีประเมินรายบุคคล อาทิ สเกลให้คะแนน (Graphic rating scale) เลือกรายการ (Checklist) วิธีพรรณนา 

(Essay method) วธีิประเมินเหตุการณ์สำคัญ (Critical incident method) มาตรวัดประมาณค่าพฤตกิรรม (Behaviorally 

Anchored Rating Scales : BARS) เป็นต้น (2) วิธีประเมินเปรียบเทียบ อาทิ จัดอันดับ (Ranking) เปรียบเทียบเป็นคู่ 

(Paired comparison) เป็นต้น เคร่ืองมือการประเมินฯ แต่ละประเภทอาจเหมาะสมสำหรับการประเมินผลแต่ละส่วน

แตกต่างกัน อาทิ การจัดอันดับและวิธีประเมินเหตุการณ์สำคัญจะเหมาะสมกับการประเมินผลสัมฤทธ์ิ แต่มาตรวัด

ประมาณค่าพฤติกรรม (BARS) จะเหมาะสมกับการประเมินพฤติกรรม เป็นต้น (ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร, 2562, น. 122) 

นอกจากนี้ ยังต้องกำหนดวิธีการประเมิน คือ กำหนดตัวบุคคลผู้ทำหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงาน มีหลายวิธี อาทิ 

ประเมินตนเอง หัวหน้าประเมิน ผู้ร่วมงานประเมนิ ลูกน้องประเมิน ผู้รับบริการประเมนิ ประเมนิแบบ 360 องศา เป็น

ต้น แต่ละวิธีมีข้อดีข้อจำกัดต่างกันและการกำหนดวิธีการประเมินขึ้นอยู่กับเคร่ืองมือท่ีถูกใช้ประเมิน นอกจากนี้  

ตอ้งเป็นผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับปัจจัยท่ีเลอืกมาประเมิน แต่อย่างน้อยต้องมหีัวหน้างานท่ีใกล้ชดิ  

 ท้ังนี้ การออกแบบระบบบริหารผลการปฏิบัติงานท้ังหมดจะต้องคำนึงถึงหลักการสำคัญ ได้แก่ ต้อง

เท่ียงตรง (Validity) ต้องน่าเชื่อถือ (Reliability) ต้องเป็นธรรม (Fair) ต้องเป็นรูปธรรม (Objective) ต้องทำได้จริง 

(Practicality) และ ต้องแยกแยะผลการประเมินท่ีดีกับไม่ดีได้ (Sensitivity) (ดาวิษา ศรีธัญรัตน์, 2562, น. 90; จตุรงค์ 

นภาธร, 2562, น. 205-207 ; ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร, 2562, น. 102) นอกจากนี้ผู้เขียนมีทัศนะว่า หลักการออกแบบ

การประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีดีต้องให้บุคลากรหรือผู้ถูกประเมินมีส่วนร่วมในการออกแบบ และต้อง เชื่อมโยง

เป้าหมายของหน่วยงานและลักษณะงานของบุคลากรเข้าไว้ด้วยกัน 

 

 

  

 

 

 

 

ภาพที่ 2 การเชื่อมโยงเป้าหมาย ลักษณะงาน และบุคลากร กบัระบบบริหารผลการปฏบัิตงิาน 

ที่มา: สรุปโดยผู้เขียน 

 

การดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน  

 คือการท่ีผู้บริหาร หัวหน้า และบุคลากรดำเนินการนำแผนการบริหารผลการปฏิบัติงานไปสู่การปฏิบัติ 

รวมท้ังตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยหัวหน้าหรือผู้ประเมินเป็นผู้มี

บทบาทสำคัญท่ีสุดทำหนา้ท่ีสนับสนุน กระตุน้ และสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรปฏิบัตงิานให้บรรลุตามแผนท่ีต้ังไวท้ั้งใน

ส่วนของผลสัมฤทธ์ิและส่วนของพฤติกรรม (ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร, 2562, น. 21) หัวใจสำคัญในขั้นตอนนี้ คือ การให้

