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หนังสือ "การจัดการผลการปฏิบัติงาน " หรือใชชื่อในภาษาอังกฤษวา  "Performance 
Management" ซึ่งเขียนโดย ผูชวยศาสตราจารย ดร. กลาหาญ ณ นาน ท่ีอยูในมือของทานในขณะน้ี ถือได
วาเปนหนังสือท่ีมีคุณภาพสูงเลมหนึ่งซึ่งออกมาทันเวลากับความตองการของสังคมไทยท้ังในภาควิชาการ
และภาคปฏิบัติอยางเหมาะสม 

การบริหารหรือการจัดการผลการปฏิบัติงานของพนักงานน้ันถือวาเปนกิจกรรมท่ีสามารถนําไปใช
ไดกับงานบริหารทรัพยากรมนุษย (Human Resource Functions) ครบทั้งสามดาน กลาวคือ (1) การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย (Human Resource Development: HRD); (2) การอุตสาหกรรมสัมพันธหรือการแรงงาน
สัมพันธหรือการพนักงานสัมพันธ (Industrial Relations: IR, Labour Relations: LR, Employee Relations: 
ER); และ (3) การจัดการหรือการบริหารทรัพยากรมนุษย (Human Resource Management: HRM) 
(จําเนียร จวงตระกูล, 2553ก, 2553ข; Joungtrakul, 2009, 2010) 

การใชการจัดการผลการปฏิบัติงานในงานพัฒนาทรัพยากรมนุษยนั้นมีหลายสวน แตท่ีสําคัญท่ีสุด
ท่ีเปนจุดเดนก็คือการใชในการปอนกลับขอมูลผลการปฏิบัติงานใหพนักงานและผูบริหารไดรับทราบในทันที
ซึ่งชวยใหพนักงานและผูบริหารไดตระหนักถึงความจําเปนท่ีจะตองแกไขปญหาเพื่อปรับปรุงผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานใหดีขึ้นไดทันทวงทีโดยผานการฝกอบรมพนักงาน (Training) การพัฒนาพนักงาน 
(Development) และการพัฒนาองคการ (Organization Development) เพราะในการจัดการผลการ
ปฏิบัติงานนั้นเปนการบริหารเชิงยุทธศาสตร ท่ีจะตัองมีการติดตามผลอยางใกลชิดทุกวัน และมีการสรุปผล
ตามชวงเวลาที่กําหนด เชน ทุกวัน ทุกสัปดาห ทุกเดือน ทุกไตรมาส ทุกครึ่งป และสุดทายนํามาสรุปรวม
เปนผลการปฏิบัติงานประจําป เมื่อพบปญหาก็สามารถแกไขปรับปรุงไดอยางทันกาลตามท่ีจําเปนโดยผาน
กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

สวนการใชการจัดการผลการปฏิบัติงานในงานดานพนักงานสัมพันธนั้นก็ใชไดหลายสวนเชนกัน 
แตท่ีสําคัญก็คือ การใหพนักงานเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจทั้งในระดับปฏิบัติ (Involvement) และระดับ
นโยบาย (Participation) เชน การรวมกําหนดเปาหมายการปฏิบัติงาน การรับทราบและหารือผลการ
ปฏิบัติงาน การพัฒนาผลการปฏิบัติงานของตนใหดีขึ้นตามมาตรฐานหรือเกินกวามาตรฐาน หรือการเจรจา
ตอรอง (Collective Bargaining) เกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติงานและการกําหนดกฎเกณฑและวิธีการ
ดําเนินงานและการจัดสรรผลตอบแทนจากผลการปฏิบัตงิาน โดยจัดทําเปนสัญญาขอตกลงรวม (Collective 
Agreement) โดยสหภาพแรงงาน เปนตน 



 
(4) การจัดการผลการปฏิบัติงาน

สําหรับการนําการจัดการผลการปฏิบัติงานไปใชในการจัดการทรัพยากรมนุษยนั้นก็สามารถใชได
หลายสวน แตท่ีสําคัญก็คือการนําไปใชในการจูงใจทั้งทางบวกและทางลบ เชน การจัดสรรผลตอบแทนตางๆ 
รวมท้ังการปรับคาจางประจําป (Annual Wage Increase) การจายโบนัส (Bonus) การจายเงินปนผลกําไร 
(Profit Sharing) เปนตน 

ในอดีตการดําเนินการเกี่ยวกับผลงานน้ันกระทําไมครบวงจร กลาวคือ มีเพียงการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน (Performance Evaluation, Performance Appraisal, Performance Assessment) ซึ่งดําเนินการ 
ประเมินโดยนําเอางานในหนาที่ (Job Description) เปนตัวตั้ง แลวกําหนดมาตรฐานขึ้นมา แลวจัดทํา
เครื่องมือคือแบบประเมินผลงานขึ้นมาทําการประเมิน ซึ่งสวนมากเปนการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป 
เปนการมองยอนหลังยอนอดีตซึ่งเวลาผานพนไปนาน แมวาบางหนวยงานจะมีการประเมินปละสองคร้ังหรือ
ส่ีครั้งแลวนําผลมารวมพิจารณา แตก็เปนการพิจารณาอดีต ไมใชปจจุบัน การแกไขปญหาผลการปฏิบัติงาน
จึงไมทันกับความจําเปน นอกจากนี้การประเมินผลการปฏิบัติงานแบบนี้เปนการวัดผลงานรายบุคคลและ
ไมมีการเชื่อมโยงกับเปาหมายและยุทธศาสตรขององคการ ทําใหไมสามารถวัดและประเมินไดวาผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานมีสวนชวยในผลสําเร็จหรือความลมเหลวขององคการเพียงใด และท่ีสําคัญยิ่งก็คือ
การนําผลไปใชนั้นมักจะนําไปใชเพ่ือจัดสรรผลตอบแทนเปนหลัก ท้ังๆ ท่ีไมสามารถชี้วัดไดวาพนักงานมี
สวนชวยในผลสําเร็จขององคการหรือไม เพียงใด เปนการใชวิธีการเหมาหรือทึกทัก (Assume) เอาเอง ซึ่ง
อาจทําใหเกิดความไมเปนธรรมตามหลักสําคัญในการดําเนินงานดานทรัพยากรมนุษย สวนการนําไปใช
ดานอื่นๆ เชน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย หรือการพนักงานสัมพันธนั้นมีนอย และมักจะไมทันตอเหตุการณ
เพราะเปนการนําเอาอดีตมาใชกับสถานการณปจจุบัน 

การจัดการผลการปฏิบัติงานจึงถือไดวาเปนความกาวหนาของงานดานทรัพยากรมนุษยขึ้นมาอีก
ระดับหนึ่ง ซึ่งเปนการบริหารเชิงยุทธศาสตรและเปนการบริหารแบบมีสวนรวม ท้ังนี้ไดมีการนําเอาเปาหมาย
รวมขององคการ (Organizational Objectives) และยุทธศาสตรขององคการ (Organizational Strategies) 
เปนตัวตั้ง แลวไลมาสูเปาหมายและยุทธศาสตรของสายงาน (Functional) ฝายงาน (Department) แผนก
งาน (Section) หนวยงาน (Unit) มาจนถึงเปาหมายและยุทธศาสตรของงาน (Job) ของพนักงานรายบุคคล 
ท่ีจะตองปฏิบัติโดยเชื่อมโยงกับเปาหมายไลขึ้นไปหรือไลลงมา อันมีท้ังลักษณะจากบนลงลาง (Top Down) 
และจากลางขึ้นบน (Bottom Up) และยังมีการเชื่อมโยงกันระหวางสายงาน ฝายงาน แผนกงาน หนวยงาน
และงานโดยพนักงานแตละคนอีกดวย โดยวิธีการเชิงยุทธศาสตรนึ้จึงทําใหสามารถกําหนดตัวชี้วัดผลงานที่
ชัดเจนไดทุกระดับอยางเปนรูปธรรม และเชื่อมโยงเขากับผลสําเร็จหรือความลมเหลวของงานขององคการใน
ภาพรวมได ระบบการจัดการผลการปฏิบัติงานจึงเปนส่ิงจําเปนสําหรับทุกองคการและเปนส่ิงที่ผูบริหารทุก
ระดับทุกฝายจะตองเรียนรูและสามารถนําไปใชปฏิบัติใหบังเกิดผลได ท้ังนึ้ฝายทรัพยากรมนุษยจะทําหนาที่
เปนศูนยกลางในการปฏิบัติภายใตการยอมรับสนับสนุนจากผูบริหารระดับสูงสุดขององคการ (Top 
Management) และความรวมมือของผูบริหาร ผูจัดการ หัวหนางานทุกระดับ ทุกฝาย พนักงานและสหภาพ
แรงงาน ดวยความตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปนดังกลาวนี้จึงจะชวยใหการนําเอาระบบการจัดการ
ผลการปฏิบัติงานไปใชในองคการไดสําเร็จ 
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(5) คํานิยม 

หากกลาวถึงผูเขียนหนังสือเลมนี้โดยสวนตัวของผมแลวเห็นวา ผูเขียนคือ ผูชวยศาสตราจารย ดร. 
กลาหาญ ณ นาน นั้นเปนบุคคลผูเปนกัลยาณมิตร และเปนศิษยท่ีมีกตัญุตาสูงมาก มีความต้ังใจเด็ดเด่ียว
แนวแนท่ีจะมีสวนชวยในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและงานวิชาการ เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษยของไทย
และของโลกใหมีคุณภาพสูงขึ้น โดยผมเห็นวาไดปฏิบัติหนาท่ีของดุษฎีบัณฑิตคือเปนผูสอน ผูวิจัย ผู
เผยแพรความรู หรือเรียกโดยรวมวาเปนนักวิจัยมืออาชีพเต็มตัว (Fully Professional Researcher) (Phillips 
& Pugh, 1994) ไดอยางครบถวนและตอเนื่องดวยดีท้ังเจ็ดประการตามท่ี Phillips and Pugh, (1994); และ 
จําเนียร จวงตระกูล, (2555) ไดนําเสนอไวอันประกอบดวย (1) At the most basic level it means that you 
have something to say that your peers want to listen to; (2) In order to do this you must have a 
command of what is happening in your subject so that you can evaluate the worths of what others 
are doing; (3) You must have the astuteness to discover where you can make a useful contribution; 
(4) You must be aware of the ethics of your profession and work within them; (5) You must have 
mastery of appropriate techniques that are currently being used, and also be aware of their 
limitations; (6) You must be able to communicate your results effectively in the professional arena; 
and (7) All this must be carried out in an international context, your professional peer group is 
worldwide. (It always was, of course, but the rate of diffusion is infinitely faster than it used to be 
and with the World Wide Web is still accelerating.) You must be aware of what being discovered, 
argued about, written and published by your academic community across the world (Phillips & 
Pugh, 1994, p. 22). การเขียนหนังสือเลมนี้ก็เปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติหนาท่ีดุษฎีบัณฑิตดังกลาวขางตน 

