หน่ วยที่ 6
การประเมินการปฏิบัตงิ านของทรั พยากรมนุษย์ ในสหกรณ์
รองศาสตราจารย์ ธนชัย ยมจินดา
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แผนการสอนประจาหน่ วย
ชุดวิชา

การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์

หน่ วยที่ 6

การประเมินการปฏิบตั งิ านของทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์

ตอนที่
6.1 แนวคิดและกระบวนการของการประเมินการปฏิบตั งิ าน
6.2 วิธีการประเมินการปฏิบตั งิ าน:ทฤษฏีและภาคปฏิบตั ิ
6.3 การสร้ างระบบประเมินการปฏิบตั งิ านที่มีประสิทธิภาพในสหกรณ์
แนวคิด
1. การบริ หารองค์การในยุคโลกาภิ วตั น์ให้ บรรลุผลสาเร็ จต้ องอาศัยทรัพยากรมนุษย์ที่มี
ทักษาและความรู้ เป็ นเครื่ องมือในการสร้ างผลิตภาพและการสร้ างความได้ เปรี ยบใน
การแข่ ง ขั น มากยิ่ ง ขึ น้ นอกจากนี ก้ ารตั ด สิ น ใจเกี่ ย วกั บ บุ ค คลยั ง จะต้ องเป็ น
กระบวนการตัด สิ น ใจที่ มี ลัก ษณะต่อ เนื่ อ ง ซึ่ง ปั จ จัยที่ จ ะต้ องน ามาพิ จ ารณาด้ ว ย
นอกจากเรื่ องการฝึ กอบรมและพัฒ นาค่าตอบแทนที่เป็ นธรรมและภาวะการจูงใจที่
เหมาะสมแล้ วยังมีอีกปั จจัยหนึ่งที่ สาคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่า กันคือการประเมิ นการ
ปฏิบตั งิ าน
2. การประเมินการปฏิบตั ิงาน หมายถึงการประเมินค่าของบุคคลผู้ปฏิบตั ิงานอย่างเป็ น
ระบบในแง่ของผลการปฏิ บัติงานและโอกาสที่จ ะได้ รับการพัฒ นา เพื่ อให้ สามารถ
ปฏิบตั งิ านปัจจุบนั ได้ ดีขึ ้นและในระดับสูงขึ ้นในอนาคต
3. เทคนิคในการประเมินการปฏิบตั ิงานมีหลายวิธีซึ่งสามารจาแนกประเภทอย่างกว้ าง
ได้ เป็ น 3 กลุ่มวิธีการประเมิน คือ วิธีใช้ มาตรวัดที่กาหนดขึ ้น วิธีกาหนดมาตรวัดที่ต้อง
เปรี ยบเที ยบ และวิธีกาหนดมาตรวัดเชิงวัตถุประสงค์ แต่ละวิธีมี ข้อดีและข้ อจ ากัด
ต่างกัน
4. การใช้ เทคนิคการประเมิ นการปฏิ บัติงานได้ อย่างมี ประสิทธิ ภ าพ จ าเป็ นที่ จ ะต้ อง
ศึกษากระบวนการ เกณฑ์ และปั จจัยที่ควรระวังและที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการ
ประเมินควบคูก่ นั ไปด้ วย
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วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาหน่วยที่ 6 จบแล้ ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายแนวคิดของการประเมินการปฏิบตั งิ านได้
2. อธิบายกระบวนการของการปฏิบตั งิ านได้
3. อธิบายวิธีการประเมินการปฏิบตั งิ านแบบต่าง ๆ ได้
4. อธิบายปัจจัยและเกณฑ์ที่จะต้ องพิจารณาในการออกแบบระบบการประเมินที่มี
ประสิทธิภาพได้
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ตอนที่ 6.1
แนวคิดและกระบวนการของการประเมินการปฏิบัติงาน
หัวเรื่อง
6.1.1 ความหมายและวัตถุประสงค์ของการประเมินผลปฏิบตั งิ าน
6.1.2 วิวฒ
ั นาการของการประเมินการปฏิบตั งิ าน
6.1.3 กระบวนการในการประเมินการปฏิบตั งิ าน
6.1.4 ผู้ทาการประเมินการปฏิบตั งิ าน
แนวคิด
1. การประเมิ นการปฏิ บัติง านมี วัตถุประสงค์ห ลักเพื่ อการพัฒ นาทักษะและความรู้ ให้ บุคคล
สามารถปฏิ บัติงานที่ ท าอยู่ได้ อย่างมี ประสิทธิ ภ าพ และวัตถุป ระสงค์รองเพื่ อการคัดเลื อก
บุคคลที่จะได้ รับการเลื่อนตาแหน่ง เลื่อนเงินเดือน การจ่ายค่าตอบแทนและการเก็บเอกสาร
หลักฐานเพื่อการพัฒนาบุคลากรและการป้องกันภาพพจน์องค์การ
2. การประเมินการปฏิบตั ิงานแบบดังเดิ
้ มเน้ นการควบคุมโดยการประเมินคุณลักษณะ แต่การ
ประเมินการปฏิบตั งิ านแบบยึดแนวคิดเชิงระบบซึง่ เป็ นแบบสมัยใหม่เน้ นการวางแผนพนักงาน
โดยทาการประเมินที่ผลงานและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3. กระบวนการในการประเมินการปฏิบตั ิงานจะเริ่ มเป็ นขัน้ ๆ จากการกาหนดนโยบายในการ
ประเมินการกาหนดวิธีการและมาตรฐาน การทาการประเมินโดยหั วหน้ างานและการนาผล
การประเมินมาอภิปรายกันระหว่างหัวหน้ างานและผู้ใต้ บงั คับบัญชา
4. การประเมินการปฏิบตั ิงานเป็ นหน้ าที่โดยตรงของผู้บริ หารโดยบทบาทตามแนวคิดดังเดิ
้ มจะ
เป็ น เพี ย งผู้ใช้ วิ จ ารณญาณเกี่ ย วกับ ผลการปฏิ บัติ ง านของผู้ใต้ บัง คับ บัญ ชา แต่บ ทบาท
สมัยใหม่จะเป็ นผู้ให้ คาปรึกษาและพัฒนาทักษะและความรู้ของผู้ใต้ บงั คับบัญชา
วัตถุประสงค์
หลังจากศึกษาตอนที่ 6.1 จบแล้ ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายความหมายและวัตถุประสงค์ของการประเมินการปฏิบตั งิ านได้
2. เปรี ยบเทียบจุดเน้ นของการะประเมินแบบดังเดิ
้ มและแบบใหม่ได้
3. อธิบายขันตอนของกระบวนการประเมิ
้
นการปฏิบตั งิ านได้
4. อธิบายวิธีในกรใช้ บคุ คลต่าง ๆ ทาหน้ าที่ในการประเมินการปฏิบตั งิ านได้
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เรื่ องที่ 6.1.1
ความหมายและวัตถุประสงค์ ของการประเมินการปฏิบัตงิ าน
ในบรรดาทรัพยากรต่าง ๆ ขององค์การ ซึ่งประกอบไปด้ วย คน เงินทุน วัตถุดิบ และเครื่ องจักรกล
นัน้ “คน” นับได้ ว่าเป็ นทรัพยากรที่มีความสาคัญมากที่สุดและมีผลโดยตรงต่อการที่องค์การจะสามารถ
ดาเนินการให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ได้ หรื อไม่ หากจะศึกษาถึงแนวคิดทางการจัดการที่เคยผ่านมาในอดีต จะ
เห็นได้ ว่าความสาคัญของทรัพยากรมนุษย์ หรื อ “คน” นันได้
้ รับความสนใจเพิ่มขึ ้นโดยลาดับ กล่ าวคือ ใน
ยุคการจัดการเชิงวิทยาศาสตร์ แม้ จะเน้ นหาวิธีการทางานที่ดีที่สดุ แต่ก็เป็ นการมุ่งหาวิธีการทางานเพื่อให้
คนในองค์การสามารถทางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อมาในยุคของการจัดการเชิงมนุษยสัมพันธ์ ก็ได้ มี
การตระหนักถึงเรื่ องของ ขวัญ กาลังใจ และความพึงพอใจ ของคนในการมีบทบาทสาคัญต่อการเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพของการปฏิบตั ิงาน และในสมัยใหม่นบั จากการสิ ้นสุดของสงครามโลกครัง้ ที่ 2 จะเป็ นยุคของ
การจัดการเชิงระบบ ซึ่งมีแนวความคิดที่มององค์การเป็ นระบบหนึ่งของสังคม ซึ่งทาให้ เกิดความคิดที่ว่า
จะต้ องมีการประสานเป้าหมายของคนในองค์ก ารกับเป้าหมายขององค์การให้ สอดคล้ องกันจึงจะทาให้
องค์การสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
เมื่อมาถึงสมัยยุคโลกาภิวตั น์ของปี 2000 องค์การต้ องเผชิญกับการแข่งขันอย่างรุนแรงจากทัว่ โลก
และการเปลี่ ยนแปลงที่ รวดเร็ วของเทคโนโลยี ยิ่ งทาให้ ต้ องให้ ความส าคัญ กับ การวางแผนและพัฒ นา
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ เ พิ่ ม มากขึ น้ เพราะองค์ ป ระกอบส าคัญ ในการสร้ างความสามารถในการแข่ ง ขัน
(competencies) ที่สาคัญนอกจากการมีทรัพยากร (resources) ที่เหมาะสมแล้ วสิ่งที่ต้องมีด้วยก็คือทักษะ
(skill) ซึ่งจะได้ จากทรัพยากรมนุษย์ในองค์การนัน่ เอง องค์กรในยุค โลกาภิวตั น์จึงยังต้ องเน้ นการวางแผน
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างจริ งจังและเป็ นระบบมากกว่าอดีต จะเห็นได้ ว่าแนวความคิดของการ
จัดการจากอดีตจนถึงปัจจุบนั ได้ ให้ ความสาคัญกับเรื่ องทรัพยากรมนุษย์มากขึ ้นโดยลาดับ ดังจะเห็นได้ จาก
การที่ มี นัก วิ ช าการหลายท่ า นได้ ให้ ค าจ ากัด ความของค าว่า การจัด การ ว่า การจัด การนัน้ ก็ คื อ การ
ดาเนินงานเพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์การโดยอาศัยคนเป็ นเครื่ องมือ
คาจ ากัดความของคาว่าการจัดการในลักษณะข้ างต้ น เป็ นที่ ยอมรับ กันในหมู่นักวิช าการและ
นักการจัดการ หรื อนักบริ หารอยู่โดยทัว่ ไป ซึ่งหากจะกล่าวว่า หน้ าที่ความรับผิดชอบที่สาคัญประการหนึ่ง
ของผู้บริ หารไม่ว่าระดับใดในองค์การในปั จจุบนั ก็คือ หน้ าที่ความรับผิดชอบด้ านการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
วางแผนและพัฒ นาทรัพ ยากรมนุษย์ และถ้ าผู้บริ หารสามารถที่จะจัดการเกี่ยวกับปั ญหาของทรัพยากร
มนุษย์ได้ ดีเท่าใดแล้ ว โอกาสที่งานที่ รับผิดชอบอยูจ่ ะสาเร็ จก็จะมีมากขึ ้นเท่านัน้ และก็ดจู ะเป็ นคากล่าวที่มี
เหตุผลถูกต้ องและยังคงความศักดิส์ ิทธ์ อยู่

