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การบริ หารผลการดําเนินงานถือได้ ว่าเป็ นเครื องมือการบริ หารทีถูกนํามาใช้ กันมากขึนในปั จจุบันและมี
แนวโน้ มจะนํามาใช้ อย่ างต่ อเนื องมากขึนในอนาคต ซึงผู้เขียนได้ มีโอกาสพูดคุย กับ ผู้บริ ห ารท่ านหนึงที ท่านมี
มุมมองทีดีเกียวกับแนวคิดของ PMS นันก็คือ คุณชฏาวรรณ คังคะเกตุ ผู้อํานวยการอาวุโสทรั พยากรบุคคล
ธนาคารสแตนดาร์ ด ชาร์ เตอร์ ด ( ไทย ) จํ ากัด (มหาชน) และท่ านยังเป็ นหนึงในนัก ทรั พ ยากรมนุษย์ ดี เด่ น ที
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จดั ขึนในปี 2550 ท่านได้ ให้ มมุ มองทีน่าสนใจเกียวกับ PMS ดังประเด็นต่อไปนี

1. ในมุมมองของท่ านคิดว่ า PMS หมายถึงอะไร
คุณชฏาวรรณได้ มองระบบ PMS ในภาพรวมโดยไม่ได้ มองแค่มมุ มองด้ านเอกชนเท่านัน เป็ นมุมมอง
ซึงรวมทังภาครัฐ รัฐวิสาหกิจด้ วย ท่านให้ ความเห็นว่า PMS เป็ นเครื องมือการบริ หารจัดการทีสําคัญมาก
ทีสุดในกระบวนการดําเนินธุรกิ จขององค์การทุกประเภท ถื อได้ ว่าเป็ นเครื องมือการบริ หารทีมีบทบาท
กว้ างไปกว่าเครื องมือการบริ หารงานบุคคลอืนๆโดยมีความรับผิดชอบทุกคนในองค์การ
และทําไมถึงบอกว่า PMS เป็ นเครื องมือการบริ หารทีสําคัญขององค์การทุกธุรกิจทีส่งผลต่อเป้ าหมาย
ขององค์การในระยะยาว เพราะไม่ว่าจะเป็ นธุรกิจใดก็ตามองค์การจะต้ องมีเป้าหมายการดําเนินงานและ
มีปัจจัยชีวัดผลงานทีสําคัญทีจะทําให้ องค์การนําไปสูเ่ ป้าหมายทางธุรกิจได้ ทังนีแนวคิดของ PMS ทีใช้ ใน
องค์การนันจะมี 3 ระดับ ได้ แก่ ระดับภาพรวมขององค์การ ระดับหน่วยงาน และระดับบุคลากร ซึงทัง
3 ระดับนี ผู้บริ หารระดับสูงจะเป็ นเจ้ าของหรื อผู้นําทีสําคัญในการนํากระบวนการของ PMS ทุกระดับไป
ใช้ อย่างต่อเนื อง และโดยผู้บริ หารระดับรองลงมาเป็ นผู้นําของPMSแต่ล ะหน่วยงาน ดัง นันภาพรวม
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ทังหมดก็คือ PMS เป็ นเครื องมือทีผู้บริ หารใช้ ในการประเมินผลในการดําเนินธุรกิจว่าพวกเขาสามารถนํา
องค์การไปสู่เป้าหมายทังระยะสัน ปานกลางและเป้าหมายระยะยาวได้ สําเร็ จเพียงใด
2. การเชือมโยงระหว่ าง KPIs และ Competency ในการวัดผลงานของพนักงานเป็ นอย่ างไร
ในการวัดผลงานระดับองค์การ และระดับหน่วยงานนันจะต้ องมีตวั ชีวัดผลงานทีประกอบไปด้ วยปั จจัยด้ าน
KPIs ที ชัดเจน อย่างไรก็ ตามสําหรั บการวัดผลงานของพนักงาน เนื องจากในสภาวะของธุรกิ จที มี การ
