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บทคัดย่อ
บทความวิชาการฉบับนี้ มีประเด็นในการศึกษาเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นกิจกรรมหลักในการบริหาร 

ทรัพยากรมนุษย์ของทุกองค์การ จุดมุ่งหมายเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายและประกอบการตัดสินใจทางการบริหาร การประเมินผล 
การปฏิบัติงานที่ดีอาจต้องออกแบบอย่างเป็นระบบส่งผลให้เป็นรูปแบบซับซ้อนและขั้นตอนดำเนินงานยุ่งยาก อาจไม่เหมาะสม 
กับรูปแบบการบริหารงานของบางองค์การ บทความนี้จ ึงมุ่งทบทวนแนวคิดการประเมินผลการปฏิบัติงานประกอบด้วย 
ความหมาย จุดมุ่งหมาย หลักการที่มิประสิทธิภาพ วิธีการ กระบวนการ และสังเคราะห์ปัญหาการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ทั้งต้านระบบและผู้เกี่ยวข้อง แล้วเสนอเป็นข้อเสนอแนวทางประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างง่าย ให้สามารถนำไปประยุกต่ใช้ 
เพื่อความสำเร็จสำหรับองค์การสมัยใหม่ ได้แก่ แนวทางแรกยึดมั่นกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้ง 4 ขั้นตอน ได้แก่ 
การกำหนดวัตถุประสงค์ การออกแบบ การประเมินผล และการนำผลไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งข้อเสนอเพิ่มเติมเพื่อเสริมให้ 
กระบวนการดังกล่าวบรรลุจุดมุ่งหมาย และแนวทางที่สองการสร้างความเป็นธรรมและการยอมรับ โดยมุ่งสร้างความสะดวก 
และเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องร่วมกันพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน นอกจากนั้นยังเสนอทัศนะจุดเน้นการนำระบบ 
ประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นเครื่องมือในการเสริมทักษะใหม่ (Upskill) และปรับทักษะใหม่ (Reskill) บุคลากรทั้งทักษะการ 
ทำงาน (Hard Skill) กับทักษะทางสังคม (Soft Skills) สำหรับอนาคตในยุคท่ีเทคโนโลยีมิความจำเป็นสำหรับทุกองค์การ

คำสำคัญ: การบริหารทรัพยากรมนุษย์, การประเมินผลการปฏิบัติงาน, ความสำเร็จขององค์การ

Abstract

This article Performance appraisal is the main activities in human resource management of every 
organization to propel the goal and supplement the management decisions. The good performance 
appraisal should be systematically designed which make the complex pattern and complicated process 
that might not suit for management system of some organization. This article mainly focuses on reviewing 
the concept of performance appraisal consist of meaning, objective, effective principles, method, process 
and synthesize the performance appraisal problems from the system side and related parties then 
propose the simple performance appraisal guidelines to be able to apply for the success of modern 
organization. The first guidelines is to adhere the 4 process of performance evaluation including defining 
objective, evaluation design, applying the results and additional proposal to supplement the process and 
achieved the objective. The second guidelines is to create fairness and acceptance by focusing on 
creating convenience and opportunity for related parties to jointly develop the performance appraisal 
system. เท addition, propose a view to focus on using performance appraisal system as a tool to upskill 
and reskill the personnel on both hard skills and soft skills for the future in an era where technology is 
importance for every organization.
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บทนำ
การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นหนึ่งในกิจกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญในทุกองค์การ อาจเป็นการ 

ดำเนินการแบบไม่เป็นทางการไปจนถึงรูปแบบที่เป็นทางการ จุดมุ่งหมายหลักเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในเรื่องการบริหาร 
ทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะการจ่ายค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม แม้การประเมินผลฯ เป็นเรื่องที่ปฏิบัติสืบเนื่องเป็นเวลานาน 
แต่การประเมินผลฯ หลายองค์การมักเกิดป้ญหาเสมอ เพราะผลการประเมินผลฯ เกี่ยวลับการจ่ายค่าตอบแทนบำเหน็จ 
ความชอบ การประเมินผลฯ จึงเป็นการตัดสินคุณค่าการปฏิบัติงานชองบุคลากร แยกแยะบุคลากรที่มิผลงานดีกับผลงานไม่ดี 
จึงถือเป็นเรื่องอ่อนไหวและส่งผลต่อขวัญกำลังใจมากกว่ากิจกรรมการบริหารอื่น  ๆ ด้วยเหตุผลช้างต้น จึงมิความพยายาม 
พัฒนาแนวคิดและระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ทางหนึ่งเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยผลักดันให้บรรลุเปาหมาย 
องค์การและอีกทางหนึ่งเพื่อสร้างความพึงพอใจชองบุคลากรมุ่งหวังเพื่อรักษาคนดีคนมืความสามารถเอาไว้ ส่งผลให้ระบบการ 
ประเมินผลฯ อาจสลับซับซ้อนและยุ่งยากในการบริหารจัดการ อาจไม่เหมาะสมหรือคุ้มค่าสำหรับทุกองค์การโดยเฉพาะ 
องค์การขนาดเล็ก รวมทั้งระบบประเมินผลฯ ที่ซับซ้อนดังกล่าวอาจสร้างความเบื่อหน่าย สร้างภาระแก่ทั้งตัวผู้ประเมินและผู้ 
ถูกประเมิน ไม่ได้เกิดผลประโยชน์เท่าท่ีควรแก่องค์การ อีกทั้งเมื่อผลการประเมินไม่สอดคล้องลับความคาดหวังชองบุคลากรก็ 
นำไปสู่การไม่ยอมรับและต่อด้านในที่สุด

