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อิทธิพลของการบริหารผลงานต่อ
ทัศนคติในการประเมินผลและพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน
The Effect of Performance Management on
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยด้านการบริหารผลงานที่มีต่อ
ทัศนคติในการประเมินผลและพฤติกรรมในการปฏิบัติงานกลุ่มประชากรของงานวิจัยนี้ คือ บุคลากรและ
ผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งที่ปฏิบัติงานในสํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาในพื้นที่ภาคกลาง จํานวน
498 คน ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือวิจัย โดยเก็บตัวอย่างได้จํานวน 217 ฉบับ อัตราการตอบกลับ
คิดเป็นร้อยละ 54.25 การวิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้างด้วยโปรแกรม LISREL Student Edition เวอร์ชั่น
8.8 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า (1) โมเดลการวิเคราะห์มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (χ2 =
21.3, df = 16, p = 0.16, GFI =0.98, AGFI = 0.93) และ (2) จากข้อค้นพบดังกล่าวได้ยืนยันอิทธิพลของ
การบริหารผลงานและทัศนคติในการประเมินผลต่อพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน และอิทธิพลของการบริหาร
ผลงานต่อพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน โดยผ่านทัศนคติในการประเมินผล ทั้งนี้ การบริหารผลงาน และ
ทัศนคติในการประเมินผลสามารถทํานายพฤติกรรมในการปฏิบัติงานได้ร้อยละ 72
คําสําคัญ: การบริหารผลงานทัศนคติ พฤติกรรมในการปฏิบัตงิ าน องค์กรรัฐวิสาหกิจ SEM
Abstract
This research aims to analyze the influence of performance management factors on
the attitude toward performance appraisal and work behaviors. The population of this
research was 498 staff and executives of one state enterprise working at the headquarter
and branches in the central region. The questionnaire was used as the research instrument.
A total of 217 completed questionnaires was returned (54.25% response rate). Structural
Equation Model (SEM) using LISREL Student Edition version 8.8 was used to analyze the
data. The result of this study showed that (1) the model analysis was consistent with
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empirical data (χ2 = 21.3, df = 16, p = 0.16, GFI = 0.98, AGFI = 0.93), (2) these findings
confirmed the effects of performance management and of attitude towards performance
appraisal on work behaviors; and the effect of performance management on work
behaviors through the attitude toward performance appraisal. Performance management
and attitude toward performance appraisal can predict work behaviors by 72 percent.
Keywords: Performance Management, Attitude, Working Behavior, State Enterprise, SEM
บทนํา
การบริ ห ารผลงานประกอบด้ ว ย การระบุ แ ละ
กําหนดเป้าหมายการทํางานที่วัดผลได้ การตรวจติดตาม
ผลการดําเนินงานเพื่อประเมินความก้าวหน้า การแจ้ง
ผลการประเมินและให้คําแนะนําจากผลการดําเนินงาน
และใช้การประเมินผลการดําเนินงานในการตัดสินใจ
ด้านทรัพยากรมนุษย์ เช่น การจ่ายค่าจ้าง การเลื่อนขั้น
การโยกย้าย การให้ออก และการฝึกอบรมและการพัฒนา
สายอาชีพ (Noe, Hollenbeck, Gerhart, & Wright,
2011: Schermerhorn, Hunt, Osborn, & Uhl-Bien,
2010) เมื่อมีการตอบสนองต่อการทํางานด้วยสิ่งจูงใจ
บุคลากรจะปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น จากการที่มีแรงจูงใจ
และมีความพึงพอใจในการทํางาน (Saeed et al., 2013)
ทั้งนี้ เพื่อให้ผลการดําเนินงานขององค์กรบรรลุเป้าหมาย
การบริหารผลงานต้องกําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ในการทํางานของแต่ละบุคคลให้สอดคล้องกับองค์กร
(Akinbowale, Lourens, & Jinabhai, 2013; Showkat,
2013)
อย่างไรก็ตาม การบริหารผลงานก็เป็นเครื่องมือหนึ่ง
ของการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์เป็น
อย่างมาก เนื่องจากการบริหารผลงานส่วนใหญ่มีปัญหา
จากการกําหนดวัตถุประสงค์ การมีส่วนร่วม ตัวชี้วัดและ
วิธีการประเมินผล ตลอดจนระบบและกระบวนการของ
การบริหารผลงาน (Kondrasuk, 2012) ส่งผลให้เกิด
ความขัดแย้งและทัศนคติเชิงลบที่มีต่อการประเมินผล
และตอบสนองด้วยพฤติกรรมเชิงลบในการปฏิบัติงาน
(Long, Kowang, Ismail, & Rasid, 2013)
ผลการศึกษาในอดีตชี้ให้เห็นว่า การบริหารผลการ
ปฏิบัติงานส่งผลต่อทัศนคติ (Akuoko & Kanwetuu,
2012; Ali, Mahdi, & Malihe, 2012; Iqbal, Ahmad,
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Haider, Batool, & Qurat ul, 2013) และพฤติกรรม
ของบุคลากร (Iqbal et al., 2013; Saeed et al., 2013)
และการที่ผู้บังคับบัญชาระดับต้นนําระบบการบริหาร
ผลงานไปปฏิบัติที่แตกต่างกัน จะส่งผลต่อทัศนคติและ
การตอบสนองในเชิงพฤติกรรมของบุคลากร Brown,
Hyatt, and Benson, (2010); Selvarajan and
Cloninger, 2012)
ทัศนคติ คือ มุมมองหรือความรู้สึกต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ไม่ว่าจะเป็นวัตถุ บุคคล หรือเหตุการณ์ ที่อาจเป็นในเชิง
บวกหรื อ เชิ ง ลบ ทั ศ นคติ ป ระกอบด้ ว ยการรั บ รู้ การ
ตี ค วามและกํ า หนดพฤติ ก รรมที่ จ ะตอบสนองสิ่ ง นั้ น
ทัศนคติจึงมีความสําคัญในการบริหารงาน เนื่องจากจะ
ส่ ง ผลให้ บุ ค ลากรอาจทํ า งานหนั ก ขึ้ น หรื อ ลดลงแม้
ค่าตอบแทนไม่เปลี่ยนแปลง (Robbins & Judge, 2015)
จากแนวคิ ด ของ Dickinson (1993) ทั ศ นคติ ใ นการ
ประเมินผลถูกกําหนดจาก 1) ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ถูก
ประเมิน 2) ลักษณะของการประเมินผล และ 3) ลักษณะ
ขององค์กร โดยผู้บังคับบัญชาระดับต้นจะมีบทบาทใน
ปัจจัยด้านลักษณะของการประเมินผล
ผู้วิจัยสนใจศึกษาอิทธิพลของการบริหารผลงานของ
ผู้บังคับบัญชาในระดับต้นต่อทัศนคติในการประเมินผล
ของผู้ใต้บังคับบัญชา และความสัมพันธ์กับพฤติกรรมใน
การปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรรวมถึ ง ความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง
โครงสร้างของปัจจัยเหล่านี้เนื่องจากการศึกษาในอดีต
เป็นการศึกษาตัวแปรโดยแยกส่วนเฉพาะด้านทัศนคติ
และพฤติกรรม หรือให้ความสําคัญกับการบริหารผลงาน
เฉพาะบางปัจ จัย การศึก ษาในครั้ งนี้ จึง ใช้ จุด เด่ น ของ
เทคนิค SEM ที่คํานวณหาความสัมพันธ์เกิดขึ้นพร้อมกัน
ในเวลาเดียวกันซึ่งช่วยให้โมเดลมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ
มากยิ่งขึ้น (Alavifar, Karimimalayer, & Anuar, 2012)
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อันจะนําไปสู่ความเข้าใจและความสําคัญของบทบาท
ของผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาระดั บ ต้ น ที่ มี ต่ อ การบริ ห ารผลการ
ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้นด้วย
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยด้าน
การบริหารผลงานที่มีต่อทัศนคติในการประเมินผลและ
พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
บ่ อ ยครั้ ง มี ก ารใช้ คํา ว่ า “การบริ ห ารผลงาน
(performance management)” และ “การประเมินผล
การปฏิบัติงาน (performance appraisal)” แทนกัน
แต่ ก ารบริ ห ารผลงานมั ก จะมี ข อบเขตที่ ก ว้ า งกว่ า
เนื่องจากมีขั้นตอนอื่นๆ ทั้งก่อนและหลังการประเมินผล
การปฏิบัติงานเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย (Muchinsky, 2006)
โดยการบริ ห ารผลงานเป็ น กระบวนการที่ ผ นวกการ
ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านและให้ ผ ลป้ อ นกลั บ
(feedback) เพื่อใช้ในการตัดสินใจเชิงบริหารและช่วย
ให้บุคลากรปรับปรุงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน (Steen,
Noe, Hollenbeck, Gerhart, & Wright, 2009) ทั้งนี้
การบริหารผลงานเป็นกระบวนการที่จะทําให้มั่นใจว่า
กิจกรรมและผลผลิตของบุคลากร มีความสอดคล้องกับ
เป้าหมายขององค์ก ร กระบวนการดังกล่าวจะระบุว่า
กิจกรรมและผลผลิตที่เป็นที่ต้องการ มีการตรวจติดตาม
ผลงาน และให้ข้อคิดเห็นเพื่อช่วยให้บุคลากรทํางานได้
ตามที่คาดหวัง ในการนี้ผู้บริหารและบุคลากรอาจร่วมกัน
ระบุปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน (Noe et
al., 2011) ส่วนคํานิยามการบริหารผลงานในประเทศ
ไทย Puvitayaphan (2010) กล่าวถึง Performance
Management System (PMS) ว่าหมายถึง “กระบวนการ
บริ ห ารพฤติ ก รรมและผลลั พ ธ์ ข องงานจากพนั ก งาน
แต่ละคน เพื่อให้ พนักงานมีผลงานเป็นตามเป้ าหมาย
และความต้องการของหน่วยงานและองค์การ”
1. การบริหารผลงาน
การบริหารผลงานในที่นี้ คือ กระบวนการบริหาร
ผลงานที่ผู้บังคับบัญชาระดับต้นเป็นผู้นําระบบไปปฏิบัติ
กับบุคลากร ดังนี้

