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บทคัดยอ
  การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาถึงการบริหารผลการปฏิบัติงานของกิจการภาคการผลิต       

ในจังหวัดชลบุรี  2) เปรียบเทียบการบริหารผลการปฏิบัติงานระหวางกิจการท่ีชาวไทยเปนผูลงทุนกับกิจการ

ที่มีผูรวมทุนกับตางชาติ  และ 3) เปรียบเทียบการบริหารผลการปฏิบัติงานระหวางกิจการที่มีขนาดเล็ก               

ขนาดกลาง และขนาดใหญ  การวิจยัใชการวิจยัเชิงสาํรวจ กลุมตัวอยางในการวจิยัไดแกกจิการภาคการผลิต

ที่อยูในจังหวัดชลบุรี  จํานวน 380 แหง โดยใชสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน ใชคารอยละเพื่ออธิบายรูปแบบ

การบริหารผลการปฏิบัติงานของกิจการ และใชสถิติไคสแควรในทดสอบสมมติฐาน

  ผลการศึกษาพบวา กิจการรอยละ 93.7 มีการกําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน รอยละ 64.2          

มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเปนทางการ โดยวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ใชมากที่สุด คือ         

ใชวิธีการใหคะแนนตามมาตรสวน  การประเมินถูกใชเปนเคร่ืองมือในการพิจารณาการข้ึนเงินเดือนประจําป

มากทีส่ดุ โดยกจิการสวนมากมีการแจงผลการประเมินและมกีารใหคาํแนะนําหลงัการประเมินในตําแหนงงาน

ที่แจงผลการประเมินเพ่ือใหผูถูกประเมินนําไปปรับปรุงผลการปฏิบัติงานในอนาคตได  ทั้งน้ีกิจการท่ีมี                 

ผูรวมลงทุนตางกันและกิจการที่มีขนาดแตกตางกัน มีการบริหารผลการปฏิบัติงานที่แตกตางกันอยางมี          

นัยสําคัญที่ระดับ 0.05

  การศึกษามีขอเสนอแนะตอกิจการในเรื่องการชี้แจงผลการประเมินผลปฏิบัติงานใหผูถูกประเมิน

ทราบ การสรางระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับบริบทของกิจการ ไดแก ขนาดของกิจการ 
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Abstract
  The objectives of this research were: 1) to study human resource management practices 

of manufacturing firms in Chonburi province in the area of performance management, 2) to compare 

performance management between Thai firm and joint venture firms with foreign investor and 3) to 

compare performance management among small, medium, and large firms.  The survey research 

was used. The sample, 380 manufacturing firms in Chonburi province, were collected by multistage 

sampling technique. The percentage were used to describe performance management practices 

of firms and Chi-square were used for hypothesis testing.

  The results of this research revealed that 93.7 of the firms had performance standard, 64.2 

percent of the firms used formal performance appraisal process. Graphic rating scale method was 

most used in appraising. The results of appraising were mostly used in determining salary raise. 

Most of the firms had performance feedback and suggestion process after appraising for the      

reason of performance improvement in the future. The firms with different investors and different 

size had different performance management practices with statistical difference at level of 0.05.

  The study has the recommendation to the firms in clarifying the results of performance in 

feedback process, developing appropriate performance management system that suitable for firm 

context, including firm size and work culture. 

Keywords
  Performance Management, Performance Appraisal, Human Resource Management,  

Manufacturing Firm

บทนํา
  ทรพัยากรบุคคลเปนทรัพยากรท่ีสาํคัญสรางความสามารถในการแขงขันใหกบัองคการ และการจัดการ

ทรัพยากรมนุษยขององคการถือเปนกิจกรรมพ้ืนฐานของการจัดการท่ีผู จัดการทุกคนตองปฏิบัติ                         

กิจการบางแหงอาจประสบผลสําเร็จไดแมมีการวางแผนการจัดโครงสรางองคการหรือการควบคุมที่ไมดีพอ  

แตมกีารจางบคุคลทีเ่หมาะสมสําหรบังานและสามารถจูงใจบคุคลเหลานีไ้ด  ตลอดจนมีการบรหิารผลการปฏิบตังิาน

และการพัฒนาพนักงานอยางตอเนื่อง (Dessler & Huat, 2009)    

  การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) ประกอบดวย การกําหนดทิศทางรวม

