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ก    ารติดตามการใช้ประโยชน์กําลงัคนคุณภาพ
(E: Evaluating & Monitoring)

นายอริยะ สกุลแกว้

นักทรัพยากรบคุคลชํานาญการพิเศษ



o เทคนิคและเครื่องมือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ

o แนวทางการจูงใจและใช้ประโยชน์กลุ่มกําลังคนคุณภาพ

สาระสาํคญั



ระบบบริหารผลการปฏบิัตริาชการ 

(Performance Management: PM

เปน็กลไกในการบริหารทรัพยากร

บุคคลอย่างเปน็ระบบและ

ขบัเคลื่อนภารกิจของส่วนราชการ

ให้บรรลุผลสําเร็จตาม

เป้าหมาย โดยการเชื่อมโยง

เป้าหมายการปฏิบัติราชการใน

ระดับองค์กรหน่วยงาน และ

บุคคลเข้าด้วยกัน 

กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติราชการ

(1) การวางแผนและการกําหนดเปา้หมายผล

การปฏิบัติราชการ 

(2) การติดตาม

(3) การพัฒนา 

(4) การประเมินผลการปฏบิัติ

ราชการ 

5) การให้รางวัล



พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 

(สมรรถนะ) 
ให้ประเมินจากสมรรถนะตามที่

กําหนด ไดแ้ก่ สมรรถนะหลัก ตาม

สายงาน และทางการบรหิาร

ผลสัมฤทธิ์ของงาน

ประเมินจากปริมาณผลงานคุณภาพ

ผลงาน ความรวดเร็วหรอืตรงตาม

เวลาที่กําหนด หรือความประหยัด 

หรือความคุม้ค่าของการใช้

ทรพัยากร

องค์ประกอบหลักในการประเมิน

องค์ประกอบหลักในการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการ



แนวทางการกําหนดตัวชี้วัดผลงาน

ตัวชี้วัด (KPI) หมายถึง ข้อมูลที่แสดงหรอืบอกให้รูว้่าผลการดําเนินงาน

สําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนดไว้
ประเภทของตัวชีว้ัด และค่าเป้าหมาย 

1) ตัวชีว้ัดเชิงปริมาณ คือ ตวัชีว้ดัที่กําหนดขึน้เพื่อวดัสิง่ที่นบัได้เป็น

ตวัเลข โดยมีหน่วยวดั เชน่ จํานวน ร้อยละ และระยะเวลา

2) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ คือ ตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้นเพื่อวัดสิ่งที่ไม่สามารถวัดได้

ในเชิงปริมาณ ซึง่เป็นคําอธิบาย หรือเกณฑ์ในการประเมิน เช่นระดับ

ความสําเร็จ เป็นต้น



วิธีการกาํหนดตัวชีว้ัดและค่าเป้าหมายรายบุคคล

(1) วิธีการถ่ายทอดเป้าหมายและตัวชี้วัดผลงานจากบนลงล่าง(Goal 

Cascading Method)

(2) วิธีการสอบถามความคาดหวังของผู้รบับริการ (Customer Focused 

Method) โดย

        พจิารณาจากความคาดหวังของผู้รับบริการแต่ละราย

(3) วิธีการไล่เรียงตามผังการเคลื่อนของงาน (Work Flow Charting 

Method) โดยการ

        ไล่เรียงเนื้องานในความรับผิดชอบของตําแหน่งงาน



เทคนิคการกาํหนดตวัชีว้ัด

การกําหนดตัวชี้วัดตามแนวทางของ SMART Objective

- Specific : มีลักษณะเฉพาะเจาะจงชัดเจนว่าต้องการวัดอะไร

- Measurable : สามารถวัดได้จรงิ

- Agreed Upon : ผู้ประเมินและผู้รับประเมินเห็นชอบร่วมกัน

- Realistic และ Relevant : มีความเป็นไปได้ที่จะทําให้สําเร็จจริง     

ไม่อยู่นอกเหนือการควบคุม

- Timebound : อยู่ในกรอบระยะเวลาที่เหมาะสม
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ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน
(Performance Management)

ผลงาน + สมรรถนะ
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วางแผน 
(กําหนด KPI)

ติดตาม

ประเมินผล

HiPPS ระดับปฏิบัติการ

ต่ํากว่าระดับดีมาก 2 ครั้งติดต่อกัน
ต่ํากว่าระดับดีมาก เป็นครั้งที่ 3
ต่ํากว่าระดับดี  

