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ภายใต้ สถานการณ์ของการบริ หารองค์การในปั จจุบนั กล่าวได้ ว่าการประเมินผลการปฏิบตั ิงานด้ วย KPI และ
ระบบการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน (PMS) เป็ นเรื่ องที่มีความสําคัญอย่างมากสําหรับทุกๆ องค์การไม่ว่าองค์การนันจะอยู
้
่
ในภาคส่วนใดของสังคมก็ตามในแง่ที่เป็ นเครื่ องมือช่วยตรวจสอบว่าการดําเนินงานขององค์การบรรลุเป้าหมายมากน้ อย
เพียงใด หรื อเป็ นไปตามที่องค์การคาดหวังไว้ หรื อไม่ อย่างไร เรื่ อยไปจนถึงขันที
้ ่ช่วยทําให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงองค์การ
อันมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและวิธีการคิดในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในองค์การไปสู่ความสําเร็จ แต่
ในขณะเดียวกันเรื่ องการประเมินผลการปฏิบตั ิงานด้ วย KPI&PMS ดังกล่าวก็เป็ นเรื่ องที่กลายเป็ นประเด็นปั ญหาอุปสรรค
สําคัญซึ่งมักเกิดขึ ้นกับหลายๆองค์การเช่นเดียวกันในแง่ที่คอยขัดขวางหรื อฉุดรัง้ ผลงานของบุคลากรภายในองค์การเสีย
เองเพื่อที่จะไม่ให้ การดําเนินงานได้ อย่างประสบความสําเร็ จตามที่ควรจะเป็ น ดังนัน้ การมีความเข้ าใจถึงเทคนิคและ
วิธีการประเมินผลปฏิบตั ิงานด้ วย KPI&PMS อย่างเป็ นลําดับขันตอนและระบบที
้
่ชดั เจน รวมตลอดทังเกิ
้ ดความเข้ าใจ
อย่างกระจ่างชัดย่อมทําให้ สามารถลงมือปฏิบตั ิเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบตั ิงานได้ อย่างราบรื่ นและไร้ ซึ่งปั ญหาได้
อย่างแน่นอน
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ดังนัน้ หนังสือเทคนิคการประเมินผลการปฏิบตั ิงานสมัยใหม่ KPI&PMS ของ ดร.ปิ ยะวัฒน์ จารุธนรัตน์กลุ และ
ดร.อุทัย สวนกูล ผู้ซึ่งมากด้ วยประสบการณ์ ในการทํางานทางด้ านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HR) ทัง้ ในหน่วยงาน
ภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชนมากกว่า 20 ปี เล่มนี ้ จึงเป็ นหนังสือที่สามารถตอบโจทย์ในประเด็นการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานด้ วย KPI และระบบการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน (PMS) ของบรรดาองค์การทังหลายในปั
้
จจุบนั ได้ เป็ นอย่างดี
ซึง่ ถือได้ วา่ เป็ นหนังสือที่น่าอ่านทางด้ านการจัดการทรัพยากรมนุษย์เล่มหนึ่งที่ได้ มีการถ่ายทอดเรื่ องราวและประสบการณ์
ของการทํางานทางด้ าน HR โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับการประเมินผลการปฏิบตั ิงานด้ วย KPI&PMS ได้ อย่างมี
สาระที่มีความน่าสนใจ ชวนให้ น่าอ่าน และน่าติดตาม ประกอบกันกับมีเนื อ้ หาสาระที่คม ชัด ลึก และมีความทันสมัย
ตลอดจนมีความสอดคล้ องเหมาะสมอย่างยิ่งกับทิศทางและวิธีปฏิบตั ิในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของบรรดาองค์การ
