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Performance Appraisal Guideline for Modern Organizational Success. 
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บทคัดยอ 
บทความวิชาการฉบับนี้ มีประเด็นในการศึกษาเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานเปนกิจกรรมหลักในการบริหาร

ทรัพยากรมนุษยของทุกองคการ จุดมุงหมายเพื่อขับเคล่ือนเปาหมายและประกอบการตัดสินใจทางการบริหาร การประเมินผล
การปฏิบัติงานที่ดีอาจตองออกแบบอยางเปนระบบสงผลใหเปนรูปแบบซับซอนและขั้นตอนดําเนินงานยุงยาก อาจไมเหมาะสม
กับรูปแบบการบริหารงานของบางองคการ บทความน้ีจึงมุงทบทวนแนวคิดการประเมินผลการปฏิบัติงานประกอบดวย 
ความหมาย จุดมุงหมาย หลักการที่มีประสิทธิภาพ วิธีการ กระบวนการ และสังเคราะหปญหาการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ทั้งดานระบบและผูเกี่ยวของ แลวเสนอเปนขอเสนอแนวทางประเมินผลการปฏิบัติงานอยางงาย ใหสามารถนําไปประยุกตใช
เพื่อความสําเร็จสําหรับองคการสมัยใหม ไดแก แนวทางแรกยึดมั่นกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้ง 4 ขั้นตอน ไดแก 
การกําหนดวัตถุประสงค การออกแบบ การประเมินผล และการนําผลไปใชประโยชน รวมทั้งขอเสนอเพิ่มเติมเพื่อเสริมให
กระบวนการดังกลาวบรรลุจุดมุงหมาย และแนวทางที่สองการสรางความเปนธรรมและการยอมรับ โดยมุงสรางความสะดวก
และเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของรวมกันพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน นอกจากนั้นยังเสนอทัศนะจุดเนนการนําระบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเปนเครื่องมือในการเสริมทักษะใหม (Upskill) และปรับทักษะใหม (Reskill) บุคลากรทั้งทักษะการ
ทํางาน (Hard Skill) กับทักษะทางสังคม (Soft Skills) สําหรับอนาคตในยุคที่เทคโนโลยีมีความจําเปนสําหรับทุกองคการ  
 

คําสําคัญ: การบริหารทรัพยากรมนุษย, การประเมินผลการปฏิบัติงาน, ความสําเร็จขององคการ 
 

Abstract 
 This article Performance appraisal is the main activities in human resource management of every 
organization to propel the goal and supplement the management decisions. The good performance 
appraisal should be systematically designed which make the complex pattern and complicated process 
that might not suit for management system of some organization. This article mainly focuses on reviewing 
the concept of performance appraisal consist of meaning, objective, effective principles, method, process 
and synthesize the performance appraisal problems from the system side and related parties then 
propose the simple performance appraisal guidelines to be able to apply for the success of modern 
organization. The first guidelines is to adhere the 4 process of performance evaluation including defining 
objective, evaluation design, applying the results and additional proposal to supplement the process and 
achieved the objective. The second guidelines is to create fairness and acceptance by focusing on 
creating convenience and opportunity for related parties to jointly develop the performance appraisal 
system. In addition, propose a view to focus on using performance appraisal system as a tool to upskill 
and reskill the personnel on both hard skills and soft skills for the future in an era where technology is 
importance for every organization.  