ผ่าน 
(Promote/Reward)

HiPPS ระดับชํานาญการ

ต่ํากว่าระดับดีมาก

คูม่ือ PM

การออกจากระบบ

Performance Management
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ระบบแรงจูงใจ

(ตําแหน่ง+ค่าตอบแทน+เครือข่าย)



HR management

“Dave Ulrich” นักทฤษฎีด้านบริหารองค์กร ได้วาง HR ไว้ในอนาคตต้องรับ 4 บทบาท

ดังนี้

1.) Administrative Expert บทบาทเปน็ผูเ้ชี่ยวชาญด้านงานบริหาร 

2.) Employee Champion HR ต้องมีหน้าที่ในการสร้างองค์กรให้พนักงานมีความพึง

พอใจในสภาพทํางานและจ้างงาน ดัชนีวัดความสําเร็จคือ Job satisfaction

3.) Change Agent ในการปรับเปลี่ยนองค์กรให้สามารถแข่งขนัได้

4.) Strategic Partner HR ต้องเข้าใจในธุรกิจและปจัจัยที่จะทําให้ธุรกิจมีความสามารถ

ในการแข่งขัน โดยเฉพาะเกี่ยวกับ “คน” เช่น วางแผนเตรียมกําลังคนคุณภาพ และ ใช้

เครื่องมือคุณภาพในการบริหารจัดการคน ฯลฯ  



สาเหตุการสูญเสียบุคคลากร

การวิจยัของ 3 องค์กรดงั Hay Group ในปี 2005 McKinsey & 
Co. ในปี 2006 และ Towers Perrin ในปี 2007 ถงึสาเหตทุี่ทําให้
พนกังานจากองค์กรไป ได้ข้อสรุปตรงกนัดงันี ้คือ

1. การได้รับข้อมูลป้อนกลับ และการโค้ชที่ไม่เพยีงพอ 

2. ขาดโอกาสในการเรียนรู้ และการพฒันาตนเอง 

3. การให้รางวัล ผลตอบแทน รวมถงึการชมเชยในการทาํงานที่

น้อยเกินไป 

4. ความรู้สึกว่าองค์กรเหน็ความสาํคัญในตัวเขา ที่แทบจะหาไม่ได้



การบริหารคนดคีนเก่ง ( Talent 
Management) ไว้ในระบบราชการ

คนเก่ง" หรือ Talent หมายถึงบุคคลทีม่ี

ความสามารถพิเศษ มผีลงานที่โดดเด่น

เหนือบุคคลอื่นซึ่งอาจมีลกัษณะที ่

แตกต่างกันไปในแตล่ะองค์กร โดยขึ้นอยู่

กับลักษณะงาน ลกัษณะธุรกิจนโยบาย 

วัฒนธรรมองค์กร และกลยุทธขององค์กร

ว่าต้องการเดินไปในทิศทางใด



คุณลักษณะของ Talent

1. มีความสามารถ และมีคุณสมบัติในการนําตัวเองไปสู่

ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น

2. สามารถแก้ปัญหาได้ดี วางแผนป้องกันปัญหาได้

3. เรียนรู้ได้รวดเร็ว

4. มีความกระตือรือร้น

5. มีความคิดสร้างสรรค์

6. มีความเป็นผู้นํา

7. มีวิสัยทัศน์

8. สามารถทํางานร่วมกับผู้อืน่ได้ ทั้งภายในได้แก่ เพื่อน

ร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา



คําขวัญคนเก่งในองค์กร

“ค้นหาให้พบ ประคบให้ดี อย่ารอรีเสริมสร้าง ต้องไว้วางใจ ให้เขาคุ้มค่า นําพา

ผลงาน” 
ข้อเตือนใจเกี่ยวกบัคนเก่ง 

               “เก่งไมก่ลวั กลวัโกง”

               “คนเก่ง เฉ่งงาน คนพาล เฉ่งคน”

               “เก่งงาน เรียกวา่พี เก่งดี เรียกวา่พอ่”

               “อยากสําเร็จยาวนาน ต้องเก่งทัง้งานและเก่งทัง้ดี”