ข้อมูลย้อนกลับผลการปฏิบัติงาน (Performance feedback) ตลอดรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและสิ้นสุดรอบ

การประเมิน กล่าวคือ ต้องให้ข้อมูลย้อนกลับสม่ำเสมอ ไม่ใช่กระทำเมื่อสิ้นสุดรอบการประเมิน จตุรงค์ นภาธร 

(2562, น. 237) เสนอว่า ผู้ประเมินควรกระตุ้นให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกระบวนการให้ข้อมูลย้อนกลับ วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัด

สรรถนะ 

เป้าหมายหน่วยงาน 

ลักษณะงาน บุคลากรมสี่วนร่วม 
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สำคัญเพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรสามารถปฏิบัติงานจนบรรลุตามเป้าหมาย และเพื่อให้มีข้อมูลสำหรับปรับปรุงแก้ไข

อุปสรรคในการปฏิบัติงาน (ลักษณา ศิริวรรณ, 2560 , น. 26) และเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนขั้นตอนการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน ข้อมูลท่ีหัวหน้าให้กับบุคลากรต้องเป็นข้อมูลท่ีรวบรวมอย่างเป็นระบบเพื่อนำมาวิเคราะห์

หาสาเหตุและแนวทางการพัฒนาให้บุคลากรสร้างผลการปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว ้ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร 

(2562, น. 191-192) เสนอว่าปัจจัยท่ีส่งผลให้การให้ข้อมูลย้อนกลับเกิดประสิทธิผลมีหลายปัจจัย อาทิ การเตรียม

ข้อมูลท่ีด ีเฉพาะเจาะจง มุ่งเนน้ท่ีตัวงานไม่ใช่ตัวบุคคล มหีลักฐาน เป็นต้น  

การประเมินผลการปฏิบัติงาน  

เป็นขั้นตอนท่ีผู้มหีนา้ที่ประเมนิทำการวัดผลการปฏิบัติงานท้ังส่วนผลสัมฤทธ์ิและพฤติกรรม ตามวิธีการและ

เครื่องมือท่ีกำหนดไว้ โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ถูกประเมินเพื่อนำไปตคีุณค่า การประเมินผลฯ แบ่งเป็น 2 

ประเภท (1) การประเมินผลท่ีได้จากการปฏิบัติงาน คือ การประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดหลัก (KPI) ท่ีได้

กำหนดไว้ต้นรอบการประเมินไปเทียบกับมาตรฐานการทำงาน ผลประเมินจำแนกเป็น 3 ลักษณะ คือ ผลการ

ปฏิบัติงานสูงกว่ามาตรฐาน ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ผลการปฏิบัติงานต่ำกว่ามาตรฐาน (ลักษณา  

ศิริวรรณ, 2560, น. 28) (2) ตรวจสอบสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะของผู้ถูก

ประเมิน ว่าเป็นไปตามท่ีองค์การคาดหวังไว้หรือไม่อย่างไร ซึ่งสมรรถนะท่ีแสดงออกมาจะส่งผลต่อความสำเร็จตาม

ตัวช้ีวัดผลการปฏบัิตงิานหลัก ดังนั้น ทั้งสองส่วนจึงมคีวามเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน  

นอกจากกิจกรรมการประเมินผลการปฏบัิติงานท่ีเกิดขึ้นในขัน้ตอนนีแ้ลว้ ผู้ประเมนิจะตอ้งนำผลการประเมิน

นั้นไปวิเคราะห์ แนวคิดหนึ่งท่ีช่วยวิเคราะห์ผลการประเมิน คือ กระจายเปอร์เซ็นต์ (Forced distribution) คือ การ

แบ่งกลุ่มบุคลากรตามคะแนนการประเมิน ตัวอย่างเช่น แบ่ง 3 กลุ่ม คือ กลุ่มคะแนนสูง (High performers) กลุ่ม