การสื่อสารวัตถุประสงค์
Akinbowale et al. (2013) กล่าวถึงวัตถุประสงค์
ของการบริหารผลงานว่า เพื่อวัดและประเมินผลระดับ
ความสําเร็จตามเป้าหมายในการทํางานของบุคลากร
ตลอดจนการประเมิ น ศัก ยภาพในการปฏิ บั ติ ง านของ
บุคลากรในอนาคต Showkat (2013) ยังได้กล่าวด้วยว่า
ในขั้นตอนการกําหนดวัตถุประสงค์นั้น ต้องสื่อสารถึง
หลักเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจนและบ่งชี้การนําข้อมูล
จากการประเมิ น ไปใช้ ซึ่ ง จะส่ ง ผลถึ ง ทั ศ นคติ ใ นการ
ประเมิ นผล โดยบุค ลากรจะรู้ สึก ว่า ถูก คุกคามน้อ ยลง
และส่งเสริมบรรยากาศในการทํางานที่ดี
อย่ า งไรก็ ต าม Akinbowale et al. (2013) ได้
กล่าวว่า มักมีการนําการประเมินนี้ไปใช้ควบคุมทางการ
จัดการ (managerial control) และนําไปสู่การตัดสินใจ
ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์หลายๆ ด้าน เช่น การ
พิจารณาตําแหน่ง การขึ้นเงินเดือนค่าจ้าง การโยกย้าย
หรือให้ออกจากงาน หากเกิดการประเมินผลที่ไม่ถูกต้อง
การมีวัตถุประสงค์การประเมินผลที่หลากหลายนั้นจะยิ่ง
ขยายผลความผิ ด พลาดหรื อ ความไม่ พึ ง พอใจจาก
ประเมินผลมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ยังมีการนําวัตถุประสงค์ของการประเมิน
ไปใช้ในทางบริหารและการพัฒนา เมื่อนํามาประกอบ
กับการประเมินผลโดยให้ข้อคิดเห็นเป็นข้อมูลป้อนกลับ
ไปสู่พนักงานระดับสูง จะส่งผลให้เกิดการรับรู้ด้านความ
ถูกต้ องและความเป็ น ธรรมในการประเมินผลมากขึ้ น
อีกด้วย (Selvarajan & Cloninger, 2012)
การวางแผนและการกํ า หนดเป้ า หมาย ในช่ ว ง
เริ่ ม ต้ น รอบการปฏิ บั ติ ง านในแต่ ล ะปี ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา
จะต้ อ งทบทวนหน้ า ที่ ง าน เป้ า หมาย และสื่ อ สารถึ ง
พฤติกรรมและผลงานที่คาดหวังจากบุคลากร หากมีการ
สื่อสารอย่างชัดเจนแล้ว บุคลากรจะเข้าใจในเป้าหมาย
และพฤติกรรม ตลอดจนประเด็นการประเมิน และเมื่อ
เสริ ม ด้ ว ยสิ่ ง จู ง ใจ บุ ค ลากรจะมี แ รงจู ง ใจและแสดง
พฤติกรรมออกมาในที่สุด (Longenecker & Fink, 1999)
ซึ่ ง สิ่ ง ต่ า งๆ เหล่ า นี้ ผู้ บ ริ ห ารสามารถใช้ ร ะบบการ
ประเมินผลเป็นเครื่องมือในการวางแผนการทํางานของ
บุคลากรแต่ละคนได้ (Showkat, 2013)