5

1. ความหมายของการประเมินการปฎิบัตงิ าน
ในการตัดสินใจปั ญหาที่เกี่ยวกับคนอย่างมีประสิทธิภาพนันปั
้ จจัยพื ้นฐานที่สาคัญประการหนึ่งที่
จะต้ องพิจ ารณาก็ คื อ การประเมิ นการปฏิ บัติงาน ซึ่งผู้บ ริ หารทุก ระดับในองค์การจะต้ องกระทาอย่าง
ต่อเนื่องสม่าเสมอปี ละประมาณ 2-3 ครัง้ เพื่อวิเคราะห์ความสามารถและผลการปฏิบตั ิงานของคนที่อยู่ใน
บังคับบัญชาว่าเป็ นอย่างไร ข้ อมูลที่ได้ จากการประเมินการปฏิบตั ิงานนีจ้ ะเป็ นประโยชน์ในการตัด สินใจ
ด้ านต่าง ๆ เช่น การเลื่อนตาแหน่ง การเลื่อนเงินเดือน การโอนย้ าย การลดตาแหน่ง หรื อการให้ ออกจาก
งาน และการวางแผนและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ
คาว่าการประเมินการปฏิบตั ิงานในภาษาอังกฤษที่ใช้ กนั อยู่ในแขนงของการบริ หารงานบุคคลมีชื่อ
เรี ย กได้ ต่ า ง ๆ กั น เช่ น employee appraisal, personnel appraisal, performance reviews, potential
ratings, progress report, service rating, performance evaluation, fitness report และ performance
appraisal เป็ น ต้ น ค าต่า ง ๆ เหล่ านี ม้ ี ค วามหมายคล้ า ยคลึ ง กัน แต่ในปั จ จุบัน เป็ น ที่ ย อมรั บ ใช้ ค าว่า
“performance appraisal” มากกว่า ค าอื่ น ๆ ค าว่า performance appraisal ซึ่ง ตรงกับ ค าในภาไทยว่า
“การประเมินการปฏิบตั ิงาน” นัน่ ได้ เปลี่ยนมาจากคาในภาษาอังกฤษว่า “merit rating” ซึ่งเป็ นที่นิยมใช้ กนั
มากในอดีต แต่โดยที่ คาว่า “merit rating” นัน้ มี ข้อ จ ากัดในการใช้ โดยได้ ไปเน้ นการประเมิ นการปฏิ บัติ
เฉพาะบุคลากรในระดับต่า และเน้ นที่พฤติกรรมในการทางานเท่านัน้ จึงได้ เปลี่ยนแปลงเรี ยกชื่อใหม่เป็ น
performance appraisal เพื่อให้ สอดคล้ องกับจุดเน้ นในปั จจุบนั ที่ม่งุ เน้ นการพัฒนาตัวบุคคลในฐานะที่เป็ น
องค์ประกอบส่วนสาคัญขององค์การ ดังนันความหมายของการประเมิ
้
นการปฏิบตั ิงานในปั จจุบนั ซึ่งเป็ น
ความหมายที่จะใช้ ในหน่วยนี ้ต่อไปจึงหมายถึง “การประเมินค่าของบุคคลผู้ปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นระบบ ใน
แง่ของผลการปฏิบตั ิงานและในแง่ของโอกาสที่จะได้ รับการพัฒนา เพื่อให้ สามารถปฏิบตั ิงานที่ทาอยู่ใน
ปัจจุบนั ได้ ดีขึ ้นและในระดับสูงขึ ้นในอนาคต”
2. วัตถุประสงค์ ของการประเมินการปฎิบัตงิ าน
จากคาจากัดความของการะประเมินการปฏิบตั ิงานข้ างต้ น พอจะสรุ ปเกี่ ยวกับวัตถุประสงค์ของ
การประเมินการปฏิบตั งิ านได้ เป็ น 3 ประเด็น คือ
2.1 เพื่อการวางแผนด้ านทรัพยากรมนุษย์ให้ บุคลากรผู้ปฏิบตั ิงานได้ รับรู้ ข้อมูลป้อนกลับผลการ
ปฏิบตั งิ านของตนเองและมีทกั ษะและความรู้ที่เหมาะสม และสามรถทางานที่รับผิดชอบอยูใ่ น
ปัจจุบนั และจะได้ รับมอบหมายในอนาคตได้ อย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็ นวัตถุประสงค์หลัก
2.2 เพื่อเป็ นการคัดเลือกตัวบุคลากรผู้ปฏิบตั งิ านซึ่งจะได้ รับการเลื่อนขัน้ โอนย้ าย หรื อ ไล่ออก อัน
เป็ นวัตถุประสงค์ที่มีความสาคัญรองลงมาจากประเด็นแรก
2.3 เพื่อใช้ เป็ นเอกสารหลักฐานสนับสนุนการดาเนินงานด้ านความเป็ นธรรมต่อผู้ปฏิบตั ิงานและ
เป็ นการป้องกันองค์การในแง่ของภาพพจน์ การเป็ นนายจ้ างที่ ไร้ คุณ ธรรม การมี เอกสารไว้
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นอกจากจะเป็ นเรื่ องของการป้องกันภาพพจน์ ยังเป็ นการช่วยให้ สามารถเห็นถึงการพัฒ นา
ทักษะของบุคลากรตังแต่
้ อดีตจนถึงปั จจุบนั และที่จะมีศกั ยภาพเป็ นทรัพยากรมนุษย์ที่สาคัญ
ต่อองค์การในอนาคตได้ ด้วย
นอกจากนี ้การประเมินการปฏิบตั ิงานยังมีความจาเป็ นต้ องกระทาอย่างเป็ นระบบและเป็ นทางการ
คือมีการส่งเสริ มสนับสนุนให้ ผ้ บู ริ หารทุกระดับทาการสังเกตพฤติกรรมของบุคลากรในบังคับบัญชา และ
บันทึกเก็ บไว้ ในแฟ้ม ประวัติเป็ นหลักฐาน มี กฎเกณฑ์ ที่แน่นอกและเป็ นมาตรฐานเดียวกันด้ วย วิธี การ
ประเมินการปฏิบตั ิอย่างเป็ นระบบนี ้ จะทาให้ เกิดความเป็ นธรรมต่อบุคลากรผู้ถกู ประเมินทุกคน เพราะจะ
สามารถเปรี ยบเทียบกันได้ และจะช่วยลดโอกาสในการมองข้ ามบุคลากรผู้ที่มีความสามารถ ซึ่งสมควรจะ
ได้ รับการเลื่อนขันหรื
้ อได้ รับการพัฒนาเพื่อรับงานในระดับสูงที่ขึ ้นต่อไป
ประเด็นวิเคราะห์
กิจกรรม 6.1.1
การประเมินการปฏิบตั งิ านมีความจาเป็ นต้ องทาการประเมินมากกว่า 1 ครัง้ หรื อไม่ จงอภิปราย
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เรื่ องที่ 6.1.2
วิวัฒนาการของแนวคิดการประเมินการปฏิบัตงิ าน
จากที่กล่าวไว้ ในเรื่ องที่ 6.1.1 พอจะสรุปได้ ว่า ผู้บริ หารจะต้ องทาการประเมินการปฏิบตั ิงานของ
ผู้ใต้ บงั คับบัญชาอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่องปี ละ 2-3 ครัง้ นับตังแต่
้ ที่ผ้ ูใต้ บงั คับบัญชาได้ รับมอบหมายให้
ปฏิบตั ิงาน เพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ 3 ข้ อที่กล่าวแล้ ว ปั ญหาที่มีต่อมาก็คือ ควรจะทาการประเมิน
การปฏิบตั ิงานของผู้ใต้ บงั คับบัญชาอย่างไร ในเรื่ องนี ้จะนามาอธิบายเป็ นวิวฒ
ั นาการของวิธีการประเมิน
การปฏิบตั ิงานเฉพาะที่เป็ นทางการ โดยจะไม่กล่าวถึงวิธีการประเมินการปฏิบตั ิงานอย่างไม่เป็ นทางการ
ซึ่งผู้บริ หารทาการประเมินโดยไม่มีข้อมูลหรื อกฎเกณฑ์ที่แน่นอนมาสนับสนุนการตัดสินใจ อันทาให้ เกิด
ความไม่เป็ นธรรมต่อตัวผู้ถูกประเมิน โดยแบ่งวิธีการประเมินการปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นทางการเป็ น 2 วิธี
ใหญ่ ๆ คือ
1. การประเมินการปฏิบัตงิ านแบบดัง้ เดิม
ในการประเมินการปฏิบตั ิงานแบบเก่าหรื อซึ่งนักวิชาการบางท่านเรี ยกว่า แบบดังเดิ
้ ม (Traditional
Approach)นัน้ มี วตั ถุประสงค์ ที่เน้ นการควบคุม (control) เป็ นสาคัญ กล่าวคือในอดีตได้ มี การนาระบบ
การประเมินการปฏิบตั ิงานมาใช้ เพื่ อเป็ นเกณฑ์ในการตัดสินใจว่า ใครควรจะได้ รับการเลื่อนตาแหน่งให้
สูงขึน้ หรื อได้ รับเงินเดือนเพิ่มขึน้ หรื อควรจะถูกโอนย้ ายสับเปลี่ยนไปอยู่ตาแหน่งอื่น หรื อควรจะถูกปลด
ออกจากงาน ฯลฯ ในระบบการประเมินแบบเก่านี ้ ผู้บริ หารจะเป็ นผู้ทาการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของ
ผู้ใต้ บงั คับบัญชาโดยใช้ วิจารณญาณของตนเองเป็ นใหญ่ และโดยใช้ เกณฑ์ที่เกี่ยวกับคุณลักษณะ (Traits)
ของบุคคลที่ตนเองคาดหวังว่าจะมีผลสาเร็ จต่อการปฏิบตั ิงานมาเป็ นเครื่ องวัด ดังนันในวิ
้ ธีการประเมินใน
แบบเก่านี ้จึงมักจะพบว่า มีการใช้ ข้อความบรรยายในเชิงคุณภาพ หรื อในแบบประเมิน มีการใช้ คาที่แสดง
คุณ ลักษณะเช่น “เชื่อถื อได้ ” “จงรักภักดี” “ทะเยอทะยาน” “เอาใจใส่งาน” และอื่ น ๆ ซึ่งผู้บริ หารคิดว่า
เหมาะสมที่จะนามาใช้ ในการประเมินการปฏิบตั ิงานของผู้ใต้ บงั คับบัญชา การใช้ คาบรรยายและคุณศัพท์
ต่าง ๆ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารนี ้ได้ รับการวิจารณ์ จากนักวิชาการและจากผู้ใต้ บงั คับบัญชาเป็ นอย่าง
มาก ว่ า การประเมิ น การปฏิ บัติ ง านนี ม้ ี ร ะดับ ความถู ก ต้ อ งต่ า และเชื่ อ ถื อ ไม่ ไ ด้ เนื่ อ งจากขึ น้ อยู่ กั บ
วิจารณญาณของผู้บริ หารที่เป็ นผู้ทาการประเมินแต่ผ้ เู ดียว ซึ่งพอจะสรุปเป็ นข้ อจากัดของวิธีการประเมิน
การปฏิบตั งิ านตามแบบเก่าได้ ดงั นี ้
(1) ข้ อความหรื อคาคุณศัพท์ต่าง ๆ ที่นามาใช้ ในการประเมิน เกิดจากความคิดเห็นของผู้บริ หาร
ท าให้ การประเมิ น มี ค วามล าเอี ย ง อัน เป็ นผลท าให้ ก ารประเมิ น เชื่ อ ถื อ ไม่ ไ ด้ และในทางปฏิ บัติ ข าด
ประสิทธิภาพที่จะแยกผู้ที่มีผลงานดีจากผู้ที่มีผลงานไม่ดีได้
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(2) วิ จ ารณญาณในการตัด สิ น ใจตามวิ ธี ข องแบบเก่ า นี ย้ ากที่ จ ะอธิ บ ายให้ เป็ นที่ เข้ าใจแก่
ผู้ใต้ บงั คับบัญชา ซึง่ เชื่อว่าตนเองมีคณ
ุ สมบัตติ ามคุณลักษณะที่กาหนดไว้ อย่างสมบูรณ์
(3) การประเมิ นคุณ ลักษณะของผู้ใต้ บังคับ บัญ ชาตามแบบเก่านี ไ้ ม่ได้ ช่วยให้ แนวทางในการ
ปรับปรุงการปฏิบตั งิ านให้ ดีขึ ้น
การประเมิ นการปฏิ บัติงานในแบบเก่าเป็ นที่ นิยมใช้ กันมากในระหว่างทศวรรษ 1920 ถึงกลาง
ทศวรรษ 1940 โดยมุง่ เน้ นการประเมินเฉพาะการปฏิบตั งิ านของบุคลากรที่ได้ รับค่าตอบแทนเป็ นรายชัว่ โมง
และวิธีการประเมิ นในระบบนี ม้ ี ชื่ อเรี ยกว่า merit rating ต่อมาได้ มี การคิดค้ นวิธีการประเมิ นใหม่ ๆ ที่ มี
ความสลับซับซ้ อนมากขึ ้น เพื่อใช้ แทนที่วิธีที่ใช้ อยู่เดิมซึ่งประสบปั ญหาข้ อจากัดดังกล่าวแล้ ว วิธีการที่ได้
จากการคิด ค้ น ขึน้ ใหม่นี ม้ ี ห ลายประการ เช่น วิธี ก ารแบบบังคับ เลื อก (forced choice) และวิธี ก ารเน้ น
เหตุการณ์สาคัญ (critical incident) ได้ รับการออกแบบเพื่อให้ สามารถวัดพฤติกรรมของผู้ถกู ประเมินและ
วัดความสาเร็ จในแง่ของงานที่ทาได้ ดีขึ ้น ซึ่งจะกล่าวรายละเอียดในเรื่ องที่ 6.2.1 ต่อไป และได้ เริ่ มมีการ
นาเอาวิธีการประเมินการปฏิบตั ิงานเหล่านี ้เข้ ามาใช้ กับบุคลากรระดับที่สูงขึ ้นกว่าเดิมจนถึงระดับบริ หาร
ด้ วยในราวต้ นทศวรรษ 1950 ต่อมาได้ มีการเปลี่ยนไปเน้ นการประเมินในหมูพ่ นักงานระดับบริ หารแทนและ
ได้ เปลี่ยนชื่อเรี ยกการประเมินการปฏิบตั งิ านตามที่ค้นพบใหม่วา่ performance appraisal
2. การประเมินการการปฏิบัตงิ านตามแนวคิดเชิงระบบและยุคสมัยโลกาภิวัตน์
แนวคิดเชิงระบบและสมัยโลกาภิวัตน์ (Modern Approach)ซึ่งเกิดขึน้ ในระหว่างทศวรรษ 1960
จนถึงทศวรรษ 1990 มีผ ลกระทบทาให้ ปรัชญาการประเมิ นการปฏิ บัติงานเปลี่ยนไป ตามแนวคิดเชิ ง
ระบบนี ้ บุคคลในองค์การได้ รับการมองว่าเป็ นส่วนหนึง่ ของหน่วยงานหรื อขององค์การ ดังนันการประเมิ
้
น
การปฏิ บตั ิงานของบุค คล จึงควรต้ องประเมิ นจากผลการปฏิบัติงานหรื อความสาเร็ จในการทางานให้
บรรลุเป้าหมายของหน่วยงานหรื อองค์การนัน้ วิธีการประเมินในแบบเก่าซึ่งเน้ นการประเมินพฤติกรรม
ของบุคคลในการทางาน จึงได้ รับการขยายเพิ่มเติมให้ ครอบคลุมการประเมินบทบาทหน้ าที่ของบุคคลที่มี
ต่อองค์การในฐานะที่เป็ นส่วนหนึ่งของระบบคือองค์การด้ วย หากจะมองในแง่ของวัตถุประสงค์ของการ
ประเมินในแนวคิดเชิงระบบนี ้ อาจจะกล่าวได้ ว่า มี วัตถุประสงค์เพื่ อช่วยชีแ้ นะแนวทางให้ บุคลากรใน
องค์การสามารถพัฒ นาหรื อประสานเป้าหมายส่วนบุคคลให้ สัม พันธ์ กันกับเป้าหมายขององค์การซึ่ง
วิธีการที่สามารถนามาใช้ ได้ ดีในการประเมินตามแนวคิดเชิงระบบนี ้ และที่เป็ นที่ยอมรับของนักวิชาการ
ทัว่ ไปก็คือ เทคนิคของการบริ หารโดยวัตถุประสงค์ (Management by Objective) ซึ่งกาลังเป็ นที่นิยมใช้
กันแม้ ในปั จจุบนั สาหรับในยุคสมัยโลกาภิวตั น์ประมาณปลายทศวรรษ 1990 ถึงปี 2000 การประเมินผล
การปฏิ บัติงานถื อเป็ นขัน้ ตอนหนึ่ง ที่ ส าคัญ ของการมี ท รัพ ยากรมนุษย์ ที่ เหมาะสมในองค์การ ซึ่งการ
ประเมิ นการปฏิ บัติงานจะต้ องหันมาเน้ น ในด้ านการวางแผนและพัฒ นาทรัพ ยากรมนุษย์ เป็ นส าคัญ
เพื่ อ ให้ มี ทัก ษะความรู้ มี ศัก ยภาพ มี ค วามตัง้ ใจ และเต็ ม ใจที่ จ ะปฏิ บัติ ภ ารกิ จขององค์ ก ารให้ เกิ ด
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ประสิทธิภาพและผลิตภาพ เพื่อให้ องค์การสามารถดาเนินการไปสู่การสร้ างความสามารถในการแข่งขัน
และสู่ความได้ เปรี ยบทางการแข่งขันที่ยงั่ ยืนในอนาคตได้ การประเมินจึงต้ องทาให้ รอบด้ านหรื อรอบมิติ
มากขึน้ เช่น มี การพัฒ นาวิธี การประเมิ นแบบใหม่ เรี ยกว่า การประเมิ น แบบ 360 องศา ซึ่งจะมี การ
ประเมินจากกลุม่ ต่าง ๆ ทังตั
้ วของเพื่อนร่วมงาน ผู้บงั คับบัญชา ลูกค้ า และผู้ขายวัตถุดบิ อีกด้ วย
3. การประเมินการปฏิบัตงิ านตามแนวคิดการจัดการทรัพยากรมนุษย์
แนวคิดการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ที่มีการเสนอและเป็ นที่ยอมรับ กันตังแต่
้ ปลายศตวรรษที่ 20
เปลี่ยนจากการเน้ นที่การควบคุม (control)มาเน้ นการวางแผนและพัฒ นา(planning and development)
และจากการเน้ นที่ ต้นทุนและค่าใช้ จ่าย(cost)ขององค์การ มาเน้ นสินทรัพย์ (asset)ซึ่งจะสามารถก่อเกิด
รายได้ ให้ กบั องค์การในระยะยาว การเปลี่ยนแปลงแนวคิดการจัดการทรัพยากรมนุษย์ดงั กล่าวนามาสูก่ าร
วางแผนและพัฒ นาเพื่อสร้ างบุคคลากรที่มีทกั ษะและความสามารถพิเศษหรื อโดดเด่น(talent)และการมี
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีศกั ยภาพเป็ นทุนมนุษย์หรื อทุนทางปั ญญา(human capital)ขององค์การ การประเมิน
การปฏิบตั ิงานตามแนวคิดนี ้ จึงเปลี่ยนมาเน้ นที่การประเมินสมรรถนะ(competencies) ประเมินการเรี ยนรู้
(learning)และการประเมินผลตามตัวชี ้วัดต่างๆขององค์การเพราะสิ่งเหล่านี ้จะช่วยนาองค์การสู่เป้าหมาย
ของการใช้ ทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเป็ นทุนทางปั ญญาและเป็ นสินทรัพย์ขององค์การที่สามารถช่วยสร้ างการ
เติบโตและการเปลี่ยนแปลงได้ อย่างยัง่ ยืน
ประเด็นวิเคราะห์
กิจกรรม 6.1.2
อธิ บ ายความแตกต่างของการประเมิ น การปฏิ บัติงานแบบดัง้ เดิม กับ แบบตามแนวคิดการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์
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เรื่ องที่ 6.1.3
กระบวนการในการประเมินการปฏิบัตงิ าน
ขันตอนต่
้
าง ๆ ของการประเมินการปฏิบตั ิง านอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละองค์การ แต่โดยทัว่ ไป
แล้ วขันตอนที
้
่เป็ นพื ้นฐานจะประกอบไปด้ วยขันตอนต่
้
อไปนี ้
1. การกาหนดนโยบายในการประเมิน การกาหนดนโยบายขององค์การว่าจะทาการประเมิน
การปฏิบตั ิงานเมื่อใด บ่อยครัง้ เพียงใด (โดยทัว่ ไปควรจัดให้ มี 2-3 ครัง้ ใน 1 ปี ) ในขันตอนนี
้
้ผู้บริ หารจะทา
การวิเคราะห์รายละเอียดของงาน เพื่อกาหนดเป้าหมายของแต่ละงาน การกาหนดเป้าหมายดังกล่าวอาจที่
จะทาเองโดยลาพัง หรื ออาจร่วมกับผู้ใต้ บงั คับบัญชาก็ได้
2. การกาหนดวิธีการมาตรวัด การกาหนดวิธีการและมาตรฐานที่จะใช้ เป็ นมาตรวัดที่เหมาะสม
ที่จ ะนามาใช้ วัดผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในงานหนึ่ง ๆ ในขัน้ นี ก้ ็คือการเลื อกใช้ วิธีการประเมิ นที่
เหมาะสมและสอดคล้ อ งกับ ลัก ษณะของงานจากวิธี ก ารประเมิ น ต่า ง ๆ ที่ มี ใช้ อ ยู่ในขัน้ ตอนนี ค้ วรให้
ผู้ใต้ บงั คับบัญชา หรื อผู้ที่จะถูกประเมินได้ มีสว่ นร่วมในการพิจารณา เพื่อสร้ างการยอมรับให้ เกิดขึน้ ด้ วย
3. การกาหนดผู้ทาการประเมิน ในขันนี
้ ้หลังจากที่ระยะเวลาได้ ผ่านพ้ นไปจนถึงกาหนดเวลาที่
จะทาการประเมิน หัวหน้ างานหรื อผู้บริ หารของหน่วยต่าง ๆ ซึ่งโดยทัว่ ไปจะได้ รับการกาหนดให้ เป็ นผู้ทา
การประเมิ น จะประเมิ นการปฏิ บัติงานของผู้ใต้ บังคับบัญ ชาโดยใช้ วิธีการและเกณฑ์ ตามที่ กาหนดใน
ขัน้ ตอนที่ 2 เพื่ อวัดว่าผู้ใต้ บังคับ บัญ ชาสามารถปฏิ บัติงานได้ บ รรลุตามเป้าหมายองค์การที่ กาหนดไว้
หรื อไม่
4. การอภิป รายผล นาผลที่ ประเมินได้ ม าอภิปรายและพิจารณาร่ วมกับผู้ใต้ บงั คับบัญ ชาใน
ขันตอนนี
้
้ ผู้บริ หารที่ทาการประเมิน จะนาผลที่ประเมินได้ มาพิจารณาร่ วมกันกับผู้ใต้ บงั คับบัญ ชาที่ ถูก
ประเมินว่าได้ บรรลุผลตามที่ได้ กาหนดไว้ หรื อไม่ เพื่อให้ ผ้ ูถูกประเมินได้ ทราบว่าการปฏิบตั ิงานของตนมี
ประสิทธิภาพหรื อไม่ จาเป็ นที่จะต้ องแก้ ไขปรับปรุงในด้ านใดบ้ าง เป็ นต้ น
5. การดาเนิ น การแก้ ไข ในขัน้ ตอนนี อ้ าจแยกพิจ ารณาได้ เป็ น 2 ลักษณะ คือ การแก้ ไขเหตุ
เฉพาะหน้ าและการแก้ ไขปั ญ หาระยะยาว ในประเด็นแรกอาจเกิดได้ จากความลาเอียง และการไม่ได้ รับ
ความเป็ นธรรม ส่วนประเด็นหลังอาจเป็ นปั ญหาที่ตวั ระบบและวิธีการซึ่งอาจให้ ผลได้ ไม่ถูกต้ อง ซึ่งเป็ น
ปั ญหาระยะยาวที่อาจเลื่อนการแก้ ไขปั ญหาไปได้ แต่ในปั ญหาเฉพาะหน้ าแล้ วต้ องรี บเร่งดาเนินการแก้ ไข
ในทันทีทนั ใด
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กระบวนการดังกล่าวอาจแสดงได้ ดงั ภาพที่ 6.1
กาหนดนโยบาย
ของการประเมิน

ร่วมกัน
กาหนดวิธีการ

กาหนดตัวผู้ทา
การประเมิน

นาผลมา
อภิปรายและ

การดาเนิน
การแก้ ไข

1

2

3

4

5

กาหนด
เป้าหมาย
ของงาน

และเกณฑ์ที่จะ
ใช้ วดั (มาตรวัด)

และทาการ
ประเมิน

พิจารณา
ร่วมกัน

หากกรณี
จาเป็ น

ภาพที่ 6.1 ขัน้ ตอนในกระบวนการประเมินการปฏิบัตงิ าน

จากการวิเคราะห์ขนตอนต่
ั้
าง ๆ ในกระบวนการของการประเมินการปฏิบตั ิงาน จะเห็นว่าบทบาท
ของผู้บริ หารในการประเมินผู้ใต้ บงั คับบัญชาเป็ นบทบาทที่สาคัญยิ่ง ผู้บริหารเป็ นจานวนมากไม่ ปารถนาที่
จะเป็ นผู้ประเมินเพราะเกรงว่าถ้ าผลของการประเมินผู้ใต้ บงั คับบัญชาออกมาต่าหรื อเป็ นไปในทางลบ จะ
ถูกเกลียดชังและจะทาให้ งานที่ตนรับผิดชอบดาเนินไปได้ ไม่ราบรื่ น เนื่องจากเกิดการต่อต้ านขึ ้น อย่างไรก็
ตามผู้บริ หารจานวนไม่น้อยที่ชอบจะใช้ การประเมินการปฏิบตั ิงานเป็ นเครื่ องมือในการตาหนิหรื อว่ากล่าว
บุคคลที่ตนเองไม่ชอบ หรื อใช้ เป็ นเครื่ องมือในการสร้ างอานาจให้ แก่ตนเอง ทังสองกรณี
้
ที่กล่าวมานีเ้ กิด
ขึน้ อยู่เสมอ ๆ ท าให้ ก ารประเมิ นตามกระบวนการดังกล่าวแล้ วขาดประสิท ธิ ภ าพหรื อท าหน้ าที่ ได้ ไม่
สมบู ร ณ์ ในเรื่ อ งนี ้ นายเมย์ ฟิ สล์ (Mayfield,1960) ได้ กล่ า วแนะไว้ ในบทความเรื่ อ ง In Defense of
Performance Appraisal ผู้บริ หารจะต้ องสร้ างทัศนคติในทางบวกกับผู้ใต้ บงั คับบัญชาเกี่ยวกับระบบการ
ประเมินการปฏิบตั ิงาน และจะต้ องใช้ ประโยชน์จากกระบวนการในการประเมินการปฏิบตั ิงานในแง่ที่เป็ น
การช่วยเหลือ และให้ แนวทางในการปรับปรุงหรื อการพัฒนาผู้ใต้ บงั คับบัญชาในการเพิ่มผลผลิตและการ
ก้ าวหน้ าในงานอาชีพต่อไป หากทาได้ ดงั นีแ้ ล้ วกระบวนการในการปฏิบตั ิงานที่กล่าวข้ างต้ นก็จะประสบ
ผลสาเร็จ
ประเด็นวิเคราะห์
กิจกรรม 6.1.3
ขันตอนใดในกระบวนการประเมิ
้
นที่ควรต้ องเน้ นการมีสว่ นร่วม จงอภิปราย
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เรื่ องที่ 6.1.4
ผู้ทาการประเมินการปฏิบัตงิ าน
หน้ าที่ความรับผิดชอบในการประเมินการปฏิ บตั ิงานนัน้ เป็ นของผู้บริ หารที่เป็ นหัวหน้ างานหรื อ
ผู้บงั คับบัญชาโดยตรง อย่างไรก็ตามยังมีอีกหลายวิธีซึ่งบุคคลอื่น ๆ อาจจะนาเข้ ามาทาหน้ าที่นี ้ได้ ดังจะได้
อธิบายวิธีตา่ ง ๆ ที่เคยใช้ กนั ดังต่อไปนี ้
1. หัวหน้ างานหรื อผู้บังคับบัญชาโดยตรง
วิธีหัวหน้ างานหรื อผู้บังคับบัญ ชาโดยตรง (Immediate Supervisor Rating)นี เ้ ป็ นวิธีที่นิยมใช้ กันอยู่
ทัว่ ไปและมากกว่าวิธีอื่นทัง้ ในภาครัฐบาลและเอกชน โดยผู้บริ หารหรื อหัวหน้ างานที่รับผิดชอบหน่วยงาน
หรื อส่วนงานใดอยู่ จะเป็ นผู้ทาการประเมินผู้ใต้ บังคับบัญ ชาในหน่วยงานหรื อในส่วนงานนัน้ เหตุผลก็
เพราะบุคคลที่อยูใ่ นตาแหน่งนี ้เป็ นผู้ที่ต้องรับผิดชอบในการดาเนินการของหน่วยงานหรื อในการปฏิบตั งิ าน
จึงเป็ นผู้ที่มีความใกล้ ชิดและรู้เรื่ องเกี่ยวกับบุคลากรในบังคับบัญชาดีที่สุด หากดูตามภาพที่ 6.2 จะกล่าว
ได้ ว่า หัวหน้ าแผนก 2 จะเป็ นผู้ที่ทาการประเมินการปฏิบตั ิงานของ นาย ก. ข. และ ค. เพราะเป็ นหัวหน้ า
งานโดยตรงของบุคคลทังสาม
้
และหัวหน้ ากองจะเป็ นผู้ทาการประเมิ นการปฏิบตั ิงานของหัวหน้ าแผนก 1,
2 และ 3 เพราะเป็ นหัวหน้ างานหรื อผู้บงั คับบัญ ชาโดยตรงของหัวหน้ าแผนกทัง้ สามคน อย่างไรก็ดีการ
ประเมิ นโดยผู้บังคับ บัญ ชาอาจมี ข้อ จ ากัด ในเรื่ องของการให้ ข้อมูล ป้อนกลับ ที่ ถูกต้ องแก่ผ้ ูถูกประเมิ น
โดยเฉพาะในประเด็นข้ อบกพร่ องของผู้ถูกประเมิ นเนื่ องจากผู้บังคับบัญ ชาอาจมี เวลาน้ อยมากในการ
สังเกตพฤติกรรมการปฏิบตั ิงานของผู้ถกู ประเมิน ดังนันจึ
้ งควรใช้ วิธีนี ้ควบคูก่ บั วิธีการประเมินวิธีอื่น ๆ เพื่อ
สามารถได้ ข้อมูลที่ถกู ต้ องและนาไปสูก่ ารให้ คาแนะนาที่สร้ างสรรค์

หัวหน้ ากอง
หัวหน้ าแผนก 1

หัวหน้ าแผนก 2

หัวหน้ าแผนก 3

นาย ก.

นาย ข.

นาย ค.