คะแนนน้อย (Low performers) และกลุ่มคะแนนกลาง ๆ (Average performers) เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ อาทิ การพัฒนา การจ่ายค่าตอบแทน ต่อสัญญาจ้าง เป็นต้น (ดาวิษา ศรีธัญรัตน์, 2562, น. 101)  

  
ภาพที่ 3 แนวคิดการแบ่งผลการประเมินแบบกระจายเปอร์เซ็นต์ 

ที่มา: ปรับจาก Pat_HRM, 2016 

  

 การทบทวนผลการปฏิบัตงิาน 

เป็นขั้นตอนหลังสิ้นสุดรอบการประเมินผลการปฏิบัตงิาน ผู้ประเมินจะทบทวนสิ่งท่ีบุคลากรได้ปฏบัิติในรอบ

การประเมินท่ีผ่านมา วิเคราะห์หาแนวทางเพื่อให้บุคลากรสามารถพัฒนาผลการปฏิบัติงานให้ดีต่อไปในอนาคต 

จากนั้นหัวหน้าจะประชุมปรึกษาหารือกับบุคลากร (Appraisal meeting) เพื่อให้ข้อมูลแก่บุคลากรโดยแจ้งผลการ

ประเมินให้บุคลากรทราบขอ้มูลอดีต อธิบายจุดเด่น จุดอ่อน ข้อด ีปัญหาและแนวทางพัฒนาผลการปฏิบัตงิานสำหรับ

กราฟทรงระฆังคว่ำ 

 

() 

คะแนนต่ำ คะแนนกลางๆ คะแนนสงู 
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บุคลากรเป็นรายบุคคล รวมท้ังปรึกษาหารือเกี่ยวกับผลการประเมินฯ ความต้องการในการพัฒนาผลการปฏิบัติงาน 

และตั้งเป้าหมายในการทำงานปีต่อไป ผลของการทบทวนอาจออกเป็นแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ( Individual 

development plan : IDP) ซึ่งจะอิงตามสรรถนะท่ีจำเป็นสำหรับการพัฒนาผลการปฏิบัติงานในอนาคต นอกจากนี้ใน

ขั้นตอนทบทวนผลการปฏิบัตงิาน ผู้ประเมินจะแจ้งให้บุคลากรทราบถึงการนำผลการปฏิบัติงานไปใช้ประโยชน์ในงาน

ด้านทรัพยากรมนุษย์ ท่ีสำคัญได้แก่ การบริหารค่าตอบแทน และการพัฒนาบุคลากร  

ข้อสังเกตของขั้นตอนนี้มีลักษณะคล้ายกับขั้นตอนการวางแผนการปฏิบัติงาน (ขั้นตอนท่ี 1) แต่จะเพิ่มเติม

การสร้างความเข้าใจและข้อมูลจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน (กัลยาณี เสนาสุ , 2561, น. 23) หลังจากนั้น

กระบวนการจะวนกลับไปสู่ขั้นตอนท่ี 1 เร่ิมเป็นวงจรเป็นระบบสำหรับการบริหารผลการปฏบัิตงิานสำหรับรอบปีถัดไป 

ตามคำอธิบายกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงานหมดข้างต้น พบว่า มีขั้นตอนมีค่อนข้างยุ่งยาก องค์การ

ท่ีนำระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานในระยะแรกอาจประสบปัญหาอุปสรรคจำนวนมาก ดังนั้น การดำเนินงานจึง

ไม่ควรเร่งรีบจัดทำให้สมบูรณ์แบบตามแนวคิดท่ีกล่าวมา แต่ควรดำเนนิงานอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพื่อปรับท้ังตัวระบบ

การประเมินผลการปฏบัิตงิานและทัศนคติของบุคลากรให้เหมาะสมต่อไปในอนาคต 

 การนำผลการปฏิบัติงานไปใช้ประโยชน ์

แม้ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานจะเป็นระบบท่ีช่วยสร้างปัจจัยนำเข้าท่ีเป็นประโยชน์แก่ระบบบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ต่าง ๆ อาทิ การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร การจ่ายค่าตอบแทน การบริหารคนเก่ง การวางแผน