103

BU ACADEMIC REVIEW

ทั้งนี้ การวางแผนการทํางานควรสอดคล้องกับหน้าที่
งานที่ได้ปฏิบัติจริงด้วย Kondrasuk (2012) กล่าวว่า
หากการประเมินผลไม่สอดคล้องกับลักษณะงานบุคลากร
จะรู้ สึ ก ว่ า ประเด็ น การประเมิ น ผลไม่ ค รบถ้ ว น และ
ไม่สามารถสะท้อนการทํางานของตนเองออกมาได้ ทั้ ง นี้
การประเมินผลในแต่ละบุคคล ต้องการความหลากหลาย
และความสมดุลในการประเมินผล หากใช้เครื่องมือใด
เครื่องมือหนึ่ง หรือวิธีการประเมินในมุมมองใดมุมมอง
หนึ่ ง มากเกิ น ไป จะทํ า ให้ บุ ค ลากรมี ทั ศ นคติ ต่ อ การ
ประเมิ น ผลว่ า เป็ น การประเมิ น ที่ ไ ม่ ค รบถ้ ว นถู ก ต้ อ ง
และสร้ า งทั ศ นคติ เ ชิ ง ลบที่ บุ ค ลากรมี ต่ อ องค์ ก ร
(Akinbowale et al., 2013)
การสื่อสารการประเมินผล
การประเมินผลเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดการให้
ข้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ และแสดงข้ อ คิ ด เห็ น อย่ า งมี คุ ณ ภาพ
ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ถูกประเมิน (Showkat, 2013)
การสื่อสารการประเมินผลไม่ใช่เป็นเพียงการประเมินที่
เป็นทางการซึ่งเป็นรายปีหรือครึ่งปี ซึ่งเป็นการประเมินผล
แบบดั้งเดิม (Dessler, 2013) แต่การประเมินผลและ
ผู้บังคับบัญชาในอุดมคติจะต้องมีการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง
ตลอดการทํางาน หากผู้ประเมินขาดทักษะนี้แล้วก็จะไม่
สามารถประเมิ น ผลได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและอาจ
นําไปสู่ทัศนคติเชิงลบต่อระบบการประเมินผลได้ (Iqbal
et al., 2013)
เมื่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาประเมิ น ผลแล้ ว จะต้ อ งให้
ข้อคิดเห็นได้อย่างชัดเจน (specific feedback) เกี่ยวกับ
สิ่งที่องค์กรคาดหวังจากบุคลากรและวิธีการที่บุคลากร
จะสามารถบรรลุผลนั้น ยิ่งมีความชัดเจนมาก ก็ยิ่งช่วย
ให้ ก ารบริ ห ารผลงานบรรลุ ผ ลในการช่ ว ยสนั บ สนุ น
กลยุทธ์และพัฒนาบุคลากร หากผลการประเมินไม่ชี้ชัด
ถึ ง แนวทางปฏิ บั ติ ข องบุ ค ลากรเพื่ อ ช่ ว ยองค์ ก รบรรลุ
เป้าหมายผลการประเมินนั้นก็ไม่ช่วยสนับสนุนกลยุทธ์
ด้วยเช่นกัน และหากผลการประเมินไม่สามารถบ่งชี้ปัญหา
ของบุคลากรได้บุคลากรก็ไม่ทราบแนวทางการปรับปรุง
ตัวได้อย่างไรเช่นกัน (Noe et al., 2011)
การให้ข้อคิดเห็นจากผู้บังคับบัญชาระดับต้นไปยัง
บุ ค ลากรนั้ น มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ความพึ ง พอใจในการ
ประเมินผล (Akuoko & Kanwetuu, 2012) และยังมี
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ความสํา คัญในการสร้า งแรงจูง ใจเนื่อ งจากเป็นปั จจั ย
กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาผลการปฏิบัติงาน และยังส่งผล
บวกต่อทั้งการสื่อสาร และคุณภาพชีวิตในการทํางาน
เพราะบุคลากรจะรู้สึกว่าองค์กรได้ตระหนักถึงคุณค่า
ของตนเองที่มีต่อองค์กร (Akinbowale et al., 2013)
และจากงานศึ ก ษาของ Ali et al. (2012) ได้ พิ สู จ น์
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งกระบวนการประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานและแรงจูงใจภายใน โดยอ้างอิงกับแนวคิด
ของ Wang and Guthrie (2004) ที่ว่าการให้ข้อมูล
ป้ อ นกลั บ เป็ น ขั้ น ตอนสํ า คั ญ ที่ ส ร้ า งแรงจู ง ใจภายใน
โดยการให้ข้อมูลป้อนกลับ เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
(continuous improvement) เป็นการตอบสนองความ
ต้ อ งการความสํา เร็ จ ในการทํา งานของมนุ ษ ย์ ทั้ ง นี้
การประเมินผลโดยการมีส่วนร่วม จะช่วยให้บุคลากร
เกิ ด ความรู้ สึ ก ว่ า ได้ รั บ ความยุ ติ ธ รรมมากขึ้ น อี ก ด้ ว ย
(Akuoko & Kanwetuu, 2012)
การปรับปรุงแก้ไขผลการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการประเมินผลนั้น ไม่ได้เสร็จสิ้นเพียงการ
ประเมินผลและให้ข้อมูลป้อนกลับเท่านั้น แต่ยังรวมถึง
การปรับปรุงแก้ไขผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม
โดยการให้ข้อเสนอแนะตลอดจนปรับปรุงแก้ไขในทาง
ปฏิบัติโดยเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล (Dessler,
2013) ทั้งนี้ หากมีการปรับปรุงแก้ไขผลการปฏิบัติงาน
โดยการพั ฒ นาศั ก ยภาพของบุ ค ลากรและมี ก ารสร้ า ง
แรงจูงใจ บุคลากรจะเห็นว่าระบบประเมินผลนั้นมีความ
เป็นธรรม (Iqba et al., 2013) และให้ความสําคัญกับ
ความก้าวหน้าของบุคลากร (Longenecker & Fink,
1999) นอกจากนั้น หากองค์กรสามารถแสดงให้เห็นถึง
การนําระบบการประเมินผลมาใช้ในการพัฒนา ก็จะส่ง
ผลลัพธ์เชิงบวก บุคลากรมีความพึงพอใจในระบบการ
ประเมิ น ผลและสร้ า งเสริ ม บรรยากาศในการทํ า งาน
(Showkat, 2013)
การมีส่วนร่วมในการบริหารผลงาน
Akuoko and Kanwetuu (2012) ศึกษาการมี
ส่วนร่วมในการบริหารผลงานการปฏิบัติงาน โดยแบ่งเป็น
3 ขั้นตอน คือ
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1. การกํา หนดเป้ า หมาย (Setting Objective)
ร่วมกันมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
2. การประเมินผล (Performance Evaluation)
โดยการประเมินตนเอง มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ด้าน
ความยุ ติ ธ รรมซึ่ ง เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ขององค์ ป ระกอบด้ า น
ทัศนคติในการประเมินผล
3. การสั ม ภาษณ์ เ พื่ อ การประเมิ น ผล (Review
Interview) มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ความพึ ง พอใจในการ
บริห ารผลงาน ซึ่ง Akuok and Kanwetuu (2012)
อธิบายไว้ด้วยว่า อาจจะเกิดจากการมีส่วนร่วมตามข้อ 1
และ 2 ด้วย
Singh and Rana (2014) ยังได้อธิบายถึงความ
สําคัญของการมีส่วนร่วมในการกําหนดเป้าหมายว่าเป็น
การสร้ า งความโปร่ ง ใสและความเข้ า ใจในหลั ก เกณฑ์
ของเป้าหมาย ทําให้เกิดความพยายามในการทํางานให้
บรรลุ ผ ล ส่ ว นการมี ข้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ ช่ ว ยให้ เ กิ ด การ
ปรับปรุงการทํางานร่วมกัน และเพิ่มระดับสัมพันธภาพ
ของผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งอาจส่งผลไปยัง
ทัศนคติต่อการประเมินผลในภาพรวม
จากการเปรียบเทียบระหว่างวัฒนธรรมต่างๆ ของ
Chiang and Birtch (2010) พบว่าในประเทศที่เปิด
โอกาสให้ บุ ค ลากรมี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารผลการ
ปฏิบัติงานสูง จะส่งผลถึงระดับความไว้วางใจและเชื่อมั่น
ในผู้บังคับบัญชา และทัศนคติเชิงบวกต่อกระบวนการ
ประเมิ น ผลในภาพรวมสรุ ป ได้ ว่ า การบริ ห ารผลการ
ปฏิบัติงาน ส่งผลเชิงบวกต่อทัศนคติในการประเมินผล
และพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน
2. ทัศ นคติ ใ นการประเมิ น ผลและพฤติ ก รรมใน
การปฏิบัติงาน
การศึกษาเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ (outcome) ของการ
บริหารผลงานแบ่งได้เป็น 2 ระดับ กล่าวคือ การศึกษา
ในระดับ ทั ศนคติ และการศึก ษาในระดั บ พฤติก รรมที่
บุคลากรแสดงออก ตลอดไปจนถึงผลลัพธ์ในการทํางาน
ของบุคคลและองค์กร
2.1 ทัศนคติในการประเมินผล มีความสําคัญ
เนื่องจากทัศนคติคือข้อคิดเห็นของมนุษย์ต่อสิ่งใดสิ่งหนึง่
ที่ส่งผลต่อเนื่องถึงพฤติกรรมที่อาจจะเกิดขึ้น (Robbins
& Judge, 2015) Dickinson (1993) กล่าวว่า ทัศนคติ