ผมจึงใครขอแสดงความยินดีและชื่นชมมา ณ โอกาสนึ้ และขออํานวยอวยพรใหประสบความสําเร็จ
อยางสูงสุดในชีวิต การงาน ครอบครัว เปนดุษฎีบัณฑิตผูทรงคุณวุฒิและคุณธรรม เปนกําลังสําคัญในการท่ี
จะชวยพัฒนาประเทศไทยใหเจริญกาวหนาอยางย่ังยืนสืบตอไป 
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(6) การจัดการผลการปฏิบัติงาน
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จากการเปลี่ยนแปลงปจจัยแวดลอมทางสังคมในปจจุบัน ทําใหทุกองคการในสังคมทั้งภาครัฐ 
ภาคธุรกิจเอกชน จะตองปรับตัวอยูตลอดเวลา ดานองคการภาครัฐ จะเห็นไดจากการท่ีรัฐบาลไดออก
พระราชกฤษฎีกาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการ
ไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๑ ซึ่งสาระโดยสรุป คือ มุงเนนใหองคการภาครัฐปรับปรุงพัฒนาองคการและ
ประสิทธิภาพการทํางาน โดยมุงผลสัมฤทธ์ิของงาน รวมทั้งยกระดับองคการสูงองคการท่ีมีขีดสมรรถนะสูง 
(Hight Performance Organization) และการท่ีองคการพัฒนาและยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการ 
เพ่ือเปนองคการที่มีขีดสมรรถนะสูงไดนั้น กลไกสําคัญประการหนึ่งในการขับเคล่ือนนอกเหนือจากการ
บริหารงานในลักษณะของการบูรณาการความคาดหวัง ความตองการของผูท่ีมีสวนไดสวนเสียกับองคกรแลว 
ก็คือ การบริหารจัดการผลงานปฏิบัติงานของบุคลากรในองคการ ซึ่งเปนท่ียอมรับโดยทั่วกันวาเปน
ทรัพยากรที่มีคาท่ีสุดของทุกองคการ 

หนังสือ "การจัดการผลการปฏิบัติงาน" หรือใชชื่อภาษาอังกฤษวา "Performance Management" 
ซึ่งเขียนโดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.กลาหาญ ณ นาน นี้ ถือวาเปนหนังสือท่ีดีและสอดคลองกับความ
ตองการของสังคม ณ ปจจุบัน จึงเหมาะสมที่องคการทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน จะไดศึกษา และนํา
หลักการ วิธีการจากหนังสือเลมนี้ ไปประยุกตใชในการพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน ซึ่งกองทัพบก
เอง ผูบัญชาการทหารบกไดมีนโยบายชัดเจนเรื่องการพัฒนาขีดความสามารถของกําลังพลใหมีความพรอม
รบ ..... ในหวง 3 ปท่ีผานมา ทางกรมกําลังพลทหารบกไดริเริ่มนําระบบสมรรถนะมาใชในบริหารจัดการและ
การพัฒนากําลังพล ควบคูกับไดดําเนินการพัฒนาปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน หรือท่ี
เรียกวา "การประเมินคา" มาอยางตอเนื่อง เทาที่ผมไดศึกษาหนังสือเลมนี้ ผมคิดวาองคความรูจากหนังสือ
มีเนื้อหาดีมาก อานงาย กองทัพบกนาจะนํามาเปนแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะกําลังพล และระบบ
บริหารผลการปฏิบัติของกําลังพลใหมีประสิทธิภาพได 

ผมจึงใครขอแสดงความยินดีและชื่นชมมา ณ โอกาสนี้ และขออํานวยพรใหประสบความสําเร็จ
อยางสูงสุดในชีวิต การงาน ครอบครัว เปนดุษฎีบัณฑิตผูทรงคุณวุฒิและคุณธรรม ตลอดจนเปนกําลังสําคัญ
ในการที่จะชวยพัฒนาประเทศชาติใหเจริญกาวหนาอยางย่ังยืนตอไป 

พลโท  
 (คธายุทธ เสาวคนธ) 
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ปจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางดานสภาพแวดลอม วัฒนธรรม สังคม เทคโนโลยี เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว 
รวมทั้งการแขงขันทางธุรกิจท่ีมีความรุนแรงขึ้นทุกขณะ การไดมาซึ่งความสําเร็จตามวัตถุประสงคหรือ
เปาหมายที่กําหนดไว องคกรหรือผูเกี่ยวของตองหากลยุทธและวิธีการในการพัฒนาระบบ กระบวนการ 
ดําเนินงานและทรัพยากรมนุษยใหมีประสิทธิภาพและศักยภาพในการดําเนินงานตามท่ีองคกรคาดหวังและ
สามารถรองรับหรือปรับตัวใหเขากับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น ดังนั้นการจัดการผลการปฏิบัติงาน หรือท่ีรูจัก
กันดีในชื่อ Performance Management จึงมีความสําคัญอยางมากและจําเปนอยางยิ่งในการบริหารจัดการ
องคกรในปจจุบัน 

การจัดการผลการปฏิบัติงานเปนเคร่ืองมือสําคัญทางการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ขององคกร และไดรับความนิยมจากองคกรสําหรับการประยุกตใชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
และพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหกลายเปนทุนทางปญญาที่สําคัญขององคกรอยางย่ังยืนตอไป 

หนังสือ “การจัดการผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)” เลมนี้ มุงท่ีจะนําเสนอ
ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการจัดการผลการปฏิบัติงานที่มีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมถึง
วัตถุประสงคและความหมายของการจัดการผลการปฏิบัติงาน วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน การกําหนด
มาตรฐานระดับองคกร ฝาย และบุคคล ปญหาและแนวทางแกไขการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการนํา
ผลการปฏิบัติงานไปเชื่อมโยงและผนึกประสาน (Cascading and Alignment) ไปในทิศทางเดียวกัน
กับเปาหมายและกลยุทธธุรกิจ ดวยกระบวนการวางแผนงาน (Performance Planning) การปฏิบัติการให
บรรลุผล (Performance Execution) การพัฒนางาน (Performance Development) การใหขอมูลยอนกลับ
เพ่ือปรับปรุงงาน (Assessment and Feed Back) อันนําไปสูการเปนองคกรที่มุงสูความสําเร็จ 

ความสําเร็จของการเขียนหนังสือเลมนี้เกิดขึ้นจากการรวบรวมประสบการณดานการพัฒนาและ
ฝกอบรม ในฐานะที่ปรึกษาและวิทยากรดานการจัดการผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใน
บริษัทตางๆ ทําใหไดรับประสบการณตรงซึ่งชวยใหผูเขียนมีความเขาใจแนวทางการดําเนินการจัดการผล
การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และมีมุมมองตอปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นในการจัดการผลการปฏิบัติงาน  
ตลอดจนในฐานะอาจารยผูสอนในรายวิชาการประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดการผลการปฏิบัติงาน และ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีมีนักศึกษาทั้งปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ท้ังภาครัฐและเอกชน
รวมแลกเปล่ียนและเสนอความคิดเห็นที่เปนประโยชนตอการเรียบเรียงตําราเลมนี้ขึ้นอยางมาก   
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ทายที่สุดผูเขียนขอขอบคุณ ผูบริหารระดับสูง และผูบริหารคณะบริหารธุรกิจ ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ท่ีสงเสริมสนับสนุนใหผูนิพนธสรางสรรคผลงานฉบับนี้ออกมาจนสําเร็จลุลวง 
รวมท้ังผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ท่ีจัดโครงการสรางสรรค
กระตุนใหเกิดแรงจูงใจในการผลิตผลงานฉบับนี้ขึ้น และท่ีสําคัญที่ขาดไมไดขอขอบคุณ “คุณพอ” ท่ีสละเวลา
ตรวจทานคําผิดและสนับสนุนและใหกําลังใจในระหวางสรางสรรคผลงานและตลอดชีวิตท่ีผานมา  

หากมีขอแนะนําหรือชี้แนะสําหรับแกไขขอบกพรองของหนังสือเลมนี้ ผูเขียนขอนอมรับคําติชม 
และขอเสนอแนะเพื่อที่จะไดนําไปพัฒนาใหเกิดความทันสมัยตอเหตุการณในปจจุบันตอไป โดยสามารถ
ติดตอไดท่ี khahan_n@rmutt.ac.th 

ผศ.ดร. กลาหาญ  ณ นาน 
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ภาพรวมการจัดการผลการปฏิบติงาน
Performance Management Overview
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2 การจัดการผลการปฏิบัติงาน

บทนํา 
การจัดการผลการปฏิบัติงานเปนแนวคิดและแนวทางการจัดการท่ีถูกพิจารณานํามาปฏิบัติงานและ

ใหความสําคัญอยางแพรหลายในอุตสาหกรรมตางๆ รวมถึงนํามาพิจารณาประยุกตใชสําหรับกําหนดกลยุทธ
เพ่ือการจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหองคกรสามารถแขงขันอยางไดเปรียบในอุตสาหกรรมและ
สามารถดําเนินงานอยางยั่งยืน แนวคิดพ้ืนฐานของการจัดการผลการปฏิบัติงานมักมุงเนนท่ีความเที่ยงตรง
ของการตัดสินใจออกแบบคาตอบแทนและใชเปนแนวทางในการวัดผลการปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อ
พิจารณาการเลื่อนข้ันตําแหนง ลดตําแหนง การโอนยาย เปนตน จากการตระหนักความสําคัญของ
ทรัพยากรมนุษยท่ีมีความสําคัญอยางมากตอการเปนตัวขับเคล่ือนใหองคกรมีการดําเนินงานท่ียั่งยืนและ
บรรลุผลสําเร็จอยางดีเยี่ยม ทําใหมุมมองของการจัดการผลการปฏิบัติงานเปล่ียนแปลงไป ปจจุบันการ
จัดการผลการปฏิบัติงานถือเปนกิจกรรมและหนาท่ีสําคัญของการจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยผล
ของการจัดการผลการปฏิบัติงานจะถูกนําไปใชในการระบุความจําเปนในการฝกอบรม เปนขอมูลยอนกลับท่ี
สําคัญใหกับพนักงานโดยตรงเพ่ือใหพวกเขาสามารถใชเปนขอมูลในการวางแผนจัดการและพัฒนาอาชีพของ
ตนเองไดอยางเหมาะสม เนื้อหาในบทนี้จะนําเสนอท่ีมาและภาพรวมของการจัดการผลการปฏิบัติงานเพ่ือให
ผูอานเห็นภาพอยางชัดเจนในแตละขั้นตอนของการจัดการผลการปฏิบัติงานอยางละเอียด 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยกับการจัดการผลการปฏิบตัิงาน 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยถูกพิจารณาเปนงานที่อาศัยความรูความสามารถเฉพาะดานท่ีไดรับการ