กันระหวางผูเกี่ยวของถึงผลการปฏิบัติงานที่ตองการ การสรางความชัดเจนในบทบาท การกําหนดเปาหมาย

ทีม่คีวามสอดคลองกบัเปาหมายขององคการ การตรวจสอบผลการทํางานดวยการประเมินผลการปฏิบตังิาน 
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การใหขอมูลปอนกลบัผลการปฏิบตังิาน การใหคาํปรกึษาเกีย่วกบัผลการปฏบิตังิานอยางตอเนือ่ง การสอนงาน

และพัฒนาพนักงาน รวมทั้งการใหรางวัลและการใหคาตอบแทน (Dessler & Huat, 200 ; Prasad, 2009)   

จากการท่ีกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงานเปนกระบวนการหน่ึงซ่ึงทําใหแนใจวาพนักงานไดปฏิบัติงาน

ในทิศทางท่ีสอดคลองกับเปาหมายขององคการ  ดังนั้น กิจการจึงควรคํานึงถึงการบริหารผลการปฏิบัติงาน

อยางมีประสิทธิภาพ ซึง่รวมถึงการสรางความเขาใจเก่ียวกับการบริหารผลการปฏิบตังิาน การกําหนดมาตรฐาน

การปฏบิตังิาน การประเมนิผลการปฏบิตังิานทีม่คีวามเทีย่งตรงและนาเชือ่ถอืทัง้ในเคร่ืองมือการประเมนิและ

กระบวนการการประเมินผลการปฏิบตังิาน การแจงผลการประเมินทีเ่กิดข้ึนบนคานยิมของการส่ือสารภายใน

องคการแบบเปดกวาง ความไวเนื้อเชื่อใจ และการจูงใจตนเองของพนักงาน (Asad & Mahfod, 2015)            

การใหคําแนะนําหลังการประเมิน รวมถึงการใชระบบการใหคาตอบแทนและการใหรางวัลที่สอดคลองกับ  

การประเมินผลการปฏิบัติงาน ฯลฯ 

  การบรหิารผลการปฏิบตังิานนอกจากจะสามารถนําผลไปใชเพ่ือปรับปรุงประสิทธภิาพในการทาํงาน

โดยตรงแลว  การปฏิบัติกับพนักงานท่ีสรางการรับรูถึงความยุติธรรมยังสงผลในทางบวกตอองคการในหลาย

ประการ เชน เม่ือพนักงานรับรูถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีความยุติธรรมจะสงผลตอความพึงพอใจ

ในงาน (Naji, Mansour & Leclerc, 2015) ความผูกพันตอองคการของพนักงาน (Abdulkadir, Isiaka & 

Adedoyin, 2012 ; Bekele, Shigutu & Tensay, 2014) รวมท้ังพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีตอองคการ    

(Teh, Boerhannoeddin & Ismail, 2012)  ดังนั้น การบริหารผลการปฏิบัติงานจึงเปนกิจกรรมในการจัดการ

ทรัพยากรมนุษยที่สงผลตอเนื่องทั้งทางตรงและทางออมตอประสิทธิภาพในการทํางานพนักงาน และนําไปสู

การบรรลุวัตถุประสงคขององคการได

  จากการศกึษาถงึการบรหิารผลการปฏบิตังิานของกจิการ พบวากจิการสวนใหญมกีารประเมนิอยาง

เปนทางการ เชน จากการศึกษาของ Nyaw (1995) ในจนี   การศกึษาของ Kirkbride & Tang (1989) ในฮองกง   

การศึกษาของ Poon (1993) ในเกาหลี   การศึกษาของ Chew & Goh (1997) ในสิงคโปร    โดยลักษณะ     

แตกตางกนัไปบางตามความแตกตางของวฒันธรรมและองคการ  เชน  การนาํผลจากการประเมนิผลการปฏบิตังิาน

ไปใช โดยกิจการมีการนําผลจากการประเมินมาใชในวัตถุประสงคที่แตกตางกันออกไป เชน จากการศึกษา

ของ Nyaw (1995), Poon (1993), Venclová, Šalková & Koláková (2013) และ Getnet, Jebena &         

Tsegaye (2014) แสดงใหเห็นการนําการประเมินผลการปฏิบัติงานไปใชในการจัดการทรัพยากรมนุษย          

ในหลายรูปแบบ เชน การเลื่อนขั้นเล่ือนตําแหนง การตัดสินใจเร่ืองคาตอบแทน การโยกยาย การหา                