ในการประเมินผลประกอบด้วยไปด้วย ความพึงพอใจใน
การประเมินผล ความเป็นธรรมในการประเมินผล การ
ยอมรั บ ผลการประเมิ น และความเที่ ย งตรงในการ
ประเมินผล อย่างไรก็ตาม การศึกษาครั้ง นี้ได้กําหนด
ประเด็นเกี่ยวกับทัศนคติของผู้ใต้บังคับบัญชา 3 ด้าน
คือ ความพึงพอใจในการประเมินผล ความเป็นธรรมใน
การประเมินผล และการยอมรับผลการประเมิน โดยรวม
ผนวกมิติด้านความเป็นธรรมและความถูกต้องไว้ด้วยกัน
เช่นเดียวกับวิธีการศึกษาของ Ojokuku (2013)
ความพึงพอใจในการประเมินผลมีความสัมพันธ์กับ
ทัศนคติด้านความเป็นธรรม และกระบวนการบริหาร
ผลงานโดยจะต้องแสดงให้เห็นวัตถุประสงค์เชิงพัฒนา
กั บ บุ ค ลากรและการมี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารผลงาน
(Krats & Brown, 2012) Kuvaas (2006) ชี้ให้เห็นว่า
ความพึงพอใจในการบริหารผลงานนั้น ส่งผลต่อพฤติกรรม
ในการปฏิ บั ติง าน โดยเป็ น การแทรกและกระตุ้น จาก
แรงจูงใจภายใน และเป็นที่น่าสนใจว่าองค์กรส่วนใหญ่นั้น
จะไม่มีความพึงพอใจในการประเมินผล ซึ่งสะท้อนถึง
ความด้ อ ยประสิ ท ธิ ภ าพในการประเมิ น ผลในองค์ ก ร
โดยทั่วไป (Long et al., 2013)
ส่วนการรับรู้ความเป็นธรรม (perceived fairness)
ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นเป้าหมายของระบบ
การประเมินผล (Akhtar & Khattak, 2013) และเป็น
ปั จ จั ย ที่ สํ า คั ญ ที่ สุ ด ต่ อ ความสํ า เร็ จ ของระบบการ
ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน เพราะทั ศ นคติ ด้ า นความ
เป็นธรรม มีความเชื่อมโยงกับการยอมรับในระบบ และ
ส่งผลต่อความสําเร็จในการนําระบบไปใช้ (Swiercz,
Bryan, Eagle, Bizzotto, & Renn, 2012) และมีผล
กระทบในระดับสูง อันจะส่งผลต่อบริหารทรัพยากรมนุษย์
ขององค์กรในภาพรวม (Ikramullah, Shah, Hassan,
Zaman, & Khan, 2011)
ผลจากการเปรี ย บเที ย บระหว่ า งวั ฒ นธรรมที่
หลากหลายพบว่า ทัศนคติของบุคลากรด้านความเป็น
ธรรมขององค์กร (organizational justice) จะนําไปสู่
ความพึ ง พอใจในระบบการประเมิ นผล และความพึ ง
พอใจในผลการประเมิน ทั้งนี้ ปัจจัยสําคัญที่จะทําให้เกิด
การยอมรับและความพึงพอใจในระบบการบริหารผลงาน
คือ การที่มีกระบวนการในการประเมินที่แสดงออกมา
อย่างเหมาะสม การมีวัตถุประสงค์ในการประเมินทั้ ง
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ด้านการพัฒนาและการบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรในระดับสูง (Akhtar & Khattak, 2013)
นอกจากนี้ บทบาทเชิงสนับสนุนที่ผู้บังคับบัญชาระดับต้น
แสดงออกในกระบวนการบริหารผลงานนั้น จะมีผลต่อ
การรับรู้ความเป็นธรรมของบุค ลากร (Byrne, Pitts,
Wilson, & Steiner, 2012) สรุปได้ว่า ทัศนคติในการ
ประเมินผลส่งผลต่อพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน
2.2 พฤติ ก รรมในการปฏิ บั ติ ง าน จากการ
ศึกษาพฤติกรรมของบุคลากรของ Iqbal et al. (2013)
พบว่า การนําระบบการบริหารผลงานไปปฏิบัติ จะทําให้
เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ได้ส่วน Saeed et al. (2013)
ได้แสดงให้เห็นว่า ความพึงพอใจในการประเมินผลเป็น
ปัจจัยสําคัญที่จะทําให้เกิดพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน
การศึกษาครั้ง นี้ใ ช้ท ฤษฎีแรงจูงใจเป็นเครื่องวัดความ
ต้องการในการแสดงพฤติกรรมเนื่องจากงานวิจัยนี้ไม่ได้
วัดผลในเชิงพฤติกรรมโดยตรงโดยแรงจูงใจในที่นี้ คือ
แรงขั บ ที่ ส่ ง ผลต่ อ ทิ ศ ทาง (direction) ระดั บ (level)
และความคงอยู่ของความมุ่งมั่น (persistence) ที่บุคคล
แสดงออกในการทํางานให้บรรลุเป้าหมาย (Langton &

Robbins, 2006; Schermerhorn et al., 2010) โดย
การศึกษาครั้งนี้ ได้แบ่งตัวแปรพฤติกรรมในการปฏิบัติ
งานเป็น 2 มิติ คือ 1) มิติทิศทางในการปฏิบัติงาน ซึ่ง
สอดคล้องกับการวางแผนและกําหนดเป้าหมาย และ
การสื่ อ สารถึ ง พฤติ ก รรมและผลงานที่ ค าดหวั ง จาก
บุคลากร หากมีการสื่อสารอย่างชัดเจนแล้ว บุคลากรจะ
เข้าใจเป้าหมายและพฤติกรรม ตลอดจนประเด็นการ
ประเมิน (Longenecker & Fink, 1999) และ 2) มิติ
ด้านความมุ่งมั่นในการทํางาน ทั้งด้านระดับและความ
คงอยู่ อั นเป็นผลจากการบริหารผลการปฏิ บัติงานใน
ภาพรวม ทั้ ง จากการสร้ า งแรงจู ง ใจภายในจากการ
ประเมินผล (Ali et al., 2012) และแรงจูงใจภายนอก
จากให้สิ่ง จูง ใจตามผลการประเมิน (Gómez-Mejía,
Balkin, & Cardy, 2012)
จากการทบทวนวรรณกรรม สามารถสร้างเป็นโมเดล
เชิ ง สาเหตุ ข องปั จ จั ย ด้ า นการบริ ห ารผลงานที่ มี ต่ อ
ทัศนคติในการประเมินผลและพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน
(ภาพที่ 1)
ความพึงพอใจในการประเมินผล

การสื่อสารวัตถุประสงค์

ทัศนคติในการ
ประเมินผล

การวางแผนและการกําหนด
เป้าหมาย
การสื่อสารการประเมินผล
การปรับปรุงแก้ไขผลการ
ปฏิบัติงาน