ยอมรับจากศาสตรตางๆ วามีลักษณะเฉพาะและมีความซับซอนเพิ่มขึ้นทุกขณะในยุคโลกาภิวัตน กอนที่จะ
ทําความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการผลการปฏิบัติงานอยางถองแท ผูเกี่ยวของหรือนักการจัดการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยจําเปนตองทําความเขาใจเกี่ยวกับบริบทของหนาที่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยมีวิวัฒนาการมายาวนาน เริ่มตั้งแตสมัยมนุษยโบราณซึ่งผูเปนพอจะพาลูกไปลาสัตวและ
สอนใหรูจักวิธีการประดิษฐอาวุธเพื่อใชสําหรับการลาสัตว เปนตน จนกระท่ังถึงในป ค.ศ.1800 ศาสตรการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยเริ่มเดนชัดขึ้นเรื่อยๆ ในชวงสงครามโลกคร้ังที่ 1 และ 2 ไดมีการหาวิธีเพ่ือที่จะเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงาน จึงนับวาเปนจุดเริ่มตนของการเกิดโปรแกรมการฝกอบรมข้ึน จนถึง
ป ค.ศ.1942 ไดมีการจัดตั้งสมาคมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยใชชื่อวา 
American Society for Training Development (ASTD) (Werner & Desimone, 2012) ป ค.ศ.1969 และ 
1970 ศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยถูกนํามาเปดสอนในมหาวิทยาลัยประเทศสหรัฐอเมริกาเปนครั้งแรก
ที่ George Washington University และ Bowling Green State University ตามลําดับ  โดยรวมศาสตร
ตางๆ มาบรรจุในหลักสูตร ซึ่งสวนใหญเปนศาสตรดานการศึกษา ธุรกิจ จิตวิทยา การติดตอส่ือสาร เปนตน 
(Swanson & Holton III, 2009) สําหรับประเทศไทยนั้นใน พ.ศ. 2507 สวนแรงงานประชาสงเคราะห 
ปจจุบันคือกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานไดจัดอบรมการบริหารงานบุคคลใหกับผูท่ีประกอบอาชีพดาน
งานบุคคลในสถานประกอบการตางๆ จํานวน 300 คน โดยผูเขารวมฝกอบรมคร้ังนั้นไดรวมกันจัดตั้งสถาบัน
วิชาชีพการบริหารงานบุคคลในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2508 โดยใชชื่อวา สมาคมการจัดการงานบุคคลแหง
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3 บทที่ 1 ภาพรวมการจัดการผลการปฏิบัติงาน 

ประเทศไทย (Personnel Management Association of Thailand; PMAT) (สมาคมการจัดการงานบุคคล
แหงประเทศไทย, 2549)  

จากวิวัฒนาการของศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีพัฒนาอยางตอเนื่อง มีนักวิชาการใหคํา
จํากัดความไวตางๆ มากมาย อาทิเชน Nadler (1990) ระบุวา การพัฒนาทรัพยากรมนุษยคือ ชุดกิจกรรมที่
ถูกจัดใหพนักงานทํางานภายในเวลาที่กําหนดและการออกแบบเพื่อท่ีจะเปล่ียนแปลงพฤติกรรม โดยมี
ขอบเขตท่ีเกี่ยวของอยู 3 ดาน ไดแก (1) การฝกอบรมเปนการเรียนรูท่ีมีความสัมพันธกับงานปจจุบัน (2) 
การศึกษาเปนการเรียนรูท่ีจะเตรียมพรอมของบุคคลสําหรับงานท่ีตางจากงานในปจจุบันแตตองระบุไดวาเปน
งานอะไร และ (3) การพัฒนาเปนการเรียนรูเพ่ือการเจริญเติบโตของแตละบุคคลแตไมเกี่ยวของหรือสัมพันธ
กับงานที่ปฏิบัติอยูในปจจุบันหรือในอนาคต สวน Swanson & Holton III (2009) กลาววา การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยคือ กระบวนการสําหรับการพัฒนา (Developing) และปลดปลอย (Unleashing) ศักยภาพ
ของมนุษยผานรูปแบบการพัฒนาองคกร การพัฒนา และการฝกอบรม โดยมีจุดประสงคเพ่ือการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการทํางาน  จากความหมายดังกลาวสรุปไดวา การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปน
กระบวนการพัฒนาอยางเปนระบบเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานดวยวิธีการตางๆ 
ขององคกรหรือผูเกี่ยวของ ศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยถูกพัฒนาจากอดีตจนถึงปจจุบันนับวามีองค
ความรูเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีเปนศาสตรเฉพาะของตนเอง ดังจะเห็นวานักพัฒนาทรัพยากรมนุษยสมัยใหม
ไดเสนอขอบขายหนาท่ีของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีครอบคลุมใน 4 ดาน อันประกอบดวยการพัฒนา
ระดับบุคคล (Individual Development; ID) การพัฒนาสายอาชีพ (Career Development; CD) การพัฒนา
องคกร (Organizational Development; OD) และการจัดการผลการปฏิบัติงาน (Performance 
Management; PM) โดยมีจุดมุงหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานขององคกร (Werner & 
Desimond, 2012) ซึ่งสรุปสาระสําคัญของงานทั้ง 4 ดาน ดังมีรายละเอียดตอไปนี้  

1. การพัฒนาระดับบุคคล เปนการพัฒนาองคความรู ทักษะใหมๆ ใหกับพนักงานในองคกร 
และปรับปรุงพฤติกรรมของพนักงานอันเปนผลทําใหเกิดการขยายความสามารถในการ
ปฏิบัติงานและการปรับปรุงท่ีมีความสัมพันธกับงานท่ีพนักงานปฏิบัติในปจจุบัน การพัฒนา
ระดับบุคคลสามารถดําเนินการท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ เชน กําหนดใหผูบังคับบัญชา
สอนงานใหกับพนักงาน หรือจัดใหมีการฝกอบรมระหวางการทํางาน หรือการกําหนดใหมีการ
ฝกอบรมแบบผสมผสาน (Blended Training) เปนตน  

2. การพัฒนาสายอาชีพ เปนการมุงเนนหรือระบุถึงส่ิงที่เปนความสนใจ คานิยม ความสามารถ 
กิจกรรม และความจําเปนตางๆ ของพนักงานในการพัฒนาตนเองเพื่อรองรับการปฏิบัติงานใน
อนาคตท่ีจะเกิดขึ้น การพัฒนาอาชีพยังรวมถึงกิจกรรมระดับบุคคลและองคกรอีกดวย โดย
กิจกรรมระดับบุคคลประกอบดวยการวางแผนอาชีพ การตระหนักในอาชีพ และการใช
ประโยชนจากแหลงอาชีพ เปนตน และกิจกรรมระดับองคกรประกอบดวยระบบตําแหนงงาน 
การตรวจสอบระบบ การพัฒนาสายอาชีพของพนักงาน การใหคําปรึกษา การจัดเตรียมการ
พัฒนาเสนทางอาชีพ เปนตน 
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3. การพัฒนาองคกร เปนการปรับปรุงโครงสรางการปฏิบัติงานขององคกรใหมีแนวทางใหมๆ 
และการหาแนวทางแกไขปญหาเชิงสรางสรรค เพ่ือปรับปรุงใหการปฏิบัติงาน แนวทางดังกลาว
สามารถดําเนินการไดดวยการสงเสริม สนับสนุนใหทุกคนเห็นพองตองกันในการปรับเปล่ียน
วัฒนธรรม โครงสราง พันธกิจ นโยบาย กระบวนการจัดการ แนวทางการปฏิบัติงาน กลยุทธ
และภาวะผูนํา 

4. การจัดการผลการปฏิบัติงาน เปนกระบวนการอยางเปนระบบสําหรับการปรับปรุงผลการ
ปฏิบัติงานขององคกรโดยการพัฒนาท้ังผลการปฏิบัติงานในระดับบุคคลและทีมภายใตแนวทาง
ท่ีกําหนดวัตถุประสงค แผนการ มาตรฐาน และความสามารถที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน
เพ่ือใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว 

สรุปไดวาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยมีวิวัฒนาการยาวนานต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน ซึ่งการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยเปนการทําใหบุคลากรมีศักยภาพหรือความสามารถในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ รวมถึง
การดึงศักยภาพของบุคลากรที่มีอยูใหนําออกมาใชในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ โดยศาสตรการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยถูกพัฒนาตลอดเวลา ปจจุบันสามารถกําหนดขอบเขตงานดานพัฒนาทรัพยากร
มนุษยออกเปน 4 ดาน คือ ดานการพัฒนาบุคคล การพัฒนาสายอาชีพ การพัฒนาองคกร และการจัดการผล
การปฏิบัติงาน ซึ่งนับวาเปนงานที่มีความสําคัญตอการดําเนินงานขององคกรอยางมากและนับวาเปนงานที่
ทาทายตอนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย นอกจากนั้นจะเห็นไดวาการจัดการผลการปฏิบัติงานยังเปนอีกหนึ่ง
หนาท่ีสําคัญท่ีถูกกําหนดใหอยูในขอบเขตความรับผิดชอบของงานดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ี
ผูเกี่ยวของจําเปนตองใหความสําคัญและดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือสงมอบความสําเร็จตามความ
ปรารถนาที่องคกรตองการ 

ความหมายและแนวคิดของการจัดการผลการปฏิบัติงาน 
การจัดการผลการปฏิบัติงานเปนกระบวนการท่ีเปนวงจรการดําเนินการอยางตอเนื่อง โดย

องคกรดําเนินการจัดการผลการปฏิบัติงานดวยวัตถุประสงคหลัก 2 ประการ ไดแก (1) เพ่ือเขาถึงหรือรับรูผล
การปฏิบัติงานของพนักงาน และ (2) เพ่ือพัฒนาผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ท้ังสองวัตถุประสงคนี้จะชวย
ใหองคกรบรรลุความมุงหวังการจัดการเชิงกลยุทธขององคกร เชน การกําหนดวัตถุประสงคผลการ
ปฏิบัติงานรวมขององคกร การจัดการผลการปฏิบัติงานจะทําการกระจายความรับผิดชอบหรือเปาหมายไป
ยังระดับฝาย แผนก และบุคคล ตามลําดับ โดยจะทําการกําหนดวัตถุประสงคและมาตรฐานท่ีอยูในรูปของ
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อใหเกิดการครอบคลุมผลการปฏิบัติงานของพนักงานหรือหนวยงานท่ี
รับผิดชอบ จากน้ันจะทําการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีเกิดขึ้นเพ่ือพิจารณาชองวางผลลัพธท่ีตองการและ
ชองวางพฤติกรรมท่ีเกิดขึ้นจริงกับพฤติกรรมท่ีคาดหวังใหเกิดขึ้นเพ่ือสงมอบผลการปฏิบัติงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ จากนั้นทําวินิจฉัยศักยภาพของพนักงานและกําหนดระดับความสามารถในการพัฒนาผานการ
พัฒนาสมรรถนะ (Competency Development) เชน ความรู ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะดวยการ
เปล่ียนแปลงหรือการสรางทักษะเชิงพฤติกรรมในดานบวก ซึ่งจะทําใหพนักงานกลายเปนผูปฏิบัติงานท่ีมี
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ศักยภาพและชวยใหองคกรมีความสามารถในการแขงขันไดอยางยั่งยืน ดังนั้นการจัดการผลการปฏิบัติงาน
จึงมีประโยชนอยางมากกับองคกร โดยไมเกี่ยวกับ ขนาด ท่ีตั้ง หรือการกระจายตัวทางภูมิศาสตรขององคกร 