ทรัพยากรมนุษย์ แต่ในทัศนะของผู้เขียนเห็นว่า ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานมีความสำคัญอย่างยิ่งและมีความ

เชื่อมโยงโดยตรงกับระบบการจ่ายค่าตอบแทน (Compensation) และระบบการพัฒนาบุคลากร (Human resource 

development) ซึ่งผลการประเมนิพฤติกรรมจะเป็นปัจจัยนำเข้าสู่ระบบการพัฒนาบุคลากร ส่วนข้อมูลการประเมนิผล

สัมฤทธ์ิจะนำไปประกอบการตัดสนิใจจ่ายค่าตอบแทน  

 

 

 

พฤตกิรรม ผลสัมฤทธ์ิ 

 

 

ภาพที่ 4 การเชื่อมโยงระบบบริหารผลการปฏบัิตงิานกับการจา่ยค่าตอบแทนและการพัฒนาบุคลากร 

ที่มา: ประยุกต์จาก กัลยาณี เสนาสุ, 2561, น. 9 

 

การจ่ายคา่ตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน 

องค์การสามารถนำข้อมูลผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรไปออกแบบการจ่ายค่าตอบแทน 

โดยเฉพาะการปรับเงินเดือนประจำปสีามารถนำหลักการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏบัิตงิาน (Performance based 

pay) มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ผลการปฏิบัติงานยังสามารถนำไปพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนใน

ลักษณะอ่ืน ๆ ได้อีกดว้ย อาท ิโบนัส เงินพิเศษ เป็นต้น ทัง้นี้ บุคลากรจะได้รับค่าตอบแทนดังกล่าวจำนวนหรือปริมาณ

เท่าใดจะขึ้นอยู่กับผลการปฏบัิตงิานของแต่ละคนอย่างเดียวหรือขึน้อยู่กับผลการปฏบัิตงิานหน่วยงานในภาพรวมก็ได้ 

 

 

การบริหารผลการปฏิบัตงิาน 

เป้าหมายขององค์การ 

การพัฒนา การจ่ายค่าตอบแทน

ค่าตอบแทน 
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การพัฒนาบุคลากรตามผลการปฏิบัตงิาน 

ผลการปฏิบัติงานเป็นสิ่งสะท้อนให้องค์การเห็นความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล อาทิ การ

ฝึกอบรม การพัฒนาอาชีพ เป็นต้น องค์การสามารถวางแผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หากนำข้อมูลผลการปฏิบัตงิานและแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) มาประกอบการออกแบบการพัฒนาบุคลากร ส่งผล

ให้บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะของตนเองอย่างเหมาะสมและคุ้มค่า จนนำไปสู่การสร้างผลสำเร็จตาม

เป้าหมายของหน่วยงานและองค์การอีกดว้ย 

 

ปัญหาการบรหิารผลการปฏบิัตงิานและแนวทางแก้ไข 

 เมื่อศึกษาปัญหาการบริหารผลการปฏิบัติงานตามแนวคิดของ Varma et al. (2017, p. 287) ลักษณา  

ศิริวรรณ (2560, น. 41-42) กัลยาณี เสนาสุ (2561, น. 56-59) ดาวิษา ศรีธัญรัตน์ (2562, น. 101) ธัชพงศ์  

เศรษฐบุตร (2562, น. 191-192) และ จตุรงค์ นภาธร (2562 , น. 115) สามารถสังเคราะห์ตัวอย่างปัญหาการบริหาร

ผลการปฏบัิตงิานพร้อมขอ้เสนอแนวทางแก้ไขจำนวน 3 ด้าน คือ ดา้นระบบ ด้านผู้ประเมิน และด้านบุคลากร  

ปัญหาด้านระบบการบริหารผลการปฏิบัตงิาน  

ปัญหาด้านระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน อาทิ องค์การไม่ให้ความสำคัญกับการบริหารผลการ

ปฏิบัติงานท้ังระบบแต่กลับเร่งรัดดำเนินการเฉพาะขั้นตอนประเมินผลฯ ช่วงปลายรอบการประเมิน องค์การนำผล