ความจําเปนในการฝกอบรมและพฒันาพนักงาน การใหรางวลั การวางแผนกาํลงัคน และการจดัการความกาวหนา

ในสายอาชีพ  
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  ภาคอตุสาหกรรมการผลตินบัเปนภาคการผลติทีม่คีวามสาํคญัในการขับเคลือ่นเศรษฐกจิของประเทศ  

เห็นไดจากในป พ.ศ.  2557 ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) ในภาคอุตสาหกรรมการผลิต มีมูลคารวม

เทากับ 3,644,683 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 27.7 ของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ             

โดยกอใหเกิดการจางงาน ทั้งสิ้น 3,514,974 คน คิดเปนรอยละ 26.7 ของการจางงานทั้งประเทศ (สํานักงาน

สงเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม, 2558) สาํหรบัในจังหวดัชลบรุมีโีครงสรางทางเศรษฐกิจทีข่ึน้อยูกบั

ทั้งภาคอุตสาหกรรมการผลิต ภาคบริการ และภาคเกษตรกรรม  สําหรับภาคอุตสาหกรรมการผลิตมี                  

การขยายตัวอยางตอเนื่อง จากความเชื่อมั่นในศักยภาพของพ้ืนที่ ระบบสาธารณูปโภค และระบบโลจิสติกส           

ที่มีประสิทธิภาพ ท้ังถนน ทาเรือนํ้าลึก และทาอากาศยาน เชนเดียวกับจังหวัดอ่ืนๆ ในภาคตะวันออก                

โดยในป พ.ศ. 2557 จงัหวดัชลบรุมีวีสิาหกจิในภาคอุตสาหกรรมการผลิตถงึ 7,561 แหง กอใหเกดิการจางงาน

ถึง 705,248 คน (สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 2558)

  การศึกษานี้ จึงมุงศึกษาถึงการบริหารผลการปฏิบัติงานของกิจการภาคการผลิตในจังหวัดชลบุรี     

เพื่อใหทราบถึงสถานภาพของการบริหารผลการปฏิบัติงานที่กิจการเปนอยู รวมท้ังเปรียบเทียบการบริหาร    

ผลการปฏบิตังิานระหวางกจิการทีล่งทนุโดยคนไทยทัง้หมดกบักจิการทีม่ตีางชาตริวมลงทนุและระหวางกจิการ

ที่มีขนาดแตกตางกนัเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติสําหรับกิจการอื่นที่อยูในบริบทที่เทียบเคียงกันได 

วัตถุประสงค
  1. ศึกษาถึงการบริหารผลการปฏิบัติงานของกิจการท่ีตั้งอยูในจังหวัดชลบุรี 

  2. เปรียบเทียบการบริหารผลการปฏิบัติงานของกิจการที่ลงทุนโดยคนไทยท้ังหมดกับกิจการที่มี       

ตางชาติรวมลงทุน

  3. เปรียบเทียบการบริหารผลการปฏิบัติงานระหวางระหวางกิจการที่มีขนาดเล็ก ขนาดกลาง และ

ขนาดใหญ

กรอบแนวคิดการวิจัย
     ตัวแปรอิสระ                   ตัวแปรตาม

 
 
 
 

-   

  ( / ) 

-  

  ( / / ) 

 

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดการศึกษาการบริหารผลการปฏิบัติงานของกิจการ
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วิธีการวิจัย
  ประชากรและกลุมตัวอยาง

  ประชากรไดแกกิจการภาคการผลิตที่ตั้งอยูในจังหวัดชลบุรี  มีจํานวนท้ังส้ิน 7,561 แหง (สํานักงาน

สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 2558) คํานวณขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตร Yamane (1973, 

125)   ไดขนาดของกลุมตัวอยางเทากับ 380 โรงงาน 

  การสุมตัวอยาง 

  ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้เปนวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ใชระเบียบวิธีการสุมตัวอยางแบบ

หลายข้ันตอน (Multistage Sampling) โดยสุมพ้ืนท่ีทีเ่ปนตัวอยาง และสุมกจิการท่ีเปนตวัอยางในแตละพ้ืนท่ี 

โดยกําหนดจํานวนโรงงานในแตละพื้นที่ตามสัดสวนจํานวนโรงงานในแตละพ้ืนที่ที่เปนตัวอยาง 

