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หนั ง สื อ "การจั ด การผลการปฏิ บั ติ ง าน" หรื อ ใช ชื่ อ ในภาษาอั ง กฤษว า "Performance
Management" ซึ่งเขียนโดย ผูชวยศาสตราจารย ดร. กลาหาญ ณ นาน ที่อยูในมือของทานในขณะนี้ ถือได
วาเปนหนังสือที่มีคุณภาพสูงเลมหนึ่งซึ่งออกมาทันเวลากับความตองการของสังคมไทยทั้งในภาควิชาการ
และภาคปฏิบัติอยางเหมาะสม
การบริหารหรือการจัดการผลการปฏิบัติงานของพนักงานนั้นถือวาเปนกิจกรรมที่สามารถนําไปใช
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 แตที่สําคัญที่สุด
ที่เปนจุดเดนก็คือการใชในการปอนกลับขอมูลผลการปฏิบัติงานใหพนักงานและผูบริหารไดรับทราบในทันที
ซึ่ ง ช ว ยให พ นั ก งานและผู บ ริ ห ารได ต ระหนั ก ถึ ง ความจํ า เป น ที่ จ ะต อ งแก ไ ขป ญ หาเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานใหดีขึ้นไดทันทวงทีโดยผานการฝกอบรมพนักงาน (Training) การพัฒนาพนักงาน
(Development) และการพัฒ นาองคก าร (Organization Development) เพราะในการจั ด การผลการ
ปฏิบัติงานนั้นเปนการบริหารเชิงยุทธศาสตร ที่จะตัองมีการติดตามผลอยางใกลชิดทุกวัน และมีการสรุปผล
ตามชวงเวลาที่กําหนด เชน ทุกวัน ทุกสัปดาห ทุกเดือน ทุกไตรมาส ทุกครึ่งป และสุดทายนํามาสรุปรวม
เปนผลการปฏิบัติงานประจําป เมื่อพบปญหาก็สามารถแกไขปรับปรุงไดอยางทันกาลตามที่จําเปนโดยผาน
กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
สวนการใชการจัดการผลการปฏิบัติงานในงานดานพนักงานสัมพันธนั้นก็ใชไดหลายสวนเชนกัน
แตที่สําคัญก็คือ การใหพนักงานเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจทั้งในระดับปฏิบัติ (Involvement) และระดับ
นโยบาย (Participation) เชน การรวมกําหนดเปาหมายการปฏิบัติงาน การรับทราบและหารือผลการ
ปฏิบัติงาน การพัฒนาผลการปฏิบัติงานของตนใหดีขึ้นตามมาตรฐานหรือเกินกวามาตรฐาน หรือการเจรจา
ตอรอง (Collective Bargaining) เกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติงานและการกําหนดกฎเกณฑและวิธีการ
ดําเนินงานและการจัดสรรผลตอบแทนจากผลการปฏิบัตงิ าน โดยจัดทําเปนสัญญาขอตกลงรวม (Collective
Agreement) โดยสหภาพแรงงาน เปนตน

(3)

(4) การจัดการผลการปฏิบัติงาน
(4)

สําหรับการนําการจัดการผลการปฏิบัติงานไปใชในการจัดการทรัพยากรมนุษยนั้นก็สามารถใชได
หลายสวน แตที่สําคัญก็คือการนําไปใชในการจูงใจทั้งทางบวกและทางลบ เชน การจัดสรรผลตอบแทนตางๆ
รวมทั้งการปรับคาจางประจําป (Annual Wage Increase) การจายโบนัส (Bonus) การจายเงินปนผลกําไร
(Profit Sharing) เปนตน
ในอดีตการดําเนินการเกี่ยวกับผลงานนั้นกระทําไมครบวงจร กลาวคือ มีเพียงการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน (Performance Evaluation, Performance Appraisal, Performance Assessment) ซึ่งดําเนินการ
ประเมินโดยนําเอางานในหนาที่ (Job Description) เปนตัวตั้ง แลวกําหนดมาตรฐานขึ้นมา แลวจัดทํา
เครื่องมือคือแบบประเมินผลงานขึ้นมาทําการประเมิน ซึ่งสวนมากเปนการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป
เปนการมองยอนหลังยอนอดีตซึ่งเวลาผานพนไปนาน แมวาบางหนวยงานจะมีการประเมินปละสองครั้งหรือ
สี่ครั้งแลวนําผลมารวมพิจารณา แตก็เปนการพิจารณาอดีต ไมใชปจจุบัน การแกไขปญหาผลการปฏิบัติงาน
จึงไมทันกับความจําเปน นอกจากนี้การประเมินผลการปฏิบัติงานแบบนี้เปนการวัดผลงานรายบุคคลและ
ไมมีการเชื่อมโยงกับเปาหมายและยุทธศาสตรขององคการ ทําใหไมสามารถวัดและประเมินไดวาผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานมีสวนชวยในผลสําเร็จหรือความลมเหลวขององคการเพียงใด และที่สําคัญยิ่งก็คือ
การนําผลไปใชนั้นมักจะนําไปใชเพื่อจัดสรรผลตอบแทนเปนหลัก ทั้งๆ ที่ไมสามารถชี้วัดไดวาพนักงานมี
สวนชวยในผลสําเร็จขององคการหรือไม เพียงใด เปนการใชวิธีการเหมาหรือทึกทัก (Assume) เอาเอง ซึ่ง
อาจทําใหเกิดความไมเปนธรรมตามหลักสําคัญในการดําเนินงานดานทรัพยากรมนุษย สวนการนําไปใช
ดานอื่นๆ เชน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย หรือการพนักงานสัมพันธนั้นมีนอย และมักจะไมทันตอเหตุการณ
เพราะเปนการนําเอาอดีตมาใชกับสถานการณปจจุบัน
การจัดการผลการปฏิบัติงานจึงถือไดวาเปนความกาวหนาของงานดานทรัพยากรมนุษยขึ้นมาอีก
ระดับหนึ่ง ซึ่งเปนการบริหารเชิงยุทธศาสตรและเปนการบริหารแบบมีสวนรวม ทั้งนี้ไดมีการนําเอาเปาหมาย
รวมขององคการ (Organizational Objectives) และยุทธศาสตรขององคการ (Organizational Strategies)
เปนตัวตั้ง แลวไลมาสูเปาหมายและยุทธศาสตรของสายงาน (Functional) ฝายงาน (Department) แผนก
งาน (Section) หนวยงาน (Unit) มาจนถึงเปาหมายและยุทธศาสตรของงาน (Job) ของพนักงานรายบุคคล
ที่จะตองปฏิบัติโดยเชื่อมโยงกับเปาหมายไลขึ้นไปหรือไลลงมา อันมีทั้งลักษณะจากบนลงลาง (Top Down)
และจากลางขึ้นบน (Bottom Up) และยังมีการเชื่อมโยงกันระหวางสายงาน ฝายงาน แผนกงาน หนวยงาน
และงานโดยพนักงานแตละคนอีกดวย โดยวิธีการเชิงยุทธศาสตรนึ้จึงทําใหสามารถกําหนดตัวชี้วัดผลงานที่
ชัดเจนไดทุกระดับอยางเปนรูปธรรม และเชื่อมโยงเขากับผลสําเร็จหรือความลมเหลวของงานขององคการใน
ภาพรวมได ระบบการจัดการผลการปฏิบัติงานจึงเปนสิ่งจําเปนสําหรับทุกองคการและเปนสิ่งที่ผูบริหารทุก
ระดับทุกฝายจะตองเรียนรูและสามารถนําไปใชปฏิบัติใหบังเกิดผลได ทั้งนึ้ฝายทรัพยากรมนุษยจะทําหนาที่
เป น ศู น ย ก ลางในการปฏิ บั ติ ภ ายใต ก ารยอมรั บ สนั บ สนุ น จากผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง สุ ด ขององค ก าร (Top
Management) และความรวมมือของผูบริหาร ผูจัดการ หัวหนางานทุกระดับ ทุกฝาย พนักงานและสหภาพ
แรงงาน ดวยความตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปนดังกลาวนี้จึงจะชวยใหการนําเอาระบบการจัดการ
ผลการปฏิบัติงานไปใชในองคการไดสําเร็จ
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หากกลาวถึงผูเขียนหนังสือเลมนี้โดยสวนตัวของผมแลวเห็นวา ผูเขียนคือ ผูชวยศาสตราจารย ดร.
กลาหาญ ณ นาน นั้นเปนบุคคลผูเปนกัลยาณมิตร และเปนศิษยที่มีกตัญุตาสูงมาก มีความตั้งใจเด็ดเดี่ยว
แนวแนที่จะมีสวนชวยในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและงานวิชาการ เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษยของไทย
และของโลกให มี คุ ณ ภาพสู ง ขึ้น โดยผมเห็น ว า ได ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ ข องดุ ษ ฎีบั ณ ฑิ ต คื อ เป น ผูส อน ผู วิ จั ย ผู
เผยแพรความรู หรือเรียกโดยรวมวาเปนนักวิจัยมืออาชีพเต็มตัว (Fully Professional Researcher) (Phillips
& Pugh, 1994) ไดอยางครบถวนและตอเนื่องดวยดีทั้งเจ็ดประการตามที่ 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). การเขียนหนังสือเลมนี้ก็เปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติหนาที่ดุษฎีบัณฑิตดังกลาวขางตน
ผมจึงใครขอแสดงความยินดีและชื่นชมมา ณ โอกาสนึ้ และขออํานวยอวยพรใหประสบความสําเร็จ
อยางสูงสุดในชีวิต การงาน ครอบครัว เปนดุษฎีบัณฑิตผูทรงคุณวุฒิและคุณธรรม เปนกําลังสําคัญในการที่
จะชวยพัฒนาประเทศไทยใหเจริญกาวหนาอยางยั่งยืนสืบตอไป
ดวยความปรารถนาดีอยางยิ่ง
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คํานิยม