ภาพที่ 6.2 สายการบังคับบัญชาซึ่งเป็ นสายตรงระหว่ างหัวหน้ าแผนก 2 กับนาย ก ข และ ค
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2. ผู้ร่วมงานที่อยู่ในระดับเดียวกัน
วิธี ผ้ ูร่วมงานที่ อยู่ในระดับเดี ยวกัน (Peer Rating)นี ใ้ ห้ ผ้ ูร่วมงานที่ อยู่ในระดับเดียวกัน เป็ นผู้ท าการ
ประเมินการปฏิบตั งิ านของบุคลากรเป็ นวิธีการประเมินซึง่ สามารถนามาใช้ เสริมวิธีแรกได้ แต่ไม่ใช่นามาใช้
แทนกัน เหตุผลที่มีการใช้ วิธีให้ ผ้ รู ่วมงานในระดับเดียวกันเป็ นผู้ประเมินควบคูก่ บั หัวหน้ างานด้ วยดังที่กล่าว
แล้ วก็คือ การประเมินของหัวหน้ างานอาจจะไม่สามารถได้ ภาพพจน์ที่สมบูรณ์เกี่ยวกับตัวบุคคล โดยเฉพาะ
หัวหน้ างานที่ มี ผ้ ูใต้ บัง คับ บัญ ชาเป็ นจ านวนมาก ไม่อ าจที่ จ ะท างานใกล้ ชิ ดกับ ทุกคนได้ ดังนัน้ การใช้
ผู้ร่วมงานในระดับเดียวกันซึง่ มีโอกาสทางานร่วมกันอย่างใกล้ ชิด ทาการประเมินการปฏิบตั ิงานกันและกัน
จึงเป็ นวิธีที่จะเปิ ดเผยข้ อมูลได้ สมบูรณ์กว่า หากจะดูภาพที่ 6.2 ตามวิธีนี ้ นาย ก. นาย ข. และ นาย ค. จะมี
โอกาสได้ เป็ นผู้ประเมินการปฏิบตั งิ านของกันและกันเอง
3. คณะกรรมการ (Rating Committees)
วิธี คณะกรรมการ (Rating Committees)นี เ้ ป็ นวิธีที่มีการตัง้ คณะกรรมการขึน้ มาเพื่ อทาการประเมิ น
โดยเฉพาะ คณะกรรมการที่ ได้ รับการแต่งตังขึ
้ น้ มานีโ้ ดยทั่วไปจะประกอบด้ วยหัวหน้ างานที่ รับผิดชอบ
โดยตรง และหัวหน้ างานงานที่ รับผิ ดชอบหน่วยงานอื่น ๆ อีกประมาณ 3-4 คน โดยมี ผ้ ูประสานงานซึ่ง
โดยทัว่ ไปจะเป็ นผู้จดั การฝ่ ายบุคคลอีก 1 คน ประชุมร่วมกันประเมินการปฏิบตั งิ าน เหตุผลที่มีการใช้ วิธีนี ้มี
ดังนี ้
3.1 ได้ วิจารณญาณเกี่ยวกับตัวบุคคลจากหลายฝ่ าย ทาให้ ผลการประเมินมีความน่าเชื่อถือดีกว่า
3.2 ขจัดความลาเอียงซึ่งเกิดขึน้ จากการใช้ หัวหน้ างานโดยตรงคนเดียวเป็ นผู้ประเมินทาให้ เกิด
ความเป็ นธรรมแก่ตวั ผู้ถกู ประเมิน
4. การประเมินตนเอง (Self - Rating)
วิธีการประเมินตนเอง (Self - Rating)นี ้เป็ นการใช้ ตวั บุคคลที่จะได้ รับการประเมินเป็ นผู้ประเมินตนเอง
เพราะเชื่อว่าผู้ถกู ประเมินจะสามารถให้ ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนดีและส่วนที่ไม่ดีของตนเองได้ ถกู ต้ องตรงความ
เป็ นจริ งมากกว่าผู้อื่น ในวิธีนี ้โดยทัว่ ไปแล้ วผู้ถูกประเมินจะมีแนวโน้ มในการประเมินตนเองให้ ปรากฏแต่
ส่วนที่ดี และในระดับความสามารถที่สงู เสมอ โดยจะไม่แสดงข้ อมูลเกี่ยวกับส่วนที่ไม่ดีของตนเองให้ ปรากฏ
ออกมา ทาให้ ได้ ผลการประเมินที่ไม่สมบูรณ์ คือได้ รับข้ อมูลแต่ส่วนที่ดีเท่านัน้ อย่างไรก็ดีวิธีการที่ให้ ผ้ ถู ูก
ประเมินทาการประเมินตนเองก็มีผลในทางบวกเหมือนกัน โดยเฉพาะเมื่อนามาใช่ร่วมกับวิธีการประเมินใน
การบริ หารโดยวัตถุประสงค์ ซึ่งผู้ถูกประเมินจะมีส่วนร่วมในการกาหนดเป้าหมายร่วมกับผู้ประเมิน คือจะ
ทาให้ ผ้ ถู กู ประเมินมีสิ่งจูงใจที่จะทาให้ ได้ ตามเป้าหมายที่ตนตังไว้
้ และเป็ นการง่ายสาหรับผู้ประเมินที่จะนา
ผลนันมาอภิ
้
ปรายผลหรื อพิจารณาร่วมกับผู้ถกู ประเมินในภายหลัง เพราะมีเกณฑ์ที่แน่นอน
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5. ผู้ใต้ บังคับบัญชาเป็ นผู้ประเมิน
วิธีผ้ ูใต้ บงั คับบัญ ชาเป็ นผู้ประเมิ น (Subordinates Appraising)นี ม้ ี แนวคิดที่ว่า ผู้ใต้ บังคับบัญ ชาจะ
เป็ นผู้ที่ ส ามารถให้ ภ าพลักษณ์ เกี่ ยวกับ ตัวผู้บัง คับ บัญ ชาได้ เป็ นอย่างดี เขาจะสามารถให้ ข้อ มูลได้ ว่า
ผู้บงั คับบัญ ชาของเขามีความสามารถในด้ านการบังคับบัญชาและการติดต่อสื่อสารกับพวกเขาอย่างไร
เคยมอบหมายอานาจหน้ าที่ให้ ผ้ ูใต้ บงั คับบัญชาบ้ างหรื อไม่ หรื อชอบแต่จะรวบอานาจไว้ คนเดียวและมี
ความสามารถด้ านการวางแผน การจัดองค์การและภาวะผู้นาเป็ นอย่างไร เป็ นต้ น วิธีนี ้นิยมใช้ กนั มากใสถา
บัน การศึกษา เช่น การให้ นักศึกษาท าการประเมิ น การสอนของอาจารย์ ผ้ ูสอน เป็ นต้ น และเมื่ อมี การ
นามาใช้ ผลที่ได้ รับโดยมากจะมุง่ เน้ นที่การพัฒนาตัวบุคคลเป็ นสาคัญ
6. บุคลากรอื่นที่เกี่ยวข้ อง
วิธีนี ้เป็ นการประเมินผลงานระบบวิธี 360 องศา หรื อการประเมินแบบรอบมิติจะใช้ ผ้ เู กี่ยวข้ อง เช่น
ตนเอง ผู้บงั คับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้ บงั คับบัญชา สมาชิกในทีมงาน ลูกค้ า และผู้ขายวัตถุดิบเป็ นผู้มี
ส่วนร่วมในการวิจารณ์ ผลการปฏิบตั ิงาน ซึ่งจะทาให้ สามารถได้ รับข้ อมูลในมิติต่าง ๆ อย่างรอบด้ านและ
ช่วยให้ เห็นภาพการปฏิบตั ิงานของผู้ถูกประเมินอย่างถูกต้ องใกล้ เคียงความจริ งมากขึ ้น รายละเอียดของ
วิธีการประเมินผลงานตามระบบนี ้ อ่านได้ ในเรื่ องที่ 6.2.4
ประเด็นวิเคราะห์
กิจกรรม 6.1.4
ผู้ ท าการประเมิ น ที่ เป็ นบุ ค คลอื่ น ที่ ไ ม่ ใ ช่ ผ้ ู บัง คับ บัญ ชาควรมี น า้ หนัก การประเมิ น อย่ า งไรอภิ ปราย
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ตอนที่ 6.2
วิธีการประเมินการปฏิบัติงาน:ทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
หัวเรื่อง
6.2.1 วิธีการประเมินโดยอิงมาตรฐานที่กาหนด
6.2.2 วิธีการประเมินแบบเปรี ยบเทียบบุคคลกับบุคคล
6.2.3 วิธีการประเมินแบบเน้ นวัตถุประสงค์
6.2.4 วิธีการประเมินแบบอื่น
แนวคิด
1. การประเมินโดยอิงมาตรฐานที่กาหนดขึ ้น เป็ น การประเมินผู้ถูกประเมินอย่างเป็ นอิสระแยก
จากกลุ่ม โดยผู้ถกู ประเมินจะถูกประเมินโดยอิงเกณฑ์ที่เป็ นมาตรฐานที่กาหนดขึ ้นโดยองค์การ
การประเมิ นตามวิธีนีจ้ ะรวมถึงวิธีการประเมินแบบกราฟ วิธีการเขียนรายงาน วิธีการตรวจ
รายการ วิ ธี บัง คับ เลื อ ก วิ ธี บัน ทึ ก เหตุก ารณ์ ส าคัญ และ วิ ธี ก ารประเมิ น พฤติ ก รรมการ
ปฏิบตั งิ าน ในการประเมินแบบกราฟจะมีการให้ คะแนนตัวบุคคลผู้ถกู ประเมินในแง่ของผลการ
ปฏิบตั งิ านว่าอยูใ่ นระดับใด
2. การประเมินโดยเทียบบุคคลกับบุคคลประกอบด้ วยวิธีเรี ยงลาดับ จับคู่เปรี ยบเทียบและการ
กระจายแบบกลุม่
3. วิธีการประเมินแบบเน้ นวัตถุประสงค์ ใช้ การกาหนดเป้าหมายร่ วมกันระหว่างผู้บงั คับบัญชา
และผู้ใต้ บังคับบัญ ชา เป้าหมายที่ ถูกกาหนดขึน้ จะนามาใช้ เป็ นมาตรฐานในการวัดผลการ
ปฏิบตั งิ าน
4. วิธีการประเมินอื่น ๆ ที่ใช้ กนั อยู่มี อาทิ แบบเขียนคาบรรยาย แบบตรวจสอบเพิ่มเติม แบบศูนย์
การประเมิน การประเมิน 360 องศาและการประเมินตามสมรรถนะ
วัตถุประสงค์
หลังจากศึกษาตอนที่ 6.2 จบแล้ ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายวิธีการประเมินแบบกราฟได้
2. อธิบายวิธีการประเมินแบบเปรี ยบเทียบบุคคลกับบุคคลได้
3. อธิบายวิธีการประเมินแบบเน้ นวัตถุประสงค์ได้
4. อธิบายวิธีการประเมินแบบ360องศาโดยเปรี ยบเทียบกับวิธีการประเมินตามสมรรถนะได้
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เรื่องที 6.2.1
วิธีการประเมินโดยอิงมาตรฐานที่กาหนด
การประเมินโดยอิงมาตรฐานที่กาหนด (absolute standard) เป็ นวิธีการประเมินซึ่งมีการกาหนด
มาตรฐานขึ ้นเพื่อใช้ เป็ นเกณฑ์หรื อมาตรวัด หลังจากนันจะน
้
าผู้ถกู ประเมินเป็ นรายบุคคลมาประเมินโดย
พิจารณาจากเกณฑ์ดงั กล่าว โดยไม่มีการพิจารณาเปรี ยบเทียบกับผู้ถกู ประเมินรายอื่น ๆ การประเมินตาม
วิธีนี ้จะรวมถึงวิธีการประเมินการปฏิบตั งิ านดังต่อไปนี ้
1.

วิธีการประเมินแบบกราฟ
วิธี ก ารประเมิ น แบบกราฟ (Graphic Rating Scale) หรื อ เรี ย กอี ก ชื่ อ หนึ่ ง ว่า “Rating Scale” เป็ น
วิธีการประเมินที่นิยมใช้ กันมากที่สุด ในการประเมินแบบเก่า ผู้ทาการประเมินจะประเมินหรื อให้ คะแนน
บุคลากรในแง่ของคุณ ภาพและปริ ม าณของผลการปฏิ บัติงาน และจะประเมิ นคุณ ลักษณะต่าง ๆ เช่น
“ความเป็ นที่ พึ่ ง ได้ ” และ “ความร่ ว มมื อ ” ฯลฯ ซึ่ ง ผู้ ประเมิ น เห็ น ว่ า เป็ นปั จ จัย ที่ จ าเป็ นและมี ผ ลต่ อ
ความสาเร็ จหรื อล้ มเหลวของงาน ในแต่ละหัวข้ อที่กล่าวข้ างต้ นจะแบ่งออกเป็ นระดับ (scale) เช่น “ดีเลิศ”
“ดี” “พอใช้ ” และ “ไม่น่าพอใจ” เพื่อที่ผ้ ทู าการประเมินจะได้ ประเมินว่าในแต่ละหัวข้ อที่กล่าวถึงนัน้ ผู้ถูก
ประเมินจัดอยูใ่ นระดับไหน ตัวอย่างแบบฟอร์ มที่ใช้ ทาการประเมินตามวิธีนี ้จะปรากฏดังภาพที่ 6.3
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ชื่ อ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ต า แ ห น่ ง . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . วั น ที่ . . . . . . . . . . . . . . . .
วันที่เข้ าทางาน..........................................................อยูใ่ นตาแหน่งตังแต่
้ ...................................
ปริมาณงาน :
จานวนชิ ้นที่ทาได้ ในสภาวะปกติ
คุณภาพงาน :
ความถี่ถ้วน เรี ยบร้ อย และถูกต้ อง
ความรู้ เกี่ยวกับงาน :
ขอบเขตความรู้ในแงทฤษฎีและปฏิบตั ทิ ี่
เกี่ยวกับงาน
ความร่ วมมือ :
ความสามารถในการทางานร่วมกับเพื่อน
ร่วมงาน หัวหน้ างานและผู้ใต้ บงั คับบัญชา
ความเป็ นที่พ่งึ ได้ :
เป็ นที่พงึ่ ได้ ในแง่ของความชื่อตรงและ
ความมีประสิทธิผล
ความเป็ นผู้นา :
ความสามารถในการจูงใจคนให้ ทางาน
อย่างมีประสิทธิภาพ
คะแนนรวม
ดีเลิศ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ไม่นา่ พอใจ

: 25-30 คะแนน
: 20-24 คะแนน
: 15-19 คะแนน
: 10-14 คะแนน
: 0-9 คะแนน

ดีเลิศ

ดีมาก

ดี

พอใช้

ไม่ น่าพอใจ



4

3

2

1

5

5



3

2

1

4

5

4



2

1

3

5

4



2

1

3

5

4



2

1

3

5

4



2

1

3
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ผู้ประเมิน..................................................
ตาแหน่ง...................................................

ภาพที่ 6.3 แบบฟอร์ มการประเมินการปฏิบัติงานตามวิธีกราฟ
จากภาพที่ 6.3 จะเห็นได้ ว่าในแบบฟอร์ มได้ กาหนดคะแนนของแต่ละระดับไว้ ด้วย ในบางกรณี
คะแนนของแต่ระดับอาจจะกาหนดแยกไว้ ตา่ งหากและไม่เขียนไว้ ในแบบฟอร์ ม ซึง่ กรณีนี ้ฝ่ ายงานบุคคลจะ
ทาการรวมคะแนนกันทีหลัง และในบางกรณี ท้ายหัวข้ อแต่ละข้ อจะมีช่อง “ข้ อคิดเห็น” ว่างไว้ เพื่อให้ ผ้ ทู า
การประเมินเขียนแสดงเหตุผลสัน้ ๆ ว่าทาไมจึงประเมินเช่นนันด้
้ วย
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ในการประเมินตามแบบฟอร์ ม ดังตัวอย่างนี ้ ผู้ทาการประเมินจะประเมินตามหัวข้ อต่าง ๆ และ
เขียนวงกลมให้ คะแนนตามระดับจาก “ดีเลิศ” จนถึง “ไม่น่าพอใจ” คะแนนที่ได้ จากการประเมินในหัวข้ อ
ต่างๆ จะถูกนามารวมกันเป็ นคะแนนรวมที่ได้ รับการประเมิน
ข้ อดี ของวิธีการประเมินนี ้ คือ
(1) ง่ายในการทาความเข้ าใจและง่ายในการใช้
(2) สามารถเปรี ยบเทียบคะแนนของผู้ถกู ประเมินได้ เป็ นจานวนมากและสะดวก
(3) ค่าใช้ จา่ ยในการสร้ างแบบประเมินค่อนข้ างต่า
(4) ใช้ เวลาน้ อยในการพัฒนาและดาเนินการ
(5) ได้ ผลเชิงตัวเลขซึง่ สามารถนาเปรี ยบเทียบกับคนอื่น ๆ ได้ ชดั เจน
ข้ อจากัด ของวิธีการประเมินนี ้ คือ
(1) ให้ ค วามส าคัญ กับ ปั จ จัย ต่า ง ๆ เกี่ ย วกับ งานเท่ า กัน หมด เช่ น “คุณ ภาพของงาน” จะมี
ความสาคัญ เท่ากับ “ความเป็ นผู้นา” ในการทางาน เพราะคะแนนสูงสุดที่ให้ ไว้ มีค่า 5 คะแนนเท่ากัน ใน
ความเป็ นจริงงานบางลักษณะอาจจะต้ องให้ ความสาคัญกับคุณลักษณะอย่างหนึง่ มากกว่าอย่างอื่น ๆ
(2) ไม่สามารถให้ ความแตกต่างที่ชดั เจนระหว่างคะแนนที่ใกล้ กันได้ เช่น คะแนน 19 และ 21 ไม่
แตกต่างกันมากพอที่จะบอกได้ วา่ ผลงานของอีกคนหนึง่ ได้ เพียง “ดี” และอีกคนหนึง่ ได้ “ดีมาก” ตามลาดับ
(3) คะแนนที่แสดงผลการปฏิบตั ิงานเป็ นตัวเลขรวม หมายความว่า คะแนนที่ได้ ต่าในคุณลักษณะ
หนึง่ อาจจะนาคะแนนที่ได้ สงู อีกคุณลักษณะหนึง่ มาชดเชยได้
(4) ในทางปฏิบตั ผิ ้ ปู ระเมินจะมีแนวโน้ มในการให้ คะแนนค่อนข้ างมาทางสูง
(5) มีแนวโน้ มที่ผ้ ทู าการประเมินจะแปลความหมายของคาอธิบายเกณฑ์ต่าง ๆ ในแบบฟอร์ มใน
ความหมายที่แตกต่างกัน ทังนี
้ ้เพราะมีประสบการณ์ความรู้และบุคลิกภาพที่แตกต่างกัน
2. วิธีการประเมินแบบตรวจรายการ สามารถจาแนกได้ เป็ น 2 วิธี คือ
2.1 วิธีก ารประเมิ นแบบถ่ วงนา้ หนั ก รายการ (Weighted check list) เป็ นวิธีการประเมินซึ่ง
ช่วยลดภาระหน้ าที่ของผู้มีหน้ าที่ในการประเมินมาก ในวิธีนี ้ผู้ประเมินจะไม่มีหน้ าที่ในการประเมินหรื อให้
คะแนน แต่จ ะมี หน้ าที่ ในการรายงานผลการปฏิ บัติงานให้ ทราบอย่างเดียว การทาการประเมิ นหรื อให้
คะแนนจะเป็ นหน้ าที่ของฝ่ ายงานบุคคล
ในการรายงานผลการปฏิบตั ิงานนัน้ จะมีลกั ษณะเป็ นการตอบคาถามตามรายการที่กาหนดไว้ ใน
แบบประเมินเป็ นหัวข้ อเรื่ องเรี ยงลาดับเป็ นประโยคหรื อข้ อความต่าง ๆ ถ้ าผู้ทาการประเมินเห็นว่าบุคคลที่
ถูกประเมินมีบคุ ลิกตรงกับประโยคหรื อข้ อความนัน้ ก็จะใส่เครื่ องหมายในช่องคาตอบ “ใช่” ท้ ายรายการนัน้
ในทางตรงกันข้ ามถ้ าเห็นว่าบุคคลมีบคุ ลิกไม่ตรงกับประโยคหรื อข้ อความที่กาหนดไว้ ก็จะใส่เครื่ องหมายใน
ช่องคาตอบ “ไม่ใช่” ตอบคาถามเช่นนี ้เรื่ อยไปจนครบทุกคาถาม หลังจากนันฝ่
้ ายบุคคลจะนาแบบฟอร์ มที่
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ผู้ ท าการประเมิ น ได้ ตอบค าถามแล้ วนี ไ้ ปคิ ด คะแนน ตามที่ ไ ด้ มี ก ารก าหนดไว้ ก่ อ นหน้ าโดยกลุ่ ม
ผู้ชานาญการและมีประสบการณ์ ในงานนัน้ ซึ่งได้ รับคัดเลือกให้ เป็ นผู้ที่จดั เตรี ยมทาประโยคหรื อข้ อความ
ต่าง ๆ พร้ อมกับการกาหนดคะแนนสาหรับแต่ละประโยคหรื อข้ อความด้ วย ด้ วยวิธีนี ้ผู้ที่ตอบคาถามจะไม่มี
โอกาสได้ ร้ ูว่าคะแนนที่กาหนดไว้ ในแต่ละรายการที่เป็ นประโยคหรื อข้ อความนันมี
้ คา่ เป็ นอย่างไร จึงช่วยลด
ภาระในการตัดสิ นใจตอบคาถามได้ ม าก เพราะสิ่งที่จะต้ องตอบจะมีเพี ยงว่า “ใช่” หรื อ “ไม่ใช่” เท่านัน้
ตัวอย่างของการประเมินแบบตรวจรายการ ดังภาพที่ 6.4 ถ้ าจะดูจากภาพที่ 6.4 มีข้อน่าสังเกตด้ วยว่าข้ อ 1
และ 3 เป็ นข้ อที่ใช้ สาหรับตรวจสอบซึง่ กันและกัน ถ้ าตอบข้ อ 1 ว่า “ใช่” ข้ อ 3 ก็จะต้ องตอบว่า “ใช่” ด้ วย

1.
2.
3.
4.
5.

มีระเบียบวินยั ดี
มีมนุษยสัมพันธ์ดี
ปฏิบตั ติ ามคาสัง่ โดยเคร่งครัด
มีประสิทธิภาพในการทางาน
มีความเป็ นผู้นา

ใช่
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................

ไม่ ใช่
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................

ภาพที่ 6.4 ตัวอย่ างวิธีการประเมินแบบถ่ วงนา้ หนักรายการ
2.2 วิ ธี ก ารประเมิ น แบบบั งคั บ เลื อ ก (Forced Choice) วิ ธี ก ารนี ช้ ่วยลดความล าเอี ย งในการ
ประเมินโดยการบังคับให้ ผ้ ทู าการประเมินเลือกเฉพาะจากกลุ่มข้ อความที่ระบุไว้ ให้ เลือกเกี่ยวกับตัวผู้ถูก
ประเมิน กลุ่มข้ อความนี ้โดยปกติจ ะประกอบด้ วยคาอธิบายหรื อประโยค 4 ประโยค ซึ่ง 2 ประโยคจะเป็ น
คาอธิบายในคุณลักษณะที่ดี และอีก 2 ประโยคจะอธิบายในคุณลักษณะที่ไม่ดี จากกลุ่มข้ อความนี ้ผู้ทา
การประเมินจะเลือกตอบ 2 ประโยค ประโยคหนึ่งที่เลือกออกมานี ้จะมีคณ
ุ ลักษณะตรงกับผู้ถูกเลือกมาก
ที่สดุ และอีกประโยคหนึ่งที่เลือกออกมาจะมีคณ
ุ ลักษณะที่ไม่ตรงกับผู้ถูกเลือกที่สดุ แล้ วทาเครื่ องหมายไว้
ในช่องคาตอบตามที่เลือก ตัวอย่างกลุ่มข้ อความตามวิธีประเมิ นแบบบังคับเลือก ซึ่งใช้ ในการประเมิ น
ประสิทธิภาพของนายทหาร ปรากฏดังภาพที่ 6.5
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1. มีระเบียบวินยั ไม่เคยทาอะไรข้ ามขันตอน
้
2. มี ค วามรู้ เกี่ ย วกั บ ความสามารถและข้ อจ ากั ด ของ
ผู้ใต้ บงั คับบัญชา
3. มีประสิทธิภาพในการทางานต่า
4. เสียงพูดอยูใ่ นระดับค่อย