การจูงใจและรักษาคนเก่ง

“กฎของ Maslo ว่าด้วยความต้องการของมนุษย ์5 ขัน้ ซึ่ง 

“สิ่งจูงใจ” ในคนเก่งนั้น ก็คงไม่แตกต่างกัน เพียงแต่เขาอยู่ใน

บันไดขั้นทีเ่ท่าไรเท่านัน้ ลกัษณะของคนเก่งที่พเิศษกว่าคนทั่วไป

ก็คือ “สามารถแสวงหาความสุขจาก ความทา้ทาย ตื่นเต้น 
และผลสําเร็จของงานได้อย่างไม่เบื่อ” ดังนั้น คนเก่งจึงมักไม่

กลัวการเผชิญกับงานใหม่ๆทีท่้าทาย แตม่ักจะเบือ่กับงานเก่าๆที่

จําเจ มากกว่า การจูงใจที่สําคัญในคนเก่งจึงควรมอบหมาย
ความรบัผิดชอบให้กับเขาให้ความเป็นอิสระ ในการทํางาน 
และสําคัญกับผลงานที่เขาทําได้”



แนวทางสร้างความพกูพนัของคนต่อองค์กร

1.. ได้ทํางานกบัผู้ นําที่มีความน่าเคารพศรัทธาหรือบคุคลต้นแบบ

Role model
2.. มีสมัพนัธ์ในการทํางานที่ดีกบัคนรอบข้าง 

3. ได้ทํางานที่สําคญัและมีความหมาย 

4. ได้รับการยอมรับและชื่นชมจากองค์กร 

5. สามารถสร้างสมดลุในตวัเองได้ดี 

6. ได้รับการสอนงานและสนบัสนนุ 

7. ได้มีสว่นร่วมในเรื่องตา่งๆ 

8. มีการสื่อสารที่ดีในองค์กร 

9. มีระบบการประเมินผลการทํางานที่เป็นธรรม 

10. ได้รับโอกาสให้มีการพฒันาและก้าวหน้าในองค์กร 

11. มีการแจ้งขอบเขตหน้าที่และความคาดหวงัในงานอยา่ง

ชดัเจน 

12. มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการทํางานอย่างเพียงพอเหมาะสม

ตามหน้าที่และความรับผิดชอบ



คุณลักษณะที่สําคัญของ

ผู้บริหาร/หันหน้างาน

การตดิตามงาน

( Monitoring 

Ability). 

เปน็ผู้นํา และ

บริหารการ

เปลี่ยนแปลง      

( Leading and 

Managing 

Change)

ภาะผู้นํา

(Leadership)

การสื่อสาร

(Communication)

ทักษะเรื่องการบริหาร

คน ( People 

Administration 

Competency) 

การแก้/ป้องกันปัญหาโดย

ผู้บริหาร



แนวทางในการรักษาคนดคีนเก่ง

ผู้บริหารมีบทบาทสําคัญที่สุด ดังนี้

1.ต้องใหค้วามสําคัญกับเขา แต่อย่าใช้อํานาจ ควรใช้ความรับผิดชอบไป

ควบคุมเขา

2. ต้องพร้อมรับฟังความเห็นจากเขา และให้โอกาสในการพิสูจน์ผลงาน

3. ควรวางเป้าหมายให้ชัดเจน และกําหนดการประเมินผลไว้ให้ชัด

4. ควรวาง Career path ไวใ้ห้เขาไว้ล่วงหน้า

5. ควรสร้างการตอบแทนที่ถูกต้อง เหมาะสม และถูกกาลเทศะด้วย

6. มีความเป็นธรรม คุณธรรม และจรยิธรรม



Q&A

Q: จะระบุได้อย่างไรว่าใครเป็นบุคคลที่มีความสามารถสูงในกลุ่มพนักงาน?

A: พิจารณาจากคุณลักษณะในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ ความสามารถในงานที่

รับผิดชอบ พฤติกรรมที่แสดงออก ความคิดริเริ่ม ความมุ่งมั่น และความเข้าใจและมี

ส่วนร่วมในการการขับเคลื่อนองค์กร

Q: หากพนักงานมีความรู้สึกว่าไม่มีโอกาสได้แสดงความสามารถที่แท้จริง ในฐานะ

ทํางาน HR จะจัดการเรื่องนี้อย่างไร?