เปลียนแปลงมากและมีปัจจัยส่งผลต่อการดําเนินงานของพนักงานจึงขอเน้ นไปที KPIs หรื อเป้าหมายการ
ทํางาน (Job Objective) ซึงถือได้ ว่าเป็ นการนํายุทธศาสตร์ การทําธุรกิจแบบเข้ มข้ นทีมุ่งเน้ นในเรื องการบริ หาร
ผลงาน (Result Oriented หรื อ Performance Oriented) มาใช้ เป็ นจุดหมายปลายทางทีต้ องการให้ องค์การไป
ให้ ถึง แน่นอนว่าการดําเนินธุรกิจมีรูปแบบการบริ หารจัดการ แบบ Top Down คือ Board of Director เป็ นผู้
กําหนดเป้าหมายของธุรกิจ ในขณะทีความสําเร็ จจะเกิดขึนได้ อย่างแท้ จริ งนันมีหนทางเดียว คือ ต้ องเกิดจาก
กลไกของ Bottom Up ซึงนันคือพนักงานทุกคนในองค์การจะต้ องประสพความสําเร็ จก่อน หน่วยงานและ
องค์การโดยรวมจึงจะสําเร็ จได้ ผู้บริ หารทุกระดับและนักบริ หารทรัพยากรบุคคลจะต้ องร่ วมกันสร้ างกลไกการ
บริ หารทีทําให้ ระบบ Bottom Up สามารถขับเคลือนความสําเร็ จให้ เกิดขึนได้ ซึง KPIs เป็ นปั จจัยสําคัญในการ
บริ หารและประเมินผลงานของพนักงาน อย่างไรก็ตาม เราก็ไม่ได้ มองผ่านเรื องความสามารถ (Competency)
ผู้บริ หารควรใช้ Competency เพือการวางแผนการพัฒนา (Development Plan)พนักงาน ซึงผลจากการ
พัฒนาพนักงาน จะเป็ นปั จจัยสําคัญสนับสนุนให้ พนักงานสามารถทํางานได้ ตามเป้าหมายทีองค์การคาดหวัง
ดัง นันถ้ า มองถึ ง ค่า ตัว ของพนัก งานแต่ล ะคนจะมี ม ากน้ อ ยแค่ไ หนนันต้ อ งขึ นอยู่กับ สร้ างผลงานของ
พนักงาน หรื อกล่าวได้ ว่า ที สุดแล้ วผลงานของพนักงานจะไปเชือมโยงกับระบบการให้ ค่าตอแทน (Reward
System) โดยสรุ ปก็ คือการประเมินผลงานของพนักงานอยากจะให้ องค์การเน้ นไปที การวัด KPIs และ
Competency จะเน้ นไปทีการพัฒนาผลักดันให้ ผลลัพธ์ของพนักงานเกิดขึน คําว่าผลลัพธ์ หรื อ KPIs จะต้ อง
มองให้ ละเอียดอ่อนเพราะถ้ าหมายถึงผลงานของธุรกิจเท่านันจะทําให้ องค์การเกิดการแข่งขันกันมากไม่เน้ น
ความผูกพันของพนักงานมากนัก ดังนันการกํ าหนด KPIs จะต้ องมีการผสมผสานระหว่างผลลัพธ์ ทงของ
ั
องค์การและของทีม (Team Engagement) โดยเน้ นไปทีการให้ ความร่ วมมือกันด้ วย แต่การให้ นําหนักของทัง
KPIs ทีเป็ นขององค์การและของทีมจะต้ องขึนอยู่กบั ผู้บริ หารและ HR จะต้ องร่ วมกันคิดเพือให้ ผลงานของ
บุคลากรเป็ นไปตามเป้าหมายทีกําหนดและสามารถผลักดันความสําเร็ จตามเป้ าหมายขององค์กร
2. เมือนํา KPIs มาใช้ ประเมินผลงาน ท่ านคิดว่ าระบบโควต้ ายังคงมีอยู่หรื อไม่