การ
บริหารผลงาน

ความเป็นธรรมในการ
ประเมินผล
การยอมรับผลการประเมิน

พฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงาน

ทิศทางในการทํางาน
ความมุ่งมั่นในการทํางาน

การมีส่วนร่วมในการบริหาร
ผลงาน

ภาพที่ 1 โมเดลเชิงสาเหตุของปัจจัยด้านการบริหารผลงานที่มีตอ่ ทัศนคติในการประเมินผลและพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงาน
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ คื อ บุ ค ลากรและ
ผู้ บ ริ ห ารของรั ฐ วิ ส าหกิ จ แห่ ง หนึ่ ง ที่ ป ฏิ บั ติ ง านใน
สํานักงานใหญ่และสํานักงานในพื้นที่ภาคกลาง จํานวน
498 คน (ที่มา: ฝ่ายทรัพยากรบุคคล) ทั้งนี้ การศึกษา
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จากกลุ่มประชากรในองค์กรแห่งเดียว มีวัตถุประสงค์
เพื่อขจัดอิทธิพลจากระบบการประเมินผลที่แตกต่างกัน
ระหว่างองค์กร
ตามที่ Hair, Black, Babin, and Anderson (2014)
ได้ กํา หนดว่ า จํา นวนตั ว อย่ า งที่ เ หมาะสมกั บ การ
วิเคราะห์ คือ 100-400 ตัวอย่าง โดยสามารถใช้ตัวอย่าง
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จํานวน 200 ตัวอย่างในกรณีโดยทั่วไปได้ อย่างไรก็ตาม
การศึ ก ษาที่ ผ่ า นมาในอดี ต พบว่ า องค์ ก รมี อั ต ราการ
ตอบกลับประมาณร้อยละ 50 ผู้วิจัยจึงแจกแบบสอบถาม
จํานวน 400 ฉบับ โดยดําเนินการเก็บข้อมูลเดือนตุลาคม
ปี พ.ศ. 2558 และได้รับแบบสอบถามตอบกลับมาจริง
217 ชุด คิดเป็นร้อยละ 54.25
2. เครื่องมือในการศึกษา คือ แบบสอบถามที่ผู้วิจัย
แบ่งเป็น 3 ส่วน โดยส่วนที่ 1 คือ คําถามเกี่ยวกับข้อมูล
ของผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 6 ข้อ ส่วนที่ 2 เป็น
คํ า ถามเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารผลงานทั ศ นคติ ใ นการ
ประเมิ น ผลและพฤติ ก รรมในการปฏิบั ติ ง านมี จํา นวน
50 ข้อ เพื่อวัดผลตัวแปรที่สังเกตได้ 10 ตัวแปร โดยใช้
แบบมาตรวัดประมาณค่า 5 ระดับ ส่วนที่ 3 เป็นคําถาม
ปลายเปิดเพื่อให้บุคลากรแสดงข้อเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ผู้วิจัยออกแบบคํา ถามส่ว นที่ 2 จากการทบทวน
วรรณกรรมของ Chiang and Birtch (2010); Daoanis
(2012); Iqbal et al. (2013); Kuvaas (2006);
Longenecker and Fink (1999); Ojokuku, (2013);
Showkat (2013); Swiercz et al. (2012) และมีการ
กําหนดคํานิยามเชิงปฏิบัติการ ดังนี้
1. การบริหารผลงาน เป็นการประเมินการบริหาร
ผลงานของผู้บังคับบัญชาว่ามีการปฏิบัติแต่ละด้านมาก
น้อยเพียงใดโดยผ่านมุมมองของผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งเป็น
ผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วย
การสื่อสารวัตถุประสงค์ หมายถึง วัตถุประสงค์ใน
การบริหารผลงานที่องค์กรได้มีการสื่อสาร ซึ่งประสิทธิผล
จะวัดโดยสิ่งที่บุคลากรรับรู้ โดยครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์
ทั้ ง ด้ า นการบริ ห าร และวั ต ถุ ป ระสงค์ ด้ า นการพั ฒ นา
บุคลากร และการที่องค์กรได้นําผลการประเมินมาใช้
ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว
การวางแผนและการกําหนดเป้าหมาย หมายถึง
การวางแผนในการทํา งาน ทั้ ง การกํา หนดหน้ า ที่ ง าน
ความรับผิดชอบ และเป้าหมายไว้อย่างชัดเจน มีความ
สอดคล้องและครอบคลุมกับหน้าที่งานที่กําหนดไว้ ทั้งนี้
ต้องมีการกําหนดหน้าที่งานและผลลัพธ์ของงานอย่าง
ชัดเจน และมีการสื่อสารสิ่งเหล่านี้โดยนําข้อมูลจากผล
การประเมินที่ผ่านมามาใช้ในกระบวนการดังกล่าวนี้ด้วย