จากแนวคิดขางตนท่ีไดกลาวถึงการจัดการผลการปฏิบัติงาน สามารถสรุปสาระสําคัญจาก
นักวิชาการ นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย และผูเกี่ยวของท่ีไดกลาวถึงการจัดการผลปฏิบัติงานดังตอไปนี้ 

Armstrong (2015) กลาววา การจัดการผลการปฏิบัติงานคือกระบวนการอยางเปนระบบ
สําหรับการปรับปรุงผลการปฏิบัติงานขององคกร  โดยการพัฒนาทั้งผลการปฏิบัติงานในระดับบุคคลและทีม
ภายใตแนวทางท่ีกําหนดวัตถุประสงค แผนงาน มาตรฐาน และความสามารถที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน
เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย  

สมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศ (2555) กลาววา การจัดการผลการปฏิบัติงาน หมายถึง 
ความรูความสามารถในการจัดระบบการปฏิบัติงานของบุคคล ทีมงาน และองคกร ใหสามารถเชื่อมโยงและ
ผนึกประสาน (Cascading and Alignment) ไปในทิศทางเดียวกันกับเปาหมายและกลยุทธธุรกิจ ดวย
กระบวนการวางแผนงาน (Performance Planning) การปฏิบัติการใหบรรลุผล (Performance Execution) 
การพัฒนางาน (Performance Development) การวัด ประเมินผล และใหขอมูลยอนกลับ เพ่ือปรับปรุงงาน 
(Assessment and Feed Back) อันนําไปสูการเปนองคกรที่มุงสูความสําเร็จ 

Ralph (2011) กลาววา การจัดการผลการปฏิบัติงาน หมายถึง ชุดของกิจกรรมตางๆ ขององคกร
โดยมุงเนนเกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ งบประมาณ การออกแบบคาตอบแทน และการจัดโครงสรางของ
องคกรเพื่อสรางแรงจูงใจและความสนใจแกพนักงานเพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานตามวัตถุประสงคและ
เปาหมายที่องคกรไดกําหนดไว นอกจากน้ันระบบการจัดการผลการปฏิบัติงานยังชวยใหองคกรเกิดการ
วางแผนและการประสานงานท่ีมีประสิทธิภาพเกี่ยวกับส่ิงท่ีพวกเขาตองดําเนินการอยางถูกตองและกรอบ
เวลาท่ีกําหนดผานขอมูลขาวสารที่ปอนเขาสูระบบและขอมูลยอนกลับ 

Michaela (2012) กลาววา การจัดการผลการปฏิบัติงาน หมายถึง เคร่ืองมือท่ีทําใหรับความสําเร็จ
ในการทํางานของบุคคล ทีม และองคกร ผานกระบวนการวางแผน เปาหมาย มาตรฐาน และพฤติกรรมที่
จําเปนตองมีของพนักงานอยางเปนระบบ นอกจากน้ันการจัดการผลการปฏิบัติงานจะทําใหเกิดการสราง
วิสัยทัศนรวมเพื่อใหองคกรสามารถทําในสิ่งท่ีจะไดรับความสําเร็จขององคกรและเปนแนวทางการจัดการและ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยขององคกรใหมีศักยภาพเพ่ิมขึ้นในการปฏิบัติงานใหบรรลุผลสําเร็จท้ังในระยะสั้นและ
ระยะยาว 

Herman, Harry, and Ryan (2012) กลาววา การจัดการผลการปฏิบัติงาน หมายถึง กระบวนการ
ท่ีตอเนื่องของการกําหนด การวัด และการพัฒนาผลการปฏิบัติงานของบุคคลและทีมใหผนึกประสานกับ
เปาหมายกลยุทธขององคกร เนื่องจากผลการปฏิบัติงานของบุคคลจะเปนจุดเริ่มของความสําเร็จท่ีจะเกิดขึ้น
จริงกับองคกร 

จากความหมายขางตนที่สถาบัน นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย และนักวิชาการ ไดใหความหมายการ
จัดการผลการปฏิบัติงานขางตนนั้น สามารถพิจารณาและจําแนกความสําคัญของการจัดการผลการ
ปฏิบัติงานไดดังนี้ 
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 การส่ือสารวิสัยทัศนไปยังพนักงานทุกคน 
 การสงผานวิสัยทัศนไปเปนพันธกิจ 
 การแปลงพันธกิจไปเปนวัตถุประสงคโดยรวมขององคกร 
 การกําหนดเปาหมายระดับแผนกและบุคคลใหผนึกประสานกับเปาหมายรวม 
 การแปลงเปาหมายใหอยูในรูปของผลลัพธท่ีสามารถวัดได 
 การเชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานไปยังการจายคาตอบแทนในกรณีท่ีจําเปน (โดยเฉพาะอยางยิ่ง

สําหรับพนักงานระดับบริหารเหมาะกับการจายคาตอบแทนตามประสิทธิภาพการทํางาน
มากกวา) 

 การจัดใหมีการพิจารณาผลการปฏิบัติงานอยางเปนทางการ เพ่ือติดตามความคืบหนาผานการ
บรรลุเปาหมาย 

 การใชกระบวนการพิจารณาผลการปฏิบัติงานเปนพ้ืนฐานของการกําหนดการอบรม การ
พัฒนา และการใหรางวัล 

 การประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพขององคกร 

ความจําเปนท่ีตองมีการจัดการผลการปฏิบตัิงาน 
สภาพแวดลอมที่เปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็วสงผลกระทบใหการดําเนินงานขององคกรอยางมาก 

ดังนั้นการจัดการผลการปฏิบัติงานจึงชวยใหองคกรมีจุดมุงเนนที่สําคัญโดยเฉพาะการมีขอบเขตการ
ปฏิบัติงานของทุกหนวยงานท่ีเปนไปตามแนวทางขององคกร หากพิจารณาถึงหนวยงานทรัพยากรมนุษย
การจัดการผลการปฏิบัติงานชวยใหหนวยงานมีแนวทางท่ีชัดเจนอยางมากในการกําหนดเปาหมาย 
มาตรฐาน และการวัดผลการปฏิบัติงานของพนักงานแตละคนอยางชัดเจนและเปนธรรมมากยิ่งขึ้น ปจจัย
ที่ทําใหองคกรตองพิจารณาถึงเหตุผลสําคัญของการจัดการผลการปฏิบัติงาน  อาจแบงออกเปนปจจัย
ดานสภาพแวดลอมขององคกร และปจจัยความมุงหวังความสําเร็จของการดําเนินงานขององคกร (สุรัชนี 
เคนสุโพธิ์, 2557) ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 

1. ปจจัยดานสภาพแวดลอมขององคกร เปนปจจัยท่ีสงผลตอการการดําเนินงานขององคกร
อยางมาก โดยเฉพาะในยุคท่ีเรียกวา “โลกาภิวัตน” ท่ีทุกอยางเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วและ
สงผลตอการดําเนินการขององคกรอยางมาก สภาพแวดลอมขององคกรสามารถจําแนก
ออกเปน 2 ประเภท ไดแก สภาพแวดลอมภายใน (Internal Environment) และสภาพแวดลอม
ภายนอก (External Environment)  

1.1 สภาพแวดลอมภายใน คือ ส่ิงตางๆ ท่ีองคกรดําเนินงานและสงผลตอความสําเร็จในการ
ดําเนินงานขององคกร สภาพแวดลอมภายในเปนส่ิงท่ีผูบริหารควบคุมและกําหนดทิศทาง
ไดและถูกพิจารณาใหเปนจุดแข็งและจุดออนขององคกรสําหรับใชขอมูลเพ่ือจัดการผลการ
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ปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หากผูบริหารละเลยสภาพแวดลอมภายในอาจสงผลให
เกิดความยากลําบากในการจัดการรวมถึงเปนการเปดโอกาสใหคูแขงขันสามารถเขามา
โจมตีการดําเนินงานขององคกรไดเชนเดียวกัน สภาพแวดลอมภายในอาจอยูในรูปแบบ
ของ บุคลากร คานิยม ความเชื่อ วัฒนธรรม เคร่ืองจักร อุปกรณ วัสดุ วัตถุดิบ โครงสราง
องคกร กฎ ระเบียบ ขอบังคับ การบริหารงานขององคกร เปนตน 

1.2 สภาพแวดลอมภายนอก เปนส่ิงที่อยูนอกเหนือการควบคุมขององคกรแตสงผลตอการ
ดําเนินงานขององคกร โดยขอมูลเหลานี้จะถูกนํามาพิจารณาเปนท้ังโอกาสและอุปสรรค
ของการจัดการผลการปฏิบัติงาน ดังนั้นผูบริหารจําเปนตองประเมินและวิเคราะห
สภาพแวดลอมภายนอกอยางละเอียดถ่ีถวนกอนการดําเนินการใดๆ หากละเลยบาง
ประเด็นอาจสงผลเสียหายตอการดําเนินงานขององคกรไดเชนเดียวกัน และเกิดความ
ผิดพลาดในการกําหนดเปาหมายการปฏิบัติงานของหนวยงานและบุคคลในองคกร 
โดยทั่วไปสภาพแวดลอมภายนอกที่ถูกนํามาพิจารณาในการวางแผนจัดการผลการ
ปฏิบัติงานประกอบดวย สังคมและวัฒนธรรม การเมือง รัฐบาล ตลาดแรงงาน คูแขงขัน 
สภาวะการแขงขันในอุตสาหกรรม สภาวะเศรษฐกิจ ความกาวหนาของเทคโนโลยี ลูกคา 
ขาวสารสนเทศ เปนตน  

2. ปจจัยความมุงหวังความสําเร็จของการดําเนินงานขององคกร กลาวไดวาการดําเนินงาน
ทุกองคกรตางมุงหวังความสําเร็จและสรางผลกําไรใหกับองคกรในระดับสูง ดังนั้นการจัดการผล
การปฏิบัติงานจึงสามารถตอบโจทยขององคกรระดับหนึ่ง ซึ่งการจัดการผลการปฏิบัติงานเปน
กระบวนการที่มองไปขางหนาและมุงใหความสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท้ังระบบเปน
สําคัญ ดวยเหตุผลดังกลาวสามารถสรุปความมุงหวังขององคกรดังนี้ 

2.1 การจัดการผลการปฏิบัติงานทําใหองคกรทราบสภาพการดําเนินงานที่แทจริงขององคกรท่ี
เปนอยู 

2.2 องคกรสามารถวางแผนแกไขปรับปรุงขอบกพรองในการดําเนินงานขององคกรและ
พนักงาน พรอมท้ังหาแนวทางพัฒนาใหมีประสิทธิภาพสูงอยางตอเนื่อง 

2.3 องคกรตองการความมั่นใจที่จะบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงคท่ีไดกําหนดไว 