ภาพที่ 6.5 ตัวอย่ างวิธีการประเมินแบบบังคับเลือก
จากภาพที่ 6.5 จะเห็ น ได้ ว่ า มี 2 ประโยค (ประโยคที่ 1 และ 2) ซึ่ ง อธิ บ ายตัว บุ ค คลในแง่
คุณลักษณะที่ดี ส่วนอีก 2 ประโยค (ประโยคที่ 3 และ 4) จะอธิบายตัวบุคคลในคุณลักษณะที่ไม่ดี ในการ
ให้ คะแนนนันในด้
้ านคุณลักษณะที่ดีจะมีประโยคเดียวเท่านันที
้ ่จะได้ รับการให้ คะแนนเป็ นบวก ในกรณีนี ้คือ
ประโยค 2 ส่วนอีกประโยคหนึ่งนันถ้
้ าผู้ประเมินได้ ทาเครื่ องหมายไว้ ก็จะไม่ได้ รับการให้ คะแนน ในทานอง
เดียวกันในด้ านคุณลักษณะที่ไม่ดีก็จะมีประโยคเดียวที่จะได้ รับการให้ คะแนนเป็ นลบ ในกรณีนี ้คือประโยค
3 ส่วนอีกประโยคหนึ่งนันจะไม่
้
ได้ รับการให้ คะแนน ประโยคที่ไม่ได้ รับการให้ คะแนนในกรณี ตวั อย่างนี ้คือ
ประโยค 1 และ 4 เพราะความสัมพันธ์โดยตรงกับประสิทธิภาพของผู้ถกู ประเมินน้ อยกว่า ประโยค 2 และ 3
ด้ วยการประเมิ นตามวิธี นีผ้ ้ ูประเมิ น จะไม่ทราบว่าประโยคไหนจะได้ รับ การให้ คะแนนหรื อไม่ได้ ดังนัน้
โดยนัยแห่งทฤษฎีการประเมินตามวิธีนี ้จะช่วยป้องกันการเล่นพรรคพวก เพราะฝ่ ายงานบุคคลจะเป็ นผู้รวม
คะแนน และรู้คะแนนคนเดียวเท่านัน้ แต่ในทางปฏิบตั ิได้ เคยมีผ้ ปู ระเมินซึ่งรู้วิธีที่จะนาเอาระบบพรรคพวก
มาใช้ กับวิธีการประเมินแบบนี ้ได้ เช่น เมื่อต้ องการจะประเมิน นาย ก. ซึ่งมีผลการปฏิบตั ิงานอยู่ในเกณฑ์
เฉลี่ ย ให้ ไ ด้ รับ การเลื่ อ นขัน้ เงิ น เดื อ นก็ จ ะท าการประเมิ น โดยยึด คุณ ลัก ษณ ะของนาย ข. ซึ่ ง มี ผ ลการ
ปฏิบตั ิงานอยู่ในเกณฑ์ดีมากเป็ นเกณฑ์ ดังนี ้ นาย ก. ก็จะได้ รับคะแนนอยู่ในระดับสูง แม้ ผ้ ทู าการประเมิน
จะไม่ทราบคะแนนในแต่ละประโยคของกลุ่มข้ อความที่ถูกบังคับให้ เลือกก็สามารถทาได้ สาหรับข้ อจากัด
ของวิธีการประเมินแบบนี ้ก็คือ ความยุง่ ยากในการพัฒนาแบบฟอร์ มและค่าใช้ จา่ ยจานวนมากที่จะต้ องเสีย
ในการจัดเตรี ยมคาอธิ บายข้ อความที่จะใช้ เป็ นคาถามให้ เหมาะสมกับงานประเภทต่าง ๆ ดังนัน้ การใช้
วิธีการประเมินแบบนี ้จึงนิยมใช้ กนั ในการประเมินบุคลากรระดับต่าหรื อสูงกว่าเล็กน้ อย เพราะจะสามารถ
สร้ างแบบฟอร์ มที่เป็ นมาตรฐานเพื่อใช้ สาหรับประเมินงานต่าง ๆ ในระบบนี ้ได้
1. วิธีการประเมินแบบเน้ นเหตุการณ์
วิธีการประเมินแบบเน้ นเหตุการณ์ วิกฤต (Critical Incident) ได้ รับการพัฒ นาขึน้ เมื่อไม่ช้านานมานี ้
เพื่ อแก้ ปัญ หาเกี่ ยวกับการนาผลการประเมิ นไปถกเถี ยงและพิจ ารณาร่ วมกับ ผู้ใต้ บังคับบัญ ชา เพราะ
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ผู้ใต้ บงั คับบัญชามักจะไม่คอ่ ยยอมรับในวิจารณญาณของผู้บงั คับบัญชาซึ่งเป็ นผู้ประเมิน โดยเฉพาะเมื่อ
ผลการประเมินนันออกมาในทางลบ
้
ซึ่งทาให้ ผ้ บู งั คับบัญชาซึ่งเป็ นผู้ประเมินเกิดความกังวลใจที่จะต้ องเป็ น
ผู้นาผลไปถกเถียงหรื อแจ้ งให้ ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชาทราบเพื่อทาการปรับปรุงในแนวทางที่ถกู ต้ อง จุดสาคัญของ
วิ ธี ก ารนี ก้ ็ คื อ จะให้ ข้ อมู ล เกี่ ย วกั บ เหตุ ก ารณ์ วิ ก ฤตที่ เกิ ด ขึ น้ จริ ง ๆ เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง านของ
ผู้ใต้ บงั คับบัญชา เพื่อเป็ นหลักฐานในการถกเถียงหรื อพูดคุยกับผู้ใต้ บงั คับบัญชาได้ ดีขึ ้น
วิธีการก็คือ หัวหน้ างานผู้ทาการประเมิ นจะจดบันทึกเหตุการณ์ สาคัญ ๆ เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงาน
ของผู้ใต้ บงั คับบัญชาแต่ละคนเป็ นหลักฐานไว้ เหตุการณ์สาคัญที่จะทาการบันทึกไว้ ก็คือ พฤติกรรมในการ
ทางานของแต่ละบุคคลที่จะเป็ นผลทาให้ งานที่ทาอยู่ประสบความสาเร็จหรื อล้ มเหลว หัวหน้ างานจะบันทึก
เหตุการณ์สาคัญซึง่ โดยทัว่ ไปเป็ นเชิงลบไว้ เป็ นระยะๆ ดังภาพที่ 6.6
วันที่ 21 มกราคม นาย ก. ซึ่งเป็ นพนักงานส่งสินค้ า ไม่สามารถนาส่งสินค้ าได้ ทันเวลาที่ ลูกค้ า
ต้ องการ
วันที่ 31 พฤษภาคม นาย ก. นาเช็คจ่ายเงินจากลูกค้ ามาส่งให้ ฝ่ายบัญชีช้าไป 3 วัน
วันที่ 30 กันยายน นาย ก. ไม่ได้ ไปพบลูกค้ าตามที่นดั ไว้
ภาพที่ 6.6 ตัวอย่ างวิธีการประเมินแบบเน้ นเหตุการณ์ วิกฤต
จากภาพที่ 6.6 สามารถที่จะอ้ างเหตุผลที่ประเมินการปฏิบตั งิ านของนาย ก. ว่า “เชื่อถือไม่ได้ ” โดย
ใช้ พฤติกรรมที่เกิดขึ ้นจริ ง ๆ ที่ได้ รวบรวมเป็ นหลักฐานไว้ มาอ้ าง โดยไม่ต้องเสียเวลาถกเถียงเกี่ ยวกับวิจาร
ญาณของตนเอง
ข้ อดี
(1) หัวหน้ างานมีหลักฐานที่เป็ นจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ถกู ประเมินมาอ้ าง
(2) เป็ นการวิจารณ์ผลการปฏิบตั งิ านจริง ๆ ไม่ใช่วิจารณ์ที่บคุ ลิกภาพส่วนตัวของผู้ถกู ประเมิน
(3) ผู้ถกู ประเมินได้ รับทราบว่ามาตรฐานของงานคืออะไร จากการได้ ถกเถียงพูดคุยกัน
ข้ อจากัด
(1) หัวหน้ างานจะต้ องทาการบันทึกเหตุการณ์สาคัญ ๆ อย่างสม่าเสมอ เช่น ทุกวันหรื ออย่างน้ อย
ทุกอาทิตย์ ทาให้ เป็ นภาระมากโดยเฉพาะต้ องเฝ้าสังเกตพฤติกรรมของบุคคลหลายคน
(2) การให้ ข้อมูลย้ อนกลับกับบุคคลผู้ถูกประเมินอาจจะช้ าไป ทาให้ งานขาดประสิทธิภาพเพราะ
หัวหน้ างานต้ องรอจนถึงเวลาที่จะทาการประเมินจึงจะมีโอกาสได้ แจ้ งให้ บคุ คลนัน้ ๆ ทราบเพื่อการปรับปรุง
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2.

วิธีการประเมินแบบเน้ นพฤติกรรมสาคัญ
วิธีการประเมินแบบเน้ นพฤติกรรมสาคัญ (Behaviorally Anchored Rating Scales หรื อ BARS)
เป็ นวิธีการประเมินการปฏิบตั ิงาน ซึ่งได้ รับการพัฒนาขึ ้นในปี 1963 เพื่อแก้ ไขข้ อบกพร่องบางประการของ
วิธีการประเมิ นแบบกราฟ ในวิธีการแบบ BARS นี ้ ผู้ที่มี ความรู้ เกี่ ยวกับงานเป็ นอย่างดีจ านวนหนึ่ง ซึ่ง
อาจจะเป็ นผู้เคยปฏิบตั ิงานเองและหรื อหัวหน้ างานจะเขียนข้ อความหรื อคาบรรยายเกี่ ยวกับพฤติกรรม
สาคัญ ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับงาน ซึ่งจะแสดงให้ เห็นทังการปฏิ
้
บตั ิงานที่ดีและไม่ดี หลังจากนันผู
้ ้ เชี่ยวชาญฝ่ าย
บุคคลจะน าคาบรรยายเกี่ ยวกับ พฤติกรรมที่ ส าคัญ ๆ ดัง กล่าวเหล่านี ม้ าจัด เป็ น กลุ่ม หรื อเป็ น ประเภท
ประมาณ 5-10 ประเภท เช่น อาจจัดแยกประเภทของพฤติกรรมการปฏิบตั ิงานที่สาคัญ ๆ เป็ น 5 ประเภท
คือ
(1) ความรอบรู้และวิจารณญาณ
(2) ทักษะด้ านมนุษยสัมพันธ์
(3) ทักษะด้ านการปฏิบตั งิ าน
(4) ความสามารถด้ านผู้นา
(5) ความรับผิดชอบที่มีตอ่ งาน
หลังจากจัดแยกประเภทแล้ ว จะมีกลุ่มบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งซึง่ เป็ นผู้ค้ นุ เคยกับงานนี ้เป็ นอย่างดี เป็ น
ผู้ทาการจัดพฤติกรรมสาคัญ ต่าง ๆ ซึ่ งได้ จัดไว้ แล้ วโดยผู้เชี่ยวชาญงานบุคคลตามที่กล่าวข้ างต้ นเพื่อให้
เหมาะสมและสอดคล้ องกัน มากยิ่ ง ขึ น้ และบุ ค คลกลุ่ม เดี ย วกัน นี จ้ ะเป็ นผู้ที่ ก าหนดคะแนนส าหรั บ
พฤติกรรมต่าง ๆ ในแต่ละประเภท โดยแบ่งคะแนนตังแต่
้ 1-9 ออกเป็ นระดับต่าง ๆ ที่สะท้ อนถึงระดับการ
ปฏิบตั ิงานว่าอยู่ในเกณฑ์ไม่ดีหรื อต่า อยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยและอยู่ในเกณฑ์ดีหรื อสูง ดังภาพที่ 6.7 ซึ่งแสดง
ตัวอย่างของวิธีการประเมินแบบ BARS เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับความรอบรู้ และวิจารณญาณแต่เพียงส่วน
เดียวของพัสดีเรื อนจา
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ความรอบรู้และวิจารณญาณ
คะแนนสูง
(7 – 9)

คะแนนเฉลี่ย
(4 – 6)

คะแนนต่า
(1 – 3)

98-

 รู้จกั นาวิธีการที่เหมาะสมมาใช้ แก้ ปัญหาในภาวะฉุกเฉิน
 พยายามที่ จ ะด าเนิ น มาตรการป้ อ งกั น ก่ อ นที่ จ ะเกิ ด เหตุก ารณ์
ฉุกเฉิน

76-

 ให้ ความยุตธิ รรมกับผู้ได้ รับโทษโดยเสมอภาค
 ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบที่ใช้ บงั คับอยู่

54321-

 ไม่ร้ ูจกั ปรับวิธีการแก้ ปัญหานอกเหนือจากที่ได้ กาหนดไว้
 ไม่สามารถปรับตัวได้ กบั การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว
 หลีกเลี่ยงภาระหน้ าที่ที่ตนรับผิดชอบ
 มีการปฏิบตั งิ านเชื่องช้ าในภาวะฉุกเฉิน
 ไม่รายงานเหตุการณ์ หรื อการเบี่ยงเบนที่สาคัญที่เกิดขึ ้นต่อหั วหน้ า
งาน

ภาพที่ 6.7 ตัวอย่ างวิธีการประเมินแบบ BARS
ข้ อดี
(1) มีความถูกต้ องสูง เนื่องจากกลุ่มบุคคลผู้ที่ร้ ูจกั และคุ้นเคยกับงานนันเป็
้ นอย่างดีเป็ นผู้กาหนด
เหตุการณ์สาคัญ ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับงานจริง ๆ และเป็ นผู้กาหนดคะแนนที่เหมาะสมสาหรับพฤติกรรมต่าง ๆ
(2) เป็ นที่ยอมรับโดยผู้ทาการประเมิน เพราะได้ เข้ ามามีส่วนร่วมกับการกาหนดตามข้ อ (1)ตังแต่
้
ต้ น ด้ วย
(3) ใช้ เป็ นข้ อมูลย้ อนกลับ การใช้ เหตุการณ์ ส าคัญ ๆ มาเป็ น เครื่ องมื อในการประเมิ นนัน้ เป็ น
ประโยชน์ในแง่ที่สามารถใช้ เป็ นข้ อมูลย้ อนกลับแก่ผ้ ถู กู ประเมินได้ อย่างชัดแจ้ ง
(4) ประเภทของคาบรรยายที่นามาใช้ ประเมินจะเป็ นอิสระต่อกัน การที่ได้ มีการจัดกลุ่มของคา
บรรยายเป็ นประเภท ๆ ทาให้ แต่ล ะประเภทของคาบรรยายมี ความเป็ นอิสระจากกัน กล่าวคือ ช่วยลด
แนวโน้ มซึ่งผู้ทาการประเมินการปฏิบตั งิ านของผู้ถกู ประเมินในประเภทหนึง่ สูงและประเภทอื่น ๆ สูงตามกัน
ไปด้ วย
(5) มาตรฐานที่ชดั เจน การใช้ เหตุการณ์สาคัญ ๆ มาแสดงเพื่อให้ ทราบว่าพฤติกรรมไหนควรจะจัด
อยูใ่ นระดับคะแนนที่ต่าหรื อสูง ทาให้ เห็นมาตรฐานที่ชดั เจน
ข้ อจากัด
(1) สิน้ เปลื องเวลาและค่าใช้ จ่ายสูง เนื่ องจากต้ องดาเนินการตามขัน้ ตอนต่าง ๆ ดังที่ กล่าวไว้
ข้ างต้ น เพื่อที่จะกาหนดพฤติกรรมต่าง ๆ และกาหนดระดับคะแนนไว้ สาหรับลักษณะงานแต่ละงาน
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(2) การกาหนดพฤติกรรมในวิธีนี ้ เป็ นการกาหนดพฤติกรรมที่คาดหวัง ไม่ใช่พฤติกรรมที่เกิดขึน้
จริง ๆ ดังนันผู
้ ้ ถกู ประเมินอาจจะปฏิเสธว่าไม่ได้ เป็ นดังที่ผ้ ทู าการประเมินว่าไว้ ก็ได้
(3) วิธีนี ้เน้ นการประเมินที่วิธีการไม่ใช่ผลงาน ดังนันอาจจะท
้
าให้ ผ้ บู งั คับบัญชาไปเน้ นให้ คะแนน
พฤติกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับวิธีการทางานมากจนลืมถึงผลที่จะได้ รับจริง
3. วิธีการประเมินการปฏิบัตงิ านแบบ BOS
วิธีการประเมินการปฏิบตั ิงานแบบ BOS (Behavioral Observation Scale) เป็ นวิธีการประเมินซึ่ง
ได้ รับการพัฒ นาขึน้ โดย Latham และกลุ่มเพื่อน การประเมินในวิธีนี ้จะคล้ ายกับวิธีแบบ BARS คือ จะมี
การกาหนดเหตุการณ์วิกฤตขึ ้นเพื่อใช้ ระบบพฤติกรรมของผู้ถูกประเมินในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับขอบเขตของ
งานที่ทา ข้ อแตกต่างที่สาคัญของวิธี BOS ซึ่งมีความต่างไปจากวิธีแบบ BARS ก็คือ แทนที่จะพยายามระบุ
ถึงพฤติกรรมของผู้ถูกประเมินในระหว่างช่วงการประเมินแต่จะใช้ การระบุความถี่ของพฤติกรรมของผู้ถูก
ประเมินแทนตามพฤติกรรมที่ BOS กาหนดขึ ้นซึ่งถื อเป็ นพฤติกรรมที่วิกฤต ตัวอย่างของวิธีการประเมิ น
แบบ BOS ปรากฏดังภาพที่ 6.8
ความถูกต้ องของการจัดทารายงานต้ นทุนของโครงการ XYZ
ไม่ถกู ต้ อง
1
2
3
4
5
เกือบทุกครัง้
การปฏิบัตเิ กี่ยวกับการประหยัดค่ าพลังงานในการบริหารโครงการ XYZ
ไม่ถือปฏิบตั ิ
1
2
3
4
5
เกือบทุกครัง้
การจัดเวลาในการให้ คาปรึกษากับทีมงานโครงการเมื่อเกิดความจาเป็ น
ไม่มีเวลา
1
2
3
4
5
เกือบทุกครัง้
การกาหนดตารางเวลาการปฏิบัตงิ านของโครงการที่ยุตธิ รรมและเท่ าเทียม
ไม่มีการกาหนด
1
2
3
4
5
เกือบทุกครัง้

ถูกต้ อง
เกือบทุกครัง้
ถือปฏิบตั ิ
เกือบทุกครัง้
จัดเวลาไว้
เกือบทุกครัง้
มีการกาหนด
เกือบทุกครัง้

ภาพที่ 6.8 วิธีการประเมินแบบ BOS
จากภาพจะเห็ น ว่า มี ก ารก าหนดพฤติกรรมวิก ฤตไว้ 4 ข้ อ เพื่ อ ใช้ ในการประเมิ น ผู้ถูก ประเมิ น
โดยเฉพาะ ภาพตัวอย่างจะเป็ นส่วนหนึ่งของแบบฟอร์ ม BOS ซึ่งใช้ ในการประเมิ นการปฏิ บัติงานของ
หัวหน้ างานในโรงงานผลิ ต โดยทั่วไปในแบบฟอร์ ม ประเมิ นแบบ BOS จะปรากฏพฤติกรรมที่ ใช้ ในการ
ประเมินประมาณ 25 หัวข้ อ แต่ละข้ อมีคะแนนสูงสุด(5) และต่าสุด(1) คะแนนตามลาดับ คะแนนสูงสุดจะ
อยู่ที่ 125 และต่าสุดที่ 25 คะแนน ผู้ถกู ประเมินที่ได้ รับคะแนนสูงกว่า 115 ถือว่ามีผลการปฏิบตั งิ านดีเยี่ยม
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ส่วนผู้ที่ได้ รับคะแนนในระดับ 25 ถึง 34 คะแนน ถือว่าการปฏิบตั ิงานแย่มาก การกาหนดชันคะแนนซึ
้
่งถือ
ว่าดีหรื อแย่มากอาจจะแตกต่างกันไปแล้ วแต่เงื่อนไขของงานในองค์การแต่ละแห่ง อย่างไรก็ดีวิธีการแบบ
BOS ซึ่งถือว่าเป็ นวิธีที่พฒ
ั นาขึ ้นใช้ แทนวิธีแบบกราฟ ซึ่งไม่สามารถพิสจู น์ให้ เห็นชัดเจนและยอมรับกันใน
วงกว้ างได้ ทังยั
้ งมีข้อจากัดที่ต้องใช้ ระยะเวลาและค่าใช้ จ่ายในการพัฒนาค่อนข้ างมากเพื่อที่จะสามารถนา
วิธีการนี ้ไปใช้ ปฏิบตั จิ ริง
4. วิธีการประเมินแบบเขียนรายงาน
วิธีการประเมินแบบเขียนรายงาน (Essay Appraisal)นี ้เป็ นวิธีแบบง่าย ๆ ซึ่งผู้ทาการประเมินจะเขียน
รายงานคาบรรยายที่เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานของผู้ ใต้ บงั คับบัญชาแต่ละคน ในแง่ของจุดแข็ง จุดอ่อน และ
โอกาสในการพัฒนาในอนาคต ฯลฯ การประเมินการปฏิบตั ิงานโดยวิธีเขียนคาบรรยายใช้ กันมากในงาน
ระดับ ที่ เป็ น วิช าชี พ และงานระดับ บริ ห าร สมมติ ฐ านของการประเมิ น ตามวิ ธี นี ้ คื อ การประเมิ น การ
ปฏิบตั ิงาน ไม่ว่าจะเป็ นด้ วยวาจา หรื อ ลายลักษณ์ อกั ษรโดยผู้ประเมินที่ร้ ู จักผู้ถูกประเมินเป็ นอย่างดีจะ
ให้ ผลเหมือนหรื อเท่ากับการประเมินด้ วยวิธีที่เป็ นทางการและสลับซับซ้ อนที่ใช้ กนั อยู่
ข้ อดี
(1) หัวหน้ างานได้ รับความเป็ นอิสระในการเขียนคาบรรยายตามที่ตนคิดเห็นได้ เต็มที่
(2) ไม่ ต้ องใช้ แบบฟอร์ ม ที่ ซั บ ซ้ อนหรื อ การฝึ กอบรมแบบเข้ ม เพื่ อ ท าการประเมิ น อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
(3) ให้ ข้อ มูล ที่ เฉพาะเจาะจงและต่อ การใช้ เป็ น ข้ อมูลป้อ นกลับ และต่อ ความเข้ าใจของผู้ถูก
ประเมิน
ข้ อจากัด
(1) ความยาวและเนื อ้ หาของข้ อความบรรยายที่ หัวหน้ างานเขี ยนประเมิ นการปฏิ บัติงานของ
ผู้ใต้ บงั คับบัญชาอาจจะแตกต่างกันมากจนไม่สามารถจะนาผลมาเปรี ยบเทียบกันได้
(2) ในการเขียนคาบรรยายนัน้ ถ้ าผู้ทาการประเมินไม่ถนัดทางด้ านการใช้ ภาษาหรื อถ้ อยคาแล้ ว
อาจจะเกิดข้ อผิดพลาดได้ ง่ายในการตีความ
(3) หัวหน้ างานผู้ทาการประเมินจะต้ องมีเวลามาก เพื่อการสังเกตและวิเคราะห์ รวมทังการเขี
้
ยน
คาบรรยายพฤติกรรมที่พบเห็นได้ ถกู ต้ อง
(4) เป็ นการให้ ข้อมูลเชิงคุณ ภาพ ทาให้ ยากต่อการเปรี ยบเทียบผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
หลายคนได้ อย่างชัดเจน
ประเด็นวิเคราะห์
กิจกรรม 6.2.1
วิธีการประเมินที่ง่ายต่อการทาความเข้ าใจและเป็ นที่นิยมแพร่หลายอย่างกว้ างขวางคือวิธีใด
ให้ เหตุผลประกอบ
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เรื่องที่ 6.2.2
วิธีการประเมินแบบเปรียบเทียบบุคคลกับบุคคล
วิธีการประเมินแบบเปรี ยบเทียบบุคคลกับบุคคล (Employee Comparison) เป็ นวิธีการประเมินที่
ใช้ การเปรี ยบเที ยบผลการปฏิ บัติงานของบุคลากรหลายคนที่ ทางานอยู่ในที่ ต่าง ๆ กัน ซึ่งไม่อาจจะใช้
วิธีการประเมินแบบกราฟมาประเมินได้ เพราะปัจจัยที่เกี่ยวข้ องกับงานจะแตกต่างกัน ดังนันจึ
้ งต้ องมีวิธีการ
ประเมินที่สามารถเปรี ยบเทียบความแตกต่างนี ้ได้ วิธีการประเมินแบบเปรี ยบเทียบบุคคลอาจแบ่งออกได้ 3
วิธี คือ
1. วิธีเรียงลาดับ
ในวิธีการเรี ยงล าดับ (Ranking Method)นี ้ โดยทั่วไปผู้ทาการประเมิ นจะประเมินการปฏิบัติงาน
ของผู้ถูก ประเมิ นโดยใช้ เกณฑ์ ที่ มี ลัก ษณะรวม ๆ เช่น ใช้ เกณฑ์ “คุณ ค่าของบุคคล” ในแง่ข องผลการ
ปฏิบตั ิงานและในแง่ของคุณ ค่าต่อองค์การ มาเป็ นเกณฑ์ในการเปรี ยบเทียบ วิธีการอาจเป็ นแบบง่าย ๆ
โดยให้ ผ้ ูท าการประเมิ นเรี ยงล าดับ ตัง้ แต่บุค คลที่ ดี ที่ สุด ลงไปเรื่ อยจนถึง บุคคลที่ ต่าที่ สุดหรื อ ใช้ วิธี ก าร
เรี ย งล าดับ แบบ “alternative ranking” ซึ่ง ผู้ท าการประเมิ น จะคัด เลื อ กผู้ที่ มี ผ ลงานดี ที่ สุด และต่ าที่ สุด
ออกมาก่อน หลังจากนันจะเลื
้
อกผู้ที่ดีเป็ นลาดับรองลงมา และต่าเป็ นลาดับสูงขึ ้นมา สลับกันเรื่ อยไปเป็ น
ล าดับ จนถึ ง ตรงกลาง วิ ธี ก ารโดยละเอี ย ดก็ คื อ ผู้ท าการประเมิ น จะเขี ย นรายชื่ อ ผู้ถูก ประเมิ น ไว้ บ น
แผ่นกระดาษเปล่าทางด้ านซ้ ายโดยไม่ต้องเรี ยงลาดับ หลังจากนันก็
้ เลือกรายชื่อผู้ที่มีผลงานดีที่สดุ โดยขีด
เส้ นใต้ ชื่อบุคคลที่เลือกในรายชื่อนันออก
้
และเขียนชื่อไว้ ในตอนบนทางด้ านขวาของกระดาษ ต่อไปจะเลือก
ผู้ที่ มี ผ ลงานต่ า ที่ สุด ขี ด เส้ นใต้ ชื่ อ บุ ค คลในรายชื่ อ อก แล้ วเขี ย นชื่ อ ไว้ ในตอนล่ า งทางด้ า นขวาของ
แผ่นกระดาษ ต่อไปเลือกรายชื่อผู้ที่มีผลงานดีที่สดุ และต่า ที่สดุ จากรายชื่อที่เหลืออยู่ ขีดเส้ นใต้ ชื่อที่เลือกใน
รายชื่อนันออกแล้
้
วเขียนชื่ อบุคคลที่ดีที่สดุ ที่ได้ รับเลือกครัง้ ใหม่ไว้ ใต้ ชื่อบุคคลที่ดีที่สดุ ที่ได้ รับเลือกครัง้ แรก
สาหรับบุคคลที่ต่าที่สดุ ให้ เขียนชื่อไว้ เหนือชื่อบุคคลที่ต่าที่สดุ ที่ได้ รับเลือกครัง้ แรก ทาเช่นนี ้เรื่ อยไปจนหมด
ชื่อในรายชื่อที่เขียนไว้ ทางด้ านซ้ าย ดังภาพที่ 6.9
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รายชื่อ
นาย ก
นาย ข
นาย ค
นาย ง
นาย จ
นาย ฉ
นาย ช