การสื่อสารการประเมินผล หมายถึง การติดตาม
และให้ข้อคิดเห็นจากการประเมินที่ชัดเจนและต่อเนื่อง
โดยมีการสื่อสารทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่ง
ไม่ใช่เพี ยงการประเมิ นที่เป็นทางการรายปีห รือครึ่ง ปี
เท่านั้น
การปรับปรุงแก้ไขผลการปฏิบัติงาน หมายถึง การ
ที่ผู้บังคับบัญชาได้ให้ข้อเสนอแนะแก้ไขจุดอ่อนแก่ผู้ถูก
ประเมิน ตลอดจนพยายามปรับปรุงแก้ไขในทางปฏิบัติ
โดยมีการสอนงานและมีการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง
การมีส่วนร่วมในการบริหารผลงาน หมายถึง การ
สร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารผลงานตลอดทั้ ง
กระบวนการ ตั้งแต่การกําหนดเป้าหมาย การตัดสินใจ
ต่างๆ ที่เกี่ยวกับงาน การให้แสดงความคิดเห็นและการ
ยอมรับในข้อคิดเห็นดังกล่าวด้วย
2. ทัศนคติในการประเมินผล ซึ่งประกอบด้วย
ความพึงพอใจในการประเมินผล หมายถึง ความ
พึงพอใจในกระบวนการประเมินผล ผลการประเมินและ
การให้ข้อคิดเห็นจากผลการประเมินดังกล่าว
ความเป็ น ธรรมในการประเมิ น ผล หมายถึ ง
การรั บ รู้ ต่ อ ความเป็ น ธรรมของบุ ค ลากร ที่ เ กิ ด จาก
กระบวนการประเมินผลและผลการประเมิน ตลอดจน
ความรู้ สึ ก เท่ า เที ย มกั น โดยไม่ เ ลื อ กปฏิ บั ติ จ าก
ผู้บังคับบัญชาอีกด้วย ทั้งนี้ แนวคิดในแบบสอบถามได้
ปรับปรุงจากแบบสอบถามของการบริหารผลงานโดยได้
ตัดข้อคําถามเกี่ยวกับความเป็นธรรมจากผลตอบแทน
หรือสิ่งจูงใจเนื่องจากไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ศึกษา
การยอมรับผลการประเมิน หมายถึง การยอมรับ
ผลการประเมิ น ความรู้ สึ ก ถึ ง ความถู ก ต้ อ งเที่ ย งตรง
น่าเชื่อถือ ทั้งนี้ งานวิจัยหลายชิ้นได้รวมประเด็นด้าน
ความเป็นธรรมและการยอมรับในผลการประเมินเข้า
ด้ว ยกั น แต่ใ นการวิ จัย ครั้ ง นี้ ไ ด้แ ยกข้ อ คํ า ถามตามคํ า
นิยามข้างต้นไว้อย่างชัดเจน
3. พฤติ ก รรมในการปฏิ บั ติ ง าน ประกอบด้ ว ย
กลุ่มตัวแปร ดังนี้
ทิศทางในการทํางาน หมายถึง การที่บุคลากรมี
ความเข้าใจเป้าหมายและขอบเขตการทํางาน ตลอดจน
ได้ทราบถึงความมุ่งหวังและผลลัพธ์ที่ได้จากการสื่อสาร
ในกระบวนการประเมินผล
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ความมุ่งมั่นในการทํางาน หมายถึง พฤติกรรมที่
บุคลากรมุ่งหวังจะแสดงออกและมีความพยายามในการ
ปฏิบัติงานและมุ่งหวังที่จะปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
ผู้ วิ จั ย ได้ ทํ า การทดสอบแบบสอบถามดั ง กล่ า ว
(try out) จํา นวน 30 ชุ ด กั บ บุ ค ลากรที่ ไ ม่ ใ ช่ ก ลุ่ ม
ตัวอย่าง และพบว่าค่าความคงเส้นคงวาภายใน (internal
consistency) โดยใช้สูตรคํานวณสัมประสิทธิ์แอลฟ่า
ของครอนบาค (cronbach’s alpha coefficient)
เท่ากับ 0.99 แสดงว่าแบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่นใน
ระดับสูง
3. เครื่องมือในการวิเคราะห์ผล คือ โปรแกรมสถิติ
สําเร็จรูป โดยวิเคราะห์ค่าสถิติเบื้องต้น ได้แก่ ค่าเฉลี่ย
และใช้โปรแกรม LISREL Student Edition เวอร์ชั่น 8.8
ในการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (SEM)
ผลการศึกษา
1. กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นชายร้อยละ
45.6 หญิงร้อยละ 54.4 บุคลากรระดับปฏิบัติการร้อยละ
86.6 ระดับบริหาร ร้อยละ 13.4 บุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ในสํา นั ก งานใหญ่ ร้ อ ยละ 54.4 และสํา นั ก งานอื่ น ๆ
ร้อยละ 45.6
2. เมื่อวิเคราะห์องค์ป ระกอบปัจ จัย ได้มีก ารตัด
ข้อถามออก 1 ข้อ (ข้อ 16) เนื่องจากค่า factor loading
ขาดนัยสําคัญในทางปฏิบัติ (Hair et al., 2014) โดยส่วน
ที่เหลือมีค่า factor loading ในช่วง 0.77 – 0.93 และ
เมื่ อ ได้ วิ เ คราะห์ ส หสั ม พั น ธ์ ข องแบบสอบถาม ได้ มี
การรวมข้อคําถาม 2 ข้อ (ข้อ 12 และ 13) เนื่องจากมี
ความสัมพันธ์กันในระดับสูง (ค่า correlation เท่ากับ
0.87)
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3. เมื่อพิจารณาตัวแปรเชิงประจักษ์ เรียงลําดับตาม
ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยของแต่ละตัวแปร เป็นดังนี้
3.1 การบริหารผลงาน คือ การปรับปรุงแก้ไข
ผลการปฏิบัติงาน การวางแผนและการกําหนดเป้าหมาย
การมี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารผลงานการสื่ อ สารการ
ประเมินผล และการสื่อสารวัตถุประสงค์ (3.82, 3.77,
3.75, 3.72 และ 3.64 คะแนน ตามลําดับ)
3.2 ทัศนคติในการประเมินผล คือ การยอมรับ
ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจในการประเมิ น ผลและ
ความเป็ น ธรรมในการประเมิ น ผล (3.56, 3.54 และ
3.53 คะแนน ตามลําดับ)
3.3 พฤติ ก รรมในการปฏิ บั ติ ง าน คื อ ความ
มุ่งมั่นในการทํางาน และทิศ ทางในการทํา งาน (3.80
และ 3.68 คะแนน ตามลําดับ)
4. ผลการวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบความสอดคล้อง
ของโมเดลการวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์พบว่า โมเดล
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการนําระบบประเมินผลไป
ปฏิบัติ ได้ค่าไคสแควร์ (�2) = 21.3 องศาความน่าจะเป็น
อิสระ (df) = 16 (ค่า χ2 / df = 1.33) ค่าความน่าจะเป็น
(p-value) = 0.16 ค่ารากกําลังสองของความคลาดเคลื่อน
โดยประมาณ (RMSEA) = 0.039 ค่าดัชนีวัดระดับความ
สอดคล้ อ งเปรี ย บเที ย บ (CFI) = 1.00 ค่ า ดั ช นี ค วาม
สอดคล้อง (GFI) = 0.98 ค่าดัชนีความสอดคล้องที่ปรับ
แล้ว (AGFI) = 0.93 ค่าดัชนีรากกําลังสองเฉลี่ยของส่วน
เหลือ (RMR) = 0.011 ค่าดัชนีรากกําลังสองเฉลี่ยของ
ส่วนเหลือมาตรฐาน (SRMR) = 0.024 แสดงว่าโมเดล
สอดคล้ อ งกั บ ข้ อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ์ ข้ อ มู ล จากการ
ประมวลผลของโปรแกรม LISREL แสดงรายละเอียดใน
ภาพที่ 2 และตารางที่ 1
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ภาพที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ของโมเดลการนําระบบการบริหารผลงานไปปฏิบัติ
หมายเหตุ คําอธิบายแผนภาพ
obj
หมายถึง การสื่อสารวัตถุประสงค์
plan
หมายถึง การวางแผนและการกําหนดเป้าหมาย
eva_com
หมายถึง การสื่อสารการประเมินผล
improve
หมายถึง การปรับปรุงแก้ไขผลการปฏิบัตงิ าน
involve
หมายถึง การมีส่วนร่วมในการบริหารผลงาน
sat
หมายถึง ความพึงพอใจในการประเมินผล
fairness
หมายถึง ความเป็นธรรมในการประเมินผล
accept
หมายถึง การยอมรับผลการประเมิน
direct
หมายถึง ทิศทางในการทํางาน
intense
หมายถึง ความมุ่งมั่นในการทํางาน
implement
หมายถึง ตัวแปรการบริหารผลงาน
attitude
หมายถึง ตัวแปรทัศนคติในการประเมินผล
behave
หมายถึง ตัวแปรพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขนาดอิทธิพลโมเดลการบริหารผลงานที่มีต่อทัศนคติในการประเมินผลและพฤติกรรมใน
การปฏิบัติงาน
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
R2
การบริหารผลงาน
ทัศนคติในการประเมินผล
พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน 0.72
b = 0.35;S.E. = 0.12; t = 2.92
b = 0.46; S.E. = 0.13; t = 3.53
ทัศนคติในการประเมินผล 0.70
b = 0.87; S.E. = 0.064; t = 13.58
Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 21.30, Degrees of Freedom = 16; P = 0.167
Goodness of Fit Index (GFI) = 0.98; Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.93
Comparative Fit Index (CFI) = 1.00
Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.039; RMR = 0.011 Standardized RMR = 0.024