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บทนํา 
 การประเมินผลการปฏิบัติงานเปนหนึ่งในกิจกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษยที่สําคัญในทุกองคการ อาจเปนการ
ดําเนินการแบบไมเปนทางการไปจนถึงรูปแบบที่เปนทางการ จุดมุงหมายหลักเพื่อนําไปใชประโยชนในเร่ืองการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยโดยเฉพาะการจายคาตอบแทน อยางไรก็ตาม แมการประเมินผลฯ เปนเรื่องที่ปฏิบัติสืบเน่ืองเปนเวลานาน  
แตการประเมินผลฯ หลายองคการมักเกิดปญหาเสมอ เพราะผลการประเมินผลฯ เก่ียวกับการจายคาตอบแทนบําเหน็จ
ความชอบ การประเมินผลฯ จึงเปนการตัดสินคุณคาการปฏิบัติงานของบุคลากร แยกแยะบุคลากรที่มีผลงานดีกับผลงานไมดี 
จึงถือเปนเรื่องออนไหวและสงผลตอขวัญกําลังใจมากกวากิจกรรมการบริหารอ่ืน ๆ ดวยเหตุผลขางตน จึงมีความพยายาม
พัฒนาแนวคิดและระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง ทางหนึ่งเพื่อเปนเครื่องมือชวยผลักดันใหบรรลุเปาหมาย
องคการและอีกทางหนึ่งเพื่อสรางความพึงพอใจของบุคลากรมุงหวังเพื่อรักษาคนดีคนมีความสามารถเอาไว สงผลใหระบบการ
ประเมินผลฯ อาจสลับซับซอนและยุงยากในการบริหารจัดการ อาจไมเหมาะสมหรือคุมคาสําหรับทุกองคการโดยเฉพาะ
องคการขนาดเล็ก รวมทั้งระบบประเมินผลฯ ที่ซับซอนดังกลาวอาจสรางความเบื่อหนาย สรางภาระแกทั้งตัวผูประเมินและผู
ถูกประเมิน ไมไดเกิดผลประโยชนเทาที่ควรแกองคการ อีกทั้งเม่ือผลการประเมินไมสอดคลองกับความคาดหวังของบุคลากรก็
นําไปสูการไมยอมรับและตอตานในที่สุด 
 ดังนั้น หากองคการจะบรรลุเปาหมายและรักษาคนดีมีความสามารถเอาไว องคการตองใหความสําคัญกับการประเมินผล
การปฏิบัติงานที่เปนระบบและเปนไปตามหลักวิชาการ ซึ่งไมจําเปนตองออกแบบใหซับซอน รัดกุมหรือใชเครื่องมือที่ทันสมัย
ตามแนวคิดยุคใหมเสมอไป วัตถุประสงคของบทความนี้ตองการเสนอแนวทางประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อความสําเร็จของ
องคการในอนาคต เปนแนวทางที่ทุกองคการสามารถนําไปปรับใชได ไมใชรูปแบบยุงยาก และมีตนทุนดําเนินงานที่สูง
จนเกินไป บทความน้ีแบงขอบเขตการนําเสนอเปน 4 สวน สวนแรก เริ่มทบทวนแนวคิดหลักการประเมินผลฯ เพื่อใหผูอาน
เขาใจและตระหนักในหลักการพื้นฐาน สวนที่สอง สังเคราะหสภาพการประเมินผลฯ ในบริบทสังคมทั่วไปในปจจุบัน และ
สะทอนปญหาการประเมินผลฯ ที่ องคการทั่ วไปมักประสบ สวนที่ สาม จัดทําขอ เสนอแนวทางประเมินผลฯ  
อยางงาย ๆ เพื่อความสําเร็จสําหรับองคการสมัยใหมทุกองคการ และสวนสุดทาย เปนทัศนะจุดเนนการประเมินผลฯ สําหรับ
องคการในอนาคต ซึ่งชวงเวลาดังกลาวเปนภาวะที่มีความผันผวนของสภาพแวดลอมทุกดานสูงมาก 

 

บทวิเคราะห 
 บทความวิชาการฉบับนี้ ผูเขียนจะไดอธิบายและวิเคราะหเพื่อสะทอนมุมมองทางวิชาการโดยสามารถจําแนกเปนราย
ประเด็นได ดังนี้            