2.4 องคกรสามารถนําขอมูลจากการจัดการผลการปฏิบัติงานไปใชเปนขอมูลที่ถูกตอง เชื่อถือ
ไดสําหรับประกอบการตัดสินใจดานการจัดการทรัพยากรมนุษยในองคกร เชน พิจารณา
คาตอบแทน เล่ือนขั้นเล่ือนตําแหนง หรือการพัฒนาและฝกอบรม เปนตน 

2.5 องคกรสามารถนําขอมูลจากการจัดการผลการปฏิบัติงานไปใชในการวางแผนการ
ดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในปถัดไป  
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จากขอมูลขางตนที่กลาวมาจะเห็นไดวาเปนสาเหตุสําคัญท่ีทําใหองคกรตองพิจารณานําระบบการ
จัดการผลการปฏิบัติงานมาใชในองคกร เพราะจะทําใหองคกรมีแนวทางที่ชัดเจนและสะทอนภาพขององคกร 
ซึ่งความเปนจริงกอนการตัดสินใจกําหนดทิศทางและจัดการใหองคกรสามารถดําเนินงานอยางมี
ประสิทธิภาพตอไป และในทางตรงกันขามองคกรท่ีละเลยไมเห็นความสําคัญอาจตองเผชิญกับความ
ยากลําบากในการบริหารองคกรเพราะจะเปนการบริหารในลักษณะวันตอวันซึ่งยากลําบากตอการแขงขันใน
ยุคของการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและไมสามารถแขงขันกับองคกรอื่นในอุตสาหกรรมได ดังนั้น
ผูเกี่ยวของจําเปนตองพิจารณาปจจัยขางตนกอนนําระบบการจัดการผลการปฏิบัติงานมาใชในองคกรอยาง
ถ่ีถวนเสียกอน 

เปาหมายของการจัดการผลการปฏิบัติงาน 
เปาหมายโดยรวมของการจัดการผลการปฏิบัติงานคือการสรางวัฒนธรรมผลการปฏิบัติงานที่มี

ประสิทธิภาพสูงท้ังระดับบุคคลและทีมเพื่อใหมีความรับผิดชอบการปฏิบัติงานและปรับปรุงอยางตอเนื่อง
เพ่ือใหกระบวนการดําเนินงานขององคกรสามารถดําเนินการไดอยางมีศักยภาพและไดเปรียบเหนือคูแขง 
รวมถึงการสงเสริมและพัฒนาใหพนักงานมีความรู ความสามารถ และทัศนคติท่ีเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 
จะเห็นไดวาเปาหมายหลักขางตนจะมุงเนนไปยังพนักงานเพื่อใหทําในสิ่งที่ถูกตอง (Do the Right Thing) 
เพ่ือใหเปาหมายท่ีองคกรคาดหวังประสบความสําเร็จ โดยเฉพาะแนวทางการกําหนดเปาหมายขององคกร
เพ่ือใหสอดคลองกับพนักงานแตละคน ซึ่งเปนความคาดหวังเพ่ือกําหนดและสรางขอตกลงตอบุคคลในทีม
เพ่ือใหรับทราบบทบาทของตนเองและมีความรับผิดชอบตอส่ิงท่ีจะทํา การมีทักษะและพฤติกรรมท่ีเพียงพอ
ตอการปฏิบัติงานโดยจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาความสามารถของพนักงานใหสามารถบรรลุเปาหมายท่ี
คาดหวังและสามารถแสดงอยางเต็มความสามารถเพื่อใหเกิดประโยชนตอตนเองและองคกร ส่ิงที่สําคัญของ
การจัดการผลการปฏิบัติงานคือการทํางานท่ีเกี่ยวของกับการสรางความม่ันใจวาจะไดการสนับสนุนและเปน
แนวทางสําหรับพนักงานที่จําเปนในการพัฒนาและปรับปรุงใหมีความพรอมในระดับสูง 

อยางไรก็ตาม Cleveland and Murphy (1989) จําแนกเปาหมายของการจัดการผลการปฏิบัติงาน
ออกเปน  6  ประการ  ที่มีความสําคัญตองาน  ประกอบดวย  กลยุทธ  (S t ra tegy)  การบริหาร  
(Administration) การติดตอการส่ือสาร (Communication) การพัฒนา (Development) การธํารงรักษา
องคกร (Organizational Maintenance) และเอกสาร (Document) ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 

1. กลยุทธ เปนการเชื่อมโยงระหวางเปาหมายขององคกรใหเขากับเปาหมายของแตละบุคคล
สงผลใหเกิดการสรางเสริมและผลักดันใหพนักงานเกิดพฤติกรรมท่ีสอดคลองกับความสําเร็จ
ของเปาหมายและวัตถุประสงคขององคกร 

2. บริหาร เปนแหลงขอมูลสารสนเทศที่ถูกตองในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารบุคลากรใน
องคกรดานการปรับคาจาง การเล่ือนขั้นเล่ือนตําแหนง การโยกยาย การพัฒนาอาชีพ การ
ตระหนักหรือใหรางวัลแกพนักงานท่ีมีผลการปฏิบัติงานดีเดน  การระบุถึงผลการปฏิบัติงานที่
ต่ํากวามาตรฐาน การเลิกจางท่ีเปนธรรม เปนตน 
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3. การติดตอการสื่อสาร เปนการสื่อสารหรือแจงใหพนักงานทราบเกี่ยวกับส่ิงท่ีพวกเขากําลัง
แสดงพฤติกรรมในการปฏิบัติงานภายใตขอบเขตหนาที่ท่ีรับผิดชอบ รวมถึงขอมูลที่จําเปน
สําหรับการปรับปรุงและการเรียนรูเกี่ยวกับความคาดหวังขององคกรและผูบริหาร ตลอดจน
มุมมองของการปฏิบัติงานท่ีผูบริหารเชื่อวามีความสําคัญตอการบรรลุผลสําเร็จในการ
ปฏิบัติงาน 

4. การพัฒนา เปนการพัฒนาใหบุคลากรมีความรู ความสามารถ ทักษะ และทัศนะท่ีดีตอการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงการสอนงานของหัวหนาตอพนักงานเพ่ือใหพวกเขาสามารถปรับปรุงผลการ
ปฏิบัติงานใหดีขึ้นตลอดเวลาบนพ้ืนฐานที่องคกรคาดหวัง ตลอดจนการใหขอมูลยอนกลับท่ี
จําเปนในการปฏิบัติงานและจุดเดนจุดดอย ปญหาและอุปสรรค พรอมแนวทางแกไขปรับปรุง
ใหพนักงานสามารถจัดการส่ิงตางๆ ท่ีเกิดขึ้นและประสบความสําเร็จในการปฏิบัติงานตาม
เปาหมายที่รับผิดชอบ 

5. การธํารงรักษาองคกร ขอมูลขาวสารที่ไดรับจากระบบการจัดการผลการปฏิบัติงานทําให
ทราบขอมูลเกี่ยวกับความรู ทักษะ ความสามารถ ขอบเขตความรับผิดชอบ การมอบหมาย
ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันของพนักงานวามีลักษณะเปนอยางไร ขอมูลตางๆ เหลานั้นจะถูกใช
เปนแนวทางในการวางแผนกําลังคน การพัฒนาและฝกอบรมที่จําเปนในอนาคต รวมถึงการ
ออกแบบระบบการประเมินผล การจูงใจ การบริหารคาตอบแทน พนักงาน เพ่ือใหพนักงาน
ปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายและมีประสิทธิภาพ 

6. เอกสาร ขอมูลขาวสารตางๆ ท่ีไดจากการจัดการผลการปฏิบัติงานสามารถนํามาใชเปน
แหลงขอมูลท่ีถูกตองและนาเชื่อถือของการเลือกเคร่ืองมือตางๆ ท่ีจะนํามาชวยใหการบริหารมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนใชเปนขอมูลสําคัญในการตัดสินใจการบริหารท่ีเปนประโยชน
อยางมากตอแนวทางการสรางประสิทธิภาพในการดําเนินงานขององคกรและสรางความ
ไดเปรียบเหนือคูแขงขัน  

วิวัฒนาการของการจัดการผลการปฏิบัติงาน 
แนวคิดของการจัดการผลการปฏิบัติงานถูกพัฒนาขึ้นจากกระบวนการกําหนดการพิจารณา

คาตอบแทนแกพนักงาน นอกจากนั้นยังรวมถึงการที่องคกรใชการจัดการผลการปฏิบัติงานเปนเคร่ืองมือ
ผลักดันพฤติกรรมของพนักงานใหไดผลลัพธตามที่กําหนดไว อยางไรก็ตามแนวทางการใชรางวัลเปนตัว
ผลักดันการจัดการผลการปฏิบัติงานไมสามารถดําเนินการไดอยางยั่งยืน เนื่องจากองคกรสมัยใหมกลายเปน
องคกรแหงความรูและนําระบบเทคโนโลยีท่ีมีความกาวหนา ทันสมัย และใชเทคโนโลยีระดับสูงมาชวยในการ
ผลิตหรือสรางสรรคผลงาน การใหความสําคัญกับการจัดการผลการปฏิบัติงานจึงคอยๆ ขยายขอบเขตกวาง
มากขึ้นในการยกระดับการเรียนรูและพัฒนาของสิ่งแวดลอมการทํางานของพนักงานจนกลายเปน
กระบวนการของการพัฒนาอยางตอเนื่องเพ่ือสรางความไดเปรียบในการแขงขันขององคกร มุมมองท่ี
เปล่ียนแปลงไปของการจัดการผลการปฏิบัติงานท่ีไดกลาวมาขางตนนั้น สามารถสังเกตไดชัดเจนยิ่งขึ้นใน
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องคกรระดับโลกในชวงป 1980 ท่ีองคกรตางๆ มุงใหความสําคัญกับผลการปฏิบัติงานขององคกรอยางมาก
และหาแนวทางเพื่อการไดรับผลสําเร็จของผลผลิตที่มีผลิตภาพ (Productivity) และการสรางความยั่งยืน
ดานความไดเปรียบในการแขงขันขององคกรผานการใชความชาญฉลาดของมนุษยและทรัพยากรอ่ืนๆ 
นอกจากนั้นในปจจุบันองคกรตางๆ ไดนําระบบการจัดการผลการปฏิบัติงานเชิงวิทยาศาสตรมาประยุกตใช
ในการดําเนินการ ซึ่งไมใชแคการติดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานในระดับบุคคล แตเปนผนึกและ
ประสานผลการปฏิบัติงานของทุกระดับกับผลการปฏิบัติงานโดยภาพรวมขององคกรเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย
ขององคกร  

ลักษณะสําคัญของการพัฒนาระบบการจัดการผลการปฏิบัติงานเปนลักษณะของการดําเนินงานเชิง
วิทยาศาสตร ซึ่งสามารถสังเกตไดดังตอไปนี้ 

 มีมิติเชิงกลยุทธในงานการจัดการทรัพยากรมนุษย 
 เปนการบูรณาการแบบองครวมท่ีจะพัฒนาระดับสมรรถนะของพนักงานใหเขาใจผลการ

