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1. ในมุมมองของท่ านคิดว่ า PMS หมายถึงอะไร
การบริ หารผลการปฏิบตั ิงานเป็ นเครื่ องมือการบริ หารบุคคลที่ช่วยในการพัฒนาความสามารถของพนักงาน รวมถึง
พัฒนาประสิทธิภาพการทางานของตัวบุคคลและองค์การ เป็ นกระบวนการทีเ่ ริ่ มตังแต่
้
1) การตังเป้
้ าหมายร่วมกัน ทังนี
้ ้เป้าหมายที่กาหนดขึ ้นนันจะต้
้ องเชื่อมโยงกับเป้าหมายขององค์การ โดยผู้บงั คับบัญชา
จะต้ องตกลงร่วมกันถึงเป้าหมายการทางานที่คาดหวังจากพนักงาน
2) การกากับติดตามผลงาน ซึง่ เป็ นกระบวนการในการติดตามผลงานของพนักงาน การสอนงาน (Coaching) และการให้
ข้ อมูลป้อนกลับ (Feedback) กับพนักงาน ทังนี
้ ้กระบวนการดังกล่าวนี ้จะทาให้ ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชารับรู้ถึงระดับผลงานของ
ตนเองว่าอยูใ่ นสถานะใด และต้ องพัฒนาความสามารถเรื่ องใดเพือ่ ให้ ผลงานของพนัก งานดีขึ ้น
3) การประเมินผลโดยผู้บงั คับบัญชาเป็ นผู้ประเมินผลงานเป็ นการเปรี ยบเทียบผลงานปั จจุบนั กับเป้าหมายที่กาหนดขึ ้น
4) การปรับปรุงเป้าหมายของพนักงานร่วมกับผู้บงั คับบัญชาและการกาหนดแนวทางการพัฒนาความสามารถของ
พนักงานเพื่อให้ เป้าหมายทีค่ าดหวังในช่วงถัดไปประสบผลสาเร็ จ
2. การเชื่อมโยงระหว่ าง KPIs และ Competency ในการวัดผลงานของพนักงานเป็ นอย่ างไร
จากประสบการณ์ ใ นการประเมิ นผลการปฏิบัติ งานของพนัก งาน ธ.ก.ส. ในอดีต เน้ น การวัด ที่พ ฤติก รรมหรื อ
ความสามารถ (Competency) ของพนักงานอย่างเดียว หลังจากนันได้
้ นาเรื่ องการบริ หารผลการปฏิบตั ิงานมาใช้ ก็นา
ปั จจัยด้ านตัวชี ้วัดผลงานหลัก (KPIs : Key Performance Indicators) มาใช้ สาหรับการประเมินผลงานในปั จจุบนั ธกส.
ได้ นาแนวคิด KPIs และ Competency มาเป็ นปั จจัยวัดผลงานแต่จะเน้ นน ้าหนักที่แตกต่างกัน ซึง่ ในมุมมองของตนเห็นว่า
KPIs เป็ นการวัดเชิงตัวเลข ทาให้ เห็นผลงานที่ชดั เจน แต่ Competency เป็ นการประเมินที่พฤติกรรม ทาให้ การประเมิน
เป็ นเชิงคุณภาพ/นามธรรม อาจมีอคติสว่ นตัวเข้ ามาเกี่ยวข้ อง คุณอภิญญาเสนอแนะแนวทางการประเมินผลงานโดยนา
Competency มาใช้ นัน้ จ าเป็ น จะต้ อ งก าหนดตัว ชี พ้ ฤติ ก รรมให้ ชัด เจน อย่า งไรก็ ต ามในทางปฏิ บัติ ก ารประเมิ น
Competency ยังไม่มีระบบการตรวจสอบตัวชีว้ ดั พฤติกรรมที่ชัดเจนเท่าที่ควร จึงจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องมีระบบการ
ประเมินที่ตรวจสอบพฤติกรรมว่าเป็ นพฤติกรรมที่แท้ จริ งของพนักงานหรื อไม่ เช่น การใช้ แบบทดสอบ และการใช้ ประเมิน

360 องศา เป็ นต้ น สาหรับ ธกส.ในการประเมิน Competency เพื่อการคัดเลือก หรื อการพิจารณาเลื่อนตาแหน่งนัน้ ได้ ให้