 1. ความหมายการประเมินผลการปฏิบัติงาน        
 การประเมินในระบบบริหารทรัพยากรมนุษยแบงเปน 2 รูปแบบ คือ (1) การประเมินเพื่อคัดเลือกบุคลากร (Selection) 
เปนการใชเครื่องมือคัดสรรบุคคลที่สรรหามาไดเพื่อใหไดคนที่เหมาะสมไปบรรจุเขาทํางาน และ (2) การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) เปนการประเมินแบบมองยอนอดีต แลวบงชี้วาบุคลากรปฏิบัติงานไดดีเพียงใด และ
รวมทั้งเปนการประเมินเพื่อคนหาศักยภาพในการปฏิบัติงานที่ตองการในอนาคต การประเมินสวนหลังเปนการประเมินรูปแบบ
ที่บทความนี้มุงนําเสนอ เม่ือทบทวนแนวคิดของ Wilton (2016, p.186) Varma, Budhwar and Norlnder (2017, p.279) 
สกล บุญสิน (2560, น.213) มานพ  ชูนิล (2561) จิรประภา  อัครบวร (2561) และธัชพงศ  เศรษฐบุตร (2562) สรุป
ความหมาย “การประเมินผลการปฏิบัติงาน” คือ กระบวนการตรวจสอบและประเมินคุณคาผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่
เกิดในอดีตถึงปจจุบัน เปรียบเทียบกับมาตรฐานหรือเปาหมายที่กําหนดไว เพื่อนําผลประเมินไปใชประกอบการตัดสินใจในการ
บริหารทรัพยากรมนุษย           
 2. แนวคิดผลการปฏิบัติงาน 
 การประเมินผลการปฏิบัติงานเปนกิจกรรมบริหารที่ เก่ียวของระหวางผูประเมิน (Appraiser) กับผูถูกประเมิน 
(Appraisee) ผูทําหนาที่ประเมินคือผูบังคับบัญชาซึ่งองคการมอบหมายใหรวมประเมินผลฯ สวนผูถูกประเมิน คือ บุคลากร 



 

 

วารสารสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปท่ี 4 ฉบับท่ี 2 เมษายน-มิถุนายน 2563  
 (JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE FOR LOCAL RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY Vol.4, No.2 April - June 2020) 

              
 

188 

แตละคน การประเมินผลฯ มุงความสนใจ “ผลการปฏิบัติงาน” (Job Performance) เพราะผลการปฏิบัติงาน คือ สิ่งที่
องคการตองการไดรับจากจายคาจางใหบุคลากร องคการตาง ๆ มักประเมิน “ผลลัพธที่ไดจากการปฏิบัติงาน” (Outcome) 
“พฤติกรรมการปฏิบัติงาน” (Behavior) และคุณลักษณะบุคลากร (Traits) (Varma et al., 2017) การประเมินผลฯ  
มุงประเมินวาบุคลากรมีผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานหรือเปาหมายที่กําหนดไวลวงหนาหรือไม มาตรฐานน้ีเปนมาตรฐาน
ระดับบุคคล เพราะการประเมินผลฯ จะไมเนนผลการปฏิบัติงานระดับองคการ (มานพ  ชูนิล, 2561) แมผลการปฏิบัติงาน
ระดับบุคคลดังกลาวจะเก่ียวของสัมพันธกับผลการปฏิบัติงานระดับกลุมหรือระดับองคการ เพราะขอบเขตของผลการ
ปฏิบัติงานในที่น้ีตองมุงเพียงความรบัผิดชอบระดับบุคคล โดยสรุปองคการตองไมนําผลการปฏิบัติงานระดับองคการมาเปนผล
การปฏิบัติงานระดับบุคคล เพราะบุคลากรแตละคนเปนแคสวนประกอบขององคการเทานั้น (จิรประภา  อัครบวร, 2561: 