ต่างๆ ในปั จจุบนั ที่ม่งุ เน้ นใช้ วิธีการแบบที่ใช้ ตวั ชี ้วัดผลสําเร็จของงานหรื อ KPI เป็ นอย่างดี โดยหนังสือเล่มดังกล่าวนี ้เป็ น
หนังสือซึง่ จัดพิมพ์โดยสวนอักษร พริน้ ติ ้ง พิมพ์ครัง้ ที่ 1 พ.ศ.2559 มีความยาวทังสิ
้ ้นจํานวน 152 หน้ า
สําหรับเหตุผลสําคัญที่คณะผู้เขียนได้ มีความตังใจเขี
้
ยนหนังสือเล่มนี ้ขึ ้นมานันก็
้ เพื่อต้ องการนําเสนอให้ เห็นถึง
เทคนิคการประเมินผลการปฏิบตั ิงานสมัยใหม่ด้วย KPI&PMS ซึ่งถือว่าเป็ นเครื่ องมือที่นอกจากจะช่วยให้ การทํางานของ
องค์การมีเป้าหมายที่ชดั เจนแล้ ว ยังช่วยให้ เกิดการใช้ ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด และเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด
ตลอดจนเป็ นเครื่ องมือที่ก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและวิธีคิดในการปฏิบตั ิงานของสมาชิกภายในองค์การ อัน
ช่วยให้ เกิดการเพิ่มประสิทธิ ภาพในการปฏิบัติงานสู่ผลลัพธ์ ตามที่คาดหวังต่อไป อย่างไรก็ตาม คณะผู้เขียนได้ ทําการ
จัดแบ่งโครงสร้ างการนําเสนอเนือ้ หาสาระของหนังสือเล่มนี ้เอาไว้ จํานวนทังสิ
้ ้น 29 บทสันๆ
้ โดยเริ่ มต้ นด้ วยการปูพื ้น
ฐานความรู้ ความเข้ าใจเบื ้องต้ นเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานทังในแง่
้
ความเป็ นมา เหตุผลที่องค์การต้ องมี
ระบบการจัดการผลการปฏิบตั ิงาน ประโยชน์ของระบบการจัดการผลการปฏิบตั ิงาน การกําหนดตัวชี ้วัดผลการดําเนินงาน
ขององค์การแบบสมดุล องค์ประกอบที่สําคัญของระบบการจัดการผลการปฏิบตั ิงาน ต่อมาอธิบายเชื่อมโยงให้ เห็นถึงการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานอันเป็ นงานพื ้นฐานของกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ตามมาด้ วยการชี ้ให้ เห็นถึงความท้ า
ทายที่สําคัญเมื่อองค์การเริ่ มมีการใช้ ระบบ KPI&PMS และได้ มีการสรุ ปทิง้ ท้ ายให้ เห็นถึงความหมายที่แท้ จริ งของการ
จัดการผลการปฏิบตั ิงาน (PMS) ว่าคืออะไร มีความสําคัญอย่างไรต่อการทํางาน ตลอดจนหัวหน้ างานควรแสดงบทบาท
สําคัญอย่างไรในระบบ KPI&PMS ทังนี
้ ้แต่ละบทมีเนื ้อหาสาระดังจะได้ นําเสนอให้ เห็นภาพโดยสังเขปดังนี ้
คณะผู้เขียนเริ่ มต้ นเนื ้อหาเกี่ยวกับเทคนิคการประเมินผลการปฏิบตั ิงานสมัยใหม่ KPI&PMS ด้ วยบทนํา ซึ่งเป็ น
การอธิบายให้ เห็นถึงความเป็ นมาของวิธีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานที่สามารถแบ่งออกได้ เป็ น 3 ยุคคือ ยุคที่หนึ่ง ยุค
ประเมินแบบภาพรวมที่เน้ นการพิจารณาผลงานของบุคลากรในภาพรวมๆ ต่อมายุคที่สอง ยุคพฤติกรรมนิยมที่เน้ นการ
กําหนดพฤติกรรมที่ต้องการประเมินไว้ ล่วงหน้ า ตามมาด้ วยยุคที่สาม ยุคการใช้ ตวั ชี ้วัดที่ม่งุ เน้ นการกําหนดสิ่งที่บ่งบอกถึง