สถาบันภายนอกเข้ ามาช่วยจัดทาแบบทดสอบโดยกาหนดเกณฑ์ให้ เชื่อมโยงกับ Competency ทังนี
้ ้แบบทดสอบที่สร้ าง
ขึ ้นมานันจะต้
้
องมีค่าความเชื่อมัน่ และค่าความเที่ยงตรงในการวิ เคราะห์และสรุ ปผลพฤติกรรมของพนักงานว่าถูกต้ อง
หรื อไม่
3. เมื่อนา KPIs มาใช้ ประเมินผลงาน ท่ านคิดว่ าระบบโควตายังคงมีอยู่หรือไม่
มองว่าผู้บริ หารของส่วนงานต่างๆ ไม่อยากให้ ประเมินผลงานโดยจากัดโควตาในการประเมินผลงานของพนักงาน
อย่างไรก็ตามปั ญหาที่พบจากการประเมินผลงานส่วนใหญ่จะเกิดขึ ้นจากการให้ รางวัลที่มีงบประมาณจากัด แต่จานวน
ผู้ใต้ บงั คับบัญชาที่มีผลการดาเนินงานดีมีจานวนมาก ทาให้ การให้ ค่าตอบแทนไม่ครอบคลุมคนทุกคน ด้ วยข้ อจากัดของ
รางวัลจึงต้ องมีโควตาเข้ ามาเกี่ยวข้ อง ทาให้ การจ่ายค่าตอบแทนได้ ไม่เต็มที่ไม่เชื่อมโยงกับผลงานอย่างแท้ จริ ง ดังนันจึ
้ ง
เสนอว่าผู้บงั คับบัญชาจะต้ องให้ ข้อมูลป้อนกลับโดยการพูดคุยกับพนักงานเพื่อให้ กาลังใจ โดยนากระบวนการทางด้ าน
จิตวิทยาเข้ ามาใช้ พูดคุยกับพนักงานถึงข้ อจากัดที่เกิดขึ ้น โดยเน้ นไม่ให้ พนักงานเสียขวัญกาลังใจในการทางาน อย่างไรก็
ตามถึงแม้ องค์การไม่สามารถให้ คา่ ตอบแทนได้ เต็มที่ แต่ผ้ บู งั คับบัญชาควรจะหาวิธีการจูงใจพนักงานด้ วยวิธีการอื่น เช่น
การมอบหมายงานที่ท้าทายมากขึ ้น หรื อการให้ พนักงานไปศึกษาดูงานทังในประเทศและต่
้
างประเทศ รวมถึงการให้ โอกาส
แก่พนักงานในการพัฒนาในหลาย ๆ ทาง
4. PMS ที่มีประสิทธิภาพเป็ นอย่ างไร
ระบบการบริ หารผลการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพนัน้ จะต้ องประกอบด้ วย
1. การมีส่วนร่ วมของผู้บริ หารทุกระดับ : เริ่ มจากผู้บริ หารระดับสูงสุดขององค์การจะต้ องเห็นด้ วย โดยจะต้ อง
ประกาศให้ ชดั ว่าจะนาระบบ PMS มาใช้ นนจะมี
ั ้ ประโยชน์อย่างไรกับพนักงาน นอกจากนี ้ผู้บริ หารทุกหน่วยงาน
จะต้ องสร้ างความเข้ าใจ และความร่วมมือร่วมใจของพนักงานทุกคน โดยต้ องให้ ความสาคัญกับเวทีการนา PMS
มาใช้ เพื่อให้ ทกุ คนเห็นชอบและรับรู้ถึงประโยชน์ร่วมกัน
2. พนักงานต้ องเข้ าใจ และมีส่วนร่ วม – การนาระบบ PMS มาใช้ นนจะมี
ั ้ ประสิทธิภาพหรื อไม่ขึ ้นอยูก่ บั พนักงาน
ซึง่ พนักงานจะต้ องเข้ าใจถึงประโยชน์ที่เกิดขึ ้นกับตนเองและองค์การ เช่น ธกส ได้ เผยแพร่ความรู้ ความเข้ าใจให้
พนักงานรู้ จักระบบ PMS โดยใช้ เวทีการฝึ กอบรมเข้ ามาช่วยเผยแพร่ ให้ พนักงานเข้ าใจ โดยพนักงานต้ องเห็น
ประโยชน์อย่างของการนา PMS มาใช้ อย่างแท้ จริ ง
3. ตัวระบบต้ องไม่ ย่ งุ ยากในการนามาใช้ – การนา PMS มาใช้ นนต้
ั ้ องเป็ นระบบที่ง่ายไม่ย่งุ ยากมากนัก พบว่า