125) อยางไรก็ตาม การดําเนินงานจะถายทอดเปาหมายระดับองคการยอยไปสูเปาหมายผลการปฏิบัติงานระดับบุคคล สงผล
ใหผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองคการหน่ึงเมื่อรวมเขาดวยกันจะเปนผลการปฏิบัติงานขององคการ ดังน้ัน เมื่อบุคลากร 
แตละคนทํางานบรรลุเปาหมายของตนได เปาหมายขององคการก็จะบรรลุผลดวยในที่สุด (มานพ  ชูนิล, 2561) 
 ตามแนวคิดผลการปฏิบัติงานขางตนกับจากการทบทวนแนวคิดของกัลยาณี  เสนาสุ (2561, น.5-6) มานพ  ชูนิล (2561) 
จิรประภา  อัครบวร (2561, น.125-127) สรุปวา ผลการปฏิบัติงานเปนผลที่ไดจากการประเมินผานมุมมองและการรับรูของ      
ผูประเมิน เปนผลการปฏิบัติงานสวนบุคคลที่องคการคาดหวังวาสงผลกระทบตอผลการปฏิบัติงานระดับหนวยงานและระดับ
องคการ  
 3. จุดมุงหมายการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 การประเมินผลการปฏิบัติงานจําเปนตองมีการกําหนดจุดมุงหมาย เพื่อใหผูประเมินดําเนินการใหสอดคลองกับ
จุดมุงหมายและทําใหผูถูกประเมินทราบวาถูกประเมินเพื่ออะไรและลดความเขาใจผิด เม่ือทบทวนแนวคิดของบุญอนันต  พินัย
ทรัพย (2560, น.193) สกล  บุญสิน (2560, น.213-214) มานพ  ชูนิล (2561) กัลยาณี  เสนาสุ (2561, น.25-26) ธัชพงศ  
เศรษฐบุตร (2562, น.28-29) พบวา การประเมินผลฯ มักมีจุดมุงหมายสําคัญ 3 ดาน คือ (1) ดานการตัดสินใจทางบริหาร 
เปนจุดมุงหมายพื้นฐานที่ผูบริหารนําผลประเมินไปตัดสินใจจัดสรรความดีความชอบแกบุคลากรแตละคน หากเปนการตัดสิน
ระยะสั้น อาทิ เพิ่มเงินเดือนคาจาง รางวัลประจําป ยกยองชมเชย แตหากเปนระยะยาว อาทิ นําผลประเมินไปตัดสินใจวา
บุคลากรคนใดสมควรไดเลื่อนข้ันเลื่อนตําแหนงและโยกยายงาน นอกจากนี้ยังเปนขอมูลคัดผูมีผลงานต่ําออกจากองคการดวย 
(2) ดานพัฒนาบุคลากร ผลประเมินสามารถบงชี้วาบุคลากรมีจุดออน จุดแข็ง หรือขีดความสามารถอยางไร  เปนขอมูล
ยอนกลับใหบุคลากรทราบถึงศักยภาพของตนในมุมมองของผูบังคับบัญชาและผูเกี่ยวของ เพื่อใหเกิดความสํานึกวาควรตองไป
ปรับปรุงการทํางานและพัฒนาตนเองอยางไร และที่สําคัญองคการสามารถนําขอมูลผลการปฏิบัติงานไปออกแบบการพัฒนา
บุคลากรที่เหมาะสมแกบุคลากร อาทิ การฝกอบรม การสอนงาน การพัฒนาสายอาชีพ (3) ดานใหบุคลากรปฏิบัติงาน
สอดคลองกับเปาหมายองคการ การประเมินผลฯ เปนระบบชวยใหบุคลากรมีผลการปฏิบัติงานสอดคลองและสงเสริม
เปาหมาย กลยุทธ ตลอดจนวัฒนธรรมองคการ อีกทั้งองคการสามารถใชเปนเครื่องมือสํารวจตรวจสอบผลการปฏิบัติงานที่
เบี่ยงเบนเพื่อนําไปปรับปรุงวิธีการทํางานและผลการปฏิบัติงานไดในอนาคต  
 ตามที่กลาวขางตน พบวา การประเ มินผลการปฏิบัติงานสามารถตอบสนองทั้งฝายองคการ ผูบังคับบัญชา และ 
ตัวบุคลากร จากผลงานวิจัยของวัชรพงษ  อภิญญานุรังสี (2560) และผลงานวิจัยของณัฐภูมิ  คลายคลึง (2560) พบวา 
จุดมุงหมายการประเมินผลฯ มักนําไปใชเพื่อใหความดีความชอบหรือพิจารณาขึ้นเงินเดือนคาจางประจําป มากกวานําไปเปน