ปฏิบัติงานที่เปนอยูในปจจุบัน 
 เปนการวินิจฉัยการมีสวนรวมของพนักงานวามากหรือนอย 
 จัดใหมีการประเมินความตองการดานการอบรมของพนักงานอยางละเอียด 
 กําหนดแผนการพัฒนาสําหรับพนักงาน 
 การออกแบบรูปแบบการใหผลตอบแทน 
 การสรางความโปรงใสเร่ืองประสิทธิภาพในที่ทํางาน 
 จัดเตรียมเอกสารสําคัญที่เกี่ยวของกับผลการปฏิบัติงาน 
 การคาดคะเนความตองการดานการพัฒนาอาชีพในอนาคต 
โดยภาพรวม ระบบการจัดการผลการปฏิบัติงานมีลักษณะเปนวิทยาศาสตรมากขึ้นหลังจากการนํา

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support Systems) ในชวง ค.ศ.1970 จากนั้นในชวง ค.ศ.1980 
องคกรตางๆ ไดนําระบบสารสนเทศสําหรับการบริหารมาใชอยางแพรหลาย และมีลักษณะของการเปน
โครงสรางและรูปแบบที่ชัดเจนมากขึ้น จนถึงชวง ค.ศ.1990 ขอมูลสารสนเทศทางธุรกิจถูกบูรณาการใหเขา
กับระบบคอมพิวเตอรมากยิ่งขึ้น พรอมทั้งพัฒนาระบบธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligent) เพ่ือใชสําหรับ
การตัดสินใจบริหารผลการปฏิบัติงานตามลําดับ ตอมาแนวคิดการจัดการแบบใหม เชน การจัดการ
ความสัมพันธกับลูกคา (CRM) เทคนิคการจัดการขั้นสูงโดยการบูรณาการระหวางเทคโนโลยี การวางแผน 
การรายงาน และแนวคิดของการจัดการผลการปฏิบัติงานระดับองคกร (Co-operate Performance 
Management--CPM) ถูกนําเสนออยางตอเนื่อง (Na-Nan, 2016) สิ่งเหลานี้รวมกันจนกลายเปนพื้นฐาน
สําคัญในการวางแผนเชิงกลยุทธขององคกร อยางไรก็ตามการจัดการผลการปฏิบัติงานระดับองคกรหรือการ
จัดการผลการปฏิบัติงานของธุรกิจเปนการอธิบายกระบวนการ วิธีการ ตัววัด และระบบตางๆ ท่ีจําเปนตอง
ใชในการจัดการผลการปฏิบัติงานขององคกร ลักษณะเดนของการจัดการผลการปฏิบัติงานระดับองคกรคือ
การบูรณาการระหวางการประมวลผลขอมูลอัตโนมัติ สนับสนุนการทํางานรวมกัน การวิเคราะหขอมูลสําคัญ 
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11 บทที่ 1 ภาพรวมการจัดการผลการปฏิบัติงาน 

โดยขั้นตอนสําคัญของการจัดการผลการปฏิบัติงานระดับองคกรคือ การวางแผนเชิงกลยุทธ การกระจาย
กลยุทธ การจัดสรรงบประมาณ การพยากรณ การควบรวมท้ังองคกร และความอัจฉริยะทางธุรกิจ 
(Bhattacharyya, 2011) 

ในชวง ค.ศ.1987 แนวคิดการจัดการผลการปฏิบัติงานโดยเทคนิค Balance Scorecard ไดเกิด
ขึ้นมาเพ่ือนํามาจัดการผลการปฏิบัติงานทั่วท้ังองคกรใน 4 มุมมอง ไดแก มุมมองการเงิน มุมมองลูกคา 
มุมมองกระบวนการภายใน และมุมมองการเติบโตและเรียนรูของบุคลากร ซึ่งไดรับความนิยมอยางมากจาก
องคกรตางๆ เนื่องจากมุมมองท่ีกลาวมานั้นถือวาครอบคลุมการดําเนินงานขององคกรและสามารถท่ีจะเปน
ตัวบงชี้ความสําเร็จของการดําเนินการในองคกรไดเปนอยางดี โดยปจจุบันแนวคิด Business Model 
Canvas ถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือใชในการจัดการผลการปฏิบัติขององคกรเพ่ือตอบโจทยในมิติตางๆ เพ่ิมขึ้นและลง
รายละเอียดการดําเนินการมากข้ึน โดยพิจารณากลุมลูกคาหลักขององคกร คุณคาหรือจุดเดนของผลิตภัณฑ
และบริการ ชองทางการจัดจําหนาย การสรางความสัมพันธกับลูกคา วิธีการหารายไดขององคกร ทรัพยากร
หลักขององคกร กิจกรรมหลักท่ีตองดําเนินการ พันธมิตรหลักขององคกร และโครงสรางตนทุนการ
ดําเนินงานขององคกร ซึ่งนับวาเปนแนวคิดท่ีชวยใหผูบริหารหรือผูประกอบการเห็นภาพการดําเนินธุรกิจ
ขององคกรอยางชัดเจน และสามารถใชเปนแนวทางสําหรับการกําหนดแผนการดําเนินการใหองคกรบรรลุ
เปาหมายตอไป 

ท้ังนี้แนวคิดตางๆ ท่ีนําเสนอมาขางตนจะเห็นไดวาองคกรระดับโลกท่ีประสบความสําเร็จในการ
ดําเนินธุรกิจไดนําไปใชเปนเคร่ืองมือทางการบริหารมาประยุกตใชในการดําเนินธุรกิจเพื่อใหสามารถแขงขัน
กับคูแขงไดอยางมีประสิทธิภาพและสรางความไดเปรียบในการแขงขันไดอยางมั่นใจ แตละองคกรจะกําหนด
ลักษณะการจัดการผลการปฏิบัติงานที่แตกตางกันไปโดยเฉพาะตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่ใชวัดหรือบงบอก
สถานะปจจุบันขององคกร รวมถึงการจัดสรรงบประมาณ และกิจกรรมสอดแทรกดานการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยท่ีจําเปนตางๆ 

ประโยชนของการจัดการผลการปฏิบัติงาน 
การจัดการผลการปฏิบัติงานกอใหเกิดประโยชนหลากหลายอยางท่ัวทั้งองคกรตั้งแตระดับบุคคล 

หนวยงาน และองคกร หรือจากระดับตนจนถึงระดับสูง ซึ่งสามารถอภิปรายไดดังนี้ 

1. องคกรสามารถใชระบบการจัดการผลการปฏิบัติงานสําหรับการมุงเนนเปาหมายหลักๆ และ
สามารถจัดลําดับความสําคัญของส่ิงที่ตองดําเนินการไดอยางชัดเจน พรอมท้ังเปนการผนึก
ประสานกลยุทธขององคกรใหกระจายไปยังทุกระดับท่ีเกี่ยวของ ตลอดจนพนักงานทุกคนมี
ความชัดเจนในวิสัยทัศนและพันธกิจขององคกรทําใหพวกเขาสามารถทุมเทการทํางานไปใน
ทิศทางที่ถูกตอง และยังชวยทําใหแนใจเร่ืองความเหมาะสมของการใชทรัพยากรขององคกร
โดยการลดการสูญเสียของการรวบรวมการทํางานทั้งหมดเพ่ือใหไปในทิศทางที่องคกรตองการ 

2. การจัดการผลการปฏิบัติงานสามารถใชเปนเครื่องมือสําหรับการกระตุน สรางเสริมแรงบันดาล
ใจใหเกิดขึ้นภายในตนเอง เนื่องจากระบบการจัดการจะแสดงภาพท่ีชัดเจนเกี่ยวของกับ
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พนักงานวาส่ิงท่ีพวกเขาตองเขาไปมีสวนรวมและสงมอบใหกับหนวยงานและองคกร รวมถึง
องคกรใชเปนเครื่องมือในการสนับสนุนทรัพยากรตางๆ หรืออํานวยความสะดวกตางๆ ใหแก
พนักงานเพื่อใหสามารถสงมอบความสําเร็จ 

3. องคกรสามารถตรวจสอบติดตามการทํางานของพนักงานไดอยางใกลชิด ผานการตรวจสอบ
เปาหมายที่มอบหมายใหพนักงานแตละคนรับผิดชอบ โดยกระบวนการตรวจสอบติดตามยัง
ชวยใหผูบริหารหรือผูเกี่ยวของสามารถระบุชองวางความสามารถที่แทจริงกับความสามารถท่ี
องคกรตองการ และผลการปฏิบัติงานท่ีแทจริงกับผลการปฏิบัติงานท่ีองคกรคาดหวังไดอยาง
แมนยํา พรอมทั้งใชเปนขอมูลสําหรับการพิจารณาหาวิธีการแกไข ปรับปรุงและพัฒนาผลการ
ปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

4. การจัดการผลการปฏิบัติงานชวยองคกรในการผนึกประสานการตัดสินใจที่สําคัญของงานดาน
การจัดการทรัพยากรมนุษยไดอยางถูกตองแมนยําและเปนธรรม เชน การเลื่อนขั้นเล่ือน
ตําแหนง การลดข้ันลดตําแหนง การเพิ่มคาตอบแทน การโยกยายตําแหนง การพัฒนาและ
อบรม การวางแผนกําลังคน เปนตน 

5. การจัดการผลการปฏิบัติงานสามารถใชในการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
และองคกรสามารถใชในการวางแผนการดําเนินการและการจัดทํากลยุทธเพ่ือไดเปรียบหรือมี
สวนแบงทางตลาดเหนือคูแขงขันได 

6. การจัดการผลการปฏิบัติงานชวยใหองคกรสามารถสรางความเชื่อมั่นใหแกผูมีสวนไดสวนเสีย 
เนื่องจากระบบจะกําหนดเปาหมายและกระจายความรับผิดชอบใหกับพนักงานทุกคนทําให
โอกาสไดรับความสําเร็จสูงกวาการดําเนินงานที่ไมใชระบบการจัดการผลการปฏิบัติงาน 

ผูรับผิดชอบในการจัดการผลการปฏิบัติงาน 
บุคลากรในองคกรตางมีสวนเกี่ยวของและรับผิดชอบในการจัดการผลการปฏิบัติงาน ท่ัวไปองคกร

จะแบงระดับพนักงานและผูบริหารออกเปน 4 ระดับ ประกอบดวยผูบริหารระดับสูง ผูบริหารระดับกลาง 
ผูบริหารระดับตน และพนักงานระดับปฏิบัติการ โดยแตละระดับจะทําหนาท่ีแตกตางกันออกไปดัง
รายละเอียดตอไปนี้ 

ผูบริหารระดับสูง เปนบุคคลที่ทําหนาท่ีในการกําหนดทิศทาง เปาหมาย และกลยุทธขององคกร
อยางกวางๆ รวมถึงเปนบุคคลที่คอยสนับสนุนและสงเสริมดานทรัพยากรตางๆ อนุมัติ สั่งการใหทุกฝาย
ปฏิบัติงานหรือดําเนินงานไปในทิศทางท่ีองคกรตองการ 