A: 1. เสนอทบทวนบทบาท ภารกิจ โครงสร้าง เป้าหมาย และการวางแผนกําลังคน

ให้สอดคล้องกับความรู้ ความสามารถของบุคลากรมากที่สุด

     2. ใชก้รอบการสั่งสมประสบการณ์ Rotation system Project Assignment 

และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ เพื่อประเมินความเหมาะสมตาม

ตําแหน่งและการมอบหมายงานให้แก่บุคลากร



Q&A กับ Talent Management

Q:องค์การจะบริหารจัดการเพื่อรักษาคนดีคนเก่งไว้ในองค์กรได้อย่างไร?

A: ควรปรับการบริหารจัดการในด้านต่างๆ เช่น การมีระบบ Mentor ที่ดี ฝ่ายบริหาร

มีคุณธรรมและบริหารแบบโปร่งใสเป็นธรรม ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็น

ที่ยอมรับและตรวจสอบได้ กระบวนการด้าน HR มีระบบ ทั้งด้าน การสรรหา พัฒนา 

สวัสดิการ ฯลฯ มีระบบการดูแล-พัฒนากําลังคนคุณภาพอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง 

โดยไม่ให้กําลังคนอื่นๆ ในหน่วยงานรู้สึกแปลกแยกและไม่เป็นธรรม

Q: ลักษณะของคนเก่งเป็นอย่างไร?

A: เป็นบุคคลที่มีความผสมผสานความฉลาดทางอารมณ์ในแต่ละด้านอย่างสอดคล้อง 

และเหมาะสม มีความกระตือรือล้น สามารถปรับเปลี่ยนเป้าหมายในการปฏิบัติงานให้

สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ สภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

สามารถสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ที่สามารถนําไปปฏิบัติได้จรงิและเป็นประโยชน์ต่อ

องค์กรอยา่งเห็นได้ชัด รวมถึงสามารถเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาภายในองค์ไปสู่

ความสําเร็จได้



Q&A กับ Talent Management

Q: แนวโน้มของการบริหารจัดการคนเก่งในอนาคตเป็นอย่างไร?

A: มีแนวโน้มสําคัญๆ เช่น

-เกิดการแย่งกําลังคนคุณภาพในระดับที่สูงจากผลพวงของ Aging Society ปญัหา

เศรษฐกิจ การรวมตัวอาเซียน ฯลฯ

-องค์กรต่างๆ จะเน้นระบบ HR ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะในระบบราชการ 

เพื่อสร้างภาพลักษณ์และสร้างมูลค่าเพิ่มขององค์กรให้มากขึ้น

-องค์กรจะให้ความสําคัญกับการรักษากําลังคนที่มีคุณภาพไวใ้นองค์กรมากขึ้น

-องค์กรจะมีความตื่นตัวสูงเพื่อความอยู่รอด โดยมีการปรับรูปแบบการบริหารทั้ง

กระบวนการ โดยเฉพาะระบบ HR

Q: หน่วยงานจะใชร้ะบบใดในการประเมินผลการปฏิบัติราชการกําลังคนคุณภาพ?

A: ใช้ระบบ Performance Management :PM



Q&A กับ Talent Management

Q: องค์ประกอบหลักในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (KM) มีอะไรบ้าง?

A: ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน

Q: KPI  คอือะไร?

A: ตัวชี้วัด (KPI) หมายถึง ข้อมูลที่แสดงหรอืบอกให้รูว้า่ผลการดําเนินงานสําเร็จ

ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ ประกอบด้วยตัวชีว้ัดเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ



Q&A กับ Talent Management

Q: กรอบการสั่งสมประสบการณ์(EAF) คอือะไร มีประโยชน์อย่างไร ?
A: คือ การวิเคราะห์เสน้ทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path Analysis) ผสมผสานกับ

เทคนิคการวิเคราะห์งาน (Job Analysis) เพื่อกําหนด Career plan ที่กําหนดเส้นทางความก้าวหน้า

การหมุนเวียนตําแหน่งเพื่อสร้างสมประสบการณ์ จนถึงตําแหน่งเป้าหมาย  โดยมีประโยชน์ในการ

เตรียมกําลังคนแบบมเีป้าหมาย ร่วมกับการพัฒนาอย่างมีระบบ การเรียนรู้งาน และการบริหารงาน

แบบมุ่งผลสมัฤทธิ์เป็นหลัก

Q: กลุ่มข้าราชการกําลังคนคุณภาพประกอบด้วยใครบ้าง?