ความสําเร็ จของการทํางานไว้ อย่างชัดเจน ขณะที่ต่อมาคือบทที่ 1 ถึงบทที่ 6 ได้ สะท้ อนภาพให้ เห็นถึงความหมายและ
ลักษณะสําคัญ เหตุผลความจําเป็ น ประโยชน์ และองค์ประกอบที่สําคัญของระบบการจัดการผลการปฏิบตั ิงาน ตลอดจน
การกําหนดตัวชี ้วัดผลการดําเนินงานขององค์การแบบสมดุล โดยพยามยามมองผลการปฏิบตั ิงานใน 2 ระดับคือ ผลการ
ดําเนินงานขององค์การกับผลการปฏิบตั ิงานระดับบุคคล และยังมีการพิจารณาผลการปฏิบตั ิงานใน 3 มิติคือ มิติความ
คาดหวัง มิติผลลัพธ์ และมิติผลสําเร็ จ ทังนี
้ ้ คณะผู้เขียนมองว่าการจัดการผลการปฏิบตั ิงานเป็ นกระบวนการที่มีความ
ต่อเนื่องในรูปแบบวงจรการจัดการที่ประกอบด้ วยการวางแผน การลงมือปฏิบตั ิ การแก้ ไข และการดําเนินการ ส่วนเหตุผล
ความจํ าเป็ นที่ต้องมีระบบการจัดการผลการปฏิบัติงานนัน้ ได้ แก่ การพัฒนาทางด้ านเทคโนโลยี การตอบสนองความ
คาดหวังของลูกค้ า ความสามารถทางการแข่งขันการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เป็ นต้ น โดยระบบการจัดการผลการ
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ปฏิบตั ิงานจะก่อให้ เกิดประโยชน์ทงต่
ั ้ อองค์การ ผู้บริ หาร และบุคลากร กล่าวคือประโยชน์ที่จะเกิดขึ ้นต่อองค์การ เช่น ทํา
ให้ ผลผลิตเพิ่มขึ ้น ทําให้ เป้าหมายขององค์การมีความชัดเจน ฯลฯ ประโยชน์ที่จะเกิดขึ ้นต่อผู้บริ หาร เช่น ทําให้ ผ้ บู ริ หาร
สามารถควบคุมพฤติกรรมของบุคลากรได้ เป็ นอย่างดี ฯลฯ และประโยชน์ที่จะเกิดขึ ้นต่อบุคลากร เช่น ช่วยให้ บคุ ลากรเกิด
การเพิ่มแรงจูงใจในการทํางานมากขึ ้น ฯลฯ ในเรื่ องการกําหนดตัวชีว้ ดั ผลการดําเนินงานขององค์การแบบสมดุลนัน้ จะ
ประกอบไปด้ วย 4 มิติที่มีความสัมพันธ์ กันในเชิงเหตุและผลคือ มิติด้านการเงิน มิติด้านลูกค้ า มิติด้านกระบวนการ
ดําเนินงาน และมิติด้านการเรี ยนรู้ ขณะที่ประเด็นองค์ประกอบสําคัญของการจัดการผลการปฏิบตั ิงานระดับพนักงาน
จะต้ องคํานึงถึงความสอดคล้ องกันระหว่างวัตถุประสงค์และเป้าหมาย มาตรวัด และการวัด นอกจากนี ้ ระบบการจัดการ
ผลการปฏิบตั ิงานจะมีองค์ประกอบหลัก 4 ส่วนคือ การวางแผนการปฏิบตั ิงาน การติดตามและปรับปรุ งผลการปฏิบตั ิงาน
การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน และการให้ รางวัลตอบแทนผลการปฏิบตั ิงาน โดยจะมีลกั ษณะของการเป็ นวงจรที่มีลกั ษณะ
ความสัมพันธ์กนั ในเชิงเหตุและผลต่อเนื่องกันไป
สําหรับบทที่ 7 เป็ นการอธิบายถึงเรื่ องการบริ หารคนในฐานะที่จดุ เริ่ มต้ นสําหรับการตัดสินใจเพื่อให้ เกิดผลสําเร็ จ
ในสิง่ ที่ต้องการ ส่วนบทที่ 8 ชี ้ให้ เห็นถึงความสําคัญของสมการบริ หารคนซึง่ เป็ นสิ่งที่นกั บริ หารทุกคนต้ องรู้ โดยเฉพาะสิ่งที่
มีคา่ ซึง่ ดํารงอยูภ่ ายในตัวมนุษย์แต่ละคนคือ ทุนมนุษย์ บทที่ 9 อธิบายถึงการประเมินผลงานเป็ นขันตอนหนึ
้
่งที่สําคัญของ
กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยที่การประเมินผลงานจะทําให้ ทราบถึงความรู้ความสามารถของบุคลากรว่าต้ องมี
การพัฒนาในเรื่ องใดบ้ าง ตลอดจนความสามารถในการบริ หารงานคนของหัวหน้ างานอีกด้ วย บทที่ 10 อธิ บายถึง
วัตถุประสงค์ในการประเมินผลงาน บทที่ 11 เป็ นการชี ้ให้ เห็นถึงเกณฑ์การประเมินผลงานของตําแหน่งต่างๆ ว่าควรจะ
เหมือนหรื อต่างกัน ซึ่งประเด็นที่น่าสนใจที่คณะผู้เขียนได้ อธิ บายไว้ ในบทนีค้ ือ งานที่มีความแตกต่างกันก็ควรจะมีส่ิงที่
วัดผลสําเร็ จที่แตกต่างกันไปตามขอบเขตงานและความรับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมาย ขณะที่บทที่ 12 อธิบายถึงหน้ าที่ของ
หัวหน้ างานในการประเมินและติชมผลการปฏิบัติงาน โดยคณะผู้เขี ยนเน้ นยํ า้ ว่าหน้ าที่ สําคัญของหัวหน้ างานในการ
ประเมินคือ หน้ าที่ในการติดตามผลงาน ซึง่ จะเป็ นกลไกที่ทําให้ ได้ พดู คุยกันบ่อยขึ ้นในเรื่ องเกี่ยวกับผลงาน ส่วนเทคนิคและ
กระบวนการติชมแบ่งออกได้ เป็ น 3 ขันตอนคื
้
อ ขันตอนเริ
้
่มต้ นที่มงุ่ เน้ นให้ เริ่มต้ นด้ วยการชื่นชมในเรื่ องงานของบุคลากร ขัน้
ต่อมาคือ ขันตอนการแนะนํ
้
าที่เป็ นขันตอนของการให้
้
คําแนะนําในสิ่งที่ต้องการให้ บคุ ลากรดําเนินการ และขันตอนที
้
่สาม
คือ การกล่าวชมอีกครัง้ ในเรื่ องทัว่ ๆ ไป ซึง่ ถือได้ ว่าเป็ นเสน่ห์ของการประเมินผลงานสมัยใหม่ที่ทําให้ เกิดการพูดคุยกันมาก
ขึ ้นระหว่างหัวหน้ างานและลูกน้ อง
ถัดมามีการกล่าวถึงสาเหตุของปั ญหาการประเมินผลงานไว้ ในบทที่ 13 ซึง่ ประกอบด้ วยสาเหตุในระดับองค์การ
สาเหตุจากที่มาของระบบ สาเหตุจากองค์ประกอบของระบบการประเมินผลงาน และสาเหตุจากผลลัพธ์ ที่ได้ จากการ
ประเมินผลงาน แต่อย่างไรก็ตาม คณะผู้เขียนเน้ นยํ ้าให้ เห็นว่าแท้ ที่จริ งแล้ ว สาเหตุของความล้ มเหลวในการประเมินผล
งานของบุคลากรจะมีสาเหตุสําคัญมาจากการที่ผ้ บู ริ หารไม่ให้ ความสําคัญต่อเรื่ องการประเมินผลงานอย่างแท้ จริ ง และ
ความไม่ชดั เจนและไม่สอดคล้ องกันในหลักเกณฑ์ที่ใช้ ในการวัดผลการปฏิบตั ิงาน บทที่ 14 แสดงให้ เห็นถึงการกําหนด
ตัวชี ้วัดผลสําเร็ จขององค์การโดยใช้ กรอบแนวคิดของ Balanced Scorecard ต่อมาบทที่ 15 เป็ นการอธิบายถึงการ
กระจายตัวชี ้วัดผลสําเร็ จขององค์การซึ่งมีแนวทางการดําเนินงานอยู่ 2 รู ปแบบคือ การกําหนดจากบนลงล่าง และการ
กําหนดจากล่างขึ ้นบนที่เน้ นการมีสว่ นรวมของหน่วยงานต่างๆ ขณะที่บทที่ 16 และบทที่ 17 เป็ นการชี ้ให้ เห็นถึงที่มาของ
ตัวชี ้วัดผลสําเร็ จระดับตําแหน่งงาน และการวิเคราะห์ปัจจัยเพื่อการประเมินผลงานจากกระบวนการภายในองค์การ ทังนี
้ ้
คณะผู้เขียนได้ นําเสนอกรอบแนวคิดในการพิจารณากําหนดเกณฑ์หรื อตัวชีว้ ดั ในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานโดยใช้