ขอมูลเพื่อพัฒนาบุคลากร กับเพื่อพัฒนาคุณภาพการทํางาน สําหรับบทความนี้สามารถสรุปภาพรวมจุดมุงหมายของการ
ประเมินฯ คือเพื่อเปนเครื่องมือในการรักษาคนดี คนมีคุณภาพ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และเพื่อใหบรรลุเปาหมาย
ขององคการ 
 4. หลักการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 
 หลักการนี้ใหผูบังคับบัญชาทุกระดับใชเปนแนวทางปฏิบัติเพื่อใหการประเมินบรรลุผล เมื่อทบทวนแนวคิดของ  
จิรประภา อัครบวร (2561, น.128-131) มานพ  ชูนิล (2561) พบวา หลักการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพตอง 
คํานึงถึงหลักสําคัญ 6 ประการ ไดแก (1) ความเทีย่งตรง (Validity) ปจจัยหรือคุณลักษณะที่นํามาประเมินผลฯ ตองเกี่ยวของ
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กับงานโดยตรง (Relevance) ตองประเมินปจจัยที่ทําใหการปฏิบัติงานของบุคลากรหรือองคการประสบผลสําเร็จ (2) ความ
นาเช่ือถือ (Reliability) ผลประเมินตองคงเสนคงวา กลาวคือผลการประเมินของบุคคลหนึ่งจากผูประเมินทุกคนตองเหมือนกัน 
(3) ความเปนธรรม (Fair) รูปแบบการประเมินผลฯ ตองไดรับการยอมรับจากทุกฝายวาเปนรูปแบบที่เหมาะสม ตองไมเปด
โอกาสใหผูใดไดเปรียบเสียเปรียบ และปราศจากอคติดวย (4) ความเปนรูปธรรม (Objective) ปจจัย เกณฑ และมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน ตองชัดเจน ถูกตองและทุกคนสามารถเขาใจไดตรงกัน (5) การทําไดจริง (Practicality) ระบบประเมินผลฯ 
ตองงายตอการนําไปใช ผูประเมินสามารถรวบรวมขอมูลผลการปฏิบัติงานและประเมินไมยากลําบาก ไมใชเวลา เงินทุน และ
จํานวนผูทําหนาที่ประเมินมากเกินจําเปน รวมทั้งไมสรางความยุงยากแกผูถูกประเมินดวย (6) การแยกแยะได (Sensitivity) 
ระบบการประเมินผลฯ สามารถแยกคนที่มีผลการปฏิบัติงานดีกับคนที่มีผลไมดีออกจากกันได ตามหลักการทั้งหมดดังกลาว 
พบวา เปนหลักการพื้นฐานแตมักถูกละเลย และมีขอสังเกตวาทุกหลักการเชื่อมโยงกันโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสราง
ประสิทธิภาพการทํางานและความเปนธรรมใหเกิดขึ้นในองคการ  
 5. วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 เม่ือทบทวนแนวคิดของจิรประภา  อัครบวร (2561, น.137-148) มานพ  ชูนิล (2561) และธัชพงศ  เศรษฐบุตร (2562) 
พบวา วิธีประเมินผลฯ แบงได 2 รูปแบบ ไดแก (1) วิธีประเมินรายบุคคล เปนวิธีเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับมาตรฐาน
การทํางานอาจเปนพฤติกรรมหรือผลลัพธที่ไดเชิงปริมาณ หรือเปนการวัดผลการปฏิบัติงานที่ถูกนําไปเปรียบเทียบผลที่ไดกับ
วัตถุประสงคที่ไดตกลงรวมกันไวลวงหนา รูปแบบนี้จะไมนําผลการประเมินของบุคลากรแตละคนตามรูปแบบน้ีไมไดนําไป