โดย
พลโทคธายุทธ เสาวคนธ
เจากรมกําลังพลทหารบก

จากการเปลี่ยนแปลงปจ จัยแวดลอมทางสังคมในปจจุบัน ทําใหทุกองคการในสังคมทั้งภาครัฐ
ภาคธุรกิจ เอกชน จะตอ งปรับตัวอยูตลอดเวลา ดานองคการภาครัฐ จะเห็น ไดจ ากการที่รัฐบาลได ออก
พระราชกฤษฎีกาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการ
ไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๑ ซึ่งสาระโดยสรุป คือ มุงเนนใหองคการภาครัฐปรับปรุงพัฒนาองค การและ
ประสิทธิภาพการทํางาน โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งยกระดับองคการสูงองคการที่มีขีดสมรรถนะสูง
(Hight Performance Organization) และการที่องคการพัฒนาและยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการ
เพื่อเปนองคการที่มีขีดสมรรถนะสูงไดนั้น กลไกสําคัญประการหนึ่งในการขับเคลื่อนนอกเหนือจากการ
บริหารงานในลักษณะของการบูรณาการความคาดหวัง ความตองการของผูที่มีสวนไดสวนเสียกับองคกรแลว
ก็ คื อ การบริ ห ารจั ด การผลงานปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรในองค ก าร ซึ่ ง เป น ที่ ย อมรั บ โดยทั่ ว กั น ว า เป น
ทรัพยากรที่มีคาที่สุดของทุกองคการ
หนังสือ "การจัดการผลการปฏิบัติงาน" หรือใชชื่อภาษาอังกฤษวา "Performance Management"
ซึ่งเขียนโดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.กลาหาญ ณ นาน นี้ ถือวาเปนหนังสื อที่ดีและสอดคลองกับความ
ตอ งการของสังคม ณ ป จ จุบั น จึง เหมาะสมที่อ งคการทั้ง ภาครัฐ ภาคธุรกิจ เอกชน จะไดศึก ษา และนํ า
หลักการ วิธีการจากหนังสือเลมนี้ ไปประยุกตใชในการพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน ซึ่งกองทัพบก
เอง ผูบัญชาการทหารบกไดมีนโยบายชัดเจนเรื่องการพัฒนาขีดความสามารถของกําลังพลใหมีความพรอม
รบ ..... ในหวง 3 ปที่ผานมา ทางกรมกําลังพลทหารบกไดริเริ่มนําระบบสมรรถนะมาใชในบริหารจัดการและ
การพัฒ นากํา ลังพล ควบคูกับไดดําเนินการพัฒนาปรับปรุงระบบการประเมิน ผลการปฏิบัติงาน หรือที่
เรียกวา "การประเมินคา" มาอยางตอเนื่อง เทาที่ผมไดศึกษาหนังสือเลมนี้ ผมคิดวาองคความรูจากหนังสือ
มีเนื้อหาดีมาก อานงา ย กองทัพบกนาจะนํามาเปนแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะกําลังพล และระบบ
บริหารผลการปฏิบัติของกําลังพลใหมีประสิทธิภาพได
ผมจึงใครขอแสดงความยินดีและชื่นชมมา ณ โอกาสนี้ และขออํานวยพรใหประสบความสําเร็จ
อยางสูงสุดในชีวิต การงาน ครอบครัว เปนดุษฎีบัณฑิตผูทรงคุณวุฒิและคุณธรรม ตลอดจนเปนกําลังสําคัญ
ในการที่จะชวยพัฒนาประเทศชาติใหเจริญกาวหนาอยางยั่งยืนตอไป
พลโท
(คธายุทธ เสาวคนธ)

(7)

คํานํา

ปจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางดานสภาพแวดลอม วัฒนธรรม สังคม เทคโนโลยี เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว
รวมทั้งการแขงขันทางธุรกิจที่มีค วามรุนแรงขึ้นทุกขณะ การไดมาซึ่งความสํ าเร็จตามวัตถุประสงคหรือ
เปาหมายที่กําหนดไว องคกรหรือผูเกี่ยวของตองหากลยุทธและวิธีการในการพัฒนาระบบ กระบวนการ
ดําเนินงานและทรัพยากรมนุษยใหมีประสิทธิภาพและศักยภาพในการดําเนินงานตามที่องคกรคาดหวังและ
สามารถรองรับหรือปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ดังนั้นการจัดการผลการปฏิบัติงาน หรือที่รูจัก
กันดีในชื่อ Performance Management จึงมีความสําคัญอยางมากและจําเปนอยางยิ่งในการบริหารจัดการ
องคกรในปจจุบัน
การจัดการผลการปฏิบัติงานเปนเครื่องมือสําคัญทางการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ขององคกร และไดรับความนิยมจากองคกรสําหรับการประยุกตใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
และพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหกลายเปนทุนทางปญญาที่สําคัญขององคกรอยางยั่งยืนตอไป
หนังสือ “การจัดการผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)” เลมนี้ มุงที่จะนําเสนอ
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการจัดการผลการปฏิบัติงานที่มีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมถึง
วัตถุประสงคและความหมายของการจัดการผลการปฏิบัติงาน วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน การกําหนด
มาตรฐานระดับองคกร ฝาย และบุคคล ปญหาและแนวทางแกไขการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการนํา
ผลการปฏิบัติง านไปเชื่อ มโยงและผนึก ประสาน (Cascading and Alignment) ไปในทิศ ทางเดีย วกัน
กับเปาหมายและกลยุทธธุรกิจ ดวยกระบวนการวางแผนงาน (Performance Planning) การปฏิบัติการให
บรรลุผล (Performance Execution) การพัฒนางาน (Performance Development) การใหขอมูลยอนกลับ
เพื่อปรับปรุงงาน (Assessment and Feed Back) อันนําไปสูการเปนองคกรที่มุงสูความสําเร็จ
ความสําเร็จของการเขียนหนังสือเลมนี้เกิดขึ้นจากการรวบรวมประสบการณดานการพัฒนาและ
ฝกอบรม ในฐานะที่ปรึกษาและวิทยากรดานการจัดการผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใน
บริษัทตางๆ ทําใหไดรับประสบการณตรงซึ่งชวยใหผูเขียนมีความเขาใจแนวทางการดําเนินการจัดการผล
การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และมีมุมมองตอปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการจัดการผลการปฏิบัติงาน
ตลอดจนในฐานะอาจารยผูสอนในรายวิชาการประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดการผลการปฏิบัติงาน และ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่มีนักศึกษาทั้งปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ทั้งภาครัฐและเอกชน
รวมแลกเปลี่ยนและเสนอความคิดเห็นที่เปนประโยชนตอการเรียบเรียงตําราเลมนี้ขึ้นอยางมาก
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(10) การจัดการผลการปฏิบัติงาน
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ทายที่สุดผูเขียนขอขอบคุณ ผูบริหารระดับสูง และผูบริหารคณะบริหารธุรกิจ ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่สงเสริมสนับสนุนใหผูนิพนธสรางสรรคผลงานฉบับนี้ออกมาจนสําเร็จลุลวง
รวมทั้งผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่จัดโครงการสรางสรรค
กระตุนใหเกิดแรงจูงใจในการผลิตผลงานฉบับนี้ขึ้น และที่สําคัญที่ขาดไมไดขอขอบคุณ “คุณพอ” ที่สละเวลา
ตรวจทานคําผิดและสนับสนุนและใหกําลังใจในระหวางสรางสรรคผลงานและตลอดชีวิตที่ผานมา
หากมีขอแนะนําหรือชี้แนะสําหรับแกไขขอบกพรองของหนังสือเลมนี้ ผูเขียนขอนอมรับคําติชม
และขอเสนอแนะเพื่อที่จะไดนําไปพัฒนาใหเกิดความทันสมัยตอเหตุการณในปจจุบันตอไป โดยสามารถ
ติดตอไดที่ khahan_n@rmutt.ac.th

ผศ.ดร. กลาหาญ ณ นาน
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บทนํา
การจัดการผลการปฏิบัติงานเปนแนวคิดและแนวทางการจัดการที่ถูกพิจารณานํามาปฏิบัติงานและ
ใหความสําคัญอยางแพรหลายในอุตสาหกรรมตางๆ รวมถึงนํามาพิจารณาประยุกตใชสําหรับกําหนดกลยุทธ
เพื่อการจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหองคกรสามารถแขงขันอยางไดเปรียบในอุตสาหกรรมและ
สามารถดําเนินงานอยางยั่งยืน แนวคิดพื้นฐานของการจัดการผลการปฏิบัติงานมักมุงเนนที่ความเที่ยงตรง
ของการตัดสินใจออกแบบคาตอบแทนและใชเปนแนวทางในการวัดผลการปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อ
พิ จ ารณาการเลื่ อ นขั้ น ตํ า แหน ง ลดตํ า แหน ง การโอนย า ย เป น ต น จากการตระหนั ก ความสํ า คั ญ ของ
ทรัพยากรมนุษยที่มีความสําคัญอยางมากตอการเปนตัวขับเคลื่อนใหองคกรมีการดําเนินงานที่ยั่งยืนและ
บรรลุผลสําเร็จอยางดีเยี่ยม ทําใหมุมมองของการจัดการผลการปฏิบัติงานเปลี่ยนแปลงไป ปจจุบันการ
จัดการผลการปฏิบัติงานถือเปนกิจกรรมและหนาที่สําคัญของการจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยผล
ของการจัดการผลการปฏิบัติงานจะถูกนําไปใชในการระบุความจําเปนในการฝกอบรม เปนขอมูลยอนกลับที่
สําคัญใหกับพนักงานโดยตรงเพื่อใหพวกเขาสามารถใชเปนขอมูลในการวางแผนจัดการและพัฒนาอาชีพของ
ตนเองไดอยางเหมาะสม เนื้อหาในบทนี้จะนําเสนอที่มาและภาพรวมของการจัดการผลการปฏิบัติงานเพื่อให
ผูอานเห็นภาพอยางชัดเจนในแตละขั้นตอนของการจัดการผลการปฏิบัติงานอยางละเอียด