ดังน้ัน หากองค์การจะบรรลุเปาหมายและรักษาคนดีมิความสามารถเอาไว้ องค์การต้องให้ความสำคัญลับการประเมินผล 
การปฏิบัติงานที่เป็นระบบและเป็นไปตามหลักวิชาการ ซึ่งไม่จำเป็นต้องออกแบบให้ซับซ้อน รัดกุมหรือใช้เครื่องมิอที่ทันสมัย 
ตามแนวคิดยุคใหม่เสมอไป วัตถุประสงค์ชองบทความนี้ต้องการเสนอแนวทางประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อความสำเร็จชอง 
องค์การในอนาคต เป็นแนวทางที่ทุกองค์การสามารถนำไปปรับใช้ได้ไม่ใช่รูปแบบยุ่งยาก และมิต้นทุนดำเนินงานที่สูง 
จนเกินไป บทความนี้แบ่งชอบเขตการนำเสนอเป็น 4 ส่วน ส่วนแรก เริ่มทบทวนแนวคิดหลักการประเมินผลฯ เพื่อให้ผู้อ่าน 
เช้าใจและตระหนักในหลักการพื้นฐาน ส่วนท่ีสอง สังเคราะห์สภาพการประเมินผลฯ ในบริบทสังคมทั่วไปในป้จจุบัน และ 
สะท ้อนป ้ญ หาการประเม ินผลฯ ท ี่องค ์การท ั่วไปม ักประสบ ส่วนที่สาม จ ัดท ัาช ้อเสนอแนวทางประเม ินผลฯ 
อย่างง่าย ๆ เพื่อความสำเร็จสำหรับองค์การสมัยใหม่ทุกองค์การ และส่วนสุดท้าย เป็นทัศนะจุดเน้นการประเมินผลฯ สำหรับ 
องค์การในอนาคต ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวเป็นภาวะท่ีมิความผันผวนชองสภาพแวดล้อมทุกด้านสูงมาก

บทวิเคราะห์
บทความวิชาการฉบับนี้ ผู้เขียนจะได้อธิบายและวิเคราะห์เพื่อสะท้อนมุมมองทางวิชาการโดยสามารถจำแนกเป็นราย 

ประเด็นได้ ดังนี้
1. ความหมายการประเมินผลการปฏิบัติงาน
การประเมินในระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ (1) การประเมินเพื่อดัดเลือกบุคลากร (Selection) 

เป็นการใช้เครื่องมือดัดสรรบุคคลที่สรรหามาได้เพื่อให้!ด้คนที่เหมาะสมไปบรรจุเช้าท้างาน และ (2) การประเมินผลการ 
ปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) เป็นการประเมินแบบมองย้อนอดีต แล้วบ่งชี้ว่าบุคลากรปฏิบัติงานได้ดีเพึยงใด และ 
รวมทั้งเป็นการประเมินเพื่อดันหาศักยภาพในการปฏิบัติงานที่ต้องการในอนาคต การประเมินส่วนหลังเป็นการประเมินรูปแบบ 
ที่บทความน้ีมุ่งนำเสนอ เม่ือทบทวนแนวคิดชอง Wilton (2016, p. 186) Varma, Budhwar and Norlnder (2017, p.279) 
สกล บุญสิน (2560, น.213) มานพ ชูนิล (2561) จึรประภา อัครบวร (2561) และธัชพงศ์ เศรษฐบุตร (2562) สรุป 
ความหมาย “การประเมินผลการปฏิบัติงาน” คือ กระบวนการตรวจสอบและประเมินคุณค่าผลการปฏิบัติงานชองบุคลากรที่ 
เกิดในอดีตถึงป้จจุบัน เปรียบเทียบลับมาตรฐานหรือเน้าหมายที่กำหนดไว้ เพื่อนำผลประเมินไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการ 
บริหารทรัพยากรมนุษย์

2. แนวคิดผลการปฏิบัติงาน
การประเม ินผลการปฏ ิบ ัต ิงานเป ็นก ิจกรรมบริหารท ี่เก ี่ยวช ้องระหว่างผ ู้ประเม ิน (Appraiser) ด ับผู้ถ ูกประเม ิน 

(Appraisee) ผู้ทำหน้าที่ประเมินคือผู้บังคับบัญชาซึ่งองค์การมอบหมายให้ร่วมประเมินผลฯ ส่วนผู้ถูกประเมิน คือ บุคลากร
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