นาย จ
ดีที่สดุ
นาย ข
ดีที่สดุ รองจากนาย จ
นาย ง
ดีที่สดุ รองจากนาย ข
นาย ช
ต่าที่สดุ ถัดจากนาย ค
นาย ฉ
ต่าที่สดุ ถัดจากนาย ค
นาย ค
ต่าที่สดุ

ภาพที่ 6.9 ตัวอย่ างวิธีการประเมินวิธีเรียงลาดับ
2. วิธีการจับคู่เปรี ยบเทียบ
วิธี ก ารจับ คู่เปรี ย บเที ย บ(Paired Comparison Method)เป็ น วิ ธี ก ารที่ ช่ว ยให้ วิ ธี ก ารจัด ล าดับ มี
ประสิ ทธิ ภ าพเพิ่ ม ขึน้ ในแง่ของความสะดวกและถูกต้ อง วิธี การคือ ผู้ท าการประเมิ น เขี ยนรายชื่ อผู้ถูก
ประเมินไว้ ในแผ่นกระดาษเปล่าทางด้ านซ้ าย เช่น ถ้ ามี 5 คนชื่อ “A” “B” “C” “D” และ “E” ให้ เขียนรายชื่อ
ทัง้ 5 ไว้ ดัง ภาพที่ 6.10 หลัง จากนัน้ จะท าการเปรี ย บเที ย บกัน ที ล ะคู่ โดยใช้ เกณฑ์ ที่ ก าหนดขึ น้ เช่ น
“คุณภาพของงาน” หรื อ “ความเป็ นที่เชื่อถือได้ ” ฯลฯ ในการเปรี ยบเทียบนัน้ นาย A จะถูกเปรี ยบเทียบกับ
นาย B นาย C นาย D และ นาย E (AB, AC, AD, AE) นาย B จะถูกเปรี ยบเทียบกับนาย C นาย D และ
นาย E (BC, BD, BE) นาย C จะถู ก เปรี ย บเที ย บกั บ นาย D และนาย E (CD, CE) และนาย D จะถู ก
เปรี ยบเที ยบกับนาย E (DE) รวมทัง้ หมดจะมี การเปรี ยบเที ยบที ละคู่จ านวน 10 ครัง้ ในการคานวณหา
จานวนครัง้ ที่จะต้ องทาการเปรี ยบเทียบกันทีละคู่ กรณีที่มีบคุ คลเป็ นจานวนมาก อาจจะต้ องใช้ สตู ร ดังนี ้
จานวนครัง้ ของการเปรี ยบเทียบ

=

N ( N  1)
2

โดย N คือจ านวนบุคคลทัง้ หมดที่ จ ะต้ องทาการเปรี ยบเที ยบ ในกรณี ของตัวอย่างที่ กล่าวถึง มี
บุคคล 5 คน ที่จะต้ องเปรี ยบเทียบ ถ้ านามาแทนค้ าในสูตรก็จะหาจานวนครัง้ ที่จะต้ องเปรี ยบเทียบได้ ดงั นี ้
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จานวนครัง้ ของการเปรี ยบเทียบ

5(5  1)
2

=

=
10 ครัง้
ในการเปรี ยบเทียบกันเป็ นคู่ ๆ นัน้ ถ้ าบุคคลหนึ่งดีกว่าอีกบุคคลหนึ่งให้ ขีดเครื่ องหมาย () ข้ าง
ชื่อของบุคคลที่ดีกว่าไว้ ทางด้ านขวา ดังตัวอย่างในภาพที่ 6.10
วิธีการ
เปรี ยบเทียบ A กับ B ได้ ผล
A
ดีกว่า
เปรี ยบเทียบ A กับ C ได้ ผล
A
ดีกว่า
เปรี ยบเทียบ A กับ D ได้ ผล
D
ดีกว่า
เปรี ยบเทียบ A กับ E ได้ ผล
A
ดีกว่า
เปรี ยบเทียบ B กับ C ได้ ผล
B
ดีกว่า
เปรี ยบเทียบ B กับ D ได้ ผล
D
ดีกว่า
เปรี ยบเทียบ B กับ E ได้ ผล
E
ดีกว่า
เปรี ยบเทียบ C กับ D ได้ ผล
D
ดีกว่า
เปรี ยบเทียบ C กับ E ได้ ผล
E
ดีกว่า
เปรี ยบเทียบ D กับ E ได้ ผล
D
ดีกว่า

รายชื่อ
นาย A
นาย B
นาย C
นาย D
นาย E


















ภาพที่ 6.10 ตัวอย่ างวิธีการประเมินแบบจับคู่เปรี ยบเทียบ
จากภาพที่ 6.10 การจัดลาดับผู้ที่ดีที่สุดจนถึงแย่ที่สดุ ทาได้ โดยการดูที่เครื่ องหมาย () ผู้ที่ได้ รับ
เครื่ องหมายมากที่สดุ คือผู้ที่ดีที่สดุ ผู้ที่ไม่ได้ รับเครื่ องหมายเลยคือผู้ที่แย่ที่สดุ ซึง่ ปรากฏผลดังนี ้
ลาดับที่ 1 นาย D
ลาดับที่ 2 นาย A
ลาดับที่ 3 นาย E
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ลาดับที่ 4 นาย B
ลาดับที่ 5 นาย C
3. วิธีการกระจายเป็ นกลุ่ม
วิ ธี ก ารกระจายเป็ นกลุ่ม (Forced Distribution)มี ลัก ษณะเช่ น เดี ย วกั บ การให้ เกรดตามเส้ น โค้ ง
(Grading on a Curve)ที่เป็ นที่ร้ ูจกั กันดี วิธีการคือ ผู้ทาการประเมินจะจัดลาดับผู้ถกู ประเมินแยกเป็ นกลุ่ม
แทนที่ จะจัดลาดับตามคะแนนที่ได้ รับดังเช่น 2 วิธีแรกที่กล่าวถึง การจัดกลุ่มของผู้ถูกประเมินจะจัดแยก
ตามหลั ก ของวิ ช าสถิ ติ เ กี่ ย วกั บ การกระจายแบบปกติ (normal distribution) กล่ า วคื อ จ านวน 10
เปอร์ เซ็นต์ ของผู้ถกู ประเมินจะถูกจัดไว้ ในกลุ่มผู้ที่ความสามรถสูงสุด จานวน 20 เปอร์ เซ็นต์ จะถูกจัดไว้ ใน
กลุม่ มีความสามารถสูงรองมา จานวน 40 เปอร์ เซ็นต์ จะถูกจัดไว้ ในกลุ่มเฉลี่ย จานวน 20 เปอร์ เซ็นต์ จะถูก
จัดไว้ ในกลุ่มต่ากว่าเกณฑ์เฉลี่ยและจานวนอีก 10 เปอร์ เซ็นต์ จะถูกจัดไว้ ในกลุ่มต่าที่สุด โดยทั่วไปแล้ ว
เกณฑ์ ที่ใช้ ในการประเมิ นตามวิธี นีจ้ ะมี ลักษณะรวม ๆ มากกว่าที่ จ ะแยกย่อยเป็ นปั จ จัยต่าง ๆ วิธีการ
ประเมินตามวิธีนี ้มีข้อดีคือ ช่วยลดความลาเอียงในส่วนของผู้ประเมิน เพราะมีการกาหนดอัตราร้ อยละไว้
สาหรับกลุ่มต่าง ๆ ทาให้ ไม่สามารถประเมินออกนอกกรอบที่วางไว้ ได้ อีกประการหนึ่ง วิธีนี ้สามารถนามา
ปฏิบตั ิได้ ง่าย ผู้ทาการประเมินเพียงแต่เขียนชื่อผู้ถูกประเมินไว้ ในแผ่นกระดาษแผ่นละคน หลังจากนันก็
้
ถามตนเองว่าบุคลากรผู้นนควรจั
ั้
ดอยู่ในกลุ่มใด และจัดวางแผ่นกระดาษนันตามกลุ
้
ม่ ที่เหมาะสม ข้ อจากัด
ของวิธีนีก้ ็ คือ การมี ส มมติฐานที่ ว่า ทุกกลุ่ม เช่น กลุ่ม นักบริ หาร นักวิชาการ และกรรมการ ฯลฯ มี การ
กระจายที่เหมือนกัน ทาให้ เกิดความไม่เป็ นธรรมแก่ผ้ ถู กู ประเมินโดยเฉพาะในกรณีที่ในกลุ่มนัน้ ๆ มีคนอยู่
ไม่กี่คน เพราะจะต้ องมีบางคนที่จะถูกจัดไว้ ในกลุ่มที่ต่ากว่าผู้นนจะมี
ั้
ผลงานในเกณฑ์ดีแต่ไม่เท่าคนอื่น ๆ
ในกลุม่ ลักษณะการกระจายแบบปกติแสดงได้ ดงั ภาพที่ 6.11

10%

20%

40%

20%

10%

ภาพที่ 6.11 ตัวอย่ างการประเมินแบบกระจายเป็ นกลุ่ม
ประเด็นวิเคราะห์
กิจกรรม 6.2.2
จงอธิ บายวิธีการประเมินแบบเปรี ยบเทียบบุคคลกับบุคคลวิธีใดให้ ผลในด้ านความถูกต้ องและ
สะดวกมากที่สดุ
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เรื่องที่ 6.2.3
วิธีการประเมินแบบเน้ นวัตถุประสงค์
วิธีการประเมินแบบเน้ นวัตถุประสงค์(Management By Objective : MBO) เป็ นวิธีการประเมินซึ่ง
กาลังเป็ นที่ นิยมมากในปั จ จุบัน ในวิธี การประเมิ น แบบนี ้ หัวหน้ างานและผู้ใต้ บัง คับ บัญ ชาจะร่ วมกัน
กาหนดเป้าหมาย เป้าหมายที่กาหนดจะมีลักษณะที่ เป็ นตัวเลขชัดเจน มีขอบเขตระยะเวลาในช่วงสัน้ ๆ
และสามารถนามาใช้ เป็ นมาตรฐานในการวัดผลการปฏิบตั ิงานได้ ดังตัวอย่างการกาหนดเป้าหมาย “เพิ่ม
ผลผลิ ต 5 เปอร์ เซ็นต์ ในเวลา 1 ปี ” จากเป้าหมายนีผ้ ้ ูใต้ บังคับบัญ ชาจะทาการวางแผนดาเนินงานโดย
ความร่ วมมื อของหัวหน้ า งานเพื่ อ ให้ บรรลุเป้าหมายที่ ได้ ก าหนดไว้ เมื่ อ สิ น้ ก าหนดเวลาตามที่ ระบุใน
เป้าหมาย หัวหน้ างานก็ จ ะท าการประเมิ น ผลการปฏิ บัติงานโดยใช้ เป้าหมายที่ ร่วมกันกาหนดนัน้ เป็ น
มาตรฐานในการวัดว่าบรรลุตามที่ได้ ตงไว้
ั ้ หรื อไม่ ด้ วยวิธีนีจ้ ะเห็นได้ ว่ามีการวัดผลงานมากกว่า ที่จะวัด
บุคลิกภาพส่วนบุคคลตามที่กากับในวิธีการประเมินแบบดังเดิ
้ ม ตัวอย่างแบบฟอร์ มของการประเมินแบบ
MBO แบบง่าย ๆ ดังแสดงในภาพที่ 6.12
กระบวนการในวิธีการประเมินแบบเน้ นวัตถุประสงค์ มีขนตอนการด
ั้
าเนินการดังนี ้
1. ผู้บังคับบัญ ชาและผู้ใต้ บังคับบัญ ชาจัดการประชุม ร่ วมกันเพื่ อกาหนดงานที่ สาคัญ ๆ ที่ จ ะ
ประเมินและกาหนดวัตถุประสงค์หรื อเป้าหมายจานวนจากัดที่ต้องการบรรลุ
2. ทังสองฝ่
้
ายร่วมกันกาหนดวัตถุประสงค์ที่สามารถทาได้ มีความท้ าทายและมีความชัดเจน
3. ผู้บัง คับ บัญ ชาโดยการหารื อ กับ ผู้ใต้ บังคับ บัญ ชา จะกาหนดเกณฑ์ ห รื อมาตรวัด เพื่ อการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์
4. ทังสองฝ่
้
ายทาความตกลงถึงระยะเวลาที่จะทาการประเมินว่าควรมีระยะห่างเท่าใดมีจานวนกี่
ครัง้ ใน 1 ปี และหากมีความจาเป็ นในการปรับแก้ วตั ถุประสงค์ในขันเริ
้ ่ มแรกก็จะทาในขันนี
้ ้ร่วมกัน ก่อนเข้ า
สูข่ นตอนการประเมิ
ั้
นต่อไป
5. การประเมินโดยผู้บงั คับบัญชาและการประชุมร่ วมเพื่ออภิปรายผลและให้ คาแนะนาปรึกษา
6. การก าหนดวัต ถุป ระสงค์ ส าหรั บ รอบการประเมิ น ต่อ ไป โดยผู้ใต้ บัง คับ บัญ ชาโดยความ
เห็นชอบของผู้บงั คับบัญชา โดยยึดแนวทางของวัตถุประสงค์ที่คาดหวังในอนาคต
7. ความล้ ม เหลวอาจเกิ ดจากการขาดการฝึ กอบรมในการดาเนินการตามขัน้ ตอนต่าง ๆ ของ
กระบวนการบริหารโดยวัตถุประสงค์
8. การใช้ วตั ถุประสงค์เป็ นตัววัดบางครัง้ อาจทาให้ เกิดความท้ อถอยแทนที่จะเป็ นการกระตุ้นจูงใจ
ให้ มีการปฏิบตั งิ านที่ดี
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บริษัท XYZ
ชื่อ
แผนก
ผลการปฏิบตั งิ าน
ดีเยี่ยม 
ดีมาก 
รายละเอียดงาน
ความสาเร็จหลังจากการประเมินครัง้ ที่แล้ ว
เป้าหมาย
ความสนใจด้ านการพัฒนาอาชีพ
จุดแข็งและจุดอ่อนของพนักงาน
การบรรจุทดแทน / จุดหมายของตาแหน่ง