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยกับการจัดการผลการปฏิบตั ิงาน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยถูกพิจารณาเปนงานที่อาศัยความรูความสามารถเฉพาะดานที่ไดรับการ
ยอมรับจากศาสตรตางๆ วามีลักษณะเฉพาะและมีความซับซอนเพิ่มขึ้นทุกขณะในยุคโลกาภิวัตน กอนที่จะ
ทําความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการผลการปฏิบัติงานอยา งถองแท ผูเกี่ยวของหรือนักการจัดการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยจําเปนตองทําความเขาใจเกี่ยวกับบริบทของหนาที่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยมีวิวัฒนาการมายาวนาน เริ่มตั้งแตสมัยมนุษยโบราณซึ่งผูเปนพอจะพาลูกไปลาสัตวและ
สอนใหรูจักวิธีการประดิษฐอาวุธเพื่อใชสําหรับการลาสัตว เปนตน จนกระทั่งถึงในป ค.ศ.1800 ศาสตรการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยเริ่มเดนชัดขึ้นเรื่อยๆ ในชวงสงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 ไดมีการหาวิธีเพื่อที่จะเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงาน จึงนับวาเปนจุดเริ่มตนของการเกิดโปรแกรมการฝกอบรมขึ้น 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 การติดตอสื่อสาร เปนตน
(Swanson & Holton III, 2009) สํา หรับประเทศไทยนั้นใน พ.ศ. 2507 สวนแรงงานประชาสงเคราะห
ปจจุบันคือกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานไดจัดอบรมการบริหารงานบุคคลใหกับผูที่ประกอบอาชีพดาน
งานบุคคลในสถานประกอบการตางๆ จํานวน 300 คน โดยผูเขารวมฝกอบรมครั้งนั้นไดรวมกันจัดตั้งสถาบัน
วิชาชีพการบริหารงานบุคคลในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2508 โดยใชชื่อวา สมาคมการจัดการงานบุคคลแหง
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ประเทศไทย (Personnel Management Association of Thailand; PMAT) (สมาคมการจัดการงานบุคคล
แหงประเทศไทย, 2549)
จากวิวัฒนาการของศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่พัฒนาอยางตอเนื่อง มีนักวิชาการใหคํา
จํากัดความไวตางๆ มากมาย อาทิเชน Nadler (1990) ระบุวา การพัฒนาทรัพยากรมนุษยคือ ชุดกิจกรรมที่
ถูกจัดใหพนักงานทํางานภายในเวลาที่กําหนดและการออกแบบเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติ กรรม โดยมี
ขอบเขตที่เกี่ยวของอยู 3 ดาน ไดแก (1) การฝกอบรมเปนการเรียนรูที่มีความสัมพันธกับงานปจจุบัน (2)
การศึกษาเปนการเรียนรูที่จะเตรียมพรอมของบุคคลสําหรับงานที่ตางจากงานในปจจุบันแตตองระบุไดวาเปน
งานอะไร และ (3) การพัฒนาเปนการเรียนรูเพื่อการเจริญเติบโตของแตละบุคคลแตไมเกี่ยวของหรือสัมพันธ
กับงานที่ปฏิบัติอยูในปจจุบันหรือในอนาคต สวน Swanson & Holton III (2009) กลาววา การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยคือ กระบวนการสําหรับการพัฒนา (Developing) และปลดปลอย (Unleashing) ศักยภาพ
ของมนุษยผานรูปแบบการพัฒนาองคกร การพัฒนา และการฝกอบรม โดยมีจุดประสงคเพื่อการปรับปรุง
ประสิ ท ธิ ภ าพในการทํา งาน จากความหมายดั ง กล า วสรุ ป ได ว า การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย เ ป น
กระบวนการพัฒนาอยางเปนระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานดวยวิธีการตางๆ
ขององคกรหรือผูเกี่ยวของ ศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยถูกพัฒนาจากอดีตจนถึงปจจุบันนับวามีองค
ความรูเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีเปนศาสตรเฉพาะของตนเอง ดังจะเห็นวานักพัฒนาทรัพยากรมนุษยสมัยใหม
ไดเสนอขอบขายหนาที่ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่ครอบคลุมใน 4 ดาน อันประกอบดวยการพัฒนา
ระดับบุคคล (Individual Development; ID) การพัฒนาสายอาชีพ (Career Development; CD) การพัฒนา
องค ก ร (Organizational Development; OD) และการจั ด การผลการปฏิ บั ติ ง าน (Performance
Management; PM) โดยมีจุดมุงหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานขององคกร (Werner &
Desimond, 2012) ซึ่งสรุปสาระสําคัญของงานทั้ง 4 ดาน ดังมีรายละเอียดตอไปนี้
1. การพัฒนาระดับบุคคล เปนการพัฒนาองคความรู ทักษะใหมๆ ใหกับพนักงานในองคกร
และปรั บ ปรุ ง พฤติ ก รรมของพนั ก งานอั น เป น ผลทํ า ให เ กิ ด การขยายความสามารถในการ
ปฏิบัติงานและการปรับปรุงที่มีความสัมพันธกับงานที่พนักงานปฏิบัติในปจจุบัน การพัฒนา
ระดับบุคคลสามารถดําเนินการที่เปนทางการและไมเปนทางการ เชน กําหนดใหผูบังคับบัญชา
สอนงานใหกับพนักงาน หรือจัดใหมีการฝกอบรมระหวางการทํางาน หรือการกําหนดใหมีการ
ฝกอบรมแบบผสมผสาน (Blended Training) เปนตน
2. การพัฒนาสายอาชีพ เปนการมุงเนนหรือระบุถึงสิ่งที่เปนความสนใจ คานิยม ความสามารถ
กิจกรรม และความจําเปนตางๆ ของพนักงานในการพัฒนาตนเองเพื่อรองรับการปฏิบัติงานใน
อนาคตที่จะเกิดขึ้น การพัฒนาอาชีพยังรวมถึงกิจกรรมระดับบุคคลและองคกรอีกดวย โดย
กิ จ กรรมระดั บ บุ ค คลประกอบด ว ยการวางแผนอาชี พ การตระหนั ก ในอาชี พ และการใช
ประโยชนจากแหลงอาชีพ เปนตน และกิจกรรมระดับองคกรประกอบดวยระบบตําแหนงงาน
การตรวจสอบระบบ การพัฒนาสายอาชีพของพนักงาน การใหคําปรึกษา การจัดเตรียมการ
พัฒนาเสนทางอาชีพ เปนตน
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3. การพัฒนาองคกร เปนการปรับปรุงโครงสรางการปฏิบัติงานขององคกรใหมีแนวทางใหมๆ
และการหาแนวทางแกไขปญหาเชิงสรางสรรค เพื่อปรับปรุงใหการปฏิบัติงาน แนวทางดังกลาว
สามารถดําเนินการไดดวยการสงเสริม สนับสนุนใหทุกคนเห็นพองตองกันในการปรับเปลี่ยน
วัฒนธรรม โครงสราง พันธกิจ นโยบาย กระบวนการจัดการ แนวทางการปฏิบัติงาน กลยุทธ
และภาวะผูนํา
4. การจัดการผลการปฏิบัติงาน เปนกระบวนการอยางเปนระบบสําหรับการปรับปรุงผลการ
ปฏิบัติงานขององคกรโดยการพัฒนาทั้งผลการปฏิบัติงานในระดับบุคคลและทีมภายใตแนวทาง
ที่กําหนดวัตถุประสงค แผนการ มาตรฐาน และความสามารถที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน
เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว
สรุปไดวาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยมีวิวัฒนาการยาวนานตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ซึ่งการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยเปนการทําใหบุคลากรมีศักยภาพหรือความสามารถในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ รวมถึง
การดึงศักยภาพของบุคลากรที่มีอยูใหนําออกมาใชในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ โดยศาสตรการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยถูกพัฒนาตลอดเวลา ปจจุบันสามารถกําหนดขอบเขตงานดานพัฒนาทรัพยากร
มนุษยออกเปน 4 ดาน คือ ดานการพัฒนาบุคคล การพัฒนาสายอาชีพ การพัฒนาองคกร และการจัดการผล
การปฏิบัติงาน ซึ่งนับวาเปนงานที่มีความสําคัญตอการดําเนินงานขององคกรอยางมากและนับวาเปนงานที่
ทาทายตอนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย นอกจากนั้นจะเห็นไดวาการจัดการผลการปฏิบัติงานยังเปนอีกหนึ่ง
หน า ที่ สํ า คั ญ ที่ ถู ก กํ า หนดให อ ยู ใ นขอบเขตความรั บ ผิ ด ชอบของงานด า นการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย ที่
ผูเกี่ยวของจําเปนตองใหความสําคัญและดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพเพื่อสงมอบความสําเร็จตามความ
ปรารถนาที่องคกรตองการ