  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยแบบสอบถาม

กิจการ แบงออกเปน  3 สวน ไดแก 

  สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของกิจการและขอมูลทั่วไปของผูใหขอมูล โดยลักษณะเปนทั้งคําถามใหเลือก

ตอบเปนหลักประกอบกับคําถามปลายเปด

  สวนท่ี 2  การบรหิารผลการปฏิบตังิานของกิจการ  เปนคําถามใหเลือกตอบ ประกอบกับสวนประเมิน

ความคิดเหน็โดยใช 5 ระดบัตามมาตรประเมินคาแบบลเิคริต (Likert Scale) จาํนวน 6 ขอ และคาํถามปลายเปด

เกี่ยวกับปญหาในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

  สวนที่ 3  ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริหารผลการปฏิบัติงานสําหรับแบบสอบถามที่เปน     

มาตรวัด 5 ระดับ แปลความหมายของคะแนนเฉล่ียที่ได โดยใหคาคะแนนเฉล่ีย ระหวาง 1.00-1.80 หมายถึง 

ระดับนอยที่สุด  1.81-2.60 หมายถึง ระดับนอย  2.61-3.40 หมายถึง ระดับปานกลาง  3.41-4.20 หมายถึง 

ระดับมาก  และ 4.21-5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด

  กอนการเก็บขอมูลไดทําการทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) โดยเร่ิมจากการพิจารณา                      

กรอบแนวความคดิ และทฤษฎทีีเ่ก่ียวของหรอืแนวคดิทีใ่ชในการศกึษา รวมทัง้ศกึษาเทยีบเคียงมาตรวดับางสวน  

ที่มีผูศึกษาไวแลว รวมท้ังการใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา หลังจากน้ันนํามาปรับปรุง

ใหมใหมคีวามสมบูรณมากย่ิงขึน้และนําไปทดลองกับกลุมตวัอยางท่ีใกลเคยีงกับกลุมตวัอยางของการศึกษา

นี้ จํานวน 30 ราย เพื่อตรวจสอบความเชื่อถือได (Reliability) ของเคร่ืองมือวัด

  การวิเคราะหขอมูล

  1. ใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คารอยละ สําหรับอธิบายใหทราบลักษณะทั่วไปของกิจการ และ      

รูปแบบ วิธีการ กิจกรรมตางๆ ในการบริหารผลการปฏิบัติงานพนักงานขององคการ 

  2. ใชสถิติเชิงอนุมาน ไดแก คา Chi-square เพื่อเปรียบเทียบสัดสวนของประเด็นตางๆ ใน                

การบริหารผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบระหวางกิจการที่ลงทุนโดยคนไทยทั้งหมดกับกิจการที่มีตางชาติ     

รวมลงทุน และระหวางกิจการภาคการผลิตที่มีขนาดแตกตางกัน โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
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ผลการวิจัย
  ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง

  จากการสาํรวจกจิการจาํนวน 380 แหง รอยละ 35.5 เปนกจิการขนาดเลก็ (มพีนกังานไมเกนิ 50 คน)  

รอยละ 17.4 เปนกิจการขนาดกลาง (มีพนักงาน 51-200 คน) และเปนกิจการขนาดใหญรอยละ 47.1                  

(มีพนักงานมากกวา 200 คน)  กิจการรอยละ 65.8 เปนกิจการท่ีมีชาวตางชาติรวมลงทุน ไดแก ญี่ปุน อเมริกา 

เกาหล ีและรอยละ 34.2 เปนกจิการท่ีลงทนุโดยคนไทยท้ังหมด  ทัง้นีก้ารรวมทนุมมีากทีส่ดุในกิจการขนาดใหญ 

รองลงมาไดแกกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก คิดเปนรอยละ 62,  22.4 และ 15.6 ตามลําดับการบริหาร   

ผลการปฏิบัติงาน

  กิจการรอยละ 93.7 มีการกําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน (Performance Standard) เปน           

ลายลักษณอักษรในบางตําแหนงหรือทุกตําแหนง  ซึ่งถูกใชเปนเกณฑในการวัดผลการปฏิบัติงานท้ังใน           

เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รวมทั้งระยะเวลา บุคลิกหรือลักษณะเฉพาะในการปฏิบัติงาน  มีสวนนอยซึ่ง     

เปนกจิการขนาดเล็กเปนหลกั (รอยละ 6.3) ทีไ่มมกีารกาํหนดมาตรฐานการปฏิบตังิานเปนลายลกัษณอกัษรไว  