การให้ คะแนนผลงาน (Performance Rating) ของพนักงานจะขึนอยู่กบั ผลงานของทีมทังหมด หรื อกล่าว
ได้ ว่า คะแนนผลงานของพนักงานโดยรวมจะสะท้ อนให้ เห็นระดับผลงานของทีมงานนันๆ ดังนันในภาพกว้ าง
จะต้ องมีตวั วัดผลงานของทีมก่อนโดยการกํ าหนดค่าของ KPIs ให้ ชดั เจน และได้ รับการเห็นพ้ องกันระหว่าง
พนักงานและผู้บริ หาร ถ้ ามีความชัดเจนตังแต่ตอนแรกจะมีปัญหาน้ อยลง สําหรับระบบโควต้ าจะมีอยู่หรื อไม่
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คงตอบไม่ได้ เนื องจากขึนอยู่กับวัฒนธรรมองค์การหรื อรู ปแบบ PMS ของแต่ละองค์การ แต่ประเด็นที ขอ
เสนอแนะก็คือองค์การควรจะให้ ความสนใจพนักงานทีมีผลงานน้ อยทีสุด 5-10% ของพนักงานทังหมด โดยดู
ว่าพนักงานกลุม่ นีต้ องการความช่วยเหลืออย่างไรจากองค์การเพือพัฒนาปรับปรุ งผลงานให้ ได้ ตามเป้าหมาย
ทีองค์การต้ องการ ถ้ าดูแบบนีแล้ วคิดว่าการจัดระดับผลงานของคนในองค์การ (Performance Bar) จะถูก
ผลักดันขึนไปเรื อยๆ มากกว่าการนําระบบโควต้ ามาใช้ ถึงแม้ ว่าระบบโควต้ า จะสามารถจัดกลุ่มระดับผลงาน
ของคนได้ ดีในระดับหนึง แต่พบว่าคนส่วนใหญ่มีการรับรู้ ในทางลบเกี ยวกับระบบการจัดสรรโควต้ าในการ
บริ หารผลงานของพนักงาน การนําระบบโควต้ ามาใช้ จึงต้ องระมัดระวังความละเอียดอ่อนและมีการสือความ
ทีชัดเจนทีสามารถให้ คนในองค์การเห็นประโยชน์และให้ ความร่วมมือ
3. PMS ทีมีประสิทธิภาพเป็ นอย่ างไร
PMS ทีมีประสิทธิ ภาพนันจะต้ องสามารถตอบสนององค์การได้ โดยสามารถนําองค์การไปสู่วิสัยทัศน์ที
ต้ องการทังเป้าหมายระยะสัน ระยะปานกลาง และระยะยาว นอกจากนี ระบบนี จะต้ องถูกออกแบบจาก
ผู้บริ หารในองค์การและผู้บริ หารจะต้ องรับฟั งข้ อมูล (Feedback) จากพนักงานว่าระบบนีควรมีการปรับปรุ ง
อย่างไรบ้ าง เพือให้ พนักงานยอมรับในตัวระบบ PMS นีมากขึน โดยทัวไปความสําเร็ จของตัวระบบ PMS ที
นํามาใช้ ในองค์การประกอบด้ วย 1) การออกแบบระบบ และ 2) การนําระบบมาใช้
สําหรับการออกแบบระบบทีนํ ามาใช้ ไม่ได้ นนเนื
ั องจากตัวระบบเองมีความซับซ้ อน ทําให้ เป็ นภาระกับ
ผู้บริ หาร ทํ าให้ ร้ ู สึ กว่าไม่ส ะดวกในการนํ า มาใช้ ทํา ใช้ ลํ าบากมาก และการนํ า มาประยุกต์ใ ช้ ใ นองค์การ
ส่วนมากคนทีนํ ามาใช้ ก็คือผู้บงั คับบัญชาของหน่วยงาน (Line Manager) พบว่าหัวหน้ างานเหล่านันมีการ
สือสารกับพนักงานแบบไม่โปร่ งใส ทําให้ พนักงานรู้ สึกว่าตนเองไม่ได้ รับการประเมินผลงานทีเป็ นธรรม เพราะ