ประเมินไปใช้ประโยชน์เร่ืองการจ่ายค่าตอบแทนมากกว่านำไปพัฒนาผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น ผู้เขียนมีทัศนะว่า 

องค์การควรต้องชี้แจงทำความเข้าใจและฝึกอบรมให้ผู้บริหารและบุคลากรท่ีมีหน้าท่ีบังคับบัญชาเข้าใจมีความรู้

เกี่ยวกับระบบบริหารผลการปฏบัิตงิานและชี้ให้เห็นความสำคัญของการบริหารผลฯ ต่อการสร้างประโยชน์แก่องค์การ

และตัวบุคลากรแต่ละคน รวมท้ังองค์การต้องวางระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานให้เหมาะสมเพื่อตอบสนองเชิง

การพัฒนาผลการปฏิบัติงานและไม่ไปเพิ่มภาระแก่ผู้ดำเนินการจนสร้างความเบ่ือหน่าย แต่ต้องวางระบบให้

สอดแทรกเป็นงานประจำที่ผู้บังคับบัญชาตอ้งมีภาระรับผิดชอบ 

ปัญหาด้านตัวผู้ประเมิน  

ปัญหาด้านตัวผู้ประเมนิโดยเฉพาะผู้ท่ีเป็นผู้บังคับบัญชา อาทิ ผู้ประเมินไม่ใส่ใจการบริหารผลการปฏิบัติงาน

อย่างจรงิจัง ผู้ประเมินสนใจแต่เอกสารการประเมินมากกว่าการพัฒนาผลการปฏิบัตงิาน ผู้ประเมนิมีอคตสิ่วนตัวแล้ว

ให้คะแนนต่ำกับกลุ่มท่ีตนไม่พอใจหรือให้คะแนนสูงกว่าท่ีควรจะเป็นแก่ผู้ท่ีตนเองชื่นชอบ ผู้ประเมินให้คะแนนการ

ประเมินกลาง ๆ หรือให้คะแนนเฉลี่ยแก่ทุกคนใกล้เคียงกันทำให้ไม่สามารถแยกผู้มีผลงานดีกับไม่ดี ผู้ประเมินมี

มาตรฐานต่างกันโดยเฉพาะการประเมินในเกณฑ์วัดนามธรรม ผู้ประเมินสนใจประเมินเฉพาะสิ่งท่ีตนสนใจแลว้ละเลย

เกณฑ์การประเมินอื่นท่ีสำคัญ ผู้ประเมินประเมินเฉพาะสิ่งท่ีเพิ่งเกิดขึ้น ผู้ประเมินมุ่งประเมินตัวคนแทน การ

ประเมินผลงานของบุคคล ผู้ประเมินให้ข้อมูลย้อนกลับท่ีไม่เกิดประโยชน์จึงไม่สามารถนำข้อมูลไปพัฒนาผลการ

ปฏบัิตงิาน ผู้ประเมินไม่สนใจขั้นตอนให้ข้อมูลยอ้นกลับ เป็นตน้ แนวทางแก้ไขคล้ายกับปัญหาด้านระบบการบริหารผล

การปฏิบัติงานคือต้องให้ผู้บังคับบัญชาเรียนรู้และเข้าใจระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน และฝ่ายทรัพยากรมนุษย์กับ

ผู้บริหารองค์การต้องคอยกำกับตดิตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

ปัญหาด้านบุคลากร 

ปัญหาด้านบุคลากรหรือผู้ถูกประเมิน อาทิ บุคลากรไม่ทราบหลักการของการบริหารผลการปฏิบัติงาน 

บุคลากรขาดความรู้ทักษะการกำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานและพยายามกำหนดเป้าหมายแบบง่าย ๆ เพื่อให้การ