ทั้งนี้กิจการรอยละ 64.2 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเปนทางการ

  สําหรับวิธีการในการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีกิจการเลือกใชแตกตางไปตามตําแหนงงานและ

ลกัษณะงาน  กจิการจึงมกีารใชวธิกีารประเมนิหลายวธิ ีจากการสาํรวจพบวาวธิกีารประเมนิผลการปฏบิตังิาน

ที่กิจการใชมากท่ีสุด ไดแก วิธีการใหคะแนนตามมาตรสวน (Graphic Rating Scale) สวนวิธีการกําหนด

สดัสวนของผลการประเมนิ (Force Distribution Method) วธิกีารใหคะแนนตามเกณฑพฤตกิรรม (Behaviorally 

Anchor Rating Scale) การจัดลําดับ (Alternation Ranking Method) และการใชเหตุการณสําคัญ (Critical 

Incident Method) ถูกนํามาใชในอันดับรองลงมา 

  โดยในการประเมินผลการปฏบิตังิานเครือ่งมอืหลกัทีก่จิการสวนใหญใชประกอบการประเมินผลการ

ปฏิบตัิงาน ไดแก แบบฟอรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน (รอยละ 61.1) การสังเกต/ติดตามการทํางานของ

พนักงาน (รอยละ 55.5) นอกจากนั้น ไดแก มาตรฐานการปฏิบัติงาน เอกสารการบันทึกการปฏิบัติงานของ

พนักงาน และแบบแสดงลักษณะงาน  ในการนําผลการประเมินไปใช กิจการเกือบรอยละ 76.8 มีการอบรม

ชี้แจงเกี่ยวกับการบริหารผลการปฏิบัติงานในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง

  สําหรับการใหขอมูลการประเมินผลใหกับผูปฏิบัติงาน กิจการสวนมากมีการแจงผลการประเมิน    

(รอยละ 76.3) โดยในจํานวนน้ี กจิการรอยละ 46.3 มกีารแจงผลทกุตาํแหนง  หลงัจากการแจงผลการประเมินผล

ปฏิบัติงาน ผูแจงผลการประเมินสวนมาก (รอยละ 90.8) มีการใหคําแนะนําหลังการประเมิน เพื่อให                       

ผูถูกประเมินนําไปปรับปรุงผลการปฏิบัติงานในอนาคตได 

  กิจการนําขอมูลจากการประเมินผลการปฏิบัติงานมาใชในหลายวัตถุประสงค โดยใชเพื่อพิจารณา

เพิ่มเงินเดือนประจําป/ใหรางวัลมากที่สุด (รอยละ 71.1)  รองลงมา ไดแก เพื่อใหทราบถึงความสามารถของ

พนักงาน เพื่อพิจารณาเลื่อนตําแหนง เพื่อกระตุนและจูงใจผูปฏิบัติงาน เพื่อหาความจําเปนในการฝกอบรม 

เพ่ือโยกยายสับเปล่ียนพนักงาน เพ่ือวางแผนทดแทนตําแหนงและพัฒนาแนวอาชีพ และเพ่ือเปนขอมูล

ประกอบการพิจารณาเลิกจางและลดตําแหนง ตามลําดับ
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  การเปรียบเทียบการบริหารผลการปฏิบัติงานของกิจการที่ลงทุนโดยคนไทยทั้งหมดกับกิจการที่มี    

ตางชาติรวมลงทุน

  เม่ือเปรียบเทียบการบริหารผลการปฏิบัติงานของกิจการภาคการผลิตที่ลงทุนโดยคนไทยทั้งหมด     

กับกิจการที่มีตางชาติรวมลงทุน แสดงดังตารางที่ 1 พบวาการบริหารผลการปฏิบัติงานมีความแตกตาง        

อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 ในเรื่องของการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน การอบรมชี้แจงเกี่ยวกับ        

การบริหารผลการปฏิบัติงาน และการแจงผลการประเมินใหกับผูถูกประเมินทราบ  โดยกิจการท่ีมีตางชาติ

รวมลงทุนมกีารกําหนดมาตรฐานการปฏิบตังิาน การอบรมช้ีแจงเก่ียวกับการบริหารผลการปฏิบติังานรวมท้ัง

การแจงผลการประเมินในสัดสวนที่สูงกวากิจการที่มีคนไทยลงทุนทั้งหมด  แสดงดังตารางที่ 1

