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บทที่ 8 การจัดการ
ผลการปฏิบัติงาน
ที่ต่่ากว่ามาตรฐาน
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1. แนวคิดผลการปฏิบัติงานต่่ากว่ามาตรฐาน

5. การจัดการการขาดงาน

6. การรักษาระดับผลการปฏิบัติงาน

สาเหตุของผลการปฏิบัติงานต่่ากว่ามาตรฐาน3.

ความส่าคัญของการจัดการผลการปฏิบัติงานต่่ากว่ามาตรฐาน2.

แนวทางการจัดการผลการปฏิบัติงานต่่ากว่ามาตรฐาน4.



แนวคิดผลการปฏิบัติงานต่่ากว่ามาตรฐาน

❖ น่าเสนอพฤติกรรมการท่างานที่ไม่สมบูรณ์                          

❖ อธิบายปัจจัยส่าคัญที่เป็นสาเหตุของการเกิดผลการปฏิบัติงานต่่ากว่ามาตรฐาน

❖ ผลการปฏิบัติงานต่่ากว่ามาตรฐาน เช่น การขาดงาน มาตรฐานการท่างานอยู่ในระดับต่่า  

ผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย

❖ เม่ือเข้าใจถึงสาเหตุจะท่าให้องค์การสามารถจัดการป้องกันและแก้ไขได้เหมาะสม 



ความส่าคัญของการจัดการผลการปฏิบัติงานต่่ากว่ามาตรฐาน

3.

1.

2.

องค์การบรรลุเป้าหมาย เนื่องจากผลงานระดับบุคคลเชื่อมโยงกับผลงานระดับองค์การ 

พนักงานได้รับการดูแล องค์การมีการก่าหนดผลงานที่คาดหวังอย่างชัดเจน 

ให้ข้อมูลป้อนกลับเป็นประจ่า และให้การสนับสนุนอย่างสมเหตุสมผล                               

เพ่ือให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานตามที่ก่าหนดได้ 

ผลการปฏิบัติงานดีทั่วทั้งองคก์าร เพราะองค์การสามารถจัดการให้พนักงาน

ท่าผลงานได้บรรลุเป้าหมาย ท่าให้ผลงานขององค์การในภาพรวมประสบความส่าเร็จ



สาเหตุของผลการปฏิบัติงานต่่ากว่ามาตรฐาน

ขาดความไว้วางใจ ไม่ได้รับการจูงใจ 
และขาดความมุ่งมั่นในการท่างาน

การแข่งขันระหว่างองค์การเกิดการคลื่อนย้ายแรงงาน
ท่าให้มีอัตราการเข้าออกงานสูง น่าไปสู่การสูญเสีย
ขององค์การทั้งด้านงบประมาณ เวลา และทรัพยากร 

ปัจจัยด้านการตลาด
ปัจจัยส่วนบุคคล



แนวทางการจัดการผลการปฏิบัติงานต่่ากว่ามาตรฐาน

1. ระบุผลการปฏิบัติงาน

2. ระบุสาเหตุ

3. ระบุแผนจัดการ

4. การจัดสรรทรัพยากร

5. การติดตาม       
และการทบทวน

เมื่อพนักงานได้รับทราบถึงผลการปฏิบัติงานที่ต่่ากว่ามาตรฐานอย่างชัดเจน
และได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ท่าให้ยอมรับและแก้ไขปัญหานั้น

วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา เช่น เกิดจากตัวพนักงาน หรือปัจจัยภายนอก 

ก่าหนดวิธีการจัดการผลงาน เช่น การสื่อสาร การสอนงาน การฝึกอบรม

จัดสรรทรัพยากรอย่างเพียงพอ เช่น อุปกรณ์เครื่องมือ 

มีการติดตามและทบทวนเป็นประจ่า



แนวทางการจัดการผลการปฏิบัติงานต่่ากว่ามาตรฐาน (ต่อ)

เทคนิคการพัฒนา
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การจัดการการขาดงาน

2 3 4

การวัด
และการติดตาม 

การระบุสาเหตุ
การขาดงาน 

1

การก่าหนด
นโยบาย 

แนวทางจัดการ
การขาดงาน



การจัดการการขาดงาน (ต่อ)
• ชัดเจนและมีประสิทธิผล 

• สนับสนุนวัฒนธรรมและวัตถุประสงค์องค์การ 

• อธิบายสิทธิและกฎระเบียบ และสอดคล้องกับกฎหมาย

1

นโยบายการจัดการการขาดงาน

ระยะสั้น เช่น การสัมภาษณ์เม่ือกลับมาท่างาน เครื่องมือบันทึกและทบทวนการมาปฏิบัติงาน การให้ข้อมูล
การลาป่วยแก่หัวหน้างานโดยตรง 

ระยะยาว เช่น การสัมภาษณ์เม่ือกลับมาท่างาน การมีส่วนร่วมในโปรแกรมการดูแลสุขภาพของพนักงาน 
และการจัดสรรเวลาให้กับครอบครัว การให้ข้อมูลการลาป่วยแก่หัวหน้างานโดยตรง 

การก่าหนดนโยบาย 



การจัดการการขาดงาน (ต่อ)

การวัดและการติดตาม 

สูตรที่ 1 อัตราการขาดงานแบบง่าย
อัตราการขาดงาน =  จ านวนชั่วโมงหรือวันที่ขาดงานx100

จ านวนชั่วโมงการท างานหรือวันที่ท างาน
เช่น น.ส. ดีใจ ท างานเดือนพฤษภาคม 20 วัน ขาดงาน 4 วัน ท างานวันละ 8 ชั่วโมง 
อัตราการขาดงาน = 4*100= 20

20
อัตราการขาดงานคิดเป็นร้อยละ 20

2

การวัดอัตราการขาดงานโดยใช้สูตรค่านวณ



การจัดการการขาดงาน (ต่อ)

สูตรที่ 2 ดัชนีเดอะแบรดฟอร์ด (The Bradford index)
อัตราการขาดงาน = SxSxD
S หมายถึง จ านวนครั้งที่ขาดงานในรอบ 52 สัปดาห์ของแต่ละบุคคล
D หมายถึง จ านวนวันที่ขาดงานในรอบ 52 สัปดาห์ของแต่ละบุคคล

เช่น นายสมควร ขาดงานทั้งหมด 3 ครั้ง ขาดงาน 15 วัน 
อัตราการขาดงาน 3x3x15 =90
นายสมประสงค์ ขาดงานทั้งหมด 5 ครั้ง ขาดงาน 15 วัน
อัตราการขาดงาน 5x5x15 =375
สรุป เมื่อเปรียบเทียบดัชนีเดอะแบรดฟอร์ดพบว่านายสมควรมีอัตราการขาดงาน
น้อยกว่านายสมประสงค์



การจัดการการขาดงาน (ต่อ)

รายงานการขาดงาน มีการก่าหนดการรายงานการขาดงานให้ชัดเจน 
และมีข้อมูลครบถ้วน ท่าให้ลดระยะเวลาการขาดงานให้น้อยลง

การสัมภาษณ์หลังจากกลับมาท่างานและการประชุมทบทวน 
ค้นหาสาเหตุการขาดงาน และมีการประชุมทบทวนการขาดงาน
เพ่ือให้เข้าใจถึงสาเหตุของการขาดงานและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข 

3 การระบุสาเหตุการขาดงาน การเก็บข้อมูลสาเหตุการขาดงานสามารถเก็บได้หลายวิธี

สัญญาในช่วงการขาดงาน พนักงานและองค์การท่าข้อตกลงในช่วงการขาดงาน



การจัดการการขาดงาน (ต่อ)

4 แนวทางจัดการการขาดงาน

ลงโทษ

รางวัล

ป้องกัน

ลงโทษอย่างยุติธรรม 
และเป็นไปตามที่กฎหมายก่าหนด 

การให้เบี้ยขยัน การให้โบนัส 
ค่าชมเชย ประกาศชื่นชม 
ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ 

มีเป้าหมายเพ่ือลดสาเหตุการขาดงาน 
เลือกพนักงานใหม่ที่เหมาะกับองค์การ
สร้างสภาพแวดล้มที่ดีในการท่างาน 



การรักษาระดับผลการปฏิบัติงาน

มีหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน          
ที่มีความชัดเจน ยุติธรรม  
เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

จัดสถานที่ท่างานให้เหมาะสมกับลักษณะงาน
และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์การ
ที่มุ่งสู่ความส่าเร็จขององค์การ 

การจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสม 
และจูงใจ

การจัดสภาพแวดล้อมท่ีดี 



การรักษาระดับผลการปฏิบัติงาน

ส่ารวจความต้องการจากพนักงาน 
เสนอรูปแบบสวัสดิการที่หลากหลาย 
และจัดสวัสดิการที่มีความยืดหยุ่น 

พิจารณาจากข้อมูล ความเป็นเหตุเป็นผล 
รวมทั้งควรด่าเนินงานอย่างเสมอภาค

การจัดสวัสดิการที่สอดคล้อง
กับความต้องการ 

การด่าเนินงานอย่างมีหลกัการ
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แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 8 การจัดการผลการปฏิบัติงานที่ต่่ากว่ามาตรฐาน

จงตอบค่าถามต่อไปนี้ โดยเขียนอธิบายรายละเอียด

1. จงอธิบายแนวคิดผลการปฏิบัติงานต่่ากว่ามาตรฐาน

2. จงอธิบายความส่าคัญของการจัดการผลการปฏิบัติงานต่่ากว่ามาตรฐาน

3. จงอธิบายปัจจัยส่วนบุคคลที่เป็นสาเหตุของผลการปฏิบัติงานต่่ากว่ามาตรฐาน

4. จงอธิบายปัจจัยด้านตลาดแรงงานที่เป็นสาเหตุของผลการปฏิบัติงานต่่ากว่ามาตรฐาน

5. จงอธิบายแนวทางการจัดการผลการปฏิบัติงานต่่ากว่ามาตรฐาน
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