ดี  พอใช้ 

ไม่นา่ พอใจ 

ภาพที่ 6.12 ตัวอย่ างวิธีการประเมินแบบเน้ นวัตถุประสงค์
ข้ อดีและข้ อจากัดของวิธีการประเมินแบบ MBO เปรี ยบเทียบกับวิธีการประเมินแบบเก่า
ข้ อดี
1. มีมาตรฐานที่ชดั เจน ผู้ถูกประเมินรู้ ว่าเป้าหมายที่ตนเป็ นผู้กาหนดร่ วมกับหัวหน้ างานจะถูก
นามาเป็ นมาตรฐานในการวัดว่าตนเองได้ ทาสาเร็จหรื อไม่
2. เน้ นอนาคต การประเมินแบบ MBO เป็ นการเน้ นเป้าหมายในอนาคตผิดกับวิธีแบบเก่าที่เน้ น
อดีต ซึง่ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป้าหมายได้ เมื่อสภาวะเปลี่ยนไป
3. เปลี่ ย นบทบาทของผู้ท าการประเมิ น จากบทบาทของการเป็ น ผู้วิ จ ารณ์ ก ารท างานของ
ผู้ใต้ บงั คับบัญชามาเป็ นบทบาทของผู้คอยชี ้แนะแนวทางให้ กบั ผู้ใต้ บงั คับบัญชา
ข้ อจากัด
1. ผู้ใต้ บงั คับบัญชาและหัวหน้ างานกาหนดเป้าหมายที่ไม่ใช่เป้าหมายร่วม กล่าวคือ ในบางกรณี
ผู้บงั คับบัญชาอาจจะเป็ นผู้กาหนดเป้าหมายเองเพราะผู้ใต้ บงั คับบัญชาขาดความสามารถ หรื อไม่ชอบที่จะ
กาหนดเป้าหมายของตนเอง
2. ทาให้ ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชาเน้ นที่เป้าหมายมากเกินไป กล่าวคือผู้ใต้ บงั คับบัญชาจะเน้ นที่การบรรลุ
เป้าหมายที่ได้ กาหนดไว้ เป็ น “ปริมาณ” อย่างเดียวโดยไม่คานึงถึงด้ านอื่น ๆ ที่จะต้ องทาควบคูไ่ ปด้ วย เช่น
“คุณภาพ”
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3. หัวหน้ างานผู้ทาการประเมินจะต้ องได้ รับการฝึ กอบรมอย่างดี เพื่อที่จะทาการประเมินตามวิธีนี ้
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็ นการสิ ้นเปลืองเวลาและค่าใช้ จา่ ยมาก
4. มีงานเชิงธุรการเพิ่มขึ ้นมาก
5. อาจไปเน้ นที่เป้าหมายระยะสันมากเกิ
้
นไป
6. อาจมีการกาหนดเป้าหมายที่หลากหลายมากจนเกิดความสับสนขึ ้นได้
ประเด็นวิเคราะห์
กิจกรรม 6.2.3
จงอภิปรายและให้ เหตุผลที่ การประเมินตามวิธีเน้ นวัตถุประสงค์จงึ เป็ นที่นิยมแพร่หลาย
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เรื่องที่ 6.2.4
วิธีการประเมินแบบอื่น
1. วิธีการประเมินแบบตรวจสอบเพิ่มเติม
วิธีการประเมินแบบตรวจสอบเพิ่มเติม (Field Review)นี ้จะใช้ เป็ นส่วนเพิ่มของวิธีการประเมินแบบ
อื่น ๆ ไปหรื อในกรณี ที่สงสัยว่าจะมีการลาเอียง หรื อในกรณี ที่วิธีการประเมินวิธีหนึ่งกับอีกวิธีหนึ่งให้ ผล
ประเมินต่างกันก็จะใช้ วิธีการตามวิธีการประเมินแบบตรวจสอบเพิ่มเติมมาเสริ มวิธีอื่น ๆ ที่ใช้ อยู่ วิธีการก็
คือ บุคลากรจากฝ่ ายงานบุคคลจะประชุมร่วมกันกับกลุ่มผู้ทาการประเมินหรื อหัวหน้ างานจากงานต่าง ๆ
และพิจารณาการประเมินการปฏิบตั งิ านของผู้ถกู ประเมินแต่ละคนร่วมกันกับหัวหน้ างานเหล่านัน้ เพื่อที่จะ
หาว่าในการทาการประเมินนันแต่
้ ละคนมีความคิดที่ไม่เหมือนกันในเรื่ องอะไร จะได้ ช่วยให้ ความกระจ่าง
เพื่อให้ ทุกคนมีความเห็นสอดคล้ องกัน และเพื่อให้ ทุกคนมองมาตรฐานในลักษณะที่เหมือน ๆ กัน การใช้
วิจารณญาณของกลุ่ม นี ใ้ ห้ ความเป็ นธรรมและความถูกต้ องมากกว่าการให้ ผ้ ูประเมิ นแต่ละคนทาการ
ประเมิ นกันโดยลาพัง นอกจากนีย้ ังจะช่วยให้ ฝ่ายบุคคลได้ รับทราบถึงปั ญ หาที่ อาจจะเกิ ดขึน้ ได้ ในการ
ประเมินของฝ่ ายต่าง ๆ ในหน่วยงานนัน้ ส่วนข้ อจากัดของวิธีนี ้ก็คือ กระบวนการนี ้สิ ้นเปลืองเวลามาก
2. วิธีการประเมินแบบศูนย์ การประเมิน
วิธีการประเมิ นการปฏิ บัติงานตามวิธีศูนย์ การประเมิ น (Assessment Center)เป็ นวิธี ที่นามาใช้ เพื่ อ
ประเมินผลงานที่คาดหวังจากบุคลากรในอนาคต หรื อประเมินหาศักยภาพของบุคลากรว่าจะเหมาะสมกับ
งานซึ่งยังไม่เคยมีประสบการณ์ มาก่อนหรื อไม่ ในการประเมินการปฏิบตั ิงานตามวิธีนี ้ บุคลากรซึ่งเป็ นที่
คาดว่าจะสามารถปฏิบตั ิงานได้ จากหน่วยหรื อฝ่ ายต่าง ๆ จะถูกจัดให้ มาทางานอยู่ร่วมกันประมาณ 2 – 3
วัน และจะได้ รับมอบหมายให้ ปฏิบตั ิงานซึ่งมีลกั ษณะสอดคล้ องหรื อเหมือนกับงานที่จะต้ องทาการปฏิบตั ิ
จริ ง ๆ เมื่อได้ รับมอบหมายให้ ทา ในการมอบหมายงานให้ ทดลองปฏิบตั ินนั ้ อาจมอบหมายให้ แต่ละค น
ทดลองทาโดยเอกเทศหรื ออาจจะให้ ทาร่ วมกันเป็ นกลุ่ม จากนันจะมี
้
กลุ่มบุคลากรอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งมีความ
รอบรู้ หรื อมีประสบการณ์ เคยทางานนัน้ มาก่อนมาคอยสังเกตการปฏิบตั ิงานของแต่ละคน กลุ่มบุคลากร
กลุ่มนี ้จะทาการพิจารณาร่วมกันเพื่อคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่สดุ ที่จะได้ รับการมอบหมายให้ ปฏิบตั งิ าน
จริ ง การคัดเลือกนี ้บางครัง้ จะใช้ วิธีจบั คู่เปรี ยบเทียบกัน หรื อวิธีการจัดลาดับ ทาให้ สามารถช่วยลดการใช้
วิจารณญาณของกลุม่ ผู้ทาการคัดเลือกได้ บ้าง
ข้ อดี
(1) สามารถคัดเลือกบุคลากรได้ เหมาะสมกับงาน และบุคลากรที่ได้ รับการคัดเลือกโดยวิธีนี ้มักจะ
ปฏิบตั งิ านได้ ดีกว่าวิธีการคัดเลือกวิธีอื่น ๆ
(2) บุค ลากรที่ อ ยู่ในหน่ ว ยงานที่ ไ ม่ ค่อ ยมี ชื่ อ จะมี โอกาสในการได้ รั บ การคัด เลื อ กเท่ า ๆ กับ
บุคลากรที่อยูใ่ นหน่วยงานที่มีชื่อเสียงดีกว่า ทาให้ เกิดขวัญและกาลังใจดีในการทางานทัว่ ทังองค์
้ การ
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ข้ อจากัด คือ สิ ้นเปลืองเวลา
2. วิธีการประเมินผลงานระบบ 360 องศา
เป็ นการเปลี่ยนกรอบแนวคิดใหม่ที่เน้ นวัดผลงานตามความสามารถ (Competence) ภายใต้ กรอบ
วิสัย ทัศ น์ แ ละภารกิ จ ขององค์ ก ร โดยเปลี่ ย นจากความสนใจที่ เน้ น การวัด ผลจากงาน (Job) มาวัด ที่
ความสามารถโดยโมเดลที่ใช้ วดั ความสามรถนันอาจน
้
าข้ อมูลจากการวิจยั เกี่ ยวกับอุดมคติหลักของบริ ษัท
ชันน
้ าของโลกมาใช้ วดั ซึง่ มีการระบบความสามารถที่ต้องการดังนี ้ นวัตกรรม คุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ
ลูกค้ า การริ เริ่ มและเติบโตของแต่ละบุคคล การปรับปรุ งอย่างต่อเนื่องและเปลี่ยนใหม่ด้วยตัวเอง ความ
ซื่อสัตย์ หรื ออาจจะพัฒนาขึ ้นเองเป็ น The “One-Size-Fits-All” Competency Model ซึ่งควรรวมประเด็น
ต่าง ๆ ดังนี ้ นวัตกรรม การทางานเป็ นทีม การสื่อสารข้ อความ การใช้ ทรัพ ยากร การตัดสินใจ ความพึง
พอใจของลูกค้ า สมรรถนะด้ านเทคนิควิชาชีพ การใช้ การประเมินผลงานระบบ 360 องศา จะช่วยสนับสนุน
การเปลี่ยนแปลงเชิงระบบของธุ รกิจที่ม่งุ สู่ “ความสามารถหลักของธุรกิจ ” โดยระบบ 360 องศา เป็ นส่วน
การให้ ข้อมูลย้ อนกลับว่าพนักงานหรื อผู้บริ หารของธุรกิจนัน้ ๆ มีการพัฒนาความสามารถส่วนบุคคลไปสู่
ความสามารถหลักของธุรกิจได้ มากหรื อน้ อยเพียงใด
การประเมินความสามารถส่ วนบุคคลในมิตเิ กี่ยวกับลูกค้ า อาจจะประเมินในด้ าน การสื่อสาร
กับลูกค้ า การเข้ าใจถึงความต้ องการของลูกค้ า และหรื อ ความรู้ เกี่ยวกับบริ ษัทและผลิตภัณฑ์ของลูกค้ า
เป็ นต้ น การประเมินในมิติการทางานเป็ นทีม อาจประเมินในด้ านการใช้ กลุ่มสร้ างงานที่มีคณ
ุ ภาพสูงและ
ความรับผิดชอบในผลงาน การใช้ ทรัพยากรและปั จจัยนาเข้ าของกลุ่มได้ อย่างคุ้มค่า เป็ นต้ น สาหรับการ
ประเมินด้ านการสื่อสาร อาจจะประเมินในด้ านการพูดได้ อย่างชัดเจน ความสามารถในการเข้ าใจ และหรื อ
ความตังใจฟั
้ งผู้อื่นพูด เป็ นต้ น
2.1 กรอบวิธีการประเมินผลงานระบบ 360 องศา ระบบ 360 องศา เป็ นวิธีการประเมินที่ต้อง
ใช้ แหล่งสารสนเทศรอบมิติ (multisource) ดังภาพที่ 6.13
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เพื่อนร่วมงาน
ลูกค้ าภายใน

ตัวเอง
ผู้บริ หารสายงาน/
หน่วยงาน

ลูกค้ าภายนอก

บุคคล

อื่น ๆ

หัวหน้ างาน
ผู้บริ หารในลาดับ
ถัดขึ ้นไป

ภาพที่ 6.13 แหล่ งสารสนเทศรอบมิตซิ ่ งึ ใช้ ประเมินระบบ 360 องศา
จากภาพสรุปได้ ดงั นี ้
1. การประเมินผลงาน 1 องศา เป็ นลักษณะของการประเมินตนเองหรื อหัวหน้ างานเป็ นผู้ประเมิน
ซึ่งข้ อมูลอาจนามาเปรี ยบเทียบกันได้ และเป็ นผลข้ อมูลที่มีความถูกต้ องน่าเชื่อถื อ และมีความใกล้ เคียง
ความจริงมาก
2. การประเมิ น 90 องศา เป็ นลั ก ษณะของการประเมิ น ซึ่ ง น าความคิ ด เห็ น ในส่ ว นของ
ผู้บงั คับบัญชาในสายงานหรื อของหน่วยงานในระดับที่สงู กว่าหัวหน้ างาน มาพิจารณาประกอบด้ วย ซึ่งจะ
ทาให้ ได้ รับข้ อมูล ในส่วนของความสามารถของผู้ถูกประเมิ นว่าจะสอดคล้ องกับความสามารถหลักซึ่ง
องค์กรกาลังพัฒนาดาเนินไปสูงหรื อไม่
3. การประเมินผลงาน 180 องศา เป็ นลักษณะของการประเมิ นซึ่งนาความคิดเห็นจากเพื่ อน
ร่ วมงานเข้ ามาพิ จ ารณาด้ ว ย และได้ รับ การยอมรั บ สูง ส าหรับ เป็ น ข้ อ มูล ย้ อ นกลับ เพื่ อ ใช้ ในการเลื่ อ น
ตาแหน่ง
4. การประเมิน 360 องศา จะเป็ นลักษณะของการประเมินซึ่งนาเอาข้ อมูลป้อนกลับจากแหล่ง
สารสนเทศต่าง ๆ ที่สามรถระบุถึงพฤติกรรมการทางานของผู้ถูกประเมิน ซึ่งอาจจะเป็ นลูกค้ าภายในหรื อ
ภายนอก ผู้ใต้ บงั คับบัญชา และหรื อสมาชิกของทีมงาน เป็ นต้ น
2.2 วัตถุประสงค์ ของระบบ 360 องศา สามารถจาแนกเป็ นข้ อ ๆ ดังนี ้
(1) การวัดผลงานที่ถกู ต้ องและการวัดตามความสามารถ
(2) จาแนกความแตกต่างในทักษะการจัดการได้
(3) เป็ นระบบการประเมินที่ยตุ ธิ รรมและเหมาะสมกับยุคโลกาภิวตั น์
(4) เป็ นระบบการประเมินที่ชว่ ยด้ านการพัฒนาอาชีพและการพัฒนาความสามารถของบุคลากร
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(5) เป็ นเครื่ องมื อสื่ อสารที่ ช่วยให้ บุคลากรเข้ าใจถึงวิสัยทัศน์ และภารกิจ ขององค์การ และ
กาหนดพฤติกรรมที่มีความเกี่ยวเนื่องและสัมพันธ์กบั วิสยั ทัศน์และภารกิจขององค์กร
(6) เป็ น เครื่ องมื อกระตุ้นให้ เกิ ด การท างานเป็ นที ม การบริ การลูกค้ า นวัตกรรม คุณ ภาพ การ
กระจายอานาจตัดสินใจ และการสร้ างองค์กรอัจฉริยะ
4. การประเมินตามสมรรถนะ
การประเมิ น ตามสมรรถนะ(Competencies appraisal)เป็ นการประเมิ น การปฏิ บัติ ง านตาม
สมรรถนะของตาแหน่งของบุคคล สมรรถนะหมายถึงคุณลักษณะพื ้นฐานที่ฝังลึกและดารงอยู่ยาวนานใน
ตัวบุคคลที่มีความสัมพันธ์ เชิงเหตุผลกับ ผลสัมฤทธิ์ ของการปฏิบตั ิงานที่เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหรื อ
เกณฑ์ ที่ ใช้ อ้ า งอิ ง ของงานหรื อ สถานการณ์ ห รื อ ที่ ดี เด่น กว่า ผู้อื่ น โดยคุณ ลัก ษณะพื น้ ฐานดัง กล่ า ว
ประกอบด้ วย ความรู้ ทักษะ ค่านิยม จริยธรรม บุคลิกภาพและลักษณะนิสยั และแรงขับภายใน( ธนชัย ยม
จินดา,2554) ปั จจุบนั องค์การที่มีการจัดการที่ทันสมัยนาระบบสมรรถนะมาใช้ ในการบริ หารทรัพ ยากร
มนุษย์ โดยการกาหนดตัวแบบสมรรถนะขององค์การขึน้ เพื่ อให้ เกิดความชัดเจนและความเข้ าใจอย่าง
ถูกต้ องว่าสมรรถนะที่คาดหวังสาหรับองค์การในการดาเนินภารกิจอย่างมีผลสัมฤทธิ์ เป็ นอย่างไร ในด้ าน
สมรรถนะของบุคลากรแต่ละสายงานอาจแบ่งได้ เป็ น 3 ประเภทด้ วยกัน คือ1)สมรรถนะหลักขององค์การ
เป็ นคุณลักษณะและพฤติกรรมที่บคุ ลากรทุกคนในองค์การต้ องมี เป็ นสิ่งที่กาหนดขึ ้นตามวิสยั ทัศน์ พันธ
กิ จ เป้าหมายหลักขององค์ การ 2)สมรรถนะด้ านการบริ หารจัด การเป็ นคุณ ลักษณะและพฤติกรรมที่
บุคลากรที่ดารงตาแหน่งด้ านการบริ หารขององค์การจาเป็ นต้ องมีในการปฏิบตั ิงานให้ ได้ ผลสัมฤทธิ์ และ
สอดคล้ องกับแผนกลยุทธ์ วิสยั ทัศน์ พันธกิจ ขององค์การ โดยเป็ นคุณลักษณะที่แตกต่างกันตามหน้ าที่
งานและต าแหน่ง งานที่ รับ ผิ ด ชอบ 3)สมรรถนะตามหน้ าที่ ง าน เป็ น ความรู้ ทัก ษะและคุ ณ ลัก ษณะ
เฉพาะที่บุคลากรแต่ละสายวิชาชีพต้ องมีเพื่อปฏิบตั ิงานให้ สาเร็ จ เหตุผลที่องค์การใช้ ระบบสมรรถนะใน
การบริหารทรัพยากรมนุษย์โดยกาหนดตัวแบบสมรรถนะขึ ้นเพราะมีหลักฐานเชิงประจักษ์ ให้ เห็นชัดว่าการ
พัฒนาบุคลากรตามตัวแบบสมรรถนะจะนาไปสูผ่ ลการดาเนินงานที่สงู กว่าโดยสามารถแสดงเป็ นสมการได้
ดังนี ้
สมรรถนะ = ทักษะ + ความรู้ + ลักษณะนิสยั + ความคิดความเชื่อ + แรงขับภายใน
= ผลการปฏิบตั งิ านที่สงู กว่า (superior performance)
ในการประเมินสมรรถนะของบุคลากรขัน้ แรกผู้บริ หารหน่วยงานต่างๆขององค์การร่ วมกับฝ่ าย
ทรัพยากรมนุษย์กาหนดปั จจัยที่ใช้ ในการประเมินหรื อสมรรถนะของตาแหน่งงานต่างๆ ค่าน ้าหนักของแต่
ละสมรรถนะ ระดับ คะแนนการประเมิ นการปฏิ บตั ิงานและความหมายของแต่ละระดับและค่าคะแนน
คาดหวังซึ่งเป็ นระดับคะแนนการปฏิบตั ิงานขันต
้ ่าที่องค์การกาหนดไว้ สาหรับการปฏิบตั ิงานตาแหน่งหนึ่ งๆ
ระดับคะแนนการปฏิบตั งิ านที่นิยมใช้ กนั ทัว่ ไปจะมี 5 ระดับด้ วยกัน โดยมีความหมายดังนี ้
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ระดับ
5
4
3
2
1

ผลงาน
ดีเด่น
ดีมาก
ดี
พอใช้ /ปรับปรุง
ต้ องปรับปรุงอย่างมาก

ความหมาย
ผลงานดีเด่นสูงกว่าเป้าหมายมาก
ผลงานสูงกว่าเป้าหมาย
ผลงานบรรลุเป้าหมาย
ผลงานบรรลุเป้าหมายบางส่วน
ผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย

ส่วนระดับคะแนนคาดหวัง เป็ นระดับคะแนนการปฏิบตั ิงานที่องค์การกาหนดให้ พนักงานแต่ละ
ตาแหน่งต้ องทางานให้ บรรลุ โดยระดับคะแนนคาดหวัง ถูกกาหนดให้ มีความแตกต่างกันตามตาแหน่ง
หน้ าที่รับผิดชอบ
ตัวอย่ าง แบบฟอร์ มการประเมินสมรรถนะการปฏิบัตงิ าน
การประเมินผลงานตัวชี ้วัดสมรรถนะ
ประจาปี พ.ศ.25.....
ช่วงเวลาประเมิน
กลางปี
ปลายปี
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ถูกประเมิน
ชื่อ-นามสกุล..........................................................................รหัส..........................วันเริ่มงาน..........
ตาแหน่งงาน ผู้จดั การฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ แผนกที่สงั กัด…………………………………………..
ผู้ประเมิน...................................................................ตาแหน่ง........................................................
อายุงานที่เข้ ามาดารงตาแหน่ง.....................................ปี
ส่ วนที่ 2 การวัดผลสัมฤทธิ์งานตามตัวชีว้ ัดสมรรถนะ
สมรรถนะที่ทาการประเมิน

สมรรถนะหลัก 40%
1.การบริ การที่ดี
2.การสัง่ สมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
3.การมุง่ ผลสัมฤทธิ์
4.การทางานเป็ นทีม
5.การยึดมัน่ ในความถูกต้ องชอบธรรมและ

คะแนน
คาดหวัง
(1)

ผลการ
ประเมิน
(2)

คะแนนที่ได้
(1)X(2)
(3)

ค่ านา้ หนัก
%
(4)

4
4
5
4
5

4
4
4
5
5

16
16
20
20
25

40

คะแนนจริง
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สมรรถนะที่ทาการประเมิน

คะแนน
คาดหวัง
(1)

ผลการ
ประเมิน
(2)

คะแนนที่ได้
(1)X(2)
(3)

ค่ านา้ หนัก
%
(4)

คะแนนจริง

97

40

.38.8

xx

30

xxx

xx

30
100

xxx

จริยธรรม
รวม
สมรรถนะด้ านการบริหาร 30%
1.การให้ คาปรึกษา
1.1ลักษณะการรับฟั งผู้อื่น
1.2 การกระตุ้นผู้อื่นคิด แก้ ไขปัญหาด้ วย
ตัวเอง
1.3 การติดตามผลการให้ คาปรึกษา
2.การประสานงาน
2.1การเตรี ยมการเพื่อการสื่อสารกับบุคคลอื่น
3.มนุษย์สมั พันธ์
4.การวางแผนกลยุทธ
5.การควบคุมอารมณ์
รวม
สมรรถนะตามหน้ าที่งาน 30%
1.ความรู้ด้านการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
2.ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
3.ทักษะด้ านคอมพิวเตอร์
4.ทักษะด้ านภาษาอังกฤษ
รวม
รวม