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตารางที่ 1 ได้ แ สดงผลการตรวจสอบประมาณ
ค่ า พารามิ เ ตอร์ สั ม ประสิ ท ธิ์ อิ ท ธิ พ ลของตั ว แปรแฝงที่
ทําการศึกษาในแบบจําลองสมการโครงสร้าง (structure
model) พบว่า
1. การบริ ห ารผลงาน ส่ ง ผลทางตรงเชิ ง บวกต่ อ
ทั ศ นคติ ใ นการประเมิ น ผลโดยมี สั ม ประสิ ท ธิ์ อิ ท ธิ พ ล
เท่ากับ 0.87
2. ทั ศ นคติ ใ นการประเมิ น ผล ส่ ง ผลทางตรงเชิ ง
บวกต่อพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน โดยมีสัมประสิทธิ์
อิทธิพลเท่ากับ 0.46
3. การบริ ห ารผลงาน ส่ ง ผลทางตรงเชิ ง บวกต่ อ
พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน โดยมีสัมประสิทธิ์อิทธิพล
เท่ากับ 0.35
ผลการทดสอบพบว่าค่าสถิติทุกค่ามีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ .05 ทั้งนี้ การนําระบบการบริหารผลงานไปปฏิบัติ
และทั ศ นคติ ใ นการบริ ห ารผลงาน สามารถทํา นาย
พฤติกรรมในการปฏิบัติงานได้ร้อยละ 72 เมื่อนําอิทธิพล
ของการบริ ห ารผลงาน ต่ อ ทัศนคติใ นการประเมิน ผล
(0.87) และทัศนคติในการประเมินผล ต่อพฤติกรรมใน
การปฏิบัติง าน (0.46) มาคํานวณด้วยผลคูณจะพบว่า
การบริ ห ารผลงานส่ ง ผลทางอ้ อ มผ่ า นทั ศ นคติ ใ นการ
ประเมินผลต่อพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน โดยส่งผลเชิง
บวกและมีสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.40 ซึ่งผลจาก
การคํานวณสอดคล้องกับการประมวลผลของโปรแกรม
LISREL
สรุปผล
ผลการวิจัยได้ยืนยันถึงประสิทธิผลของการบริหาร
ผลงาน โดยการนําระบบการประเมินผลมาปฏิบัติ จาก
สัมประสิท ธิ์อิทธิพลแสดงให้เห็นว่า การที่บุคลากรจะ
แสดงพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน โดยมีทิศทางที่ถูกต้อง
และมีความพยายามในการทํางานนั้นเกิดจากปัจจัยด้าน
ทั ศ นคติ ใ นการประเมิ น ผล (b = 0.46) มากกว่ า การ
บริหารผลงานโดยตรง (b = 0.35) โดยตัวแปรทั้งสอง
มี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ก ารทํ า นายไม่ แ ตกต่ า งกั น มากนั ก
(0.72 และ 0.70 ตามลําดับ) ขณะที่การบริหารผลงานมี
ความสัมพันธ์กับองค์ประกอบทัศนคติในการประเมินผล
ค่อนข้างมาก (b = 0.87)

110

เมื่ อ พิ จ ารณาปั จ จั ย ของการประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงาน โดยเรียงลําดับค่าน้ําหนักองค์ประกอบจาก
มากที่สุดถึงน้อยที่สุดเป็นดังนี้ การสื่อสารการประเมินผล
(0.75) การมี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารผลงาน (0.71)
การปรับปรุงแก้ไขผลการปฏิบัติงาน (0.66) การวางแผน
และการกํา หนดเป้ า หมาย (0.55) และการสื่ อ สาร
วัตถุประสงค์ (b = 0.40)
นอกจากนั้น เมื่อพิจารณาปัจจัยด้านทัศนคติในการ
ประเมินผล โดยแยกองค์ประกอบของตัวแปรแฝงเป็น
3 ตัวแปรที่สังเกตได้ คือ ความพึงพอใจในการประเมินผล
ความเป็ น ธรรมในการประเมิน ผลและการยอมรั บ ผล
การประเมินซึ่งในงานวิจัยอื่นๆ ได้กําหนดตัวแปรเกี่ยวกับ
ทัศนคติไว้แตกต่างกัน หรือมีการศึกษาเฉพาะบางตัวแปร
โดยเฉพาะอย่างยิ่ งเกี่ยวกั บความเป็นธรรมหรือความ
ยุติธรรม (fairness) จากผลการศึกษาพบว่า ทั้ง 3 ตัวแปร
นั้ น มี ค่ า น้ํ า หนั ก องค์ ป ระกอบและค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ก าร
ทํ า นายที่ มี ผ ลต่ อ ทั ศ นคติ ไ ม่ แ ตกต่ า งกั น มากนั ก
(ความพึงพอใจฯ ค่าน้ําหนัก = 0.61, R2 = 0.85; ความ
เป็นธรรมฯ ค่าน้ําหนัก = 0.63, R2 = 0.84; การยอมรับฯ
ค่าน้ําหนัก = 0.59, R2 = 0.86)
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับผลการศึกษาในอดีต
กล่าวคือ การบริหารผลการปฏิบัติงานส่งผลต่อทัศนคติ
(Akuoko & Kanwetuu, 2012; Ali et al., 2012; Iqbal
et al., 2013) และพฤติกรรมของบุคลากร (Iqbal et al.,
2013; Saeed et at., 2013) และการที่ผู้บังคับบัญชา
ระดับต้นนําระบบการบริหารผลงานไปปฏิบัติที่แตกต่าง
กั น จะส่ ง ผลต่ อ ทั ศ นคติ แ ละการตอบสนองในเชิ ง
พฤติกรรมของบุคลากร (Brown et al., 2010; Kumar,
2005; Selvarajan & Cloninger, 2012)
หากพิ จ ารณาจากค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ อิ ท ธิ พ ลแสดง
ให้เห็นว่า การนําระบบการบริหารผลงานไปปฏิบัติมีผล
ค่ อ นข้ า งสู ง ต่ อ ระดั บ ทั ศ นคติ ข องบุ ค ลากรและส่ ง ผล
เชิงบวกต่อพฤติกรรมขณะที่มีผลโดยตรงต่อพฤติกรรม
ต่ํากว่าการส่งผ่านทัศนคติของบุคลากร ซึ่งย้ําถึงความ
สําคัญของการบริหารผลงาน โดยมุ่งเน้นการบริหารงาน
โดยคํานึงถึงทัศนคติของบุคลากร เพราะเป็นปัจจัยที่เป็น
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แรงผลั ก ให้ เ กิ ด การแสดงพฤติ ก รรมสอดคล้ อ งกั บ
คําอธิบายของ Robbins and Judge (2015) ขณะที่
การบริ ห ารผลงาน ส่ ง ผลโดยตรงต่ อ พฤติ ก รรมของ
บุคลากรค่อนข้างน้อย แสดงให้เห็นว่า แม้บุคลากรจะมี
การปฏิ บั ติ ง านตามระบบตั ว ชี้ วั ด และค่ า เป้ า หมาย
แต่หากบุคลากรเห็นว่าไม่เป็นธรรม ไม่พึงพอใจ หรือ
ขาดการยอมรั บ ก็ ย่ อ มจะส่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรมในการ
ปฏิบัติงานในระดับต่ํา
ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลระดั บ สู ง ในการบริ ห ารผล
ปฏิบัติงาน คือ การสื่อสารการประเมินผล แสดงให้เห็น
ว่า กระบวนการที่ผู้บริหารควรให้ความสําคัญ คือ การ
ติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานและมีการสื่อสาร
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ ง ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นหนึ่ ง ให้
ข้อคิดเห็นในคําถามปลายเปิดของแบบสอบถามว่า ใน
การปฏิบัติงานนั้น ผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ความสําคัญ
กับงานที่ได้มีการมอบหมายและติดตาม มากกว่างานที่
กําหนดไว้เป็น KPI หรือ สิ่ง ที่จ ะถูก ประเมิน ผลนั่น เอง
ปัจจัยที่มีอิท ธิพ ลรองลงไป คือ การมีส่ว นร่ว มในการ
บริหารผลงาน หมายถึง การที่ได้มีส่วนร่วมและพูดคุย
ร่วมกันตลอดกระบวนการตั้งแต่การกําหนดเป้าหมาย
การตัดสินใจ และการรับฟังในการประเมิน ซึ่งไม่ใช่การ
สื่อสารทางเดียว (เช่น การสั่งการ) จากระดับอิทธิพลซึ่ง
อยู่ในระดับค่อนข้างสูง ก็แสดงให้เห็นว่าปัจจัยดังกล่าวมี
ความสํา คัญ แม้กับ องค์ก รที่ใ ช้เ ป็น กรณีศึก ษา ซึ่ง เป็น
องค์ ก รขนาดใหญ่ มี ก ฎระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ และวิ ธี ก าร
ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างเป็นทางการ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลระดับปานกลางในการบริหารผล
ปฏิบัติงาน คือ การปรับปรุงแก้ไขผลการปฏิบัติงานและ
การวางแผนและการกําหนดเป้าหมายเนื่องจากความ
ไม่สอดคล้องระหว่างการประเมินผลกับการปฏิบัติงาน
ในบางส่ ว นตามที่ ไ ด้ นํา เสนอไว้ แ ล้ ว ข้ า งต้ น เมื่ อ การ
ประเมินผลไม่สามารถสะท้อ นการทํางานได้ครบถ้ว น
จึงไม่นําไปสู่การปรับปรุงแก้ไขผลการปฏิบัติงานได้อย่าง
ครบถ้วน
ส่วนปัจจัยที่มีอิทธิพลค่อนข้างน้อยในการบริหารผล
ปฏิบัติงาน คือ การสื่อสารวัตถุประสงค์ในการบริหาร
ผลงาน อภิปรายได้ว่า องค์การดังกล่าวได้มีการนําระบบ
การบริหารผลงานมาใช้อย่างยาวนาน จึงมีการสื่อสารมา
อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังได้มีการสื่อสารวัตถุประสงค์