ปฏบัิตงิานบรรลุผล บุคลากรมองว่าเป็นหน้าที่ของผู้บริหารเพยีงฝ่ายเดียวทำให้การบริหารผลการปฏบัิตงิานไม่เกิดผล
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สำเร็จตามจุดมุ่งหมายในเชงิการพัฒนา บุคลากรไม่ยอมรับระบบการประเมินผลการปฏบัิตงิาน ส่งผลให้ไม่ยอมรับผล

การประเมินและแสดงท่าทีต่อต้าน เป็นต้น ผู้เขียนมทัีศนะว่า องค์การต้องชี้แจงหรือกำหนดให้เป็นหลักสูตรฝึกอบรม

หนึ่งท่ีอธิบายหลักการ ขั้นตอนและกระบวนการดำเนินการบริหารผลการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรทุกระดับ 

ตลอดจนให้ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการบริหารผลการปฏิบัติงานตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดรอบการประเมินเพื่อให้การ

บริหารผลการปฏบัิตงิานเป็นภาระหนา้ที่ถือเป็นงานประจำที่ทุกคนตอ้งปฏบัิติ 

 ตามปัญหาการบริหารผลการปฏบัิตงิานและข้อเสนอแนวทางแก้ไขข้างตน้มจีุดร่วมแก้ไขปัญหา คือ องค์การ

ต้องสื่อสารให้บุคลากรท้ังหมดทราบเป้าหมาย หลักการ และกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงาน อย่างเปิดเผย 

จุดมุ่งหมายให้เกิดการยอมรับในการนำระบบบริหารผลการปฏบัิตงิาน ต้องชี้ให้เห็นว่าระบบดังกล่าวมคีวามสำคัญต่อ

การสร้างประโยชน์แก่องค์การและตัวบุคลากร เพื่อให้พัฒนาผลการปฏบัิตงิานในอนาคตให้ดขีึน้อย่างยั่งยืน 

 

การนำผลการศกึษาไปใช้ประโยชน์ 

 บทความนี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ 2 ลักษณะ คือ (1) แง่วิชาการ สามารถเป็นแหล่งความรู้เบื้องต้น

สำหรับผู้ศึกษาวิชาการว่าด้วยการบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ และสามารถเป็นต้นตอเพื่อนำไปต่อยอด

การศึกษาค้นคว้าในประเด็นเร่ืองการบริหารผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงาน 

และ (2) แง่การปฏิบัติงาน บทความช่วยให้องค์การมองเห็นหลักการและระบบบริหารผลการปฏิบัติงานอย่างง่าย ๆ 

สามารถนำแนวทางไปพัฒนาการบริหารผลการปฏบัิตงิานในองค์การท่ีเหมาะสมสำหรับองค์การของตนเองได้ต่อไป 

 

บทสรปุ  

 การบริหารผลการปฏิบัติงานมพีัฒนาการมาจากแนวคิดการประเมินผลการปฏิบัติงานในรูปแบบดั้งเดิม เป็น

กระบวนการประเมิน จูงใจ และพัฒนาผลการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัตงิานได้อย่างสอดคล้องกับ

เป้าหมายขององค์การ จุดมุ่งหมายเด่นคือเพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานของบุคลากรนอกเหนือจากการนำผลการ

ปฏิบัติงานไปประกอบการตัดสินใจทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ีสำคัญ ได้แก่ การจ่ายค่าตอบแทน และการ

พัฒนาบุคลากร การประเมินผลการปฏบัิตงิานถอืว่าเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการบริหารผลการปฏิบัตงิานเท่านัน้ แต่ถือ

เป็นส่วนสำคัญท่ีสุดของกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงานท่ีประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ การวางแผนการ

ปฏิบัตงิาน  การดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการทบทวนผลการปฏิบัตงิาน 

ปัญหาของการบริหารผลการปฏิบัติงานคือปัญหาท่ีเกิดจากตัวคน ดังนั้น องค์การต้องสื่อสารทำความเข้าใจให้

บุคลากรท้ังหมดทราบถึงหลักการ กระบวนการ ความสำคัญและประโยชน์ของการบริหารผลการปฏิบัติงานท่ีมีต่อ

องค์การ หน่วยงาน และตัวบุคลากร 
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