ผูบริหารระดับกลาง เปนบุคคลท่ีทําหนาท่ีขับเคล่ือนหรือแปลทิศทางและเปาหมายที่ผูบริหาร
ระดับสูงกําหนดขึ้นมาสูแผนงานหรือโครงการท่ีชัดเจนมากย่ิงขึ้น เชนเดียวกันผูบริหารระดับกลางยังทํา
หนาท่ีสงเสริมทรัพยากรตางๆ ใหแกหนวยงานและบคุลากรสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

12



 
13 บทที่ 1 ภาพรวมการจัดการผลการปฏิบัติงาน 

ผูบริหารระดับตน เปนบุคคลท่ีทําหนาท่ีแปลงแผนงานหรือโครงการใหเปนแผนปฏิบัติงาน 
(Action Plan) ท้ังนี้แผนงานอาจถูกแปลงใหอยูในรายไตรมาส รายเดือน รายสัปดาห รายวัน หรือรายชั่วโมง
ก็ได ขึ้นอยูกับลักษณะงานที่รับผิดชอบ รวมท้ังทําหนาที่สงเสริมและพัฒนาผูใตบังคับบัญชาใหมีความรู
ความสามารถที่เพียงพอตอการปฏิบัติงาน ตลอดจนอํานวยความสะดวกและใหการสนับสนุนทรัพยากรตางๆ 
ในการปฏิบัติงาน และโอกาสที่พนักงานจะไดแสดงศักยภาพของพวกเขาอยางเต็มที่ 

 
รูปท่ี 1.1  ระดับของบุคลากรที่เกี่ยวของในการจัดการผลการปฏิบัติงาน 

พนักงานระดับปฏิบัติการ เปนบุคคลที่ทําหนาที่ปฏิบัติงานตามแผนงานที่ผูบริหารกําหนดขึ้น
ภายใตความรูความสามารถที่ตนเองมีอยู และแนวทางหรือวิธีการท่ีองคกรกําหนดขึ้น รวมถึงเปนบุคคลท่ีทํา
หนาท่ีในการใหขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับสภาพความเปนจริงในการปฏิบัติงานแกผูบริหารระดับตางๆ สําหรับ
ใชในการวางแผนการจัดการผลการปฏิบัติงานครั้งตอไป 

กระบวนการจัดการผลการปฏิบัติงาน 
การจัดการผลการปฏิบัติงานโดยทั่วไปมีลักษณะเดียวกับกระบวนการจัดการซึ่งประยุกตใชจาก

แนวคิดกระบวนการจัดการคุณภาพของ William Deming ท่ีประกอบดวยกิจกรรมพ้ืนฐาน 4 ขั้นตอน ไดแก 
วางแผน (Plan) ซึ่งเปนการตัดสินใจวาจะทําอะไรและอยางไร การดําเนินการ (Do) เปนการปฏิบัติงานตาม
แผนการหรือส่ิงท่ีตัดสินใจวาจะทําอยางไร  การตรวจสอบ (Check) เปนการตรวจสอบอยางตอเนื่องเกี่ยวกับ
ส่ิงท่ีไดดําเนินการวาสําเร็จลุลวงหรือไมตามแผนการที่ไดกําหนดไวในขั้นตอนแรก และการดําเนินการแกไข
ปรับปรุง (Act) เปนการพิจารณาถึงแนวทางแกไขท่ีคนพบจากการตรวจสอบวา จะสามารถบรรลุผลสําเร็จ
ตามท่ีไดวางแผนอยางไร  พรอมท้ังหาแนวทางดําเนินการหรือวิธีการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ตอไป  

Na-Nan (2016) ไดทําการสรุปและสังเคราะหแนวคิดและกระบวนการจัดการผลการปฏิบัติงาน
ตีพิมพเผยแพร โดยไดแบงขั้นตอนการจัดการผลการปฏิบัติงานออกเปน 5 ขั้นตอนหลัก ไดแก การวางแผน
ผลการปฏิบัติงาน การดําเนินตามแผนผลการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การทบทวนผลการ

ผูบริหาร
ระดับสูง

ผูบริหารระดับกลาง

ผูบริหารระดับตน

พนักงานระดับปฏิบัติการ
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14 การจัดการผลการปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงาน และการนําผลไปใชพัฒนาและประโยชนดานอ่ืน โดยนําเสนอบทความวิชาการเก่ียวกับรูปแบบ
การจัดการผลการปฏิบัติงาน ตลอดจน Na-Nan and Chaiprasit (2016) นํารูปแบบดังกลาวไปทําการวิจัย
เชิงสํารวจและสัมภาษณผูประกอบการและผูเกี่ยวของดานการจัดการผลการปฏิบัติงานกับกลุมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมท่ีมีการเจริญเติบโตสูง (SMEs High Growth Sectors) และกลุมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมท่ีมีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจไทย (High Impact Sectors) ผลการศึกษา พบวา การ
จัดการผลการปฏิบัติงานของกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมดําเนินตามรูปแบบขางตน โดยแตละ
ขั้นตอนมีรายละเอียดดังนี้ 

ขั้นตอนท่ี 1: การวางแผนผลการปฏิบตัิงาน  
ขั้นแรกในกระบวนการจัดการผลการปฏิบัติงานมีส่ิงสําคัญและจําเปนที่ตองดําเนินการกอนอยู 2 

ประการ กอนระบบการจัดการผลการปฏิบัติงานจะเริ่มขึ้น ไดแก 1) ความรูเกี่ยวกับภารกิจขององคกร 
(Organization’s Mission) และเปาหมายกลยุทธ (Strategic Goals) และ 2) ความรูเกี่ยวกับงานท่ีจะจัดการ 
หากองคกรขาดความชัดเจนในสิ่งที่องคกรตองการเปนหรือไมแสดงถึงความสัมพันธระหวางภารกิจองคกร
และกลยุทธของของแตละหนวยงานจะทําใหยากตอพนักงานวาจะทําใหอยางไรและจะชวยใหองคกร
ดําเนินงานสําเร็จตามเปาหมายที่คาดหวังอยางไร นอกจากนั้นขั้นตอนการวางแผนผลการปฏิบัติงานยังเปน
ขั้นตอนที่ผูบริหารจําเปนตองกําหนดความรู ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติ เปนตน ท่ีพนักงานจะตองมี
สําหรับระบบการจัดการผลการปฏิบัติงาน โดยท่ัวไปในทางปฏิบัติงานจะพบวาชวงของการเร่ิมตนในแตละ
วงจรของผลการปฏิบัติงาน ผูบริหารและพนักงานจะทําการอภิปรายและตกลงรวมกันเกี่ยวกับส่ิงท่ี
จําเปนตองปฏิบัติงานและแนวทางที่ควรปฏิบัติงานเพ่ือใหงานบรรลุผลสําเร็จ โดยการวางแผนผลการ
ปฏิบัติงานในสวนนี้จะทําการอธิบายใน 3 ประเด็นหลัก ไดแก ผลลัพธ (Results) พฤติกรรม (Behaviors) 
และแผนการพัฒนา (Development Plan) ซึ่งแตละประเด็นมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ผลลัพธ (Results) เปนส่ิงท่ีระบุวาพนักงานจําเปนตองทําอะไรเพ่ือใหผลลัพธบรรลุผล การ
พิจารณาผลลัพธจําเปนตองพิจารณาภาระความรับผิดชอบหลัก (Key Accountabilities) หรือขอบเขตของ
งานที่พนักงานแตละคนตองรับผิดชอบตามท่ีไดรับมอบหมายหรือความคาดหวังขององคกร ดังนั้นภาระ
ความรับผิดชอบแตละงานจําเปนตองระบุวัตถุประสงคท่ีพนักงานจะตองดําเนินการใหประสบความสําเร็จ
อยางชัดเจน เนื่องจากการระบุจะชวยใหการวัดผลการปฏิบัติงานเกิดขึ้นจริง รวมถึงการกําหนดมาตรฐาน
ผลการปฏิบัติงานในแตละภาระหนาที่ ซึ่งเปนขอมูลที่กําหนดระดับการยอมรับและไมยอมรับผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน เชน คุณภาพ ปริมาณ ตนทุน และระยะเวลา เปนตน  

พฤติกรรม (Behaviors) เปนการกําหนดพฤติกรรมใหพนักงานแสดงออกซึ่งจะชวยใหพนักงาน
สามารถเสริมสรางศักยภาพของตนเองใหสูงยิ่งขึ้นหรือสามารถปฏิบัติงานท่ีมีความยาก แรงกดดัน และ
ซับซอนได ภายใตการแสดงพฤติกรรมที่องคกรและผูบริหารเห็นวามีความสําคัญและจําเปนสําหรับการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน ดังนั้นแนวคิดการวัดพฤติกรรมของพนักงานจึงเปนสวนหน่ึงของการจัดการผลการ
ปฏิบัติงานดวย โดยการวัดพฤติกรรมการปฏิบัติงานสามารถวัดไดจากกลุมของความรู (Knowledge) ทักษะ 
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15 บทที่ 1 ภาพรวมการจัดการผลการปฏิบัติงาน 

(Skills) และคุณลักษณะของบุคคล (Attitude) ท่ีถูกกําหนดขึ้นและเกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน และผลลัพธให
ประสบความสําเร็จ 

การวางแผนผลการ
ปฏิบัติงาน

การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน

การดําเนินตามแผนผลการ
ปฏิบัติงาน

การทบทวนผลการ
ปฏิบัติงาน

การนําผลไปใชพัฒนาและ
ประโยชนดานอื่น 

Plan

Do

Check

Act

 
รูปท่ี 1.2  วงจรเปรียบเทียบการจัดการผลการปฏิบัติงานกับวงจรคุณภาพ 

ท่ีมา: จาก Performance management System of SMEs in Thailand, by Na-Nan, K. (2016), International Journal of 
Economic Research, 13(4), 1641-1658. 