อย่าลืมว่า PMS เป็ นสิงทีใก้ ลตัวพนักงานมากทีสุด เป็ นปั จจัยชีวัดว่าพนักงานทํางานดีมากน้ อยแค่ไหน ดังนัน
พนักงานทังหมดจะต้ องตระหนักว่า PMS มีความหมายอย่างไรกับพวกเขา พนักงานถูกคาดหวังอะไรจากใน
ระบบนี และระบบ PMS มีขนตอนการทํ
ั
างานอย่างไร มีใครบ้ างทีเกี ยวข้ องกับระบบนี และระบบ PMS มี
ช่วงเวลาดําเนินงานอย่างไร ซึงพนักงานทุกคนจะต้ องรับรู้ รายละเอียดทังหมดของระบบ ผลการรั บฟั งจาก
พนักงานส่วนใหญ่ทีเข้ าร่ วมสัมนาพบว่าการนํา PMS มาใช้ ทีผ่านมาการสือสารเกียวกับประเด็นดังกล่าวนีใน
แต่ละองค์การยังทําได้ ไม่ดเี ท่าทีควร
4. ความยากทีสุดของกระบวนการ PMS คือเรื องใด
ความยากของการนําระบบ PMS มาใช้ ก็คือ ระบบถูกออกแบบโดยขาดการมีส่วนร่วมจากบุคคลต่างๆใน
องค์การ ขาดการสือสารทีดีจึงทําให้ การนําระบบนีมาประยุกต์ใช้ ไม่เป็ นไปตามทีคาดหวัง ดังนันแนวทาง
การแก้ ไขก็คือ
1. การมีส่วนร่ วมของพนั กงาน –การมีส่วนร่ วมสําคัญมากในกระบวนการบริ หารจัดการทุกระบบ ซึง
องค์การจะต้ องให้ ความรู้ในภาพรวมและในรายละเอียดของหลักการทีนํามาใช้ โดยชีแจงให้ ผ้ บู ริ หารทุก
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ระดับ และพนัก งานเข้ า ใจว่ า ระบบที นํ า มาใช้ คื อ อะไร มี ขันตอนอย่ า งไรและพนัก งานจะประสบ
ความสําเร็ จอย่างไรเมือนําระบบนีมาใช้ ในองค์การ
2. การสือความทีชัดเจน และโปร่ งใส – ต้ องสือสารให้ ชดั เจนว่าระบบถูกออกแบบจากการรับฟั ง
และมีส่วนร่ วมจากทุกฝ่ าย ได้ มีการทบทวนอย่างละเอียดและและเป็ นระบบสือความสองทางทัง
จากพนักงานและผู้บริ หาร อย่างไร เพือสร้ างความมันใจกับผู้ทีนําระบบดังกล่าวนีไปใช้
3. ต้ องมีขันตอนทีรับฟั งข้ อมูลป้อนกลับ – การพูดคุย หรื อ Feedback จากผู้ทีนําระบบนีไปใช้ เป็ น
อย่างไร ระบบนีมีการปรับปรุงและปรับเปลียนอย่างไร ซึงข้ อมูลทีได้ รับจะต้ องนํากลับมาสือสารกับ
พนักงานและผู้บริ หาร เพือจะได้ ช่วยกันแก้ ไขปั ญหาและนําระบบนีมาใช้ อย่างจริ งจังในองค์การ ซึง
องค์การจะต้ องหาวิธีการในการรั บฟั ง ข้ อมูล ป้อนกลับจากพนักงาน เช่นมีการสํารวจข้ อมูลจาก
พนัก งานด้ วยวิ ธี การสุ่ม ตัวอย่างโดยให้ พ นักงานตอบคํ าถามเกี ยวกับการนํ า ระบบนี มาใช้ เช่ น
พนักงานได้ รับแจ้ งหรื อมีการคุยกับผู้บงั คับบัญชาหรื อไม่ในครึงปี ทีผ่านมาหรื อไม่ และผู้บงั คับบัญชา
ได้ ให้ คําแนะนํากับพนักงานหรื อไม่ อะไรคือความสามารถทีพนักงาทําได้ ดีและความสามารถเรื องใด