ความหมายและแนวคิดของการจัดการผลการปฏิบัติงาน
การจัดการผลการปฏิบัติงานเปนกระบวนการที่เปนวงจรการดําเนินการอย างตอเนื่อง โดย
องคกรดําเนินการจัดการผลการปฏิบัติงานดวยวัตถุประสงคหลัก 2 ประการ ไดแก (1) เพื่อเขาถึงหรือรับรูผล
การปฏิบัติงานของพนักงาน และ (2) เพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ทั้งสองวัตถุประสงคนี้จะชวย
ให อ งค ก รบรรลุ ค วามมุ ง หวั ง การจั ด การเชิ ง กลยุ ท ธ ข ององค ก ร เช น การกํ า หนดวั ต ถุ ป ระสงค ผ ลการ
ปฏิบัติงานรวมขององคกร การจัดการผลการปฏิบัติงานจะทําการกระจายความรับผิดชอบหรือเปาหมายไป
ยังระดับฝาย แผนก และบุคคล ตามลําดับ โดยจะทําการกําหนดวัตถุประสงคและมาตรฐานที่อยูในรูปของ
เชิ ง ปริ ม าณและเชิ ง คุ ณ ภาพเพื่ อ ให เ กิ ด การครอบคลุ ม ผลการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานหรื อ หน ว ยงานที่
รับผิดชอบ จากนั้นจะทําการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นเพื่อพิจารณาชองวางผลลัพธที่ตองการและ
ช อ งว า งพฤติ ก รรมที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง กั บ พฤติ ก รรมที่ ค าดหวั ง ให เ กิ ด ขึ้ น เพื่ อ ส ง มอบผลการปฏิ บั ติ ง านที่ มี
ประสิทธิภาพ จากนั้นทําวินิจฉัยศักยภาพของพนักงานและกําหนดระดับความสามารถในการพัฒนาผานการ
พัฒนาสมรรถนะ (Competency Development) เชน ความรู ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะดวยการ
เปลี่ยนแปลงหรือการสรางทักษะเชิงพฤติกรรมในดานบวก ซึ่งจะทําใหพนักงานกลายเปนผูปฏิบัติงานที่มี
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ศักยภาพและชวยใหองคกรมีความสามารถในการแขงขันไดอยางยั่งยืน ดังนั้นการจัดการผลการปฏิบัติงาน
จึงมีประโยชนอยางมากกับองคกร โดยไมเกี่ยวกับ ขนาด ที่ตั้ง หรือการกระจายตัวทางภูมิศาสตรขององคกร
จากแนวคิ ด ข า งต น ที่ ไ ด ก ล า วถึ ง การจั ด การผลการปฏิ บั ติ ง าน สามารถสรุ ป สาระสํ า คั ญ จาก
นักวิชาการ นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย และผูเกี่ยวของที่ไดกลาวถึงการจัดการผลปฏิบัติงานดังตอไปนี้
Armstrong (2015) กล า วว า การจั ด การผลการปฏิ บั ติ ง านคื อ กระบวนการอย า งเป น ระบบ
สํา หรับการปรับปรุงผลการปฏิบัติงานขององคกร โดยการพัฒนาทั้งผลการปฏิบัติงานในระดับบุคคลและทีม
ภายใตแนวทางที่กําหนดวัตถุประสงค แผนงาน มาตรฐาน และความสามารถที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน
เพื่อใหบรรลุเปาหมาย
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 เพื่อปรับปรุงงาน
(Assessment and Feed Back) อันนําไปสูการเปนองคกรที่มุงสูความสําเร็จ
Ralph (2011) กลาววา การจัดการผลการปฏิบัติงาน หมายถึง ชุดของกิจกรรมตางๆ ขององคกร
โดยมุงเนนเกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ งบประมาณ การออกแบบคาตอบแทน และการจัดโครงสรางของ
องค ก รเพื่ อ สร า งแรงจู ง ใจและความสนใจแก พ นั ก งานเพื่ อ ให ส ามารถปฏิ บั ติ ง านตามวั ต ถุ ป ระสงค แ ละ
เปาหมายที่องคกรไดกําหนดไว นอกจากนั้นระบบการจัดการผลการปฏิบัติงานยังชวยใหองคกรเกิดการ
วางแผนและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาตองดําเนินการอยางถูกตองและกรอบ
เวลาที่กําหนดผานขอมูลขาวสารที่ปอนเขาสูระบบและขอมูลยอนกลับ
Michaela (2012) กลาววา การจัดการผลการปฏิบัติงาน หมายถึง เครื่องมือที่ทําใหรับความสําเร็จ
ในการทํางานของบุคคล ทีม และองคกร ผานกระบวนการวางแผน เปาหมาย มาตรฐาน และพฤติกรรมที่
จําเปนตองมีของพนักงานอยางเปนระบบ นอกจากนั้นการจัดการผลการปฏิบัติงานจะทําใหเกิดการสราง
วิสัยทัศนรวมเพื่อใหองคกรสามารถทําในสิ่งที่จะไดรับความสําเร็จขององคกรและเปนแนวทางการจัดการและ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยขององคกรใหมีศักยภาพเพิ่มขึ้นในการปฏิบัติงานใหบรรลุผลสําเร็จทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว
Herman, Harry, and Ryan (2012) กลาววา การจัดการผลการปฏิบัติงาน หมายถึง กระบวนการ
ที่ตอเนื่องของการกําหนด การวัด และการพัฒนาผลการปฏิบัติงานของบุคคลและทีมใหผนึกประสานกับ
เปาหมายกลยุทธขององคกร เนื่องจากผลการปฏิบัติงานของบุคคลจะเปนจุดเริ่มของความสําเร็จที่จะเกิดขึ้น
จริงกับองคกร
จากความหมายขางตนที่สถาบัน นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย และนักวิชาการ ไดใหความหมายการ
จั ด การผลการปฏิ บั ติ ง านข า งต น นั้ น สามารถพิ จ ารณาและจํ า แนกความสํ า คั ญ ของการจั ด การผลการ
ปฏิบัติงานไดดังนี้
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 การสื่อสารวิสยั ทัศนไปยังพนักงานทุกคน
 การสงผานวิสัยทัศนไปเปนพันธกิจ
 การแปลงพันธกิจไปเปนวัตถุประสงคโดยรวมขององคกร
 การกําหนดเปาหมายระดับแผนกและบุคคลใหผนึกประสานกับเปาหมายรวม
 การแปลงเปาหมายใหอยูในรูปของผลลัพธที่สามารถวัดได
 การเชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานไปยังการจายคาตอบแทนในกรณีที่จําเปน (โดยเฉพาะอยางยิ่ง
สําหรับพนั กงานระดับบริหารเหมาะกับการจายคาตอบแทนตามประสิทธิ ภาพการทํา งาน
มากกวา)
 การจัดใหมีการพิจารณาผลการปฏิบัติงานอยางเปนทางการ เพื่อติดตามความคืบหนาผานการ
บรรลุเปาหมาย
 การใชกระบวนการพิจารณาผลการปฏิบัติงานเปนพื้นฐานของการกําหนดการอบรม การ
พัฒนา และการใหรางวัล
 การประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพขององคกร

ความจําเปนที่ตองมีการจัดการผลการปฏิบตั ิงาน
สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วสงผลกระทบใหการดําเนินงานขององคกรอยางมาก
ดั ง นั้ น การจั ด การผลการปฏิ บั ติ ง านจึ ง ช ว ยให อ งค ก รมี จุ ด มุ ง เน น ที่ สํ า คั ญ โดยเฉพาะการมี ข อบเขตการ
ปฏิบัติงานของทุกหนวยงานที่เปนไปตามแนวทางขององคกร หากพิจารณาถึงหนวยงานทรัพยากรมนุษย
การจั ด การผลการปฏิ บั ติ ง านช ว ยให ห น ว ยงานมี แ นวทางที่ ชั ด เจนอย า งมากในการกํ า หนดเป า หมาย
มาตรฐาน และการวัดผลการปฏิบัติงานของพนักงานแตละคนอยางชัดเจนและเปนธรรมมากยิ่งขึ้น ปจจัย
ที่ทําใหองคกรตองพิจารณาถึงเหตุผลสําคัญของการจัดการผลการปฏิบัติงาน อาจแบงออกเปนปจจัย
ดานสภาพแวดลอมขององคกร และปจจัยความมุงหวังความสําเร็จของการดําเนินงานขององคกร (สุรัชนี
เคนสุโพธิ์, 2557) ดังมีรายละเอียดตอไปนี้
1. ปจจัยดานสภาพแวดลอมขององคกร เปนปจจัยที่สงผลตอการการดําเนินงานขององคกร
อยางมาก โดยเฉพาะในยุคที่เรียกวา “โลกาภิวัตน” ที่ทุกอยางเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วและ
ส ง ผลต อ การดํ า เนิ น การขององค ก รอย า งมาก สภาพแวดล อ มขององค ก รสามารถจํ า แนก
ออกเปน 2 ประเภท ไดแก สภาพแวดลอมภายใน (Internal Environment) และสภาพแวดลอม
ภายนอก (External Environment)
1.1 สภาพแวดลอมภายใน คือ สิ่งตางๆ ที่องคกรดําเนินงานและสงผลตอความสําเร็จในการ
ดําเนินงานขององคกร สภาพแวดลอมภายในเปนสิ่งที่ผูบริหารควบคุมและกําหนดทิศทาง
ไดและถูกพิจารณาใหเปนจุดแข็งและจุดออนขององคกรสําหรับใชขอมูลเพื่อจัดการผลการ
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ปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หากผูบริหารละเลยสภาพแวดลอมภายในอาจสงผลให
เกิดความยากลําบากในการจัดการรวมถึงเปนการเปดโอกาสใหคูแขงขันสามารถเขามา
โจมตีการดําเนินงานขององคกรไดเชนเดียวกัน สภาพแวดลอมภายในอาจอยูในรูปแบบ
ของ บุคลากร คานิยม ความเชื่อ วัฒนธรรม เครื่องจักร อุปกรณ วัสดุ วัตถุดิบ โครงสราง
องคกร กฎ ระเบียบ ขอบังคับ การบริหารงานขององคกร เปนตน
1.2 สภาพแวดลอมภายนอก เปนสิ่งที่อยูนอกเหนือการควบคุมขององคกรแตสงผลตอการ
ดําเนินงานขององคกร โดยขอมูลเหลานี้จะถูกนํามาพิจารณาเปนทั้งโอกาสและอุปสรรค
ของการจั ด การผลการปฏิ บั ติ ง าน ดั ง นั้ น ผู บ ริ ห ารจํ า เป น ต อ งประเมิ น และวิ เ คราะห
สภาพแวดล อมภายนอกอยางละเอียดถี่ถว นกอนการดํ าเนิน การใดๆ หากละเลยบาง
ประเด็นอาจสงผลเสียหายตอการดําเนินงานขององคกรไดเชนเดียวกัน และเกิดความ
ผิ ด พลาดในการกํ า หนดเป า หมายการปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานและบุ ค คลในองค ก ร
โดยทั่ ว ไปสภาพแวดล อ มภายนอกที่ ถู ก นํ า มาพิ จ ารณาในการวางแผนจั ด การผลการ
ปฏิบัติงานประกอบดวย สังคมและวัฒนธรรม การเมือง รัฐบาล ตลาดแรงงาน คูแขงขัน
สภาวะการแขงขันในอุตสาหกรรม สภาวะเศรษฐกิจ ความกาวหนาของเทคโนโลยี ลูกคา
ขาวสารสนเทศ เปนตน
2. ปจจัยความมุงหวังความสําเร็จของการดําเนินงานขององคกร กลาวไดวาการดําเนินงาน
ทุกองคกรตางมุงหวังความสําเร็จและสรางผลกําไรใหกับองคกรในระดับสูง ดังนั้นการจัดการผล
การปฏิบัติงานจึงสามารถตอบโจทยขององคกรระดับหนึ่ง ซึ่งการจัดการผลการปฏิบัติงานเปน
กระบวนการที่มองไปขางหนาและมุงใหความสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยทั้งระบบเปน
สําคัญ ดวยเหตุผลดังกลาวสามารถสรุปความมุงหวังขององคกรดังนี้
2.1 การจัดการผลการปฏิบัติงานทําใหองคกรทราบสภาพการดําเนินงานที่แทจริงขององคกรที่
เปนอยู
2.2 องค ก รสามารถวางแผนแก ไ ขปรั บ ปรุ ง ข อ บกพร อ งในการดํ า เนิ น งานขององค ก รและ
พนักงาน พรอมทั้งหาแนวทางพัฒนาใหมีประสิทธิภาพสูงอยางตอเนื่อง
2.3 องคกรตองการความมั่นใจที่จะบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไว
2.4 องคกรสามารถนําขอมูลจากการจัดการผลการปฏิบัติงานไปใชเปนขอมูลที่ถูกตอง เชื่อถือ
ไดสําหรับประกอบการตัดสินใจดานการจัดการทรัพยากรมนุษยในองคกร เชน พิจารณา
คาตอบแทน เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง หรือการพัฒนาและฝกอบรม เปนตน
2.5 องค ก รสามารถนํ า ข อ มู ล จากการจั ด การผลการปฏิ บั ติ ง านไปใช ใ นการวางแผนการ
ดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในปถดั ไป
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จากขอมูลขางตนที่กลาวมาจะเห็นไดวาเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหองคกรตองพิจารณานําระบบการ
จัดการผลการปฏิบัติงานมาใชในองคกร เพราะจะทําใหองคกรมีแนวทางที่ชัดเจนและสะทอนภาพขององคกร
ซึ่ ง ความเป น จริ ง ก อ นการตั ด สิ น ใจกํ า หนดทิ ศ ทางและจั ด การให อ งค ก รสามารถดํ า เนิ น งานอย า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพต อ ไป และในทางตรงกั น ข า มองค ก รที่ ล ะเลยไม เ ห็ น ความสํ า คั ญ อาจต อ งเผชิ ญ กั บ ความ
ยากลําบากในการบริหารองคกรเพราะจะเปนการบริหารในลักษณะวันตอวันซึ่งยากลําบากตอการแขงขันใน
ยุ ค ของการเปลี่ ย นแปลงอย า งรวดเร็ ว และไม ส ามารถแข ง ขั น กั บ องค ก รอื่ น ในอุ ต สาหกรรมได ดั ง นั้ น
ผูเกี่ยวของจําเปนตองพิจารณาปจจัยขางตนกอนนําระบบการจัดการผลการปฏิบัติงานมาใชในองคกรอยาง
ถี่ถวนเสียกอน