ในบางองค์การมีการนาระบบ PMS มาใช้ แล้ วมีกระบวนการค่อนข้ างมาก มีการเก็บบันทึกข้ อมูลที่ยงุ่ ยาก มุง่ เน้ น
ให้ ผ้ บู งั คับบัญชาจดบันทึกข้ อมูลซึ่งทาให้ ผ้ บู งั คับบัญชามองว่าเป็ นการเพิ่มภาระงานมากกว่า ทาให้ เกิดกระแส
การต่อต้ าน PMS ที่นามาใช้ ในองค์การ อย่างไรก็ตามในการนาระบบ PMS มาใช้ ในธกส.ในปั จจุบนั นัน้ จะเน้ น
ความไม่ยงุ่ ยาก ซึง่ ธกส ให้ ผ้ บู งั คับบัญชาจดบันทึกเช่นกัน แต่เป็ นการจดบันทึกข้ อมูลเฉพาะเหตุการณ์หลัก/เป็ น
เหตุการณ์ที่จาเป็ นเท่านัน้ เป็ นการจดบันทึกข้ อมูลเพื่อให้ จาได้ และสามารถไปพูดคุยกับพนักงานถึงผลงานที่เกิด
ขึ น้ กั บ พนั ก งาน โดยเน้ นให้ พนั ก งานรู้ ว่ า ความสามารถข้ อใดเป็ นข้ อดี แ ละข้ อที่ ต้ องพั ฒ นาให้ ดี ขึ น้

5. ความยากที่สุดของกระบวนการ PMS คือเรื่องใด
กระบวนการที่ยากสุดคือการให้ ข้อมูลป้อนกลับหรื อ Feedback ในส่วนของการกาหนดเป้าหมายเดิมอาจคิดว่ายาก
แต่ความเป็ นจริ ง พบว่าองค์การโดยส่วนใหญ่จะมีกระบวนการสือ่ สารกันเพื่อกาหนดเป้าหมายที่ชดั เจนอยูแ่ ล้ วรวมทังมี
้
การเน้ นการพัฒนาเรื่ องของการวางแผน การกาหนดเป้าหมาย จึงทาให้ เรื่ องนี ้ไม่นา่ เป็ นปั ญหาสาหรับ ธกส. การนา PMS
มาใช้ ผู้บริ หารส่วนใหญ่เห็นด้ วยและยอมรับในระบบ PMS และจากผลงานวิจยั จากสถาบันภายนอกเป็ นเครื่ องยืนยันว่า
ผู้บริ หารของธกส. มีความพร้ อมที่จะให้ ความร่วมมือกับองค์การ เพียงขอให้ ผ้ บู ริ หารเกิดความเข้ าใจถึงวัตถุประสงค์อย่าง
ชัดเจน ดังนันองค์
้ การเราจึงไม่เจอปั ญหาในช่วงระยะเริ่มแรกที่นา PMS มาใช้ อย่างไรก็ตามในช่วงระหว่างการนา PMS
มาใช้ กระบวนการที่ยากนันคื
้ อการให้ ข้อมูลป้อนกลับที่ผ้ บู งั คับบัญชาจะต้ องจดบันทึกผลงานของพนักงานในเชิงตัวเลข
และเชิงการบรรยายพฤติกรรม
สรุปว่าปั ญหาหรื อความยากของระบบนี ้นัน่ ก็คือการติดตามดูแลพนักงานให้ มีผลงานที่ดขี ึ ้น พบว่าทักษะที่
ผู้บงั คับบัญชายังขาดอยูไ่ ด้ แก่ ทักษะให้ ข้อมูลป้ อนกลับและทักษะการสอนงาน พบว่าโดยส่วนใหญ่ผ้ บู งั คับบัญชาจะ
ยุง่ อยูก่ บั ภาระงาน ทาให้ ละเลยหรื อไม่สนใจที่จะให้ ข้อมูลป้อนกลับและสอนงานกับพนักงานเท่าทีค่ วร ซึง่ ทักษะทัง้ 2 เรื่ อง
นี ้จะต้ องใช้ กระบวนการทางจิตวิทยาเข้ ามาช่วยพอสมควร โดยเฉพาะให้ ข้อมูลป้อนกลับ เรื่ องนี ้ต้ องแก้ ไขปรับปรุงให้
พนักงานต้ องปรับปรุงความสามารถและผลงานของตนเอง จึงทาให้ ผ้ บู งั คับบัญชาเห็นว่าขันตอนดั
้
งกล่าวนี ้เป็ นภาระงานที่
ยุง่ ยาก และหัวหน้ างานบางคนต้ องเตรียมตัวอยูน่ านก่อนที่จะพูดคุยกับผู้ใต้ บงั คับบัญชาเพื่อให้ พวกเขายอมรับถึงผลงาน
และความสามารถที่ต้องปรับปรุงให้ ดีขึ ้น