ตารางท่ี 1  

เปรียบเทียบการบริหารผลการปฏิบัติงานของกิจการภาคการผลิต จําแนกตามผูลงทุน

 
  p-value 

 
(n=130) 

 
(n=250) 

  

     

  7.7% 5.6% 6.3% .024* 

  53.1% 40.4% 44.7%  

  39.2% 54.0% 48.9%  

 
    

   42.3% 13.2% 23.2% .000* 

  44.6% 66.8% 59.2%  

  10.0% 18.8% 15.8%  

     

  35.4% 17.6% 23.7% .001* 

  24.6% 32.8% 30.0%  

  40.0% 49.6% 46.3%  

     

  13.1% 7.2% 9.2% .160 

  46.2% 51.2% 49.5%  

  40.8% 41.6% 41.3%  

:  *  0.05 
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  สาํหรับการนําผลการประเมินไปใชประโยชนจาํแนกตามผูลงทุน พบวา ทัง้กิจการท่ีลงทุนโดยคนไทย

ทั้งหมดกับกิจการท่ีมีตางชาติรวมลงทุนใชการประเมินในการตัดสินใจเร่ืองเงินเดือนและรางวัลมากกวา        

เพือ่วตัถปุระสงคอืน่โดยไมแตกตางกนัอยางมนียัสาํคัญ   สาํหรับการนาํผลการประเมนิไปใชในเรือ่งการทราบ

ถึงความสามารถของพนักงาน  การพิจารณาเล่ือนขั้นเลื่อนตําแหนง การกระตุนและจูงใจผูปฏิบัติงาน             

การหาความจําเปนในการฝกอบรม   ใชเปนขอมลูประกอบการวางแผนทดแทนตําแหนง  การพจิารณาเลิกจาง 

และการพิจารณาลดตําแหนง พบวากิจการท่ีมีตางชาติรวมลงทุนมีการนําไปใชมากกวากิจการท่ีลงทุน           

โดยคนไทยทั้งหมดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงดังตารางที่ 2

ตารางท่ี 2  

เปรียบเทียบการนําผลการประเมินไปใชประโยชนของกิจการภาคการผลิต จําแนกตามผูลงทุน

  

  p-value 

 

(n=130)  

(n=250) 

  

/  74.6% 69.2% 71.1% .269 

 43.8% 67.6% 59.5%  .000* 

  32.3% 44.8% 40.5%  .019* 

  32.3% 44.8% 40.5%  .019* 

 19.2% 38.4% 31.8%  .000* 

  26.9% 26.8% 26.8% .980 

 7.7% 16.8% 13.7%  .014* 

 1.5% 10.0% 7.1%  .002* 

 2.3% 8.8% 6.6%  .015* 

:  *  0.05 

การเปรียบเทียบการบริหารผลการปฏิบัติงานของกิจการที่มีขนาดแตกตางกัน

  การเปรียบเทียบการบริหารผลการปฏิบตังิานขององคการ จาํแนกตามขนาดองคการ แสดงดงัตาราง

ที่ 3 พบวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 ระหวางกิจการที่มีขนาดแตกตางกัน ในเร่ืองของ

ผูกําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน  ทําการประเมินผลการปฏิบัติงาน การอบรมช้ีแจงเก่ียวกับการบริหาร

ผลการปฏิบัติงาน การแจงผลการประเมิน และการใหคําแนะนําหลังการประเมินผล
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ตารางท่ี 3  

เปรียบเทียบการบริหารผลการปฏิบัติงานของกิจการภาคการผลิต จําแนกตามขนาดของกิจการ

 
  p-value 

 
(n = 135) 

 
(n = 66) 

 
(n = 179) 

      

  12.6% 4.5% 2.2% 6.3% .000* 

  57.8% 24.2% 42.5% 44.7%  

  29.6% 71.2% 55.3% 48.9%   

 
     

   48.9% 15.2% 6.7% 23.2% .000* 

  45.9% 56.1% 70.4% 59.2%  

  5.2% 28.8% 19.0% 15.8%  

      

  54.1% 13.6% 4.5% 23.7% .000* 

  17.0% 28.8% 40.2% 30.0%  

  28.9% 57.6% 55.3% 46.3%  

      