เปาหมายของการจัดการผลการปฏิบัติงาน
เปาหมายโดยรวมของการจัดการผลการปฏิบัติงานคือการสรางวัฒนธรรมผลการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพสูงทั้งระดับบุคคลและทีมเพื่อใหมีความรับผิดชอบการปฏิบัติงานและปรับปรุงอยางตอเนื่อง
เพื่อใหกระบวนการดําเนินงานขององคกรสามารถดําเนินการไดอยางมีศักยภาพและไดเปรียบเหนือคูแขง
รวมถึงการสงเสริมและพัฒนาใหพนักงานมีความรู ความสามารถ และทัศนคติที่เพียงพอตอการปฏิบัติงาน
จะเห็นไดวาเปาหมายหลักขางตนจะมุงเนนไปยังพนักงานเพื่อใหทําในสิ่งที่ถูกตอง (Do the Right Thing)
เพื่อใหเปาหมายที่องคกรคาดหวังประสบความสําเร็จ โดยเฉพาะแนวทางการกําหนดเปาหมายขององคกร
เพื่อใหสอดคลองกับพนักงานแตละคน ซึ่งเปนความคาดหวังเพื่อกําหนดและสรางขอตกลงตอบุคคลในทีม
เพื่อใหรับทราบบทบาทของตนเองและมีความรับผิดชอบตอสิ่งที่จะทํา การมีทักษะและพฤติกรรมที่เพียงพอ
ตอการปฏิบัติงานโดยจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาความสามารถของพนักงานใหสามารถบรรลุเปาหมายที่
คาดหวังและสามารถแสดงอยางเต็มความสามารถเพื่อใหเกิดประโยชนตอตนเองและองคกร สิ่งที่สําคัญของ
การจัดการผลการปฏิบัติงานคือการทํางานที่เกี่ยวของกับการสรางความมั่นใจวาจะไดการสนับสนุนและเปน
แนวทางสําหรับพนักงานที่จําเปนในการพัฒนาและปรับปรุงใหมีความพรอมในระดับสูง
อยางไรก็ตาม Cleveland and Murphy (1989) จําแนกเปาหมายของการจัดการผลการปฏิบัติงาน
ออกเป น 6 ประการ ที่ มี ค วามสํา คั ญ ต อ งาน ประกอบด ว ย กลยุ ท ธ (Strategy) การบริ ห าร
(Administration) การติดตอการสื่อสาร (Communication) การพัฒนา (Development) การธํารงรักษา
องคกร (Organizational Maintenance) และเอกสาร (Document) ดังมีรายละเอียดตอไปนี้
1. กลยุทธ เปนการเชื่อมโยงระหวางเปาหมายขององคกรใหเขากับเปาหมายของแตละบุคคล
สงผลใหเกิดการสรางเสริมและผลักดันใหพนักงานเกิดพฤติกรรมที่สอดคลองกับความสําเร็จ
ของเปาหมายและวัตถุประสงคขององคกร
2. บริหาร เปนแหลงขอมูลสารสนเทศที่ถูกตองในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารบุคลากรใน
องคกรดานการปรับคาจาง การเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง การโยกยาย การพัฒนาอาชีพ การ
ตระหนักหรือใหรางวัลแกพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเดน การระบุถึงผลการปฏิบัติงานที่
ต่ํากวามาตรฐาน การเลิกจางที่เปนธรรม เปนตน
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3. การติดตอการสื่อสาร เปนการสื่อสารหรือแจงใหพนักงานทราบเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขากําลัง
แสดงพฤติกรรมในการปฏิบัติงานภายใตขอบเขตหนาที่ที่รับผิดชอบ รวมถึงขอมูลที่จําเปน
สําหรับการปรับปรุงและการเรียนรูเกี่ยวกับความคาดหวังขององคกรและผูบริหาร ตลอดจน
มุ ม มองของการปฏิ บั ติ ง านที่ ผู บ ริ ห ารเชื่ อ ว า มี ค วามสํ า คั ญ ต อ การบรรลุ ผ ลสํ า เร็ จ ในการ
ปฏิบัติงาน
4. การพัฒนา เปนการพัฒนาใหบุคลากรมีความรู ความสามารถ ทักษะ และทัศนะที่ดีตอการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงการสอนงานของหัวหนาตอพนักงานเพื่อใหพวกเขาสามารถปรับปรุงผลการ
ปฏิบัติงานใหดีขึ้นตลอดเวลาบนพื้นฐานที่องคกรคาดหวัง ตลอดจนการใหขอมูลยอนกลับที่
จําเปนในการปฏิบัติงานและจุดเดนจุดดอย ปญหาและอุปสรรค พรอมแนวทางแกไขปรับปรุง
ใหพนักงานสามารถจัดการสิ่งตางๆ ที่เกิดขึ้นและประสบความสําเร็จในการปฏิบัติงานตาม
เปาหมายที่รับผิดชอบ
5. การธํารงรักษาองคกร ขอมูลขาวสารที่ไดรับจากระบบการจัดการผลการปฏิบัติงานทําให
ทราบขอมูลเกี่ยวกับความรู ทักษะ ความสามารถ ขอบเขตความรับผิดชอบ การมอบหมาย
ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันของพนักงานวามีลักษณะเปนอยางไร ขอมูลตางๆ เหลานั้นจะถูกใช
เปนแนวทางในการวางแผนกําลังคน การพัฒนาและฝกอบรมที่จําเปนในอนาคต รวมถึงการ
ออกแบบระบบการประเมินผล การจูงใจ การบริหารคาตอบแทน พนักงาน เพื่อใหพนักงาน
ปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายและมีประสิทธิภาพ
6. เอกสาร ข อมู ลข า วสารต า งๆ ที่ ไ ด จ ากการจั ดการผลการปฏิ บัติ งานสามารถนํ า มาใชเ ป น
แหลงขอมูลที่ถูกตองและนาเชื่อถือของการเลือกเครื่องมือตางๆ ที่จะนํามาชวยใหการบริหารมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนใชเปนขอมูลสําคัญในการตัดสินใจการบริหารที่เปนประโยชน
อย า งมากต อ แนวทางการสรา งประสิ ท ธิ ภ าพในการดํ า เนิ น งานขององค ก รและสร า งความ
ไดเปรียบเหนือคูแขงขัน