6. ปั ญหาและอุปสรรคของ PMS คืออะไร
ปั ญหาที่เกิดขึ ้นจากการนา PMS มาใช้ ในองค์การและประสบความล้ มเหลวเนื่องมาจากเกิดจากความไม่จริ งจังของ
ผู้บริ หาร โดยผู้บงั คับบัญชาไม่ให้ ความร่ วมมือในการปฏิบตั ิตามขันตอนของ
้
PMS รวมถึงความไม่ใส่ใจของพนักงาน ซึ่ง
พนักงานไม่เข้ าใจถึงประโยชน์ที่แท้ จริ งของ PMS อย่างแท้ จริ ง นอกจากนี ้ปั ญหาที่เกิดขึ ้นจะเป็ นเรื่ องการสื่อสารเพื่อให้
พนักงานทุกคนเข้ าใจถึงเป้าหมายหรื อวัตถุประสงค์ที่แท้ จริ งของการทา PMS ทังนี
้ ้ทีมงาน HR จึงมีสว่ นสาคัญมากในการ
สร้ างความเข้ าใจให้ กบั พนักงาน อย่างเช่น ธกส ก่อนที่จะนาแนวคิด PMS มาใช้ ในองค์การ ทีมงาน HRM และ HRD มีการ
ประชุมวางแผนร่ วมกัน มีการอบรมกับสถาบันภายนอกเรื่ อง PMS ที่นามาใช้ ในองค์การ รวมถึงการพัฒนาระบบ PMS
และการสือ่ สารเพื่อเตรี ยมความพร้ อมให้ พนักงานเข้ าใจถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ ้นจากการนา PMS มาใช้ ในองค์การ
7. ท่ านคิดว่ าในปั จจุบันมีการเชื่อมโยงระหว่ างผลการประเมินกับการจ่ ายค่ าตอบแทนให้ กับพนักงานมากน้ อย
แค่ ไหน อย่ างไร
สาหรับ ธกส ในปั จจุบนั นี ้ได้ มีการเชื่อมโยงผลงานกับค่าตอบแทน ซึ่งการให้ ค่าตอบแทนที่จ่ายเป็ นเปอร์ เซ็นต์นนได้
ั้
นามาใช้ กับพนักงานทุกระดับ และกาลังพิจารณาการจัดสรรโบนัสโดยเชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานสาหรับผู้บริ หาร
ระดับสูง นอกจากนี ้ธกส ได้ มีการนาผลประเมินไปใช้ ในการเลื่อนขันเลื
้ ่อนตาแหน่ง โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตั ิงาน 3
ปี ย้อนหลัง รวมถึงการนาผลสรุปจากการประเมินผลงานมาใช้ ในการพิจารณาหาคนเก่งและคนดี (Talented People) ซึ่ง
ปั จจุบันธกส. มีการหาคนเก่งและคนดีไว้ 2 รุ่ นแล้ ว บุคคลเหล่านี ้จะได้ รับการพัฒนาให้ เป็ นทังนั
้ กพัฒนาและนักการ

ธนาคาร โดยเข้ ารับการฝึ กอบรมพัฒนาที่ออกแบบขึ ้นมาเป็ นพิเศษเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของคนเก่ง/คนดีที่คดั เลือก
ขึ ้น
8. การนาแนวคิด PMS มาใช้ ในบริษัท SME ท่ านมีความเห็นเป็ นอย่ างไร
น่าจะเป็ นประโยชน์ เนื่องจากเป็ นองค์การไม่ใหญ่มากนัก ธุรกิจ SME เป็ นธุรกิจที่เน้ นการบริ หารผลงานที่รวดเร็ ว
ต้ อ งเน้ นการแก้ ไขปั ญ หาเฉพาะหน้ า อย่ า งรวดเร็ ว รวมถึ ง การติ ด ตามดูแ ลผลงานของพนัก งานอย่ า งใกล้ ชิ ด ซึ่ ง
ผู้บงั คับบัญชาจะต้ องให้ ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) กับพนักงานอย่างใกล้ ชิดด้ วยเช่นกัน เน้ นการทางานแบบมีสว่ นร่ วม
ดังนันธุ
้ รกิจ SME จึงเหมาะที่จะนาแนวคิดของ PMS มาใช้ เพราะพนักงานเป็ นตัวจักรสาคัญขององค์การ โดยเน้ นให้