  20.0% 9.1% 1.1% 9.2% .000* 

  45.2% 42.4% 55.3% 49.5%  

  34.8% 48.5% 43.6% 41.3%  

:  *  0.05 

  การเปรยีบเทยีบการนาํผลการประเมนิไปใชประโยชนของกจิการภาคการผลติ จาํแนกตามขนาดของ

องคการ พบวา มคีวามแตกตางอยางมนียัสาํคญัทีร่ะดบั 0.05 ในการนาํผลการประเมนิไปใชในการพจิารณา

โยกยายสบัเปล่ียน เลือ่นขัน้เลือ่นตําแหนง การหาความจําเปนในการฝกอบรม การทราบถงึความสามารถของ

พนกังาน การกระตุนและจงูใจผูปฏบิตังิาน และใชประกอบการวางแผนทดแทนตาํแหนง โดยกจิการขนาดใหญ

ไดนําไปใชมากที่สุด และกิจการขนาดเล็กนําไปใชนอยที่สุด   สําหรับการนําไปใชประกอบการตัดสินใจ         

เรื่องเงินเดือน/รางวัล การพิจารณาลดตําแหนง และการเลิกจาง มีการนําผลการประเมินไปใชประโยชน           

ในสัดสวนที่ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ แสดงดังตารางที่ 4
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ตารางท่ี 4  

เปรียบเทียบการนําผลการประเมินไปใชประโยชนของกิจการภาคการผลิต จําแนกตามขนาดของกิจการ

อภิปรายผลการวิจัย
  กจิการเลือกใชวธิกีารในการประเมินผลการปฏิบตังิานแตกตางไปตามตําแหนงงานและลักษณะงาน  

จากการศึกษาพบวา วธิกีารประเมินผลการปฏิบตังิานท่ีกจิการใชมากท่ีสดุ ไดแก วธิกีารใหคะแนนตามมาตราสวน 

(Graphic Rating Scale) สอดคลองกับ Bogardus (2007) ซึ่งใหขอมูลวาเปนวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ

งานที่ใชทั่วไป  รวมทั้งการศึกษาของ Kirkbride & Tang (1989) ในประเทศฮองกงและ Chew & Goh (1997) 

ในประเทศสิงคโปร  ทั้งน้ี เนื่องจากวิธีการดังกลาวสามารถนําผลการประเมินท่ีเปนตัวเลขมาเปรียบเทียบ

ระหวางพนักงานแตละคนได อยางไรก็ตามวิธีการใหคะแนนตามมาตรสวนมีขอควรระวังที่อาจเกิดจาก          

การประเมินในหลายรูปแบบ เชน ความไมชัดเจนของรายการประเมินและการใหคาคะแนนแตละระดับ         

การใหคะแนนท่ีมแีนวโนมเขาสูศนูยกลาง การเขมงวด หรือผอนปรนในการใหคาคะแนนของผูประเมินแตละบคุคล

ซึง่ไมเหมอืนกนั ทาํใหอาจเกดิปญหาจากการนาํผลการประเมนิไปใช โดยเฉพาะอยางยิง่จากการประเมนิโดย       

ผูทําการประเมินหลายคน

  กิจการนําผลประเมินไปใชเพื่อการตัดสินใจเร่ืองเงิน/รางวัลมากท่ีสุด สอดคลองกับการศึกษาของ 

Venclová, Šalková & Königová (2013) ในประเทศสาธารณรัฐเชก็  นอกจากน้ันยงัใชในการพจิารณาโยกยาย

สับเปลี่ยน การหาความจําเปนในการฝกอบรม การทราบถึงความสามารถของพนักงาน การกระตุนและ       

จงูใจผูปฏบิตังิาน และใชประกอบการวางแผนทดแทนตาํแหนง โดยถกูนาํไปใชในกจิการขนาดใหญมากกวา

กิจการขนาดเล็ก  สวนการศึกษาโดย Poon (1993) ในประเทศมาเลเซียพบวา การประเมินผลการปฏิบัติงาน

  
  p-value 

 

(n = 135) 

 

(n = 66) 

 

(n = 179) 
  

/  72.6% 71.2% 69.8% 71.1% .867 

  17.0% 24.2% 35.2% 26.8%  .001* 

  29.6% 48.5% 54.2% 44.5%   .000* 

 .7% 10.6% 9.5% 6.6%  .003* 

 9.6% 42.4% 44.7% 31.8%  .000* 

 39.3% 56.1% 76.0% 59.5%  .000* 

 23.0% 42.4% 53.1% 40.5%  .000* 

   9.1% 11.7% 7.1%  .000* 

 3.0% 9.1% 23.5% 13.7%  .000* 

:    0.05 
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ของพนักงานถูกใชสําหรับการตัดสินใจเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนงเปนหลัก เปรียบเทียบตามขนาดของกิจการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานถูกนํามาใชในกิจการขนาดใหญมากกวาในกิจการของทองถิ่น ซึ่งสอดคลองกับ        