เปรียบเทียบกับคนอ่ืน อาทิ สเกลใหคะแนน (Graphic Rating Scale) วิธีพรรณนา (Essay Method) วิธีประเมินเหตุการณ
สําคัญ (Critical incident Method) มาตรวัดประมาณคาพฤติกรรม (Behaviorally Anchored Rating Scales: BARS) การ
บริหารตามวัตถุประสงค (Management by Objectives) เปนตน (2) วิธีประเมินแบบเปรียบเทียบ ผลการประเมินของ
บุคลากรจะถูกนําไปเปรียบเทียบกับบุคคลอ่ืน อาทิ จัดอันดับ (Ranking) เปรียบเทียบเปนคู (Paired Comparison) การ
กระจายเปอรเซ็นต (Forced Distribution) เปนตน โดยในการประเมินผลการปฏิบัติงานคราวหนึ่งอาจใชหลายวิธีประกอบ 
และวิธีประเมินที่เลือกใชอาจจะเปนรูปแบบเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ และอาจเปนการประเมินที่มุงประเมินผลที่ไดหรือมุง
ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานหรือคุณลักษณะก็ได 
 6. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
 ผูเขียนทบทวนแนวคิดของ Varma et al. (2017) สกล  บุญสิน (2560) จิรประภา  อัครบวร (2561) มานพ  ชูนิล 
(2561) และธัชพงศ  เศรษฐบุตร (2562) สรุปกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานประกอบดวย 4 ขั้นตอน ไดแก (1) การ
กําหนดวัตถุประสงค ระบุจุดมุงหมายการนําผลประเมินไปใชประโยชนและรอบระยะเวลาสําหรับประเมินผลการปฏิบัติงาน 
(2) การออกแบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน กิจกรรมยอยจํานวน 3 กิจกรรม คือ (2.1) การกําหนดปจจัย เกณฑ และ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน ทั้ง 3 ประเด็นตองกําหนดเชื่อมโยงกันตามลําดับ เร่ิมตนกําหนดปจจัยการประเมิน (Factor) คือ  
สิ่งที่ เลือกเปนเครื่องมือวัดผลการปฏิบัติงาน กรอบปจจัยที่มักนํามาใช ไดแก ผลลัพธที่ ได  พฤติกรรม คุณลักษณะ  
การประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งหนึ่งอาจใชหลายปจจัยผสานกันเพื่อใหครอบคลุมทุกงานที่บุคลากรรับผิดชอบ จากนั้น
กําหนดเกณฑ (Criteria) คือ ตัวบงชี้ความสําเร็จตามปจจัยการประเมินที่กําหนดไว อาจเปนเกณฑเชิงปรนัย (Objective 
Criteria) ที่สามารถวัดผลการปฏิบัติงานเชงิปริมาณไดอยางงาย ๆ อาทิ จํานวน การสูญเสียของเวลา การลดตนทุน เปนตน 
หรือเกณฑอัตนัย (Subjective Criteria) ที่ตองใชวิจารณญาณจากบุคคล อาทิ คุณภาพ ความคิดริเริ่ม ความงดงาม ความ
คืบหนาในการทํางาน เปนตน สุดทายกําหนดมาตรฐานของงาน (Job Standard) คือ สิ่งคาดหวังจากการปฏิบัติงาน เปนส่ิง
นําไปเปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงาน เปนเงื่อนไขที่บงช้ีวาผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเปนที่ยอมรับหรือไม ปจจัย เกณฑ 
และมาตรฐานตามที่กลาวมา เปนสิ่งชวยติดตามงานและตัดสินคุณคาของผลการปฏิบัติงาน (Varma et al., 2017, p.282) 
และทั้งหมดตองถูกกําหนดลวงหนา แนนอน ตามหลักวิชาการ และตองถายทอดจากเปาหมายตามกลยุทธของหนวยงาน 