แผนการพัฒนา (Development Plan) เปนอีกหนึ่งขั้นตอนที่มีความสําคัญอยางมากกอนระบบ
การจัดการผลการปฏิบัติงานจะเริ่มตนขึ้น แผนการพัฒนาเปนการตกลงรวมกันระหวางผูบริหารและพนักงาน
เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาความรูและความสามารถท่ีจําเปนเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานประสบความสําเร็จ
ตามที่คาดหวัง โดยทั่วไปแผนพัฒนาจะรวมทั้งผลลัพธและพฤติกรรมอยูในแผนดวย โดยแผนพัฒนาจะบอก
ถึงแนวทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับจุดแข็งและขอบเขตที่พนักงานจําเปนตองพัฒนาใหดียิ่งขึ้น ในขณะเดียวกัน
แผนการพัฒนายังรวมถึงแผนที่จะปองกันและแกไขสวนที่เปนจุดออนในการปฏิบัติงานของพนักงานให
กลายเปนจุดแข็งท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตดวย   

ขั้นตอนท่ี 2: การดําเนนิตามแผนผลการปฏิบัติงาน  
การดําเนินแผนตามผลการปฏิบัติงานเปนการกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบ การมอบหมายความ

รับผิดชอบ การสรางการมีสวนของพนักงานตอการดําเนินงานตามเปาหมายที่องคกรกําหนดขึ้น ผานการ
ติดตอส่ือสารแบบสองทาง การติดตามพฤติกรรม การใหขอมูลยอนกลับ การจัดสรรทรัพยากรที่จําเปนใน
การปฏิบัติงาน รวมถึงการกระตุน สนับสนุน และสงเสริมพฤติกรรมของพนักงานใหปฏิบัติงานตามขอบเขต
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16 การจัดการผลการปฏิบัติงาน

ความรับผิดชอบในใบพรรณนาลักษณะงาน มาตรฐานการปฏิบัติงาน ซึ่งการจะดําเนินการตามแผนใหไดรับ
ความสําเร็จจําเปนตองทําใหบุคลากรทุกฝายที่เกี่ยวของเกิดความเขาใจอยางชัดเจนเกี่ยวกับภารกิจ กลยุทธ 
วัตถุประสงค และเปาหมายของผลลัพธท่ีองคกรตองการ  

ขั้นตอนท่ี 3: การประเมินผลการปฏิบตัิงาน  
ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานผูบริหารและพนักงานจะมีหนาท่ีรับผิดชอบรวมกันสําหรับ

การประเมินผลในขอบเขตของผลลัพธท่ีไดปฏิบัติงานและพฤติกรรมท่ีไดแสดงออกมา โดยแหลงขอมูลท้ัง
สองอาจมาจากแหลงตางๆ ขององคกร เชน เพ่ือนรวมงาน ผูใตบังคับบัญชา ลูกคา หรือผูเกี่ยวของ เปนตน 
องคกรท่ัวไปนิยมใชการแหลงขอมูลจากผูบังคับบัญชาโดยตรงของพนักงานในการใหขอมูลท้ังสองประเภท
เพ่ือเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงวาบรรลุเปาหมาย วัตถุประสงคท่ีองคกรคาดหวังหรือไม จะ
เห็นไดวาในขั้นตอนนี้ผูบริหารและพนักงานตางมีความสําคัญในกระบวนการประเมินผลอยางมาก เนื่องจาก
รูปแบบการประเมินสวนใหญเปนการประเมินผลโดยผูบังคับบัญชาและการประเมินผลตนเองของพนักงาน
ซึ่งนับวาเปนการชวยลดขอผิดพลาดหรืออคติท่ีอาจเกิดขึ้นจากฝายใดฝายหนึ่งไดระดับหนึ่ง ขอมูลที่ไดจะ
เปนประโยชนอยางมากในการดําเนินงานในขั้นตอไป หรือขอมูลท่ีไดสามารถนําไปใชในการวางแผน
ปรับปรุงผลการปฏิบัติงานในอนาคตใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

ขั้นตอนท่ี 4: การทบทวนผลการปฏิบตัิงาน  
การทบทวนผลการปฏิบัติงานเปนขั้นตอนการพบปะระหวางผูบริหารและพนักงานเพื่อทําการ

ทบทวนสิ่งที่พวกเขาประเมินผลหรือเรียกกวาการอภิปรายผลการปฏิบัติงานรวมกัน ซึ่งมีความสําคัญมาก
เนื่องจากเปนการแจงผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมท่ีพนักงานไดแสดงออกในสายตาของผูบริหารแก
พนักงานทราบวามีชองวางหรือเกินมาตรฐานท่ีกําหนดหรือไม อยางไรก็ตามการอภิปรายผลการปฏิบัติงาน
รวมกันตองพึงระวังใหมาก เนื่องจากผูบริหารสวนใหญไมสามารถจัดเตรียมขอมูลยอนกลับผลการปฏิบัติงาน
ท่ีเพียงพอและขาดความนาเชื่อถือในสายตาของพนักงาน (Brown, Hyatt, & Benson, 2010) ดังนั้นการจัด
ใหไดรับการพัฒนาและฝกอบรมเพื่อใหเกิดความรูความเขาใจและทักษะที่จําเปนสําหรับการไดมาซึ่งขอมูล
ผลการปฏิบัติงานที่เพียงพอและการใหขอมูลยอนกลับที่มีประสิทธิภาพจะชวยปรับปรุงผลการปฏิบัติงานและ
สรางความพึงพอใจแกพนักงานอยางมาก  

ข้ันตอนที่ 5: การนําผลไปใชพัฒนาและประโยชนดานอ่ืน 
การนําผลการปฏิบัติงานใชประโยชนเปนขั้นตอนสุดทายของกระบวนการจัดการผลการปฏิบัติงาน 

ซึ่งเปนการระบุสวนประกอบของผลการปฏิบัติงานท่ีเกิดขึ้น และการนําขอมูลจากขั้นตอนตางๆ ขางตนมาใช
ในการประกอบพิจารณาวิเคราะหและตัดสินใจเพ่ือดําเนินการในการจัดการผลการปฏิบัติงานถัดไป 
ตัวอยางเชน เปาหมายบางประเภทอาจกําหนดไมสมเหตุสมผลหรือไมสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจสังคม
สงผลใหผูปฏิบัติงานไมมีความพยายามหรือเปาหมายไมมีความทาทายและไมสามารถปฏิบัติตามท่ีองคกร
กําหนดขึ้น กระบวนการจัดการผลการปฏิบัติงานไมไดส้ินสุดลงดวยการฟนฟู แตขอมูลที่ไดจะถูกนําไปใชใน
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การปรับปรุงหรือพัฒนาในรอบการจัดการผลการปฏิบัติงานถัดไปซ่ึงผูเกี่ยวของจําเปนตองอภิปรายรวมกัน
เกี่ยวกับส่ิงที่เปนขอดี ขอดอย และแนวทางการแกไขปรับปรุงเพื่อใหสอดคลองภารกิจ กลยุทธ และ
ความสามารถของบุคลากร ตลอดจนสภาพแวดลอมในการดําเนินงานขององคกร เนื่องจากการเปล่ียนแปลง
ท่ีเกิดขึ้นอยางรวดเร็วสงผลใหตองดําเนินการปรับเปล่ียนเพ่ือใหเกิดความยืดหยุนในการดําเนินงาน 

สรุป 
การจัดการผลการปฏิบัติงานเปนอีกหน่ึงหนาท่ีสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีผูบริหาร

จําเปนตองใหความสนใจอยางมากตอภารกิจดานนี้ เนื่องจากการจัดการผลการปฏิบัติงานทําใหองคกรและ
ผูเกี่ยวของเขาถึงหรือรับรูผลการปฏิบัติงานของพนักงาน และสามารถใชเปนขอมูลสําหรับการพัฒนาผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานใหมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นไป เนื้อหาในบทนี้เปนการนําเสนอถึงภาพรวมของการ
จัดการผลการปฏิบัติงานขององคกร โดยแสดงใหเห็นถึงความจําเปนที่องคกรตองมีการจัดการผลการ
ปฏิบัติงาน เนื่องจากสภาพแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลงไปทั้งภายในและภายนอกองคกรลวนเปนปจจัยท่ีผูบริหาร
จําเปนตองใหความใสใจและนํามาพิจารณา รวมถึงที่มาของการจัดการผลการปฏิบัติงานที่มีวิวัฒนาการ
ยาวนานจากการจัดการเชิงวิทยาศาสตรจนถึงปจจุบันที่มีรูปแบบเฉพาะและสามารถพัฒนาขีดความสามารถ
ของพนักงานใหสามารถสงมอบสินคาและบริการตามความตองการของลูกคาไดอยางมีคุณภาพ ท้ังนี้การ
จัดการผลการปฏิบัติงานมีวัตถุประสงคเฉพาะท่ีสามารถแบงออกเปนวัตถุประสงคดานกลยุทธ ดานการ
บริหาร ดานการติดตอการส่ือสาร ดานการพัฒนา ดานการธํารงรักษาองคกร และดานเอกสาร ซึ่งการ
ดําเนินการดังกลาวสงผลใหเกิดประโยชนของการจัดการผลการปฏิบัติงานสามารถนําไปประยุกตใชในงาน
ดานทรัพยากรมนุษยอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นการจัดการผลการปฏิบัติงานจะดําเนินการไดนั้น
จําเปนตองกําหนดผูรับผิดชอบอยางชัดเจน โดยผูรับผิดชอบในการจัดการผลการปฏิบัติงานสามารถแบง
ออกเปน ผูบริหารระดับสูง ผูบริหารระดับกลาง ผูบริหารระดับตน และพนักงาน ท่ีทุกคนลวนมีบทบาทและ
หนาท่ีสําคัญท่ีจะชวยกันดําเนินตามกระบวนการจัดการผลการปฏิบัติงานท่ีประกอบดวย 5 ขั้นตอนสําคัญ 
ไดแก การวางแผนผลการปฏิบัติงาน การดําเนินตามแผนผลการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
การทบทวนผลการปฏิบัติงาน และการนําผลไปใชพัฒนาและประโยชนดานอื่นๆ 
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1. อภิปรายประวัติของการจัดการผลการปฏิบัติงานวามีวิวัฒนาการเปนอยางไร  แตละยุคมีจุดเดนและ

จุดดอยอยางไร รวมถึงวิวัฒนาการแตละยุคมีอิทธิพลตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางไร 

2. อธิบายแนวคิดวงจรการจัดการผลการปฏิบัติงานวาสามารถประยุกตใชในการปฏิบัติงานอยางไร และ
ดําเนินการใหมีลักษณะของวงจรที่ตอเนื่อง 

3. ทานคิดวาการจัดการผลการปฏิบัติงานเปนเคร่ืองมือการจัดการชนิดหนึ่งหรือไม ท่ีทําใหองคกรสามารถ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงาน จงอภิปรายพรอมใหเหตุผล 

4. จงอภิปรายความสัมพันธระหวางการพัฒนาทรัพยากรมนุษยกับการจัดการผลการปฏิบัติงานวามี
ลักษณะอยางไร พรอมท้ังบอกถึงความจําเปนและความสําคัญดังกลาว 

5. ทานคิดวาความจําเปนที่องคกรตองมีการจัดการผลการปฏิบัติงานมีเหตุผลและความสําคัญอยางไร 

6. จงอธิบายวัตถุประสงคของการจัดการผลการปฏิบัติงานท่ีองคกรตองมีการประยุกตใชแนวคิดดังกลาว
ในการดําเนินงาน 

7. จงอธิบายถึงเปาหมายของการจัดการผลการปฏิบัติงานที่องคกรนํามาประยุกตใช 

8. จงบอกถึงประโยชนของการจัดการผลการปฏิบัติงานที่องคกรนํามาประยุกตใชในการดําเนินงานในยุค
การเปล่ียนที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว 

9. ผูรับผิดชอบในการจัดการผลการปฏิบัติงานมีกี่ระดับ และแตระดับมีบทบาทและความรับผิดชอบในเรื่อง
ใดบาง 

10. จงอธิบายกระบวนการจัดการผลการปฏิบัติงานท่ีองคกรสามารถนํามาประยุกตใชไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
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