วิวัฒนาการของการจัดการผลการปฏิบัติงาน
แนวคิ ด ของการจั ด การผลการปฏิ บั ติ ง านถู ก พั ฒ นาขึ้ น จากกระบวนการกํ า หนดการพิ จ ารณา
คาตอบแทนแกพนักงาน นอกจากนั้นยังรวมถึงการที่องคกรใชการจัดการผลการปฏิบัติงานเปนเครื่องมือ
ผลักดันพฤติกรรมของพนักงานใหไดผลลัพธตามที่กําหนดไว อยางไรก็ตามแนวทางการใชรางวัลเปนตัว
ผลักดันการจัดการผลการปฏิบัติงานไมสามารถดําเนินการไดอยางยั่งยืน เนื่องจากองคกรสมัยใหมกลายเปน
องคกรแหงความรูและนําระบบเทคโนโลยีที่มีความกาวหนา ทันสมัย และใชเทคโนโลยีระดับสูงมาชวยในการ
ผลิตหรือสรางสรรคผลงาน การใหความสําคัญกับการจัดการผลการปฏิบัติงานจึงคอยๆ ขยายขอบเขตกวาง
มากขึ้ น ในการยกระดั บ การเรี ย นรู แ ละพั ฒ นาของสิ่ ง แวดล อ มการทํ า งานของพนั ก งานจนกลายเป น
กระบวนการของการพัฒ นาอยางต อเนื่อ งเพื่อสรา งความได เปรียบในการแข งขันขององค ก ร มุ ม มองที่
เปลี่ยนแปลงไปของการจัดการผลการปฏิบัติงานที่ไดกลาวมาขางตนนั้น สามารถสังเกตไดชัดเจนยิ่งขึ้นใน
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องคกรระดับโลกในชวงป 1980 ที่องคกรตางๆ มุงใหความสําคัญกับผลการปฏิบัติงานขององคกรอยางมาก
และหาแนวทางเพื่อการไดรับผลสําเร็จของผลผลิตที่มีผลิตภาพ (Productivity) และการสรางความยั่งยืน
ดา นความไดเปรียบในการแขงขันขององคกรผานการใชความชาญฉลาดของมนุษยและทรัพยากรอื่นๆ
นอกจากนั้นในปจจุบันองคกรตางๆ ไดนําระบบการจัดการผลการปฏิบัติงานเชิงวิทยาศาสตรมาประยุกตใช
ในการดําเนินการ ซึ่งไมใชแคการติดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานในระดับบุคคล แตเปนผนึกและ
ประสานผลการปฏิบัติงานของทุกระดับกับผลการปฏิบัติงานโดยภาพรวมขององคกรเพื่อใหบรรลุเปาหมาย
ขององคกร
ลักษณะสําคัญของการพัฒนาระบบการจัดการผลการปฏิบัติงานเปนลักษณะของการดําเนินงานเชิง
วิทยาศาสตร ซึ่งสามารถสังเกตไดดังตอไปนี้
 มีมิติเชิงกลยุทธในงานการจัดการทรัพยากรมนุษย
 เป น การบูร ณาการแบบองค ร วมที่จ ะพั ฒ นาระดับ สมรรถนะของพนั ก งานให เข า ใจผลการ
ปฏิบัติงานที่เปนอยูในปจจุบัน
 เปนการวินิจฉัยการมีสว นรวมของพนักงานวามากหรือนอย
 จัดใหมีการประเมินความตองการดานการอบรมของพนักงานอยางละเอียด
 กําหนดแผนการพัฒนาสําหรับพนักงาน
 การออกแบบรูปแบบการใหผลตอบแทน
 การสรางความโปรงใสเรื่องประสิทธิภาพในที่ทํางาน
 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) เพื่อใชสําหรับ
การตั ด สิ น ใจบริ ห ารผลการปฏิ บั ติ ง านตามลํ า ดั บ ต อ มาแนวคิ ด การจั ด การแบบใหม เช น การจั ด การ
ความสัมพันธกับลูกคา (CRM) เทคนิคการจัดการขั้นสูงโดยการบูรณาการระหวางเทคโนโลยี การวางแผน
การรายงาน และแนวคิ ด ของการจั ด การผลการปฏิ บั ติ ง านระดั บ องค ก ร (Co-operate Performance
Management--CPM) ถูกนําเสนออยางตอเนื่อง (Na-Nan, 2016) สิ่งเหลานี้รวมกันจนกลายเปนพื้นฐาน
สําคัญในการวางแผนเชิงกลยุทธขององคกร อยางไรก็ตามการจัดการผลการปฏิบัติงานระดับองคกรหรือการ
จัดการผลการปฏิบัติงานของธุรกิจเปนการอธิบายกระบวนการ วิธีการ ตัววัด และระบบตางๆ ที่จําเปนตอง
ใชในการจัดการผลการปฏิบัติงานขององคกร ลักษณะเดนของการจัดการผลการปฏิบัติงานระดับองคกรคือ
การบูรณาการระหวางการประมวลผลขอมูลอัตโนมัติ สนับสนุนการทํางานรวมกัน การวิเคราะหขอมูลสําคัญ
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โดยขั้นตอนสําคัญของการจัดการผลการปฏิบัติงานระดับองคกรคือ การวางแผนเชิงกลยุทธ การกระจาย
กลยุท ธ การจัด สรรงบประมาณ การพยากรณ การควบรวมทั้ง องค ก ร และความอัจ ฉริย ะทางธุร กิจ
(Bhattacharyya, 2011)
ในชวง ค.ศ.1987 แนวคิดการจัดการผลการปฏิบัติงานโดยเทคนิค Balance Scorecard ไดเกิด
ขึ้นมาเพื่อนํามาจัดการผลการปฏิบัติงานทั่วทั้งองคกรใน 4 มุมมอง ไดแก มุมมองการเงิน มุมมองลูกคา
มุมมองกระบวนการภายใน และมุมมองการเติบโตและเรียนรูของบุคลากร ซึ่งไดรับความนิยมอยางมากจาก
องคกรตางๆ เนื่องจากมุมมองที่กลาวมานั้นถือวาครอบคลุมการดําเนินงานขององคกรและสามารถที่จะเปน
ตัว บงชี้ค วามสํา เร็จ ของการดํา เนิน การในองคก รไดเ ปน อยา งดี โดยป จ จุบัน แนวคิด Business Model
Canvas ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใชในการจัดการผลการปฏิบัติขององคกรเพื่อตอบโจทยในมิติตางๆ เพิ่มขึ้นและลง
รายละเอียดการดําเนินการมากขึ้น โดยพิจารณากลุมลูกคาหลักขององคกร คุณคาหรือจุดเดนของผลิตภัณฑ
และบริการ ชองทางการจัดจําหนาย การสรางความสัมพันธกับลูกคา วิธีการหารายไดขององคกร ทรัพยากร
หลั ก ขององค ก ร กิ จ กรรมหลั ก ที่ ต อ งดํ า เนิ น การ พั น ธมิ ต รหลั ก ขององค ก ร และโครงสร า งต น ทุ น การ
ดําเนินงานขององคกร ซึ่งนับวาเปนแนวคิดที่ชวยใหผูบริหารหรือผูประกอบการเห็นภาพการดําเนินธุรกิจ
ขององคกรอยางชัดเจน และสามารถใชเปนแนวทางสําหรับการกําหนดแผนการดําเนินการใหองคกรบรรลุ
เปาหมายตอไป
ทั้งนี้แนวคิดตางๆ ที่นําเสนอมาขางตนจะเห็นไดวาองคกรระดับโลกที่ประสบความสําเร็จในการ
ดําเนินธุรกิจไดนําไปใชเปนเครื่องมือทางการบริหารมาประยุกตใชในการดําเนินธุรกิจเพื่อใหสามารถแขงขัน
กับคูแขงไดอยางมีประสิทธิภาพและสรางความไดเปรียบในการแขงขันไดอยางมั่นใจ แตละองคกรจะกําหนด
ลักษณะการจัดการผลการปฏิบัติงานที่แตกตางกันไปโดยเฉพาะตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่ใชวัดหรือบงบอก
สถานะปจจุบันขององคกร รวมถึงการจัดสรรงบประมาณ และกิจกรรมสอดแทรกดานการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยที่จําเปนตางๆ

ประโยชนของการจัดการผลการปฏิบัติงาน
การจัดการผลการปฏิบัติงานกอใหเกิดประโยชนหลากหลายอยางทั่วทั้งองคกรตั้งแตระดับบุคคล
หนวยงาน และองคกร หรือจากระดับตนจนถึงระดับสูง ซึ่งสามารถอภิปรายไดดังนี้
1. องคกรสามารถใชระบบการจัดการผลการปฏิบัติงานสําหรับการมุงเนนเปาหมายหลักๆ และ
สามารถจัดลําดับความสําคัญของสิ่งที่ตองดําเนินการไดอยางชัดเจน พรอมทั้งเปนการผนึก
ประสานกลยุทธขององคกรใหกระจายไปยังทุกระดับที่เกี่ยวของ ตลอดจนพนักงานทุกคนมี
ความชัดเจนในวิสัยทัศนและพันธกิจขององคกรทําใหพวกเขาสามารถทุมเทการทํางานไปใน
ทิศทางที่ถูกตอง และยังชวยทําใหแนใจเรื่องความเหมาะสมของการใชทรัพยากรขององคกร
โดยการลดการสูญเสียของการรวบรวมการทํางานทั้งหมดเพื่อใหไปในทิศทางที่องคกรตองการ
2. การจัดการผลการปฏิบัติงานสามารถใชเปนเครื่องมือสําหรับการกระตุน สรางเสริมแรงบันดาล
ใจให เ กิ ด ขึ้ น ภายในตนเอง เนื่ อ งจากระบบการจั ด การจะแสดงภาพที่ ชั ด เจนเกี่ ย วข อ งกั บ
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พนักงานวาสิ่งที่พวกเขาตองเขาไปมีสวนรวมและสงมอบใหกับหนวยงานและองคกร รวมถึง
องคกรใชเปนเครื่องมือในการสนับสนุนทรัพยากรตางๆ หรืออํานวยความสะดวกตางๆ ใหแก
พนักงานเพื่อใหสามารถสงมอบความสําเร็จ
3. องคกรสามารถตรวจสอบติดตามการทํางานของพนักงานไดอยางใกลชิด ผานการตรวจสอบ
เปาหมายที่มอบหมายใหพนักงานแตละคนรับผิดชอบ โดยกระบวนการตรวจสอบติดตามยัง
ชวยใหผูบริหารหรือผูเกี่ยวของสามารถระบุชองวางความสามารถที่แทจริงกับความสามารถที่
องคกรตองการ และผลการปฏิบัติงานที่แทจริงกับผลการปฏิบัติงานที่องคกรคาดหวังไดอยาง
แมนยํา พรอมทั้งใชเปนขอมูลสําหรับการพิจารณาหาวิธีการแกไข ปรับปรุงและพัฒนาผลการ
ปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4. การจัดการผลการปฏิบัติงานชวยองคกรในการผนึกประสานการตัดสินใจที่สําคัญของงานดาน
การจั ด การทรัพ ยากรมนุษ ยไ ดอ ยา งถูก ตอ งแม นยํ า และเปน ธรรม เช น การเลื่ อ นขั้น เลื่ อ น
ตําแหนง การลดขั้นลดตําแหนง การเพิ่มคาตอบแทน การโยกยายตําแหนง การพัฒนาและ
อบรม การวางแผนกําลังคน เปนตน
5. การจัดการผลการปฏิบัติงานสามารถใชในการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
และองคกรสามารถใชในการวางแผนการดําเนินการและการจัดทํากลยุทธเพื่อไดเปรียบหรือมี
สวนแบงทางตลาดเหนือคูแขงขันได
6. การจัดการผลการปฏิบัติงานชวยใหองคกรสามารถสรางความเชื่อมั่นใหแกผูมีสวนไดสวนเสีย
เนื่องจากระบบจะกําหนดเปาหมายและกระจายความรับผิดชอบใหกับพนักงานทุกคนทําให
โอกาสไดรับความสําเร็จสูงกวาการดําเนินงานที่ไมใชระบบการจัดการผลการปฏิบัติงาน

ผูรับผิดชอบในการจัดการผลการปฏิบัติงาน
บุคลากรในองคกรตางมีสวนเกี่ยวของและรับผิดชอบในการจัดการผลการปฏิบัติงาน ทั่วไปองคกร
จะแบงระดับพนักงานและผูบริหารออกเปน 4 ระดับ ประกอบดวยผูบริหารระดับสูง ผูบริหารระดับกลาง
ผู บ ริ ห ารระดั บ ต น และพนั ก งานระดั บ ปฏิ บั ติ ก าร โดยแต ล ะระดั บ จะทํ า หน า ที่ แ ตกต า งกั น ออกไปดั ง
รายละเอียดตอไปนี้
ผูบริหารระดับสูง เปนบุคคลที่ทําหนาที่ในการกําหนดทิศทาง เปาหมาย และกลยุทธขององคกร
อยางกวางๆ รวมถึงเปนบุคคลที่คอยสนับสนุนและสงเสริมดานทรัพยากรตางๆ อนุมัติ สั่งการใหทุกฝาย
ปฏิบัติงานหรือดําเนินงานไปในทิศทางที่องคกรตองการ
ผูบริหารระดับกลาง เปนบุคคลที่ทําหนาที่ขับเคลื่อนหรือแปลทิศทางและเปาหมายที่ผูบริหาร
ระดับสูงกําหนดขึ้นมาสูแผนงานหรือโครงการที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เชนเดียวกันผูบริหารระดับกลางยังทํา
หนาที่สงเสริมทรัพยากรตางๆ ใหแกหนวยงานและบุคลากรสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
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ผู บ ริ ห ารระดั บ ต น เป น บุ ค คลที่ ทํ า หน า ที่ แ ปลงแผนงานหรื อ โครงการให เ ป น แผนปฏิ บั ติ ง าน
(Action Plan) ทัง้ นี้แผนงานอาจถูกแปลงใหอยูในรายไตรมาส รายเดือน รายสัปดาห รายวัน หรือรายชั่วโมง
ก็ได ขึ้นอยูกับลักษณะงานที่รับผิดชอบ รวมทั้งทําหนาที่สงเสริมและพัฒนาผูใตบังคับบัญชาใหมีความรู
ความสามารถที่เพียงพอตอการปฏิบัติงาน ตลอดจนอํานวยความสะดวกและใหการสนับสนุนทรัพยากรตางๆ
ในการปฏิบัติงาน และโอกาสที่พนักงานจะไดแสดงศักยภาพของพวกเขาอยางเต็มที่
ผูบริหาร
ระดับสูง
ผูบริหารระดับกลาง
ผูบริหารระดับตน
พนักงานระดับปฏิบัติการ