แนวคิดเชิงระบบที่ประกอบด้ วยสิ่งที่ต้องใช้ (Input) กระบวนการ (Process) และผลลัพธ์ (Output) บทที่ 18 เป็ นการ
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สะท้ อนให้ เห็นถึงสิ่งที่จําเป็ นที่จะสนับสนุนและส่งผลต่อความสําเร็ จในการปฏิบัติงานอันได้ แก่ เครื่ องมืออุปกรณ์ ที่มี
ประสิทธิภาพ ความสะดวกในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น ขนาดของพื ้นที่ในการทํางาน ความท้ าทายในงาน อิสระในการ
กําหนดวิธีการทํางาน การสนับสนุนจากผู้บริ หาร เป็ นต้ น ส่วนบทที่ 19 เป็ นการอธิบายให้ เห็นถึงบทบาทของนักบริ หารใน
ฐานะครู ผ้ สู อนงานที่จะต้ องมีความรู้ และทักษะในการถ่ายทอดความรู้ ความเชี่ยวชาญไปสู่บุคคลอื่นๆ กับการเป็ นโค้ ช
(Coaching) ที่เป็ นผู้ให้ การสนับสนุนให้ บุคคลได้ รับความรู้ และทักษะที่มีอยู่แล้ วได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น ซึ่งถือ
เป็ นบทบาทในการติดตามสะท้ อนผลงาน เพื่อพัฒนาบุคลากรได้ อย่างเป็ นระบบและมีประสิทธิภาพสูงสุด
นอกจากนี ้ บทที่ 20 และบทที่ 21 เป็ นการแสดงให้ เห็นถึงการติดตาม ทบทวนผลการปฏิบตั ิงาน และการนําเสนอ
ผลการปฏิบตั ิงาน โดยในประเด็นการติดตามและทบทวนผลการปฏิบตั ิงานนันอาจใช้
้
รูปแบบการให้ ผลสะท้ อนกลับแบบ
รอบด้ าน ส่วนการนําเสนอผลการปฏิบตั ิงานควรมีการกําหนดประเด็นการนําเสนอโดยเน้ นไปที่การนําเสนอผลงานที่ได้
ตามค่าเป้าหมายที่กําหนดไว้ บทที่ 22 เป็ นการอธิบายถึงการคิดคํานวณคะแนน KPI ที่เหมาะสม โดยเน้ นการเชื่อมโยง
ข้ อมูลผลการปฏิบตั ิงานที่เกิดขึ ้นจริงมาสูก่ ารให้ รางวัลตอบแทน ขณะที่บทที่ 23 เป็ นการแสดงให้ เห็นถึงการใช้ คะแนน KPI
เพื่อการตัดเกรดผลการปฏิบตั ิงาน ซึง่ จะมีอยู่ 3 แนวทางคือ การจัดเกรดแบบอิงเกณฑ์ การจัดเกรดแบบอิงกลุ่ม และการ
ไม่จดั เกรดแต่ใช้ คะแนนประเมินจริ งในการให้ ผลตอบแทน ส่วนบทที่ 24 เป็ นการอธิบายถึงการให้ รางวัลตอบแทนผลการ
ปฏิบตั ิงาน ทังนี
้ ้รางวัลผลตอบแทนผลการปฏิบตั ิงานจะมีอยู่ 2 รู ปแบบคือ รางวัลที่เป็ นตัวเงินและรางวัลที่ไม่เป็ นตัวเงิน
โดยการให้ รางวัลผลตอบแทนจะต้ องมีการเชื่อมโยงกับผลของความสําเร็ จในการบรรลุถึงเป้าหมายของการปฏิบตั ิงาน
และยังจะต้ องเชื่อมโยงกับปั จจัยอื่นๆ ที่สง่ ผลต่อความสําเร็จอีกด้ วย บทที่ 25 เป็ นการสะท้ อนให้ เห็นถึงการจ่ายโบนัสและ
ปรับเงินเดือนประจําปี โดยใช้ คะแนน KPI ขณะที่บทที่ 26 อธิบายถึงตัวชี ้วัดประเภทพฤติกรรมที่สําคัญในการปฏิบตั ิงานซึง่
ประกอบด้ วยพฤติกรรม 2 ประเภทคือ พฤติกรรมทัว่ ไปและพฤติกรรมทางเทคนิค โดยจะสนใจเฉพาะพฤติกรรมที่สง่ ผลให้
งานสําเร็ จเท่านัน้ เรี ยกพฤติกรรมในลักษณะนี ้ว่า สมรรถนะ (Competency) บทที่ 27 เป็ นการชี ้ให้ เห็นถึงแนวทางการ
สร้ างมาตรวัดผลการแสดงพฤติกรรมที่สําคัญในการปฏิบตั ิงาน โดยมีการใช้ รูปแบบของเกณฑ์ประเมิน 2 ประเภทคือ
เกณฑ์การประเมินในภาพรวม (Holistic Rubric) และเกณฑ์การประเมินแบบแยกส่วน (Analytic Rubric) บทที่ 28 เป็ น
การสะท้ อนภาพให้ เห็นถึงความท้ าทายสําคัญที่มกั จะเกิดขึ ้นเมื่อมีการเริ่ มใช้ ระบบ KPI&PMS โดยความท้ าทายสําคัญๆ
ได้ แก่ พนักงานไม่ให้ ความร่วมมือ พนักงานบางส่วนบ่นว่า KPI ไม่มีความยุติธรรม เกิดความขัดแย้ งระหว่างหน่วยงาน เป็ น
ต้ น และบทสุดท้ ายคือ บทที่ 29 เป็ นการสรุปตอกยํ ้าให้ เห็นถึงความเข้ าใจที่เป็ นจริ งของระบบการจัดการผลการปฏิบตั ิงาน
(PMS) โดยคณะผู้เขียนสะท้ อนภาพให้ เห็นว่า PMS ไม่ใช่แค่การติดตามผลการทํางาน หากแต่เป็ นการบริ หารรูปแบบการ
ทํางานเพื่อให้ เป็ นไปในทิศทางที่องค์การต้ องการทังในเชิ
้
งพฤติกรรม ทัศนคติหรื อเจตคติ และวิธีการทํางาน ซึ่งสามารถ
วัดผลเป็ นรู ปธรรมและสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งถือได้ ว่าเป็ นกุศโลบายอย่างหนึ่งในการพัฒนาบุคลากร ผู้รับผิดชอบหรื อ
ผู้ใช้ งานระบบ เพื่อให้ การประเมินผลการปฏิบตั ิงานเป็ นไปอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพและเป็ นรูปธรรม
โดยสรุ ป หนังสือเทคนิคการประเมินผลการปฏิบตั ิงานสมัยใหม่ KPI&PMS เล่มนี ้เป็ นหนังสือที่มีเนื ้อหาด้ านการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานที่ทนั สมัยและสอดคล้ องกับทิศทางการบริหารองค์การในยุคปั จจุบนั มีการอธิบายเนื ้อหาที่เข้ าใจ
ง่าย และมีการใช้ สํานวนภาษา ตลอดจนลีลาในการนํ าเสนอที่อ่านเข้ าใจง่า ย นอกจากนี ้ ยังมี การจัดเรี ยงลํา ดับการ
นําเสนอเนื ้อหาสาระเป็ นหมวดหมู่เอาไว้ อย่างเป็ นระบบจากหลักการทัว่ ไปสู่การปฏิบตั ิ ซึง่ ถือเป็ นลักษณะเด่นของหนังสือ
เล่มนี ้ ดังนัน้ หนังสือเล่มนีจ้ ึงมีคุณประโยชน์ และมีคุณค่าควรแก่การอ่าน ตลอดจนเปรี ยบเสมือนเป็ นคู่มือแนะนําแนว
ทางการประเมิน ผลการปฏิ บัติ ง านให้ แ ก่ผ้ ูบ ริ ห ารองค์ ก าร ที่ ปรึ ก ษาทางด้ า นการบริ ห ารทรั พ ยากรมนุษ ย์ นัก บริ ห าร
ทรัพยากรมนุษย์ นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อที่จะสามารถนําไปประยุกต์ใช้ งานในองค์การของตนเองอย่างประสบ
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ผลสําเร็จได้ ไม่ยาก นอกจากนี ้แล้ วยังมีความเหมาะสมอย่างยิ่งสําหรับนิสิต และนักศึกษาผู้ที่กําลังศึกษาในระดับปริ ญญา
ตรี และระดับบัณฑิตศึกษาทางด้ านการจัดการ การบริ หารธุรกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการประเมินผลการปฏิบตั ิงานในการศึกษา ค้ นคว้ าหาความรู้ และ
ยังสามารถทําการวิจยั ในการพัฒนาต่อยอด เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ในด้ านนี ้ให้ ก้าวหน้ ามากยิ่งขึ ้นต่อไปได้ อีกด้ วย
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