xxx

ประเด็นวิเคราะห์
กิจกรรม 6.2.4
การประเมินแบบ360 องศากับการประเมินตามตัวแบบสมรรถนะมีความเหมือนหรื อแตกต่างกัน
อย่างไร
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ตอนที่ 6.3
การสร้ างระบบประเมินการปฏิบัตงิ านที่มีประสิทธิภาพในสหกรณ์
หัวเรื่อง
6.3.1 การอภิปรายผลการประเมินร่วมกับผู้ใต้ บงั คับบัญชา
6.3.2 ข้ อพิจารณาในการประเมินการปฏิบตั งิ าน
6.3.3 การกาหนดมาตรฐานการปฏิบตั งิ าน
6.3.4 ปัจจัยในการออกแบบระบบประเมินการปฏิบตั งิ าน
แนวคิด
1. การประเมินการปฏิบตั งิ านจะบรรลุผลสาเร็จได้ ตามวัตถุประสงค์ จะต้ องมีการอภิปรายผลการ
ประเมินร่วมกันกับผู้ใต้ บงั คับบัญชาทุกครัง้
2. ในการทาการประเมินการปฏิบตั ิงาน ผู้ทาการประเมินจะต้ องให้ ความสนใจเป็ นพิเศษเกี่ยวกับ
ปั ญหาต่อไปนี ้ มาตรฐานที่ไม่ชดั เจน แนวโน้ มเข้ าหาศูนย์กลาง การใช้ อุปทานและการปล่อย
หรื อกดคะแนน
3. ในการออกแบบระบบประเมิน ปั จจัยที่ส าคัญที่ จะต้ องนามาพิจารณาด้ วยเสมอ คือ ความ
เกี่ยวข้ อง การเป็ นที่ยอมรับ ความเชื่อถือได้ ความสามารถในการจาแนกส่วนดีและไม่ดี และ
ความเป็ นไปได้ ในทางปฏิบตั ิ
4. ในการกาหนดมาตรฐานที่ จ ะนามาใช้ เป็ นเกณฑ์ ในการวัดการปฏิ บัติงาน จ าเป็ นที่ จ ะต้ อง
ศึกษาเกี่ ยวกับเกณฑ์เชิงปรนัยและเกณฑ์เชิงอัตนัย เพื่อสามารถนามากาหนดมาตรฐานได้
อย่างเหมาะสม
วัตถุประสงค์
หลังจากศึกษาตอนที่ 6.3 จบแล้ ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายความสาคัญของการอภิปรายผลการประเมินร่วมกับผู้ใต้ ยงั คับบัญชาได้
2. บอกปัจจัยที่ต้องพึงระวังในการประเมินการปฏิบตั งิ านได้
3. บอกปัจจัยที่จะต้ องพิจารณาในการออกแบบระบบประเมินการปฏิบตั งิ านได้
4. บอกข้ อพิจารณาในการกาหนดมาตรฐานการปฏิบตั งิ านที่ดีได้
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ความนา
การสร้ างระบบการประเมินการปฏิบตั ิงานที่มีประสิทธิ ภาพในสหกรณ์ นอกจากจะต้ องพิจารณา
ประเด็นของกระบวนการ ตัวผู้ทาการประเมินและวิธีการประเมินที่มีหลากหลายวิธีที่จะต้ องทาให้ เกิดความ
เหมาะสมสอดคล้ องกับสถานการณ์การปฏิบตั ิงานในสหกรณ์ซึ่งต้ องคานึงถึงการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจาก
การลงทุน การมีเสถียรภาพในการดาเนินการและการตอบสนองความต้ องการของสมาชิกหริ ลูกค้ าให้ ได้
แบบสมบูรณ์ แล้ ว ยัง จะต้ อ งคานึง ถึ งข้ อพิ จ ารณาที่ เกี่ ย วกับ การก าหนดมาตรฐานการปฏิ บัติง านการ
อภิ ป รายร่ ว มกับ ผู้ถูก ประเมิ น และข้ อ จ ากัด ที่ อ าจจะเกิ ด ขึน้ ได้ กับ ตัว ผู้ป ระเมิ น ด้ ว ยเพื่ อ ให้ ระบบการ
ปฏิบตั ิงานสามารถตอบโจทย์การปฏิบตั ิงานของบุคคลากรผู้ปฏิบตั ิงานในสหกรณ์ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
และบังเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของสหกรณ์
เรื่องที่ 6.3.1
การอภิปรายผลการประเมินร่ วมกับผู้ใต้ บังคับบัญชา
การอภิ ปรายผลการประเมิ นร่ วมกันระหว่างผู้บงั คับบัญชาและผู้ใต้ บงั คับบัญชา เป็ นสิ่งจาเป็ น
อย่างยิ่งต่อความสาเร็ จของระบบการประเมินการปฏิบตั ิงานทุกระบบ ถ้ าพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของ
การประเมินการปฏิบตั ิงานที่อธิ บายไว้ ในเรื่ อง 6.1.1 จะเห็นได้ ว่าวัตถุประสงค์หลักของการประเมินการ
ปฏิบตั ิงานก็เพื่อช่วยเหลือให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิงานสามารถทางานที่รับผิดชอบอยู่ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนันจึ
้ ง
จาเป็ นต้ องมีการแจ้ งผลการประเมินและการอภิปรายร่ วมกัน เพื่อช่วยให้ ผ้ ูถูกประเมินสามารถปรับปรุ ง
ตนเองในแนวทางที่ถูกต้ องได้ หลังจากได้ ทาการประเมิ นการปฏิบตั ิงานแล้ วทุกครัง้ ซึ่งก็เท่ากับเป็ นการ
สอดคล้ องกับกระบวนการของการประเมินการปฏิบตั งิ านในขันสุ
้ ดท้ ายที่กล่าวไว้ ในเรื่ องที่ 6.1.3 ด้ วย
วัตถุประสงค์ของการอภิปรายผลการประเมินการปฏิบตั งิ าน อาจแบ่งออกได้ เป็ น 2 ข้ อใหญ่ คือ
1. การให้ ข้อมูลย้ อนกลับแก่ ผ้ ู ถูกประเมิน ซึ่งจะทาให้ ผ้ ถู ูกประเมินทราบความก้ าวหน้ าของ
งานที่ปฏิบตั อิ ยูแ่ ละผลการปฏิบตั งิ าน ว่าเป็ นอย่างไรในสายตาของผู้บงั คับบัญชา
2. การให้ โอกาสแก่ ผ้ ูบังคับบัญชาในการทาหน้ าที่ในการให้ คาปรึกษา หรื อแนะแนวทางให้
ผู้ใต้ บงั คับบัญชาปรับปรุงผลการปฏิบตั งิ านได้ ดีขึ ้น
อย่างไรก็ตามการอภิปรายผลการปฏิบตั ิงานร่วมกับผู้ใต้ บงั คับบัญชา แม้ จะมีวตั ถุประสงค์ซึ่งเป็ น
ประโยชน์ ดงั กล่าวข้ างต้ น ในทางปฏิบตั ิมักจะมี ปัญ หาเกี่ ยวกับการที่ผ้ ูบงั คับบัญ ชาผู้ทาการประเมินไม่
อยากจะทา หรื อในหลาย ๆ กรณี เป็ นผู้ที่ทาการต่อต้ านการกระทานี ้ เหตุผลที่ผ้ บู งั คับบัญชาทาการต่อต้ าน
การอภิปรายผลการปฏิบตั ิงานนัน้ แมคเกรเกอร์ (McGregor,1989) ได้ เสนอความคิดเห็นไว้ สรุปได้ 4 ข้ อ
คือ
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1. ผู้บงั คับบัญชาไม่ชอบที่จะเป็ นผู้วิจารณ์การปฏิบตั ิงานของผู้ใต้ บงั คับบัญชา ซึง่ อาจจะหลีกหนี
การถกเถียงได้ ไม่พ้น
2. ผู้บงั คับบัญชาขาดความชานาญในการทาหน้ าที่ด้านนี ้
3. ผู้บังคับบัญ ชาไม่ชอบวิธี การใหม่ ๆ ซึ่งทาให้ ต้องเปลี่ ยนแปลงแนวทางการประเมิ นที่ เคยรู้
ควบคูไ่ ปด้ วย
4. ผู้บงั คับบัญชาเกิดความไม่เชื่อถือในความถูกต้ องของระบบการประเมิน
ในส่วนของผู้ใต้ บงั คับบัญชาก็เช่นกัน มักจะทาการปกป้องตนเอง ทุกครัง้ ที่ได้ รับการวิจารณ์ผลการ
ปฏิ บตั ิงานจากผู้บังคับบัญ ชา ทาให้ ผลของการอภิปรายร่ วมกันผิดวัตถุประสงค์และทาให้ เกิดความไม่
เข้ าใจซึง่ กันและกันอันเป็ นผลเสียต่อการปฏิบตั งิ าน
ปั ญหาทัง้ 2 ด้ านดังกล่าว ซึ่งทาให้ การดาเนินการอภิปรายร่วมกันระหว่าง 2 ฝ่ ายเป็ นไปอย่างไม่มี
ประสิทธิภาพนี ้ มีแนวทางแก้ ซงึ่ นักวิชาการได้ เสนอไว้ หลายแนวทางด้ วยกัน เช่น
เฮอร์ เบิร์ต เมเยอร์ (Meyer,1991) ได้ เสนอให้ การอภิปรายผลการปฏิบตั ิงานในแต่ละปี รวมเอา
ประเด็นต่าง ๆ ดังนี ้ไว้ ด้วย คือ
1. การทบทวนความก้ าวหน้ าในภาพรวม
2. การหารื อกันถึงปัญหาที่พบในช่วงการประเมิน
3. ข้ อตกลงในส่วนเกี่ยวกับการปรับปรุงการปฏิบตั งิ าน
4. การหารื อเกี่ยวกับผลการปฏิบตั ใิ นปัจจุบนั ว่าจะส่งผลต่อบันไดอาชีพของผู้ถกู ประเมินอย่างไร
5. แผนปฏิบตั กิ ารเฉพาะกิจสาหรับปี ตอ่ ไป ว่าจะดาเนินการให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ทงระยะสั
ั้
น้ และ
ระยะยาว อย่างไร
สาหรับ นอร์ แมน ไมเออร์ (Maier,1976) เสนอว่าควรแบ่งสถานการณ์ของการอภิปรายผลเป็ น 3
สถานการณ์ คือ แจ้ งผลและชักชวน (tell and sell) แจ้ งผลและรับฟั ง (tell and listen) และ การแก้ ปัญหา
ร่วมกัน (problem solving) และใช้ แนวทางต่าง ๆ ในแต่ละสถานการณ์ดงั กล่าวที่แตกต่างกัน ดังตัวอย่าง
ส่วนหนึง่ ของการเสนอแนะของไมเออร์ ที่นามาแสดงไว้ ดงั ภาพ 6.14

บทบาทของผู้ประเมิน

แจ้ งผลและชักชวน
 ผู้ตดั สิน

แจ้ งผลและรับฟั ง
 ผู้ตดั สิน

การแก้ ปัญหาร่ วมกัน
 ผู้ให้ ความช่วยเหลือ

วัตถุประสงค์

 แจ้ งผล ชักชวนให้ ปรับปรุง

 แจ้ งผล รับฟั งเหตุผล

 ก ร ะ ตุ้ น ใ ห้ เกิ ด ก า ร
ก้ าวหน้ าและการพัฒนา

สมมติฐาน

 พ นั ก ง า น อ ย า ก แ ก้
ข้ อบกพร่องถ้ าเขาทราบ
 บุคคลสามารถปรับปรุ งได้
ถ้ าเขาต้ องการ

 พ นั ก ง า น พ ร้ อ ม จ ะ  ก า รเจ ริ ญ เติ บ โต จ ะ
เปลี่ยนแปลงถ้ าได้ ระบาย
เกิ ดขึ ้นได้ โดยไม่ต้องแก้
ความรู้สกึ
ที่ข้อบกพร่อง
 การอภิ ป รายปั ญ หาจะ

42

แจ้ งผลและชักชวน
แจ้ งผลและรับฟั ง
 ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชามี ค วาม
เหมาะสมที่ จ ะประเมิ น
ผู้ใต้ บงั คับบัญชา

การแก้ ปัญหาร่ วมกัน
นาไปสู่การปรับปรุ งการ
ปฏิบตั ิงาน

ปฏิกิริยา

 พฤติกรรมตอบโต้ ถกู กดไว้

 พฤติกรรมตอบโต้ ถกู รับฟั ง  ระ บุ พ ฤ ติ ก รร ม ก า ร
แก้ ปัญหาร่วมกัน

ทักษะ

 นักขาย
 อดทนและอดกลัน้

 นักฟั งที่ดี
 สรุปความ

ทัศนคติ

 พนักงานได้ ประโยชน์ จาก
ค า วิ จ า รณ์ แ ล ะ ค ว า ม
ช่วยเหลือที่ตามมา

 บุคคลจะเคารพความรู้ สึก  การหารื อ ร่ ว มกัน ท าให้
ของผู้อื่นถ้ าเข้ าใจเขา
เกิ ด แนวความคิ ด ใหม่
และความสนใจร่วมกัน

การจูงใจ

 ใช้ เชิงบวกหรื อเชิงลบหรื อ
ทัง้ 2 อย่าง

 การต่อต้ านลดลง

 นักฟั งที่ดี
 น าเสนอความคิ ด จาก
การหารื อร่วม

 ให้ เสรี ภ าพและความ
รับผิดชอบเพิ่มขึ ้น

ภาพที่ 6.14 ตัวอย่ างของสถานการณ์ และบทบาทของผู้ประเมินที่เหมาะสม
อย่างไรก็ดี มี นักวิชาการจานวนมากเห็นสอดคล้ องกันว่าควรมี การดาเนินการในเรื่ องต่าง ๆ ที่
ผู้เขียนจะขอนาเสนอไว้ ณ ที่นี ้ เพื่อให้ กระบวนการอภิปรายผลเกิดประสิทธิภาพ คือ
1. ทาการฝึ กอบรมผู้บังคับบัญชา เพื่อให้ ร้ ูจกั วิธีการต่าง ๆ ในการดาเนินการอภิปรายได้ อ ย่าง
มีประสิทธิภ าพ เช่น วิธีการหนึ่งก็คือการที่ ผ้ ูบงั คับบัญ ชาเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูใต้ บงั คับบัญ ชาได้ พูดในส่วนที่
เกี่ ยวกับการปฏิ บัติงานของตนเองก่อน แล้ วจึงแจ้ งผลการประเมิ นให้ ผ้ ูใต้ บังคับบัญ ชาทราบว่าผลเป็ น
เช่นเดียวกันหรื อไม่ วิธีนีเ้ ป็ นผลดีในแง่ที่เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ใู ต้ บังคับบัญชาได้ วิจารณ์ ผลการปฏิบตั ิงานของ
ตนเองก่อน ซึง่ เป็ นการง่ายกว่าการที่จะเริ่มโดยการให้ ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชารับฟั งการวิจารณ์จากผู้บงั คับบัญชา
แต่ฝ่ายเดียวเท่านัน้
2. กาหนดแนวทางในการอภิปรายให้ เป็ นมาตรฐานในกรปฏิบัติ เพื่อที่ผ้ บู งั คับบัญชาจะไม่
ข้ ามขันตอนที
้
่สาคัญ ๆ ไป ตัวอย่างของการกาหนดแนวทางการอภิปรายที่เป็ นมาตรฐาน เช่น
2.1. ผู้บงั คับบัญชาแจ้ งวัตถุประสงค์ของการอภิปรายว่า เพื่อเป็ นการช่วยให้ ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชา
สามารถปฏิบตั งิ านที่ทาอยูไ่ ด้ ดีขึ ้น และทาให้ แน่ใจว่าผู้ใต้ บงั คับบัญชาเข้ าใจวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน
2.2. ผู้บงั คับบัญชาแจ้ งผลการประเมินโดยกล่าวถึงส่วนดีก่อนที่จะกล่าวถึงส่วนเสียและจบใน
ลักษณะที่เป็ นการเสนอแนะข้ อสังเกตในทางบวก
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2.3. ผู้บงั คับบัญชารับฟั งคาวิจารณ์ จากผู้ใต้ บงั คับบัญชา (ถ้ ามี) และไม่พยายามโต้ เถียงคา
วิจารณ์นนั ้
2.4. ผู้บงั คับบัญชาพยายามสนับสนุนให้ ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชาได้ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ปฏิบตั งิ านของตนเอง ความก้ าวหน้ าและปัญหาของการทางาน
2.5. การอภิ ป รายจบด้ วยการพูด ถึ งส่วนซึ่งผู้ใต้ บัง คับ บัญ ชาจะต้ อ งท าเพื่ อ ปรับ ปรุ ง การ
ปฏิบตั งิ านในอนาคต และส่วนซึง่ ผู้บงั คับบัญชาสามารถจะเข้ ามาให้ ความช่วยเหลือได้
3. ดาเนินการอภิปรายผลการประเมินร่ วมกั บผู้ใต้ บังคับบัญชาเป็ นระยะๆ คือแจ้ งผลการ
ปฏิบตั ิงานให้ ทราบในทันที ที่ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชาปฏิบตั ิงานได้ ดีหรื อไม่ดี โดยไม่รอจนกระทัง่ เวลาผ่านไปถึง
ก าหนดเวลาในการประเมิ น การปฏิ บัติง านแล้ วจึง จะแจ้ ง ให้ ท ราบ อัน จะท าให้ ผ้ ูใต้ บัง คับ บัญ ชามอง
วัตถุประสงค์ของการอภิปรายร่วมกัน ได้ ว่า ไม่ได้ เป็ นการช่วยเหลือให้ แนวทางที่แท้ จริ งและและควรมีการ
อภิ ป รายผลการประเมิ น ร่ วมกับ ผู้ใต้ บัง คับ บัญ ชาทุกราย เพื่ อ ทราบผลการปฏิ บัติง านโดยมี ห ลัก ฐาน
สนับสนุนชัดเจนและกาหนดเป้าหมาย สาหรับการประเมินครัง้ ต่อไป ทังการประเมิ
้
นควรเน้ นไปที่พฤติกรรม
ที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิงานมิใช่เน้ นตัวบุคคลผู้ปฏิบตั ิงาน และนอกจากนี ้มีนกั วิชาการบางท่านเห็นว่าไม่
ควรรวมเอาเรื่ องการอภิปรายผลและการเลื่อนขันเงิ
้ นเดือนไว้ เป็ นวาระเดียวกัน
4. กาหนดสภาพการประชุมร่ วม เพื่อการอภิปรายผลงานในลักษณะทาให้ ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชา
ผ่อนคลายไม่ร้ ูสกึ กดดัน และมีการยอมรับในผลของการปฏิบตั งิ านได้ ง่ายขึ ้น
ประเด็นวิเคราะห์
กิจกรรม 6.3.1
การอภิปรายผลการประเมินควรทาโดยจัดระยะเวลาเป็ นช่วงๆอย่างไร จงให้ เหตุผลประกอบ
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เรื่องที่ 6.3.2
ข้ อพิจารณาในการประเมินการปฏิบัตงิ าน
ในการประเมินการปฏิบตั ิงานนัน้ ไม่ว่าจะใช้ วิธีการประเมินแบบใดก็ตาม มักจะมีข้อผิดพลาดอัน
เป็ นผลมาจากความผิดพลาดของตัวผู้ประเมินเองเสมอ เช่น ผู้ทาการประเมินบางคนจะมีแนวโน้ มในการให้
คะแนนผู้ถกู ประเมินอยูใ่ นเกณฑ์คอ่ นข้ างสูง และผู้ทาการประเมินบางคนจะมีแนวโน้ มในการให้ คะแนนอยู่
ในเกณฑ์คอ่ นข้ างต่า ข้ อผิดพลาดอันเกิดจากค่านิยมของผู้ประเมินแต่ละบุคคลเหล่านี ้ เป็ นผลให้ ระบบการ
ประเมินขาดความน่าเชื่อถือและไม่เป็ นที่ยอมรับของผู้ถกู ประเมิน อุปสรรคดังกล่าวนี ้แม้ จะเป็ นการยากที่
จะห้ ามไม่ให้ เกิดขึ ้นได้ แต่ก็เป็ นผลดีถ้าผู้ทาการประเมินได้ รับรู้ไว้ เพื่อการนาไปปรับปรุงแก้ ไขให้ ระบบการ
ประเมินการปฏิบตั งิ านเกิดประสิทธิภาพขึ ้นได้
ข้ อผิดพลาดทัว่ ไปซึง่ ผู้ทาการประเมินประสบอยูเ่ สมอมักจะเนื่องมาจากสาเหตุดงั ต่อไปนี ้
1. มาตรฐานที่ไม่ ชัดเจน
การมีมาตรฐานที่ไม่ชดั เจนทาให้ เกิดการประเมินไม่เป็ นธรรม กล่าวคือผู้ทาการประเมินแต่ละคน
จะตีความมาตรฐานที่กาหนดอย่างไม่ชดั เจนนันในความหมายที
้
่แตกต่างกัน ทาให้ ไม่สามารถที่จะนาผล
การประเมินมาเปรี ยบเทียบกันได้ ยกตัวอย่างในวิธีการประเมินแบบกราฟในภาพที่ 6.3 จะเห็นได้ ว่า ผู้ทา
การประเมินการปฏิบตั ิงานจะตีความในความหมายของคาว่า “ดีเลิศ” “ดีมาก” “ดี” “พอใช้ ” และ “ไม่น่า
พอใจ” ในลักษณะที่แตกต่างกัน คาว่า “ดีเลิศ” ของผู้ทาการประเมินคนแรกอาจเป็ นเพียงแค่ “ดี” สาหรับ
ผู้ทาการประเมินคนที่สอง ผลของการประเมินจึงไม่สามารถจะนามาเปรี ยบเทียบกันได้ เพราะใช้ มาตรฐาน
ต่างกัน เพื่ อป้องกันการเกิดปั ญ หาเช่นนีจ้ ึงจาเป็ นต้ องให้ คาอธิ บายความหมายของคาต่าง ๆ เหล่านีใ้ ห้
ชัดเจนไว้ ด้วย
2. การใช้ อุปทานหรือความยึดมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็ นหลัก
การใช้ อุ ป าทานหรื อ ความยึ ด มั่น ในสิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง (Halo Effect) เป็ นหลัก ในการประเมิ น การ
ปฏิบตั ิงานหมายความว่า การที่ผ้ ทู าการประเมินมีแนวโน้ มที่จะประเมินบุคคลใดบุคคลหนึ่ งในแนวทาง
เดียวกันอย่างสม่าเสมอ โดยอาศัยความรู้สึกส่วนตัวที่มีตอ่ บุคคลนัน้ กล่าวคือ ถ้ ามีความเชื่อว่าบุคคลผู้ถกู
ประเมินเป็ นคนดี ผลของการประเมินในทุก ๆ ลักษณะเกี่ยวกับบุคคลนันก็
้ จะอยูใ่ นระดับสูง และถ้ ามีความ
เชื่ อ ว่า บุค คลผู้ถูก ประเมิ น เป็ น คนไม่ ดี ผ ลการประเมิ น ในลัก ษณะต่าง ๆ จะมี แ นวโน้ ม อยู่ในระดับ ต่ า
พิจารณาตามภาพที่ 6.15 ซึง่ แสดง halo effect ในทางสูง
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ผลการปฏิบัติงานจริงของพนักงานใน 5 มิติ
ไม่ดี

พอใช้

 คุณภาพ

ดีมาก

X

 ปริ มาณ

X

 ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่วมงาน

X

 ภาวะผู้นา

X
X

 ความตรงเวลาของงานที่ทา
ผลการปฏิบัติงานซึ่งเป็ นผลจาก Halo effect
ไม่ดี

พอใช้

 คุณภาพ

ดีมาก

X

 ปริ มาณ

X

 ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่วมงาน

X

 ภาวะผู้นา

X

 ความตรงเวลาของงานที่ทา

X
ภาพที่ 6.15 แสดง halo effect ในทางสูง

3. แนวโน้ มเข้ าหาศูนย์ กลาง
การที่ ผ้ ู ท าการประเมิ น มี แ นวโน้ มที่ จ ะท าการประเมิ น เข้ า หาศูน ย์ ก ลาง (Central Tendency)
หมายความว่าผู้ทาการประเมินมี แนวโน้ มที่จะประเมินบุคคลต่าง ๆ อยู่ในระดับคะแนนปานกลางไม่ให้
คะแนนที่สงู เกินไปหรื อต่าเกินไป เช่น ถ้ าเกณฑ์คะแนนอยู่ในระยะระหว่าง 1-7 คะแนน ก็จะหลีกเลี่ยงการ
ให้ คะแนนที่สูง คือ 6-7 และคะแนนที่ต่าคือ 1-2 โดยจะให้ คะแนนส่วนมากอยู่ในระหว่าง 3-5 คะแนน อัน
เป็ นคะแนนโดยเฉลี่ย พิจารณาจากภาพที่ 6.16 ข้ อผิดพลาดในแนวนี ้เกิดขึ ้นได้ ง่ายในวิธีการประเมินแบบ
กราฟ แต่ในวิธีการประเมินแบบเรี ยงลาดับได้ หลีกเลี่ยงข้ อผิดพลาดเกี่ยวกับการะประเมินเข้ าหาศูนย์กลาง
นี ้ โดยบังคับให้ ผ้ ทู าการประเมินเรี ยงลาดับ ดังนันทุ
้ กคนจึงไม่ได้ รับการประเมินให้ อยู่ ในระดับคะแนนเฉลี่ย
ทังหมด
้
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ความถี่

เกณฑ์คะแนน
แสดงการกระจายของผลการปฏิบตั ิงานจริ ง
แสดงการกระจายซึง่ เป็ นผลจากแนวโน้ มเข้ าศูนย์กลาง

ภาพที่ 6.16 การกระจายผลจากแนวโน้ มเข้ าหาศูนย์ กลาง
4. การปล่ อยหรือกดคะแนน
ในการทาการประเมินการปฏิบตั ิงานนันมั
้ กจะหลีกเลี่ยงปั ญหาเกี่ยวกับการให้ คะแนนแบบปล่อย
หรื อกดคะแนนไม่พ้ น การให้ คะแนนแบบปล่อยหรื อในระดั บคะแนนที่ สูงนัน้ พบมากในกรณี ที่ผ้ ูทาการ
ประเมินจะต้ องนาผลการประเมินนันไปอภิ
้
ปรายร่วมกับผู้ถูกประเมิน จึงให้ คะแนนปล่อย ๆ ด้ วยเกรงว่าผู้
ถูกประเมินซึ่งเป็ นผู้ใต้ บงั คับบัญชาของตนจะมีปฏิกิริยาต่อต้ านหรื อให้ ความร่วมมือน้ อยลง หรื อด้ วยเกรง
ว่าผู้บังคับบัญ ชาของผู้ทาการประเมินจะเห็นว่าตนมีความสามารถต่าในการทาหน้ าที่ควบคุมดูแลและ
ฝึ กอบรมผู้ใต้ บังคับ บัญ ชา ส่วนผู้ทาการทาการประเมิ นซึ่งให้ คะแนนแบบกดนัน้ มักจะเป็ น ผลมาจาก
ประสบการณ์ซึ่งตนเคยถูกประเมินมาอย่างถูกกดคะแนน จึงมีแนวโน้ มที่จะประเมินผู้ใต้ บงั คับบัญชาแบบ
เดียวกัน การปล่อยหรื อกดคะแนนอาจแสดงได้ ดงั ภาพที่ 6.17 ปั ญหาของการปล่อยหรื อกดคะแนนนี ้มักจะ
พบมากในวิธีการประเมินแบบกราฟ
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ความถี่
ต่า

ระดับผลการปฏิบตั ิงาน

สูง

แสดงผลการปฏิบตั ิงานซึง่ เป็ นจริง
แสดงผลการปฏิบตั ิงานซึง่ เป็ นผลจากกดคะแนน
แสดงผลการปฏิบตั ิงานซึง่ เป็ นผลจากการปล่อยคะแนน

ภาพที่ 6.17 ผลที่เกิดจากการกดหรือปล่ อยคะแนน
5. การมีหลักฐานไม่ เพียงพอ
ในการประเมินการปฏิบตั ิงานของงานที่มีความยากในการวัดผลการปฏิบตั ิงาน บางครัง้ ผู้ทาการ
ประเมินอาจจะหันไปใช้ วิธีอื่น เช่น วัดผลการปฏิบตั ิงานโดยอาศัยความคุ้นเคยหรื อการมีสมั พันธ์อนั ดีที่ทา
ให้ ผ้ ถู กู ประเมินเข้ ากันได้ กบั ตัวผู้ทาการประเมินมากกว่าที่จะวัดจากผลการปฏิบตั ิงานที่ทาอยู่ จริ ง ๆ ทาให้
ผู้ถกู ประเมินซึ่งไม่เป็ นที่ร้ ู จักหรื อไม่มีความคุ้นเคยกับผู้ทาการประเมิน มักจะได้ รับการประเมินอยู่ในระดับ
ต่ากว่าพวกแรก
6. อิทธิพลของลักษณะงาน
การประเมินการปฏิบตั ิงานนัน้ แม้ จะมีข้อแตกต่างไปจากการวิเคราะห์ รายละเอียดของงานเป็ น
อย่างมาก แต่ในบางครัง้ ผู้ทาการประเมินจะนาเข้ ามาเกี่ยวข้ องกัน โดยมักจะมีแนวโน้ มในการให้ คะแนนผู้ที่
อยูใ่ นตาแหน่งงานที่ได้ รับค่าตอบแทนสูงกว่า ให้ ได้ รับคะแนนในระดับที่สงู กว่าผู้ที่อยูใ่ นตาแหน่งงานที่ได้ รับ
ค่าตอบแทนต่า
7. ความแตกต่ างของตัวผู้ทาการประเมิน
ความแตกต่างของตัวผู้ทาการประเมิน เช่น อายุ เพศ อาชีพ และเชื่อชาติ บางครั ง้ อาจทาให้ ผลการ
ประเมินที่ออกมาแตกต่างไปจากผลการปฏิบตั งิ านที่เป็ นจริงของผู้ถกู ประเมินได้
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8. เหตุการณ์ ท่ ใี กล้ ตัว
ผู้ทาการประเมินมีแนวโน้ มที่จะให้ ความสาคัญกับเหตุการณ์หรื อผลการปฏิบตั ิงานที่เพิ่งจะเกิดขึ ้น
เมื่อไม่ช้านานมากกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นในระยะแรก ๆ ของช่วงเวลาการประเมิน ดังนัน้ ผู้ถกู ประเมินที่มี
ผลงานดีมาตลอด อาจจะได้ รับคะแนนประเมินต่าได้ ถ้ าเมื่อใกล้ ระยะเวลาของการทาการประเมิน ปรากฏ
ว่าผลงานออกมาไม่ดีนกั
9. ผลข้ างเคียงจากผู้อ่ ืน
การประเมินการปฏิบตั ิงานนันโดยหลั
้
กการจะต้ องประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผู้ถูกประเมินใน
แต่ละรายบุคคล แต่มีหลักฐานชัดเจนพบว่าผู้ประเมินมักจะมีปัญหายุง่ ยากในการยึดหลักการดังกล่าว และ
บ่อยครัง้ ทาการประเมินโดยยึดผลของผู้ถูกประเมินคนหนึ่งมาประเมินกับผู้ถูกประเมินอีกคนหนึ่ง กรณี
เช่นนี ้เรี ยกว่าการได้ รับผลข้ างเคียงจากผู้อื่น เช่น ผู้ทาการประเมินอาจจะประเมินผู้ใต้ บงั คับบัญชาคนหนึ่ง
ซึง่ มีผลงานขันดี
้ มาก และหลังจากนันในเวลาต่
้
อเนื่องกันก็ทาการประเมินผู้ใต้ บงั คับบัญชาอีกคนหนึ่ง ผลที่
ออกมาอาจทาให้ ผ้ ถู กู ประเมินในขัน้ “มาตรฐานเฉลี่ย” และหรื อ “ต้ องปรับปรุง” ทังที
้ ่หากไม่มีการประเมิน
คนที่มีผลงานยอดเยี่ยมมาก่อนหน้ า ผู้ถกู ประเมินคนหลังอาจได้ รับการประเมินว่า “ดี” ก็ได้
10. ความลาเอียงของผู้ประเมิน (Personal Bias)
บางครั ง้ ความผิ ด พลาดของการประเมิ น การปฏิ บัติง านอาจเกิ ด ขึน้ จากสาเหตุค วามล าเอี ย ง
(Personal Bias)ของผู้ทาการประเมินซึ่งมีแนวโน้ มค่อนไปในทางการเห็นแก่พวกพ้ อ งหรื อชอบพอกันเป็ น
การส่วนตัวอันเนื่องมาจากเพศเดียวกัน เป็ นคนบ้ านเดียวกันหรื อจบสถาบันเดียวกัน เป็ นต้ น ความลาเอียง
ที่เกิดขึน้ นีบ้ างครัง้ ผู้ประเมินก็จะตระหนักและรับรู้ ได้ แต่ในหลายครัง้ อาจเกิดขึน้ ได้ โดยไม่ตระหนักหรื อ
คิดถึงได้ เลย
11. การคัดค้ านการประเมิน
ผู้ถูกประเมินส่วนใหญ่ จะมี แนวโน้ ม ไม่เห็นด้ วยกับการประเมิน เหตุผลที่ สาคัญ คือ กลัวการใช้
วิจารณญาณของผู้ประเมินซึ่งมีโอกาสเกิดความลาเอียงได้ มาก ส่วนเหตุผลอื่น ๆ มีอาทิ เป็ นการเพิ่มงาน
และขันตอนของระบบราชการโดยไม่
้
เกิดประโยชน์อนั ใดต่อพนักงาน หรื อทังผู
้ ้ ประเมินและผู้ถกู ประเมินต่าง
ไม่ชอบกระบวนของการประเมินการปฏิบตั ิงานเพราะทาให้ ทงั ้ 2 ฝ่ ายมีปัญหาความไม่พอใจต่อกันและกัน
และหรื อพนักงานที่ไม่ถกู ประเมินว่ามีผลงานดีเยี่ยมอาจมีปฏิกิริยาในทางตรงกันข้ าม โดยอาจส่งผลทาให้
เกิดการเฉื่อยงานต่อมา
ประเด็นวิเคราะห์
กิจกรรม 6.3.2
ผู้ทาการประเมินจะหลีกเลี่ยงความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ ้นจากข้ อผิดพลาดต่างๆได้ อย่างไร จงอภิปราย
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เรื่องที่ 6.3.3
การกาหนดมาตรฐานการปฏิบัตงิ าน
มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน (Performance Standard) เป็ นสิ่งที่จาเป็ นที่จะขาดไม่ได้ จากระบบการ
ประเมิ น การปฏิ บัติ ง านทุก ระบบ การก าหนดมาตรฐานการปฏิ บัติ ง าน หมายถึ ง การก าหนดเกณฑ์
(Criteria) เพื่อใช้ ในการวัดผลสาเร็จและความล้ มเหลวของการปฏิบตั ิงานของบุคลากร การมีมาตรฐานการ
ปฏิบตั ิงานเป็ นประโยชน์ในแง่ที่สามารถช่วยให้ ผ้ ทู าการประเมินสามารถใช้ วิจารณญาณของตนได้ อย่าง
สม่ าเสมอคงเส้ นคงวา และเป็ นการสร้ างความเป็ นธรรมแก่ตวั ผู้ถูกประเมิ น อย่างไรก็ ตาม การกาหนด
เกณฑ์ที่จะนามาใช้ วดั ผลการปฏิบตั ิงานนันเป็
้ นเรื่ องที่มีปัญหายุ่งยากซึ่งในที่นี ้จะขอแบ่งเกณฑ์ออกเป็ น 2
ประเภทใหญ่ ๆ และพูดถึงปัญหาในการกาหนดเกณฑ์แต่ละประเภทได้ คือ
1. เกณฑ์ เชิงปรนัย
การก าหนดเกณฑ์ เชิ ง ปรนัย (Objective Criteria) คื อ การก าหนดเกณฑ์ ที่ เป็ น ตัวเลขชัด เจนและ
สามารถวัด ได้ ง่ า ย เช่น ก าหนดเป็ น จ านวนเงิ น ของยอดขาย จ านวนชิ น้ ของผลผลิ ต จ านวนครั ง้ ของ
ข้ อผิดพลาด จานวนวันที่ขาดงาน เป็ นต้ น อย่างไรก็ตาม การกาหนดเกณฑ์ในลักษณะนี ้จะใช้ ได้ ดีในการ
ประเมินการปฏิบตั ิงานของบุคลากรระดับต่าเท่านัน้ สาหรับบุคลากรระดับสูง เช่น ระดับบริ หารแล้ ว การ
สร้ างเกณฑ์ในลักษณะนี ้อาจไม่สามารถทาได้ และถึงแม้ ว่าจะทาได้ การประเมินการปฏิบตั ิงานก็อาจไม่มี
ประสิทธิภาพได้ เนื่องจากมีอิทธิพลจากตัวแปรอื่น ๆ เข้ ามาเกี่ยวข้ อง เช่น การประเมินการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานขายโดยใช้ เกณฑ์ยอดขายเป็ นตัวเลขวัด อาจไม่ได้ ผลการปฏิบตั ิงานที่แท้ จริ ง เนื่องจากจานวน
ยอดขายนัน้ ไม่ได้ ขึน้ อยู่กับผลการปฏิบัติงานพนักงานขายอย่างเดียว แต่ขึน้ อยู่กับปั จจัยนอกเหนื อการ
ควบคุมของพนักงานขายด้ วย เช่น คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ราคา และกลยุทธ์ ของคู่แ ข่งขัน ฯลฯ อย่างไรก็
ตามถ้ าเป็ นไปได้ ก็ควรที่จะใช้ เกณฑ์ในลักษณะนี ้ให้ มากที่สดุ เท่าที่จะทาได้
2. เกณฑ์ เชิงอัตนัย
การกาหนดเกณฑ์เชิงอัตนัย (Subjective Criteria) คือ เกณฑ์ที่กาหนดขึ ้นโดยอาศัยวิจารณญาณของ
มนุษ ย์ เป็ น ส าคัญ โดยมากมักจะระบุเป็ น ถ้ อ ยค าหรื อ ค าบรรยาย ซึ่งการสร้ างเกณฑ์ ลัก ษณะนี ม้ ัก จะ
ก่อให้ เกิดปั ญหาถกเถียงหรื อเกิดการไม่ยอมรับขึ ้นเสมอ ดังนันเกณฑ์
้
ลกั ษณะนี ้จึงใช้ ได้ ดีในกรณีที่ทงผู
ั ้ ้ ทา
การประเมินและผู้ถูกประเมินเข้ ามามีส่วนร่วมในการกาหนดด้ วยกันและในกรณี ที่เกิดความเชื่อถือในตัว
ผู้ทาการประเมินว่าเป็ นคนที่ยตุ ธิ รรม ไม่ลาเอียง เท่านันจึ
้ งจะประสบผลสาเร็จ
อย่างไรก็ตามในการกาหนดเกณฑ์เพื่อนามาใช้ เป็ นมาตรฐานในการวัดผลงานนัน้ ไม่วา่ จะเป็ นการ
กาหนดเกณฑ์เชิงปรนัยหรื ออัตนัย จะมีข้อพิจารณาซึง่ เป็ นที่ยอมรับกันโดยทัว่ ไป คือ
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(1) จะต้ องสามารถทาได้ คือ เป็ นเกณฑ์ซึ่งแสดงระดับปกติของผลงานซึ่ งบุคคลโดยทัว่ ไปสามารถ
ทาได้ ไม่ใช่กาหนดไว้ สงู หรื อต่าเกินไป
(2) จะต้ องสอดคล้ องกับลักษณะของงานที่ทาอยู่ คือมีความเกี่ยวข้ องโดยตรงกับลักษณะของงาน
ที่ทา ไม่ใช่ไปกาหนดเกณฑ์ที่อยูน่ อกเหนือความต้ องการของลักษณะงานนัน้
(3) จะต้ องมีความยืดหยุ่น คือพร้ อมที่จะปรับให้ เหมาะสมกับสภาวะที่เปลี่ยนไป เช่น เมื่อกาหนด
เกณฑ์ขึ ้นมาแล้ วปรากฏว่าไม่มีใครสามารถทาได้ ก็อาจต้ องพิจารณาปรับให้ ต่าลงมา
(4) จะต้ องกาหนดไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อที่จะได้ เป็ นที่รับทราบโดยทัว่ ถึงกัน และเพื่อให้ การ
ปฏิบตั เิ ป็ นไปในแนวทางเดียวกัน
ประเด็นวิเคราะห์
กิจกรรม 6.3.3
การประเมิ น ในตาแหน่งงานระดับสูงจะใช้ เกณฑ์ ปรนัยควบคู่กับอัตนัยได้ ห รื อไม่ จงอภิ ปราย
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เรื่องที่ 6.3.4
ปั จจัยที่ต้องพิจารณาในการออกแบบระบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
การออกแบบระบบการประเมินการปฏิบตั ิงานที่ได้ ประสิทธิภาพจาเป็ นที่จะต้ องพิจารณาปั จจัย
ต่าง ๆ ต่อไปนี ้
1. ความเกี่ยวข้ องโดยตรง
ระบบการประเมิน การปฏิ บตั ิงานที่ ดี ควรจะทาการวัดพฤติกรรมหรื อกิ จกรรมต่างๆ ที่เกี่ ยวข้ อง
โดยตรง(Relevance)กับความสาเร็จของงาน และพยายามหลีกเลี่ยงการวัดพฤติกรรมหรื อกิจกรรมอันไม่มี
ผลต่อความสาเร็จของงาน เช่น ในการประเมินการปฏิบตั ิงานของบุคลากรสายอาจารย์ก็ควรจะวัดที่ผลงาน
ที่ออกมาว่ามีผ ลงานอะไรปรากฏบ้ าง คุณ ภาพเป็ นอย่างไร เทคนิคการสอนที่ นามาใช้ ในห้ องเรี ยนเป็ น
อย่างไร เป็ นต้ น ไม่ใช่มาวัดที่ความสามารถในการเป็ นผู้นาหรื อความสามารถในการเข้ ากันได้ กบั บุคลากร
สายอื่ น ๆ ซึ่ ง ไม่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งโดยตรงกับ ลัก ษณะงานวิ ช าการของสายอาจารย์ ห รื อ การประเมิ น
บุคคลากรของสหกรณ์ก็จะไม่วดั ที่ความสามรถในการพูดหรื อเขียนภาษาอังกฤษเพราะงานของสหกรณ์ไม่
มีความเกี่ยวช้ องกับลูกค้ าต่างประเทศ เป็ นต้ น
2. การเป็ นที่ยอมรับ
ระบบการประเมินการปฏิบตั ิงานจะประสบความสาเร็ จตามวัตถุประสงค์หรื อไม่ จะขึ น้ อยู่กบั การ
เป็ นที่ยอมรับ (Acceptability)ของผู้ทาการประเมินและผู้ถกู ประเมินเป็ นอย่างมาก ถ้ าระบบการประเมินถูก
มองว่าขาดความถูกต้ อง เชื่อถือไม่ได้ เป็ นระบบที่ไม่เป็ นธรรมแล้ ว การบรรลุวตั ถุประสงค์ของการประเมิน
การปฏิบตั ิงานจะเกิดขึ ้นไม่ได้ วิธีที่จะช่วยให้ เกิดการยอมรับขึ ้นได้ วิธีหนึ่งคือ การให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องเข้ ามามี
ส่วนร่วมในการพิจารณาออกแบบประเมิน
3. ความเชื่อถือได้
ระบบการประเมิ น ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพจะต้ อ งเป็ นระบบที่ มี ค วามคงเส้ นคงวา และเชื่ อ ถื อ ได้
(Reliability) กล่าวคือ ไม่วา่ จะนามาใช้ ประเมินการปฏิบตั ิงานของบุคคลหนึ่ งบุคคลใดซ ้า ๆ กันหลายครัง้ ก็
จะแสดงผลเหมือนเดิมกับครัง้ แรก และเมื่อผู้ทาการประเมินหลายคนทาการประเมินการปฏิบตั ิงานของ
บุคคลหนึง่ บุคคลใด ผลการประเมินเมื่อนามาเปรี ยบเทียบกันจะใกล้ เคียงกัน
4. ความสามารถในการจาแนกส่ วนดีและไม่ ดี
ระบบการประเมินการปฏิบตั ิงานที่มีประสิทธิภาพจะต้ องมีความสามารถจาแนกผู้ที่มีผลงานดีจาก
ผู้ที่มีผลงานพอใช้ และผู้ที่มีผลงานไม่ดีได้ (Sensitivity) หมายความว่าสิ่งที่จะนามาประเมินจะต้ องมีความ
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สมบูรณ์พอที่จะเป็ นข้ อมูลในการตัดสินใจได้ วา่ ใครควรจะเป็ นผู้ที่ได้ รับการเลื่อนขัน้ เลื่อนเงินเดือน ใครควร
จะต้ องได้ รับการปรับปรุง จะเห็นได้ ว่า ถ้ าระบบการประเมินซึ่งไม่มีความสามารถในการจาแนกส่วนดีและ
ไม่ดี ทุกคนก็จะได้ รับการประเมินออกมาเหมือน ๆ กันหมด
5. ความเป็ นไปได้ ในทางปฏิบัติ
ความเป็ นไปได้ ในทางปฏิบตั ิ(Practicality) นอกจากจะหมายความถึงความเป็ นที่เข้ าใจง่ายและ
ความสะดวกในการนาเอาไปใช้ ได้ แล้ ว ยังหมายความถึงความเป็ นไปได้ ในแง่ของการเก็บรวบรวมเอกสาร
การประเมิ นและข้ อมูล เกี่ ยวกับการประเมิ นการปฏิ บัติงานของบุคคลต่าง ๆ และการเสนอแนะหรื อให้
คาปรึกษาในการทาการประเมิน ซึ่งจะต้ องมีผ้ ทู ี่เข้ ามารับผิดชอบทางด้ านนี ้โดยตรง เพราะผู้ทาการประเมิน
ซึง่ เป็ นผู้บงั คับบัญชาโดยตรงของผู้ถกู ประเมิน ไม่มีความสามารถพอที่จะทาหน้ าที่ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
เนื่องจากจะต้ องรับผิดชอบงานในหน่วยงานของตนมากอยูแ่ ล้ ว
6. การออกแบบระบบ
นอกจากประเด็นที่ควรต้ องนามาพิจารณาให้ ส่วนที่กล่าวแล้ วในข้ อ 1-5 เพื่อให้ ระบบการประเมิ น
ได้ รับการยอมรับ โดยไม่ถกู วิจารณ์ว่าเกณฑ์ที่นามาใช้ วดั นันไม่
้ เหมาะสมหรื อวิธีการประเมินที่นามาใช้ นี ้มี
ความยุ่งยาก หรื อ ระบบการประเมินให้ ความสนใจที่แบบฟอร์ มมากกว่าสาระหรื อวิธีการประเมินที่นามาใช้
ต้ องใช้ เวลามากในการประเมินและมีความยุ่งยากในการจัดทา เพื่อให้ การเลือกวิธีการประเมินได้ เหมาะสม
และมีการยอมรับระบบการประเมินมากขึน้ จึงนาเสนอแนวทางพิจารณาเพื่อการเลือกวิธีการประเมินที่
เหมาะสมดังภาพที่ 6.18 และแนวทางการเลือกวิธีการประเมินที่เหมาะสมตามประเภทขององค์การดังภาพ
ที่ 6.19
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เกณฑ์ การประเมิน
ต้ นทุนการพัฒนา
ต้ นทุนดาเนินการ
ความเป็ นที่เข้ าใจง่าย :
ผู้ประเมิน
ผู้ถกู ประเมิน
การใช้ ประโยชน์ :
การเลื่อนตาแหน่ง
การขึ ้นเงินเดือน
การให้ คาแนะนาและพัฒนาพนักงาน

ตรวจ
รายการ

กระจาย
เป็ นกลุ่ม

MBO

ต่า
ต่า

จับคู่
เปรียบ
เทียบ
ต่า
ต่า

ปานกลาง
ต่า

ต่า
ต่า

ปานกลาง
สูง

งาย

ง่าย

ง่าย

ง่าย

ง่าย

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ง่าย

ง่าย

ง่าย

ง่าย

ปานกลาง

ดี
ดี
ดี

ดี
ดี
ดี

ดี
ไม่งา่ ยนัก
ไม่ดี

ดี
ไม่งา่ ยนัก
ไม่ดี

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

ดี
ดี
ไม่ดี

ดี
ดี
ดี

กราฟ

บังคับ
เลือก

เขียน
บรรยาย

เหตุการณ์
วิกฤต

BARS

BOS

เรียง
ลาดับ

ปานกลาง
ต่า

สูง
ต่า

ต่า
สูง

ปานกลาง
สูง

สูง
ต่า

สูง
ต่า

ยาก

ยาก

ง่าย

ง่าย

ง่าย

ไม่งา่ ยนัก
ไม่งา่ ยนัก
ดี

ดี
ดี
ดี

ง่าย

ค่อนข้ าง
ยาก
ยาก

ดี
ดี
ปานกลาง

ดี
ปานกลาง
ปานกลาง

ง่าย

ภาพที่ 6.18 ผลการประเมินวิธีการประเมินการปฏิบัตงิ านด้ วยเกณฑ์ ประเมินต่ าง ๆ
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ประเภทขององค์ การ
1. ขนาดใหญ่ ไม่ซบั ซ้ อน ความ
แน่นอนสูง
2. ขนาดกลาง ไม่ซบั ซ้ อน ความ
แน่นอนสูง
3. ขนาดเล็ก ไม่ซบั ซ้ อน ความ
แน่นอนสูง
4. ขนาดกลาง ซับซ้ อนและความ
แน่นอนปานกลาง
5. ขนาดใหญ่ ซับซ้ อน ความแน่นอน
ต่า
6. ขนาดกลาง ซับซ้ อน ความ
แน่นอนต่า
7. ขนาดเล็ก ซับซ้ อน ความมัน่ คงต่า

กราฟ

บังคับ
เลือก

เขียน
บรรยาย

เหตุการณ์
วิกฤต

BARS

BOS

เรียง
ลาดับ

จับคู่
เปรียบ
เทียบ

ตรวจ
รายการ

กระจาย
เป็ นกลุ่ม

MBO

X

X

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-

X

X

-

-

X

X

-

X

X

X

-

X

X

-

-

X

X

X

X

X

X

-

X

X

-

-

X

X

-

X

X

X

-

X

X

-

-

X

X

-

-

-

X

-

X

X

-

-

X

X

-

-

-

ภาพที่ 6.19 ผลในแง่ ความเหมาะสมของวิธีการประเมินกับขนาดขององค์ การ
ประเด็นวิเคราะห์
กิจกรรม 6.3.4
ในองค์การขนาดกลาง สภาพงานไม่ซบั ซ้ อนและผลสัมฤทธิ์มีความแน่นอนสูง ควรใช้ การประเมินการปฏิบตั งิ านตามวิธีใดจึงจะเหมาะสม จงอภิปราย
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