รูปที่ 1.1 ระดับของบุคลากรที่เกี่ยวของในการจัดการผลการปฏิบัติงาน

พนักงานระดับปฏิบัติการ เปนบุคคลที่ทําหนาที่ปฏิบัติงานตามแผนงานที่ผูบริหารกําหนดขึ้น
ภายใตความรูความสามารถที่ตนเองมีอยู และแนวทางหรือวิธีการที่องคกรกําหนดขึ้น รวมถึงเปนบุคคลที่ทํา
หนาที่ในการใหขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับสภาพความเปนจริงในการปฏิบัติงานแกผูบริหารระดับตางๆ สําหรับ
ใชในการวางแผนการจัดการผลการปฏิบัติงานครั้งตอไป

กระบวนการจัดการผลการปฏิบัติงาน
การจัดการผลการปฏิบัติงานโดยทั่วไปมีลักษณะเดียวกับกระบวนการจัดการซึ่งประยุกตใชจาก
แนวคิดกระบวนการจัดการคุณภาพของ William Deming ที่ประกอบดวยกิจกรรมพื้นฐาน 4 ขั้นตอน ไดแก
วางแผน (Plan) ซึ่งเปนการตัดสินใจวาจะทําอะไรและอยางไร การดําเนินการ (Do) เปนการปฏิบัติงานตาม
แผนการหรือสิ่งที่ตัดสินใจวาจะทําอยางไร การตรวจสอบ (Check) เปนการตรวจสอบอยางตอเนื่องเกี่ยวกับ
สิ่งที่ไดดําเนินการวาสําเร็จลุลวงหรือไมตามแผนการที่ไดกําหนดไวในขั้นตอนแรก และการดําเนินการแกไข
ปรับปรุง (Act) เปนการพิจารณาถึงแนวทางแกไขที่คนพบจากการตรวจสอบวา จะสามารถบรรลุผลสําเร็จ
ตามที่ไดวางแผนอยางไร พรอมทั้งหาแนวทางดําเนินการหรือวิธีการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ตอไป
Na-Nan (2016) ไดทําการสรุปและสังเคราะหแนวคิดและกระบวนการจัดการผลการปฏิบัติงาน
ตีพิมพเผยแพร โดยไดแบงขั้นตอนการจัดการผลการปฏิบัติงานออกเปน 5 ขั้นตอนหลัก ไดแก การวางแผน
ผลการปฏิบัติงาน การดําเนินตามแผนผลการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การทบทวนผลการ
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ปฏิบัติงาน และการนําผลไปใชพัฒนาและประโยชนดานอื่น โดยนําเสนอบทความวิชาการเกี่ยวกับรูปแบบ
การจัดการผลการปฏิบัติงาน ตลอดจน Na-Nan and Chaiprasit (2016) นํารูปแบบดังกลาวไปทําการวิจัย
เชิงสํารวจและสัมภาษณผูประกอบการและผูเกี่ยวของดานการจัดการผลการปฏิบัติงานกับกลุมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมที่มีการเจริญเติบโตสูง (SMEs High Growth Sectors) และกลุมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมที่มีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจไทย (High Impact Sectors) ผลการศึกษา พบวา การ
จัดการผลการปฏิบัติงานของกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมดําเนินตามรูปแบบขางตน โดยแตละ
ขั้นตอนมีรายละเอียดดังนี้

ขั้นตอนที่ 1: การวางแผนผลการปฏิบตั ิงาน
ขั้นแรกในกระบวนการจัดการผลการปฏิบัติงานมีสิ่งสําคัญและจําเปนที่ตองดําเนินการกอนอยู 2
ประการ กอนระบบการจัดการผลการปฏิบัติงานจะเริ่ม ขึ้น ไดแก 1) ความรูเกี่ยวกับภารกิจ ขององคก ร
(Organization’s Mission) และเปาหมายกลยุทธ (Strategic Goals) และ 2) ความรูเกี่ยวกับงานที่จะจัดการ
หากองคกรขาดความชัดเจนในสิ่งที่องคกรตองการเปนหรือไมแสดงถึงความสัมพันธระหวางภารกิจองคกร
และกลยุ ท ธ ข องของแต ล ะหน ว ยงานจะทํ า ให ย ากต อ พนั ก งานว า จะทํ า ให อ ย า งไรและจะช ว ยให อ งค ก ร
ดําเนินงานสําเร็จตามเปาหมายที่คาดหวังอยางไร นอกจากนั้นขั้นตอนการวางแผนผลการปฏิบัติงานยังเปน
ขั้นตอนที่ผูบริหารจําเปนตองกําหนดความรู ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติ เปนตน ที่พนักงานจะตองมี
สําหรับระบบการจัดการผลการปฏิบัติงาน โดยทั่วไปในทางปฏิบัติงานจะพบวาชวงของการเริ่มตนในแตละ
วงจรของผลการปฏิ บั ติ ง าน ผู บ ริ ห ารและพนั ก งานจะทํ า การอภิ ป รายและตกลงร ว มกั น เกี่ ย วกั บ สิ่ ง ที่
จํ า เปน ต อ งปฏิบัติงานและแนวทางที่ค วรปฏิบัติง านเพื่อใหงานบรรลุผลสํ าเร็จ โดยการวางแผนผลการ
ปฏิบัติงานในสวนนี้จะทําการอธิบายใน 3 ประเด็นหลัก ไดแก ผลลัพธ (Results) พฤติกรรม (Behaviors)
และแผนการพัฒนา (Development Plan) ซึ่งแตละประเด็นมีรายละเอียดดังตอไปนี้
ผลลัพธ (Results) เป น สิ่ ง ที่ ร ะบุ ว า พนั ก งานจํ า เป น ต อ งทํ า อะไรเพื่ อ ให ผ ลลั พ ธ บ รรลุ ผ ล การ
พิจารณาผลลัพธจําเปนตองพิจารณาภาระความรับผิดชอบหลัก (Key Accountabilities) หรือขอบเขตของ
งานที่พนักงานแตละคนตองรับผิดชอบตามที่ไดรับมอบหมายหรือความคาดหวังขององคกร ดังนั้นภาระ
ความรับผิดชอบแตละงานจําเปนตองระบุวัตถุประสงคที่พนักงานจะตองดําเนินการใหประสบความสําเร็จ
อยางชัดเจน เนื่องจากการระบุจะชวยใหการวัดผลการปฏิบัติงานเกิดขึ้นจริง รวมถึงการกําหนดมาตรฐาน
ผลการปฏิ บั ติ ง านในแต ล ะภาระหน า ที่ ซึ่ ง เป น ข อ มู ล ที่ กํา หนดระดั บ การยอมรั บ และไม ย อมรั บ ผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน เชน คุณภาพ ปริมาณ ตนทุน และระยะเวลา เปนตน
พฤติกรรม (Behaviors) เปนการกําหนดพฤติกรรมใหพนักงานแสดงออกซึ่งจะชวยใหพนักงาน
สามารถเสริมสรางศักยภาพของตนเองใหสูงยิ่งขึ้นหรือสามารถปฏิบัติงานที่มีความยาก แรงกดดัน และ
ซับซอนได ภายใตการแสดงพฤติกรรมที่องคกรและผูบริหารเห็นวามีความสําคัญและจําเปนสําหรับการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน ดังนั้นแนวคิดการวัดพฤติกรรมของพนักงานจึงเปนสวนหนึ่งของการจัดการผลการ
ปฏิบัติงานดวย โดยการวัดพฤติกรรมการปฏิบัติงานสามารถวัดไดจากกลุมของความรู (Knowledge) ทักษะ
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(Skills) และคุณลักษณะของบุคคล (Attitude) ที่ถูกกําหนดขึ้นและเกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน และผลลัพธให
ประสบความสําเร็จ
การวางแผนผลการ
ปฏิบัติง าน

การดําเนิน ตามแผนผลการ
ปฏิบัติง าน

Plan

การนําผลไปใช พฒ
ั นาและ
ประโยชนด านอื่น

Act

Do

Check

การประเมิน ผลการ
ปฏิบัติง าน

การทบทวนผลการ
ปฏิบัติง าน

รูปที่ 1.2 วงจรเปรียบเทียบการจัดการผลการปฏิบัติงานกับวงจรคุณภาพ
ที่มา: 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
เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาความรูและความสามารถที่จําเปนเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานประสบความสําเร็จ
ตามที่คาดหวัง โดยทั่วไปแผนพัฒนาจะรวมทั้งผลลัพธและพฤติกรรมอยูในแผนดวย โดยแผนพัฒนาจะบอก
ถึงแนวทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับจุดแข็งและขอบเขตที่พนักงานจําเปนตองพัฒนาใหดียิ่งขึ้น ในขณะเดียวกัน
แผนการพัฒนายังรวมถึงแผนที่จะปองกันและแกไขสวนที่เปนจุดออนในการปฏิบัติงานของพนักงานให
กลายเปนจุดแข็งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตดวย

ขั้นตอนที่ 2: การดําเนินตามแผนผลการปฏิบัติงาน
การดําเนินแผนตามผลการปฏิบัติงานเปนการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ การมอบหมายความ
รับผิดชอบ การสรางการมีสวนของพนักงานตอการดําเนินงานตามเปาหมายที่องคกรกําหนดขึ้น ผานการ
ติดตอสื่อสารแบบสองทาง การติดตามพฤติกรรม การใหขอมูลยอนกลับ การจัดสรรทรัพยากรที่จําเปนใน
การปฏิบัติงาน รวมถึงการกระตุน สนับสนุน และสงเสริมพฤติกรรมของพนักงานใหปฏิบัติงานตามขอบเขต
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ความรับผิดชอบในใบพรรณนาลักษณะงาน มาตรฐานการปฏิบัติงาน ซึ่งการจะดําเนินการตามแผนใหไดรับ
ความสําเร็จจําเปนตองทําใหบุคลากรทุกฝายที่เกี่ยวของเกิดความเขาใจอยางชัดเจนเกี่ยวกับภารกิจ กลยุทธ
วัตถุประสงค และเปาหมายของผลลัพธที่องคกรตองการ

ขั้นตอนที่ 3: การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานผูบริหารและพนักงานจะมีหนาที่รับผิดชอบรวมกันสําหรับ
การประเมินผลในขอบเขตของผลลัพธที่ไดปฏิบัติงานและพฤติกรรมที่ไดแสดงออกมา โดยแหลงขอมูลทั้ง
สองอาจมาจากแหลงตางๆ ขององคกร เชน เพื่อนรวมงาน ผูใตบังคับบัญชา ลูกคา หรือผูเกี่ยวของ เปนตน
องคกรทั่วไปนิยมใชการแหลงขอมูลจากผูบังคับบัญชาโดยตรงของพนักงานในการใหขอมูลทั้งสองประเภท
เพื่อเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงวาบรรลุเปาหมาย วัตถุประสงคที่องคกรคาดหวังหรือไม จะ
เห็นไดวาในขั้นตอนนี้ผูบริหารและพนักงานตางมีความสําคัญในกระบวนการประเมินผลอยางมาก เนื่องจาก
รูปแบบการประเมินสวนใหญเปนการประเมินผลโดยผูบังคับบัญชาและการประเมินผลตนเองของพนักงาน
ซึ่งนับวาเปนการชวยลดขอผิดพลาดหรืออคติที่อาจเกิดขึ้นจากฝายใดฝายหนึ่งไดระดับหนึ่ง ขอมูลที่ไดจะ
เป น ประโยชนอ ย า งมากในการดํา เนิน งานในขั้น ตอ ไป หรื อข อมู ลที่ ไ ดส ามารถนํ า ไปใช ใ นการวางแผน
ปรับปรุงผลการปฏิบัติงานในอนาคตใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ขั้นตอนที่ 4: การทบทวนผลการปฏิบตั ิงาน
การทบทวนผลการปฏิบัติงานเปนขั้นตอนการพบปะระหวางผูบริหารและพนักงานเพื่อทําการ
ทบทวนสิ่งที่พวกเขาประเมินผลหรือเรียกกวาการอภิปรายผลการปฏิบัติงานรวมกัน ซึ่งมีความสําคัญมาก
เนื่องจากเปนการแจงผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมที่พนักงานไดแสดงออกในสายตาของผูบริหารแก
พนักงานทราบวามีชองวางหรือเกินมาตรฐานที่กําหนดหรือไม อยางไรก็ตามการอภิปรายผลการปฏิบัติงาน
รวมกันตองพึงระวังใหมาก เนื่องจากผูบริหารสวนใหญไมสามารถจัดเตรียมขอมูลยอนกลับผลการปฏิบัติงาน
ที่เพียงพอและขาดความนาเชื่อถือในสายตาของพนักงาน (Brown, Hyatt, & Benson, 2010) ดังนั้นการจัด
ใหไดรับการพัฒนาและฝกอบรมเพื่อใหเกิดความรูความเขาใจและทักษะที่จําเปนสําหรับการไดมาซึ่งขอมูล
ผลการปฏิบัติงานที่เพียงพอและการใหขอมูลยอนกลับที่มีประสิทธิภาพจะชวยปรับปรุงผลการปฏิบัติงานและ
สรางความพึงพอใจแกพนักงานอยางมาก

ขั้นตอนที่ 5: การนําผลไปใชพัฒนาและประโยชนดา นอื่น
การนําผลการปฏิบัติงานใชประโยชนเปนขั้นตอนสุดทายของกระบวนการจัดการผลการปฏิบัติงาน
ซึ่งเปนการระบุสวนประกอบของผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้น และการนําขอมูลจากขั้นตอนตางๆ ขางตนมาใช
ในการประกอบพิ จ ารณาวิ เ คราะห แ ละตั ด สิ น ใจเพื่ อ ดํ า เนิ น การในการจั ด การผลการปฏิ บั ติ ง านถั ด ไป
ตัวอยางเชน เปาหมายบางประเภทอาจกําหนดไมสมเหตุสมผลหรือไมสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจสังคม
สงผลใหผูปฏิบัติงานไมมีความพยายามหรือเปาหมายไมมีความทาทายและไมสามารถปฏิบัติตามที่องคกร
กําหนดขึ้น กระบวนการจัดการผลการปฏิบัติงานไมไดสิ้นสุดลงดวยการฟนฟู แตขอมูลที่ไดจะถูกนําไปใชใน
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การปรับปรุงหรือพัฒนาในรอบการจัดการผลการปฏิบัติงานถัดไปซึ่งผูเกี่ยวของจําเปนตองอภิปรายรวมกัน
เกี่ ย วกั บ สิ่ ง ที่ เ ป น ข อ ดี ข อ ด อ ย และแนวทางการแก ไ ขปรั บ ปรุ ง เพื่ อ ให ส อดคล อ งภารกิ จ กลยุ ท ธ และ
ความสามารถของบุคลากร ตลอดจนสภาพแวดลอมในการดําเนินงานขององคกร เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วสงผลใหตองดําเนินการปรับเปลี่ยนเพื่อใหเกิดความยืดหยุนในการดําเนินงาน

สรุป
การจัดการผลการปฏิบัติงานเปนอีกหนึ่งหนาที่สําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่ผูบริหาร
จําเปนตองใหความสนใจอยางมากตอภารกิจดานนี้ เนื่องจากการจัดการผลการปฏิบัติงานทําใหองคกรและ
ผูเกี่ยวของเขาถึงหรือรับรูผลการปฏิบัติงานของพนักงาน และสามารถใชเปนขอมูลสําหรับการพัฒนาผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานใหมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นไป เนื้อหาในบทนี้เปนการนําเสนอถึงภาพรวมของการ
จัดการผลการปฏิบัติง านขององคก ร โดยแสดงใหเห็นถึง ความจําเปนที่องค กรต องมีการจั ดการผลการ
ปฏิบัติงาน เนื่องจากสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งภายในและภายนอกองคกรลวนเปนปจจัยที่ผูบริหาร
จําเปนตองใหความใสใจและนํามาพิจารณา รวมถึงที่มาของการจัดการผลการปฏิบัติงานที่มีวิวัฒนาการ
ยาวนานจากการจัดการเชิงวิทยาศาสตรจนถึงปจจุบันที่มีรูปแบบเฉพาะและสามารถพัฒนาขีดความสามารถ
ของพนักงานใหสามารถสงมอบสินคาและบริการตามความตองการของลูกคาไดอยางมีคุณภาพ ทั้งนี้การ
จัดการผลการปฏิบัติงานมีวัตถุประสงคเฉพาะที่สามารถแบงออกเปนวัตถุประสงคดานกลยุทธ ดานการ
บริหาร ดานการติดตอการสื่อสาร ดานการพัฒนา ดานการธํารงรักษาองคก ร และดานเอกสาร ซึ่งการ
ดําเนินการดังกลาวสงผลใหเกิดประโยชนของการจัดการผลการปฏิบัติงานสามารถนําไปประยุกตใชในงาน
ดานทรัพยากรมนุษยอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นการจัดการผลการปฏิบัติงานจะดําเนินการไดนั้น
จําเปนตองกําหนดผูรับผิดชอบอยางชัดเจน โดยผูรับผิดชอบในการจัดการผลการปฏิบัติงานสามารถแบง
ออกเปน ผูบริหารระดับสูง ผูบริหารระดับกลาง ผูบริหารระดับตน และพนักงาน ที่ทุกคนลวนมีบทบาทและ
หนาที่สําคัญที่จะชวยกันดําเนินตามกระบวนการจัดการผลการปฏิบัติงานที่ประกอบดวย 5 ขั้นตอนสําคัญ
ไดแก การวางแผนผลการปฏิบัติงาน การดําเนินตามแผนผลการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน
การทบทวนผลการปฏิบัติงาน และการนําผลไปใชพัฒนาและประโยชนดานอื่นๆ

18 การจัดการผลการปฏิบัติงาน
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1. อภิปรายประวัติของการจัดการผลการปฏิบัติงานวามีวิวัฒนาการเปนอยางไร แตละยุคมีจุดเดนและ
จุดดอยอยางไร รวมถึงวิวัฒนาการแตละยุคมีอิทธิพลตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางไร
2. อธิบายแนวคิดวงจรการจัดการผลการปฏิบัติงานวาสามารถประยุกตใชในการปฏิบัติงานอยางไร และ
ดําเนินการใหมีลักษณะของวงจรที่ตอ เนื่อง
3. ทานคิดวาการจัดการผลการปฏิบัติงานเปนเครื่องมือการจัดการชนิดหนึ่งหรือไม ที่ทําใหองคกรสามารถ
เพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน จงอภิปรายพรอมใหเหตุผล
4. จงอภิปรายความสั ม พันธระหวา งการพัฒ นาทรัพยากรมนุษยกั บการจัดการผลการปฏิบัติงานวา มี
ลักษณะอยางไร พรอมทั้งบอกถึงความจําเปนและความสําคัญดังกลาว
5. ทานคิดวาความจําเปนที่องคกรตองมีการจัดการผลการปฏิบัติงานมีเหตุผลและความสําคัญอยางไร
6. จงอธิบายวัตถุประสงคของการจัดการผลการปฏิบัติงานที่องคกรตองมีการประยุกตใชแนวคิดดังกลาว
ในการดําเนินงาน
7. จงอธิบายถึงเปาหมายของการจัดการผลการปฏิบัติงานที่องคกรนํามาประยุกตใช
8. จงบอกถึงประโยชนของการจัดการผลการปฏิบัติงานที่องคกรนํามาประยุกตใชในการดําเนินงานในยุค
การเปลี่ยนที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว
9. ผูรับผิดชอบในการจัดการผลการปฏิบัติงานมีกี่ระดับ และแตระดับมีบทบาทและความรับผิดชอบในเรื่อง
ใดบาง
10. จงอธิ บ ายกระบวนการจั ด การผลการปฏิ บั ติ ง านที่ อ งค ก รสามารถนํ า มาประยุ ก ต ใ ช ไ ด อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ

