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บทที่ 9-2
การน าผลการประเมิน
ไปใช้ในการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์



หัวข้อ

3.

1.

2.

การโยกย้าย

การลดต าแหน่งและการเลิกจ้าง

4. การแจ้งและหารือผลการปฏิบัติงาน

การสรรหาและพัฒนาพนักงานดาวเด่น



การโยกย้าย

พิจารณาและตัดสินได้ว่าผู้ปฏิบัติงาน       
มีความเหมาะสมกับต าแหน่งงานนั้นหรือไม่ 
หากไม่เหมาะสมจะด าเนินการโยกย้าย 

เป็นการหมุนเวียนงาน 
ช่วยเปิดโอกาสให้พนักงานท างานหลายด้าน 

ประโยชน์ของน าผลการประเมินไปใช้ในการโยกย้าย



การโยกย้าย (ต่อ)
แนวทางการน าผลการประเมินไปใช้ในการโยกย้าย

• ฝ่าย HR และผู้บริหาร
ร่วมกันก าหนดแนวทาง
การโยกย้าย จัดกลุ่มงาน

ก าหนดนโยบาย

• สร้างแผนผัง และชี้แจง
สร้างความเข้าใจ         
กับพนักงาน

• โยกย้ายและติดตามผล

สร้างแผนผัง
และโยกย้าย



การลดต าแหน่งและการเลิกจ้าง

ปรับปรุงพัฒนางานให้ดีขึ้น เนื่องจากการลดต าแหน่งและการเลิกจ้าง
จัดเป็นการลงโทษรูปแบบหนึ่งเม่ือผลงานไม่เป็นไปตามมาตรฐาน

ช่วยจ าแนกหรือระบุผลงานของพนักงานว่าผู้ใดมีผลงานดีหรือไม่ดี 
และใช้เป็นเกณฑ์การพจิารณาการลดต าแหนง่และการเลิกจ้าง

ท าให้เกิดการยอมรับ และป้องกันปัญหาการรอ้งเรียนเกี่ยวกับการลดต าแหน่ง
และการเลิกจ้าง

ประโยชน์ของน าผลการประเมินไปใช้ในการลดต าแหน่งและการเลิกจ้าง



การลดต าแหน่งและการเลิกจ้าง (ต่อ)

แนวทางการน าผลการประเมินไปใช้ในการลดต าแหน่งและการเลิกจ้าง

1. ประเมินผลงาน
และมีเอกสารสนับสนุน
อย่างชัดเจน รัดกุม

2. จดบันทึกประวัติ
ผลงานและพฤติกรรม 

3. รับทราบข้อบกพร่อง
ในการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน 



การสรรหาและพัฒนาพนักงานดาวเด่น

น าผลงานมาใช้สรรหาคัดเลอืกพนักงาน  
ดาวเด่นหรือคนเกง่ คนดี (talented people)

1

วางแผนบุคคลใหเ้ป็นผู้สืบทอดต าแหน่งงาน
(successors) 

2

ประโยชน์ของน าผลการประเมินไปใช้ในการสรรหาและพัฒนาพนักงานดาวเด่น



การสรรหาและพัฒนาพนักงานดาวเด่น (ต่อ)
แนวทางการน าผลการประเมินไปใช้ในการสรรหาและพัฒนาพนักงาน
ดาวเด่น

ภาพที่ 1 ประเภทของบุคคลตามลักษณะผลการปฏิบัติงาน
ที่มา:  อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์, 2553, หน้า 161

1. จัดกลุ่มบุคคล 
จัดกลุ่มบุคคลจ าแนกเป็น 9 กลุ่ม 

โดยพิจารณาจากผลงานที่ย้อนหลงัในอดีต 
(performance) และการประเมินศักยภาพ 
(potential) ที่แอบแฝงอยู่ในตัวพนักงาน 



การสรรหาและพัฒนาพนักงานดาวเด่น (ต่อ)

2. คัดเลือกพนักงานดาวเด่น 

คัดเลือกพนักงานดาวเด่นจากกลุม่ดาวรุ่ง (star) ก าลังจะเป็นดาว (cruiser) และคนท างาน 
(performer) ซึ่งองค์การต้องก าหนดเกณฑ์ระดับผลการปฏิบัติงาน และระดับศักยภาพอย่างชัดเจน 
เพื่อให้เกิดความยุติธรรม 

ควรมีการพูดคุยกับกลุ่มพนักงานดาวเด่นเก่ียวกับข้อตกลง เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์

ที่จะได้รับ รวมทั้งสอบถามความสมัครใจในการเข้ารบัการพนักงานดาวเด่น



การสรรหาและพัฒนาพนักงานดาวเด่น (ต่อ)

3. ค้นหาเครือ่งมือพัฒนาและสิง่จูงใจพนักงานดาวเด่น

ค้นหาแนวทางและเครื่องมือพัฒนา รวมถึงหาวิธีการในการจูงใจรกัษาพนักงาน 3 กลุ่มนี้ 

จัดตั้งหน่วยงานที่ท าหน้าที่ดูแลพนกังานกลุ่มนี้โดยเฉพาะเรยีกว่า ฝ่ายบริหารดาวเด่น

หรือมอบหมายให้ฝ่าย HR มีท าหน้าที่สรรหา พัฒนา และจูงใจพนักงานกลุ่มนี้อย่างต่อเนื่อง 

เพื่อเป็นการจูงใจให้พนักงานกลุม่นี้มีความผูกพันและสร้างผลงานทีสู่งกว่าเป้าหมาย



การแจ้งและหารือผลการปฏิบัติงาน

ประโยชน์ของน าผลการประเมินไปใช้ในการแจ้งและหารือผลการปฏิบัติงาน

1

2

3

พัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติงานให้มีประสทิธิภาพมากขึ้น  
บรรลุมาตรฐานการปฏิบัติงานตามที่ก าหนด 

สื่อสารอย่างต่อเนือ่ง มีสื่อสารเกี่ยวกับประเด็นความบกพรอ่ง 
วิธีการปรับปรุงการปฏิบัติงาน และสื่อสารถึงผลงานที่ท าได้ดี

กระตุ้นจูงใจในการท างาน มีการก าหนดเป้าหมายและปรับปรุง
พฤติกรรมการท างาน รวมทั้งลดอัตราการเข้า-ออกจากงานของพนักงาน



การแจ้งและหารือผลการปฏิบัติงาน (ต่อ)

1. เริ่มต้น       
การสนทนา 

2. แจ้ง
วัตถุประสงค์ 

3. แจ้งผลงาน     
ที่เป็นจุดแข็ง

4. แจ้งผลงาน     
ที่เป็นจุดอ่อน

5. ปิดการ
สนทนา

แนวทางการน าผลการประเมินไปใช้ในการแจ้งและหารือผลการปฏิบัติงาน



การแจ้งและหารือผลการปฏิบัติงาน (ต่อ)

1. เริ่มต้นการสนทนา 

หัวหน้างานสร้างบรรยากาศการที่เป็นกันเอง เช่น พูดคุยคุยเรื่องทั่วไป 

เพื่อให้พนักงานรู้สึกผ่อนคลาย 

2. แจ้งวัตถุประสงค์ 

หัวหน้างานแจ้งวัตถุประสงค์ของการหารือผลงาน เช่น เพื่อปรับปรุงผลงาน

ให้ได้ตามดัชนีวัดผลงานหลัก 

แจ้งผลการประเมินว่าเป็นช่วงเวลาใด เช่น เป็นผลประเมินช่วงเดือนมิถุนายน

ถึงเดือนธันวาคมของปี xxxx



การแจ้งและหารือผลการปฏิบัติงาน (ต่อ)

3. แจ้งผลงานที่เป็นจุดแข็ง

อธิบายให้พนักงานเขา้ใจและเห็นถึงดัชนวีัดผลงานหลัก รวมทั้งสมรรถนะข้อใดที่พนักงาน
สามารถปฏิบัติงานได้สูงกว่าหรอืได้ตามมาตรฐานที่หัวหน้างานคาดหวังไว้ เช่น 

ดัชนีวัดผลงานหลัก: พนักงานสามารถเพิ่มยอดขายได้จ านวน 50,000 บาทต่อปี 

บรรลุเป้าหมาย

สมรรถนะ: พนักงานมีความคิดสร้างสรรค์และสามารถพัฒนานวัตกรรมใหม่ได้



การแจ้งและหารือผลการปฏิบัติงาน (ต่อ)

4. แจ้งผลงานที่เป็นจุดอ่อน

แจ้งสรุปผลงานทีเ่ป็นจุดอ่อน และเป็นสิ่งที่พนักงานจ าเป็นต้องพัฒนาและปรับปรุง

ให้ดีเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งควรเสนอแนวทางพัฒนาที่ชดัเจน เช่น เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่องการท างานเป็นทีม จ านวน 1 สัปดาห์

5. ปิดการสนทนา 

กล่าวค าขอบคุณทีพ่นักงานรับฟงั และพูดให้ก าลังแก่พนักงานในการปรบัปรุงพฒันาผลงาน
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แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 9-2 การน าผลการประเมินไปใช้
ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์

จงตอบค าถามต่อไปนี้ โดยเขียนอธิบายรายละเอียด

1. จงอธิบายแนวทางการน าผลการประเมินไปใช้ในการโยกย้าย

2. จงอธิบายแนวทางการน าผลการประเมินไปใช้ในการลดต าแหน่งและการเลิกจ้าง

3. จงอธิบายคุณลักษณะของพนักงานดาวเด่น

4. จงอธิบายประโยชน์ของน าผลการประเมินไปใช้ในการสรรหาและพัฒนาพนักงานดาวเด่น

5. จงอธิบายแนวทางการน าผลการประเมินไปใช้ในการการแจ้งและหารือผลการปฏิบัติงาน
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