Kirkbride & Tang (1989)  

สรุป
  ในการบริหารผลการปฏิบัติงาน วิธีการในการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีกิจการภาคผลิต                       

ในจงัหวดัชลบรุกีารเลอืกใชมากทีส่ดุ ไดแก วธิกีารใหคะแนนตามมาตรสวน รองลงมา คอื การกาํหนดสดัสวน

ของผลการประเมนิ การใหคะแนนตามเกณฑพฤตกิรรม การจดัลาํดับ และการใชเหตกุารณสาํคัญ โดยกจิการ 

รอยละ 76.8 มีการอบรมหรือชี้แจงเก่ียวกับการบริหารผลการปฏิบัติงานและรอยละ 76.3 มีการแจงผล            

การประเมินใหกระบวนการสําคัญที่จะทําใหพนักงานปรับปรุงผลการปฏิบัติงานในอนาคตได จากการ               

ใหคําแนะนําหลังการประเมิน  ขอมูลจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน ถูกใชในการพิจารณาเพ่ิมเงินเดือน

ประจําป/ใหรางวัล เปนหลัก (รอยละ 71.1) นอกจากน้ัน เพื่อใหทราบถึงความสามารถของพนักงาน ใชใน    

การพิจารณาเล่ือนตาํแหนง การกระตุนและจงูใจผูปฏบิตังิาน การหาความจําเปนในการฝกอบรม การโยกยาย

สับเปลี่ยนพนักงาน และใชประกอบการวางแผนทดแทนตําแหนงและพัฒนาแนวอาชีพ เปนตน  ทั้งนี้กิจการ

ที่มีตางชาติรวมลงทุนมีการอบรมชี้แจงเกี่ยวกับการบริหารผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งการแจงผลการประเมิน

ในสัดสวนที่สูงกวากิจการท่ีลงทุนโดยคนไทยท้ังหมด  และกิจการขนาดใหญมีการนําผลการประเมินไปใช

มากกวากจิการขนาดเล็กโดยนําไปใชพจิารณาโยกยายสับเปล่ียน เล่ือนข้ันเล่ือนตําแหนง การหาความจําเปน

ในการฝกอบรม การทราบถงึความสามารถของพนกังาน การกระตุนและจงูใจผูปฏบิตังิานและใชประกอบการ

วางแผนทดแทนตําแหนง  

  ขอเสนอแนะสําหรับการบริหารผลการปฏิบัติงานของกิจการที่ไดจากการศึกษา ไดแก กิจการ             

ควรพัฒนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานเพื่อนําองคการไปสูเปาหมายที่ตองการ  โดยการบริหาร                

ผลการปฏิบตังิานตองมเีหมาะสมกบับริบทของกจิการ รวมทัง้ขนาดของกจิการ วฒันธรรมการทาํงานของกจิการ

ควรมีการแจงผลการประเมินแกผูถูกประเมินทราบพรอมการใหคําแนะนําเพ่ือใหพนักงานมีผลปฏิบัติงาน       

ที่ดีขึ้น  ทั้งนี้ฝายทรัพยากรมนุษยควรมีหนาที่ในการอบรมชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการบริหารผลการปฏิบัติงาน          

เพือ่ใหเกดิประโยชนสงูสดุในการประเมนิผลการปฏบิตังิาน การใหขอมูลเกีย่วกบัวธิกีารประเมนิผลการปฏบิตังิาน 

การแจงขอมูลปอนกลับและการใหคําแนะนําจากผลการประเมินแกผูถูกประเมินเพ่ือนํามาปรับปรุงพัฒนา  

ใหผลการปฏิบัติงานดีขึ้น

  ทั้งน้ีการศึกษาคร้ังตอไปมีประเด็นท่ีนาสนใจเก่ียวเน่ือง ไดแก การศึกษาถึงแนวปฏิบัติที่เปน                  

ตัวอยางที่เปนเลิศ (Best Practice) ในการบริหารผลการปฏิบัติงาน เพื่อเปนตนแบบในการปรับใชกับกิจการ    

อื่นๆ ตอไป
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