โดยตรงจากหน่วยงานด้านทรัพยากรมนุษย์ ผู้บังคับบัญชา
ระดับต้นจึงมีอิทธิพลค่อนข้างน้อยในปัจจัยดังกล่าว
จากการศึ ก ษาตั ว แปรเกี่ ย วกั บ ทั ศ นคติ โ ดยแยก
องค์ ป ระกอบเป็ น ตั ว แปรที่ สั ง เกตได้ 3 ตั ว แปร คื อ
ความพึงพอใจในการประเมินผล ความเป็นธรรมในการ
ประเมินผล การยอมรับผลการประเมินแม้ค่าสถิติไม่ได้
แตกต่างกันอย่างชัดเจน แต่จากแบบสอบถามส่วนที่ 3
มีผู้ให้ข้อมูลหลายรายที่ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรมและความเป็นธรรมในการประเมินผล ซึ่งส่งผล
ต่อการมอบหมายงาน การประเมินผลและให้สิ่งจูงใจกับ
บุ ค ลากรจากค่ า สถิ ติ ข องอิ ท ธิ พ ลของความเป็ น ธรรม
ต่อทัศนคติในการบริหารผลงานซึ่งมีค่าสูงสุดก็มีความ
สอดคล้ อ งกั บ ข้ อ คิ ด เห็ น ในประเด็ น ดั ง กล่ า ว และ
สอดคล้ อ งกั บ หลายงานศึ ก ษาที่ ไ ด้ ย้ํ า ถึ ง บทบาทและ
ความสํ า คั ญ ของความเป็ น ธรรมในการประเมิ น ผล
(Akhtar & Khattak, 2013; Ikramullah et al., 2011;
Swiercz et al., 2012)
ข้อเสนอแนะสําหรับองค์กร
1. ผลการวิจัย ได้เน้นย้ําบทบาทและความสําคั ญ
ของผู้บังคับบัญชาทุกระดับที่มีต่อการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะด้านการสื่อสารการประเมินผล
และการสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารผลงานซึ่ง มี
อิทธิพลสูงต่อพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ให้มีทิศทางที่ถูกต้องและมีความพยายามมุ่งมั่นในการ
ปฏิบัติงาน
2. ตามที่ Akhtar and Khattak (2013) กล่าวว่า
การรับรู้ความเป็นธรรม (perceived fairness) ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นเป้าหมายของระบบการ
ประเมิ น ผล อย่ า งไรก็ ต าม จากข้ อ คิ ด เห็ น ของผู้ ต อบ
แบบสอบถาม ผู้ บ ริ ห ารบางส่ ว นไม่ ไ ด้ ป ระเมิ น ผลให้
สอดคล้องกับงานที่มอบหมาย นอกจากนี้ ยังขาดความ
เป็นธรรมในเชิงเปรียบเทียบระหว่างบุคลากร ซึ่งอาจ
ส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมของบุคลากรอีกด้วย
ข้อเสนอแนะทางวิชาการ
1. การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป็ น การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจอธิบายถึงอิทธิพลที่มี
ต่ อ พฤติ ก รรมในการปฏิ บั ติ ง านได้ ไ ม่ ค รบถ้ ว น หาก
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พิจารณาตามแนวคิดของการบริหารผลงานของ Noe et
al. (2011) และ Schermerhorn et al. (2010) และ
ทฤษฎีแรงจูงใจงานวิจัยนี้ครอบคลุมถึงการให้สิ่งจูงใจ
และการนํ า ไปสู่ ก ารพั ฒ นาบุ ค ลากรเพี ย งบางส่ ว นใน
ปัจจัยแฝงด้านวัตถุประสงค์ของการประเมินผลและการ
ปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน ซึ่งหากมีการศึกษาเพิ่มเติม
ปัจจัยเกี่ยวกับสิ่งจูงใจให้เป็นอีกตัวแปรหนึ่งอย่างชัดเจน
อาจอธิบายถึงอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้นจาก
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตอบแบบสอบถามว่า “บางครั้ง
ผลการประเมินดีก็ไม่มีผลต่อผู้ปฏิบัติงาน” เนื่องจากผล
การประเมินไม่ถูกนําไปใช้ในการพิจารณาเลื่อนตําแหน่ง
ของบุคลากรโดยตรง
2. จากแนวคิดของ Allan (1992) ที่จําแนกปัญหา
ของการบริหารผลงานเป็น 2 ประเด็น คือ ปัญหาจาก
การออกแบบระบบและการนําระบบไปปฏิบัติจะเห็น
ได้ว่า งานวิจัยนี้ตอบสนองเฉพาะการนําระบบบริหาร
ผลงานไปปฏิ บั ติ ข ององค์ ก รแห่ ง เดี ย วที่ มี ร ะบบการ
บริหารผลงานรูปแบบเดียวกัน (เช่น มีหลักเกณฑ์ วิธีการ
ประเมินผลแบบเดียวกัน) หากมีการเพิ่ มปัจจัยในเชิ ง
ระบบ เช่น โครงสร้างการประเมินผล วิธีการประเมินผล
โดยการเปรี ย บเที ย บระหว่ า งองค์ ก รที่ มี ร ะบบบริ ห าร
ผลงานแตกต่างกัน จะทําให้เห็นถึงอิท ธิพลของปัจจัย
ของการบริหารผลงานได้อย่างครบถ้วน
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