พนักงานทุกคนมีจดุ มุง่ หมายในการทางานร่วมกัน
9. จะรู้ได้ อย่ างไรว่ ากระบวนการ PMS ประสบผลสาเร็จหรือไม่
ดูที่วัตถุประสงค์ทางการนา PMS มาใช้ เรามุ่งหวังให้ องค์ การประสบความสาเร็ จ โดยพนักงานทางานบรรลุ
เป้าหมาย และได้ รับการดูแลพัฒนาจากหัวหน้ างาน ดังนันองค์
้ การต้ องมีการตรวจสอบว่าพนักงานปฏิบตั ิงานได้ เป็ นไป
ตามเป้าหมายที่คาดหวังไว้ หรื อไม่ รวมถึงการวัดความพึงพอใจของพนักงาน เพื่อดูว่าพนักงานทางานแล้ วมีความสุข
หรื อไม่ หากพนักงานไม่มีความสุขในการทางาน แสดงว่าองค์การยังดูแลพนักงานไม่ดี หัวหน้ างานอาจจะไม่มีระบบการ
สอนงานที่ดี ไม่มีการพูดคุยกับพนักงานอย่างใกล้ ชิดเท่าที่ควร สรุปได้ วา่ ถ้ า PMS ประสบความสาเร็ จ ก็คือ องค์การทางาน
ได้ ผลคนมีความสุข
10. ในฐานะนัก HR จะต้ องทาอย่ างไรเพื่อช่ วยให้ PMS ประสบผลสาเร็จ
นัก HR จะต้ องมีความรู้ จริ งในเรื่ อง PMS ต้ องรู้ กระบวนการในแต่ละขันตอนของ
้
PMS นอกจากนี ้นัก HR จะต้ อง
รู้จกั คนในองค์การ มีจิตวิทยาเรื่ องการสือ่ สารกับพนักงาน ต้ องทาให้ พนักงานให้ ความร่วมมือ ด้ วยการให้ พนักงานมีความ
เข้ าใจที่ถกู ต้ องถึงแนวคิดของ PMS เนื่องจากหากพนักงานไม่เห็นด้ วยกับ PMS พวกเขาไม่ให้ ความร่วมมือในการนา PMS
มาใช้ ในองค์การ ซึง่ นัก HR จะต้ องสามารถสือ่ สารทังการพู
้
ดและการเขียนเพื่อนาแนวคิด PMS มาสื่อสารให้ พนักงานเกิด
ความเข้ าใจได้ ง่าย พบว่าปั ญหาที่มกั เจอก็คอื นัก HR มักเก่งเรื่ องการเขียนโครงการหรื อเขียนงานที่เน้ นเนื ้อหา ทาให้ ภาษา
ดูไม่นา่ จูงใจเป็ นการเขียนเชิงวิชาการเกินไป ซึง่ นัก HR จะต้ องปรับปรุงทักษะการสือ่ สาร เน้ นการใช้ ภาษาเขียนที่เกิดความ
เข้ าใจง่าย ทาให้ พนักงานเห็นภาพมากขึ ้น
11. ท่ านคิดว่ าองค์ การในบ้ านเรา กระบวนการ PMS ถูกนาไปใช้ อย่ างจริ งจังมากน้ อยแค่ ไหน โดยเปรี ยบเทียบ
ระหว่ างภาครัฐ รัฐวิสหกิจ และภาคเอกชน
การน าแนวคิ ด PMS มาใช้ นัน้ พบว่า ภาครั ฐ มี ก ารน ามาใช้ อ ย่า งจริ ง จังมากขึน้ ซึ่ง ภาครั ฐ เริ่ ม มี ก ารก าหนด
กระบวนการ/มาตรฐานในการทางานที่ชัดเจน สาหรั บภาครัฐวิสาหกิจนันเนื
้ ่องจากมีสคร. ที่เน้ นให้ มีการนาเครื่ องมือ
สมัยใหม่มาใช้ แนวคิด PMS จึงเป็ นเครื่ องมือสมัยใหม่ที่ถูกนามาใช้ มากในภาครั ฐวิสาหกิ จ อย่างไรก็ ตามสาหรั บ
ภาคเอกชนที่เน้ นเป้าหมายการทางาน แนวคิด PMS จึงเป็ นระบบที่นามาโดยมุ่งเน้ นที่ผลงานกับการจ่ายผลตอบแทน

เพื่อให้ เกิดความยุติธรรมในการจ่ายผลตอบแทนให้ กบั พนักงาน แต่ประเด็นที่อยากจะฝากไว้ สาหรับภาคเอกชนก็คือ ได้ มี
การเชื่อมโยงผลการดาเนินงานกับการพัฒนาขีดความสามารถมากน้ อยแค่ไหน