ทีพนักงานต้ องได้ รับการพัฒนา ผู้บงั คับบัญชาได้ แจ้ งผลการทํางานให้ พนักงานรับรู้หรื อไม่ เป็ นต้ น
5. ท่ านคิดว่ าในปั จจุบันมีการเชือมโยงระหว่ างผลการประเมินกับการจ่ ายค่ าตอบแทนให้ กับ
พนักงานมากน้ อยแค่ ไหน อย่ างไร
พบว่าองค์การหลายแห่งได้ มีการผูกโยงผลงานกับการจ่ายค่าตอบแทนให้ กบั พนักงานมากขึน การจ่าย
โบนัสคงที (Fixed Bonus) จะลดลงไป แต่จะมีการจ่ายโบนัสตามผลงาน (Variable Bonus) มากขึน ดังนัน
ประเด็นทีสําคัญก็คือผู้บริ หารจะต้ องสามารถประเมินความแตกต่างระหว่างผลงานของพนักงานได้ ชดั เจน
โดยจ่ายค่าตอบแทนให้ กบั พนักงานทีมีผลงานดีมากกว่าคนทีมีผลงานไม่ดี ซึงวิธีการนีจะช่วยทําให้ องค์การ
สามารถพัฒนาผลงานขององค์การได้ ดีขึน สามารถเก็บรักษาคนดีมีฝีมือไว้ ได้ เพราะถ้ าคนดีทํางานได้ ดีแต่
ได้ รับผลตอบแทนไม่ดี พวกเขาจะมองว่าองค์การไม่ยตุ ิธรรมกับพวกเขา ในทางกลับกันคนทีทํางานไม่ดีหรื อมี
ผลงานปานกลางแต่ได้ รับค่าตอบแทนทีดี พวกเขาจะได้ รับข้ อมูลทีไม่ถูกต้ องโดยเข้ าใจว่าผลงานเป็ นทีน่า
พอใจแล้ ว พวกเขาจะไม่กระตือรื อล้ นการพัฒนาตนเองเนืองจากความเข้ าใจผิดคิดว่าตนเองทํางานดีแล้ วใน
มุมมองของผู้บงั คับบัญชา
6. จะรู้ ได้ อย่ างไรว่ า กระบวนการ PMS ประสบผลสําเร็ จหรื อไม่
การวัดความสําเร็ จของระบบ PMS สามารถวัดได้ จากความสําเร็ จของเป้าหมายองค์การทังเป้าหมายที
เป็ นตัวเงินและไม่ใช่ตวั เงิน ระบบ PMS ทีดีต้องสามารถเชือมโยงไปยังผลงานของพนักงานกับเป้าหมายของ
หน่วยงานและองค์การได้ ดี และหากองค์การอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ สามารถวัดจากราคาหุ้นก็ได้ นอกจากนี
สามารถดูได้ จากพนักงานในองค์การ ด้ วยการพูดคุยกับพนักงานว่าพนักงานมีความรู้ สึกและรั บรู้ อย่างไร
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เกียวกับระบบนี ซึงหน่วยงานบุคคล (HR) จะต้ องทําหน้ าทีในการหาข้ อมูลป้อนกลับหรื อพูดคุยกับพนักงาน
ให้ มากขึน
7. ในฐานะนัก HR จะต้ องทําอย่ างไรเพือช่ วยให้ PMS ประสบผลสําเร็จ
หน่วยงานบุคคลจะต้ องทําหน้ าทีผลักดันให้ ผ้ บู ริ หารของทุกหน่วยงานเป็ นผู้นําในระบบนีมากกว่า HR
จะทํ าหน้ าทีเป็ นเจ้ าของระบบนีเอง ดังนันสิงที HR จะต้ องทําก็ คือการผลักดันให้ ผ้ ูบริ หารทุกระดับชันมี
ความรู้ สึกเป็ นผู้นําและเป็ นเจ้ าของระบบนี มากกว่าเป็ นเรื องของ HR เพราะถ้ าผู้บริ หารคิดว่าตนเองเป็ น
เจ้ าของเรื องนี พวกเขาจะให้ ความสําคัญในการนําระบบนีมาใช้ ซึงบทบาทของนัก HR ในปั จจุบนั ต้ องเป็ น