A: ข้าราชการที่เป็นกําลังคนคุณภาพประกอบด้วย 1.) นกัเรียนทุนรัฐบาล 2.) 

HiPPS 3.) นปร. 4.) New wave Leadership Program



Q&A กับ Talent Management

Q: กลไกการบริหารกําลังคนคุณภาพ PRIDE ประกอบด้วยอะไรบ้าง?

A: การวางแผน(Planning) การคัดเลือก(Recruiting) การเสริมสร้างการมีส่วนร่วม

ใหแ้ก่ส่วนราชการ (Institutionalizing) การพัฒนา(Developing) และ การติดตาม

การใช้ประโยชน์ (E:Evaluating& Monitoring)

Q: ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง(HiPPS) มีเป้าหมายหลักเพื่ออะไร?

A: เพื่อพัฒนาข้าราชการที่เป็นเป้าหมายกําลังคนคุณภาพอย่างเป็นระบบและ

ต่อเนื่อง เพื่อเป็นการรักษาและจงูใจไว้ในระบบราชการ



Q&A กับ Talent Management

Q: สาเหตุใดที่เป็นการสูญเสียอัตรากําลังคนในราชการพลเรือน?

A: การเกษียณอายุราชการ 

Q: ข้ราชการรุ่นใหม่อายุประมาณ 30 ปี เรียกว่า?

A: กลุ่ม Gen Y



Q&A กับ Talent Management

Q: ลักษณะของ Career Path มีกีลักษณะ อะไรบ้าง ?

A: มี 2 ลักษณะ คอื สายอาชีพแนวดิ่ง และสายอาชีพแนวนอน

Q: กระบวนการแรกของการวางแผนกําลังคนคอือะไร?

A:  การกําหนดทิศทางเชิงกลยุทธของส่วนราชการ



Q&A กับ Talent Management

Q: กรอบการสั่งสมประสบการณ์กําหนดให้ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงเรียนรู้ในกี่

ระดับ อะไรบ้าง?

A: 3 ระดับ ได้แก่ ระดับพื้นฐาน ระดับสูง และ ระดับเป็นเลิศ

Q: องค์ประกอบหลักในการประเมินผลการปฏิบัติงานในกลุ่มกําลังคนคุณภาพคือ?

A: ผลสัมฤทธิ์ของงาน และ พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ



Q&A กับ Talent Management

Q: สํานักงาน ก.พ. ใช้เอกสารใดบ้างในการพิจารณาจัดสรรทุนรัฐบาล และการ

บริหารกําลังคนคุณภาพของส่วนราชการ?

A: Human Resource Development Plan(HRD Plan) 

Q: กระบวนการสุดท้ายของการบริหารจัดการกําลังคน คอื?

A: การติดตามประเมินผลและทบทวนแผนกลยุทธ์ด้านกําลังคน



ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Mgt)

30

การออกจากระบบขา้ราชการผูม้ีผลสมัฤทธิ์สูง

กรณีที่ ๑ ขา้ราชการผูม้ีผลสมัฤทธิ์สูง ระดบัปฏิบตักิาร

๑) มีผลการปฏิบตัิราชการตํา่กวา่ระดบัดีมาก ๒ ครั้ง ติดต่อกนั หรือ

๒) มีผลการปฏิบตัิราชการตํา่กวา่ระดบัดีมาก เป็นครั้งที่ ๓ หรือ

๓) มีผลการปฏิบตัิราชการตํา่กวา่ระดบัดี

       กรณีที่ ๒ ขา้ราชการผูม้ีผลสมัฤทธิ์สูง ระดบัชาํนาญการ มีผลการปฏิบตัิ

ราชการตํา่กว่าระดบัดีมาก

ลาออกจากระบบขา้ราชการผูม้ีผลสมัฤทธิ์สูง

ไดร้บัการแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหน่งประเภทวิชาการ ระดบัชาํนาญการพิเศษ



ขอขอบพระคุณอย่างสูง

หากมีข้อสงสัย กรุณาสอบถามเพิ่มเติมที่

นายอริยะ สกุลแก้ว

นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ

ศูนย์นักบริหารระดับสูง

สํานักงาน ก.พ. 

นนทบุรี

โทร. 0 2547 1684

Email: ariya@ocsc.go.th
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