คนอํานวยการ (Facilitator) ทําหน้ าทีเป็ นทีปรึ กษาให้ กบั ผู้บริ หารและพนักงาน เพือให้ ทุกคนมีส่วนสําคัญใน
การนําระบบนีมาใช้ อย่างไรก็ตามนัก HR จะต้ องทําหน้ าทีประเมินว่าระบบนีมีประสิทธิ ภาพอย่างไร และ
นําไปเสนอต่อผู้บริ หารเพือปรับปรุ งและทบทวนระบบนีให้ ทนั สมัยอยู่ตลอดเวลา นอกจากนีนัก HR ต้ องเป็ น
นัก HR เชิงรุ ก (Proactive HR) โดยต้ องตรวจสอบข้ อมูลของคูแ่ ข่งหรื อตลาดว่ามีระบบการบริ หารผลงาน
อย่างไร ข้ อมูลทีได้ รับ จะต้ องถูกต้ องชัดเจน เพือให้ ผ้ บู ริ หารสามารถนําข้ อมูลมาใช้ ประกอบการตัดสินใจหรื อ
ใช้ อธิ บายกับพนักงานได้ อย่างถูกต้ องเช่นกัน ซึงจะทําให้ พนักงานรู้ สึกว่าตนเองได้ รับการดูแลเอาใจใส่จาก
องค์การ
8. ท่ านคิดว่ าองค์ กรในบ้ านเรา กระบวนการ PMS ถูกนําไปใช้ อย่ างจริ งจังมากน้ อยแค่ ไหน โดย
เปรี ยบเทียบระหว่ างภาครั ฐ รั ฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน
แน่นอนว่าแต่เดิมมีการนําระบบนีไปใช้ ในภาคเอกชนจะมีมากกว่าภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ อย่างไรก็
ตามการบริ หารบุคลากรของภาครัฐเปลียนไปเยอะมาก ซึงได้ เริ มนํา PMS มาใช้ ในการบริ หารผลงานของ
พนักงานมากขึนกว่าเดิม สําหรับภาครัฐวิสาหกิจขึนอยู่กับว่าเป็ นรัฐวิสาหกิจอะไร พบว่ารัฐวิสากิจทีมีผล
ประกอบการดีแสดงว่ารัฐวิสาหกิจเหล่านันจะมีระบบ PMS ดีด้วยเช่นกัน
สําหรับภาคเอกชน พูดได้ เลยว่าภาคเอกชนทังที เป็ นองค์การข้ ามชาติหรื อองค์การของคนไทยจะมี
ระบบ PMS ทีใช้ อย่างจริ งจังและมีการพัฒนาทีเป็ นไปอย่างรวดเร็ วด้ วย รวมถึงองค์การทีเป็ นธุรกิจ SME ได้
ใส่ใจกับการนําระบบนี มาใช้ ซึงได้ เริ มมีการบริ หารคนโดยนํ าคนเก่งที เป็ นมืออาชีพเข้ ามาบริ หารงานใน
องค์การ เพือทําให้ ธุรกิจเติบโตไปเรื อยๆ สามารถสร้ างความได้ เปรี ยบทางธุรกิจ อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็ น
องค์การในธุรกิ จประเภทใดประเด็นสําคัญที ทุกฝ่ ายต้ องตระหนักถึงเสมอก็คือ PMS ไม่ใช่งานเอกสาร
เท่านัน แต่กระบวนการของ PMS เป็ นตัวบ่งชีว่าธุรกิจของเราจะประสพความสําเร็ จไปได้ หรื อไม่ได้ และเป็ น
ระบบที ใกล้ ชิ ดและสัม ผัส ความเป็ นตัวตนของพนัก งานมากที สุด จึง มี ผ ลกระทบโดยตรงต่อขวัญ และ
กําลังใจของพนักงาน

*************************************the end*********************************
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