เปาหมายตามบทบาทหนาที่ของคําบรรยายลักษณะงาน (Job Description) และเปาหมายพิเศษที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
(กัลยาณี  เสนาส,ุ 2561, น.27-28) นอกจากนี้ตองคํานึงถึงวางานหรือตําแหนงงานที่ตางกัน การกําหนดปจจัย เกณฑ และ
มาตรฐานตองแตกตางกันอีกดวย (2.2) การเลือกวิธีประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลือกวิธีประเมินขึ้นอยูกับปจจัยหลาย
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ประการ อาทิ จุดมุงหมาย ลักษณะของงาน เกณฑการประเมิน สไตลการบริหาร วัฒนธรรมองคการ คุณลักษณะอ่ืนภายใน
องคการ ตลอดจนความสะดวกและความประหยัดในการนําไปใชงาน การประเมินผลฯ คราวหนึ่งอาจใชหลายวิธีประกอบกัน 
ผลงานวิจัยของจุฑามาศ  ทวีไพบูลยวงษ (2559) พบวา สเกลใหคะแนนเปนวิธีประเมินที่นิยมนํามาใชมากที่สุด (2.3) กําหนด
ตัวผูประเมิน ผูประเมินคนสําคัญ อาทิ ผูบังคับบัญชา คณะกรรมการ เพื่อนรวมงาน ผูใตบังคับบัญชา ลูกคา การประเมิน
ตนเอง เปนตน ตองคํานึงวาผูประเมินแตละคนมีขอดีขอจํากัดตางกันและผูประเมินที่มีตําแหนงในองคการตางกันจะสามารถ
ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานในดานตาง ๆ ไดแตกตางกัน อยางไรก็ตาม อยางนอยตองมีผูบังคับบัญชาใกลชิดซึ่งเปน 
ผูมอบหมายงานเปนผูประเมิน และผลงานวิจัยของสกล  บุญสิน (2558; อางอิงในสกล  บุญสิน 2560, น.217) ก็ยืนยันวา ผูที่
เหมาะสมเปนผูประเมินที่สุดคือผูบังคับบัญชา เน่ืองจากสามารถประเมินครอบคลุมไดทั้งอุปนิสัย พฤติกรรม สมรรถนะ 
ความสําเร็จตามเปาหมาย และศักยภาพบุคลากร (3) การประเมินผลการปฏิบัติงาน ผูประเมินทําการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน (Evaluating Performance) โดยเก็บขอมูลเกี่ยวกับผูถูกประเมินเพื่อนําไปวัดคุณคาของผลการปฏิบัติงาน  
ผลประเมินจะจําแนกเปน 3 ลักษณะ คือ สูงกวามาตรฐาน เปนไปตามมาตรฐาน และตํ่ากวามาตรฐาน ตามหลักการ
ประเมินผลฯ ผูประเมินจําเปนตองใหขอมูลผลการประเมินยอนกลับใหผูถูกประเมินรับทราบวาผลการปฏิบัติงานของตนดีหรือ
แยเพียงใด มีขอผิดพลาดอะไรบาง ผลการปฏิบัติงานสอดคลองกับที่มอบหมายไปหรือไม ทราบความตองการของผูประเมิน
และองคการ ซึ่งหากเคยเขาใจคาดเคล่ือนหรือไมเห็นคุณคาการประเมินผลฯ การแจงผลจะเปดโอกาสหารือเก่ียวกับผลการ
ปฏิบัติงานรวมกัน ทําใหคลายความกังวล ความสงสัย และผลการปฏิบัติงานจากมุมมองของผูประเมิน โดยการใหขอมูล
ยอนกลับที่ดีตองคํานึงถึงหลักการตาง ๆ อาทิ ขอมูลตองเฉพาะเจาะจง แจงผลทันทวงที เปนเรื่องเกี่ยวของกับงานเทานั้น  
เปนตน (ธัชพงศ  เศรษฐบุตร, 2562, น.195-196) (4) การนําผลประเมินไปใชประโยชน อาทิ การจายบําเหน็จความชอบ การ
วางแผนพัฒนาบุคลากร การแตงต้ังโยกยายตําแหนง การพัฒนาสายอาชีพ เปนตน  
 กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานจะดําเนินการตอเนื่องเปนวงจรตามรอบระยะเวลาที่องคการกําหนด อาทิ รอบ 1 
ป รอบ 6 เดือน เปนตน ปญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในแตละรอบ เปนขอมูลปอนกลับไปปรับปรุงกระบวนการประเมินผลฯ 
ใหมีประสิทธิภาพและบรรลุจุดมุงหมายในรอบถัดไป โดยทุกองคการตองคํานึงเสมอวาตองออกแบบการประเมินผลฯ เพื่อ
ผลักดันใหบุคลากรแสดงศักยภาพสรางผลงานที่เกิดประโยชนตอองคการ รวมทั้งตองสามารถจําแนก ผูมีผลงานดีกับไมดีได
ชัดเจน เพื่อสรางความยุติธรรมในการบริหารทรัพยากรมนุษยในองคการใหมากที่สุด ตามแนวคิดการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานที่กลาวมาทั้งหมด สรุปไดวาการประเมินผลฯ มีลักษณะสําคัญ อาทิ การใชวัดผลลัพธที่ไดของบุคลากรในปจจุบัน 
การมุงวัดพฤติกรรมและผลลัพธที่ได การใชวัดผลการปฏิบัติงานที่เกิดข้ึนจริง การใชวัดผลการปฏิบัติงานของบุคลากรรายใด
รายหนึ่งที่ผานมา การมุงการควบคุมพฤติกรรมและการบรรลุเปาหมายเพื่อเปนเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรมนุษย มักให
ผูบังคับบัญชาเปนผูประเมิน และสวนใหญเปนการประเมินจากบนลงลางแบบระบบราชการ เปนตน 
 7. ปญหาของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 ทุกองคการตองอาศัยคนขับเคล่ือนภารกิจดังนั้นการประเมินผลการปฏิบัติงานจึงหลีกเลี่ยงไมได เพื่อใหมีขอมูลเปนปจจัย
นําเขาสําหรับระบบบริหารทรัพยากรมนุษยใหการบริหารงานองคการมีประสิทธิภาพ หากการประเมินผลฯ ไมเหมาะสม      
ไมเปนธรรม หรือถูกละเลย ทําใหผูที่ มีผลงานดีกลับไดรับประโยชนเทากับผูมีผลงานต่ํา บุคลากรจะเสียขวัญและลดทอน
แรงจูงใจ อาจตองสูญเสียบุคลากรที่ดีมีคุณภาพ แตหากองคการมีระบบประเมินผลฯ ที่ดีเปนธรรมจะเปนเครื่องมือชวยให
องคการสามารถใชบุคลากรใหเกิดประโยชนสูงสุดและธํารงรักษาบุคลากรคุณภาพ แตขอเท็จจริงการประเมินผลฯ มักเกิด
ขอบกพรองเน่ืองจากปญหาสําคัญหลายประเด็น เปนตน   
 8. ขอเสนอแนวทางประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือความสําเร็จขององคการ 
 สวนที่สามเปนการวิเคราะหแนวคิดและปญหาการประเมินผลการปฏิบัติงาน แลวเสนอแนวทางประเมินผลฯ เพื่อสราง
ความสําเร็จแกองคการสมัยใหม โดยแนวทางที่จะกลาวนี้ไมไดมุงอธิบายแนวคิดหรือวิธีการที่ยุงยาก แตเปนขอเสนออยาง     
งาย ๆ ที่องคการทุกระดับสามารถนําไปปรับใชจํานวน 2 แนวทาง ไดแก  
 8.1 การยึดมั่นกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน คือ กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบดวย 4 
ขั้นตอน ไดแก (1) กําหนดวัตถุประสงค (2) ออกแบบ (3) ประเมินผล และ (4) นําผลไปใชประโยชน มีขอเสนอเพิ่มเติมเสริม
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ใหกระบวนการบรรลุจุดมุงหมาย แนวคิดของขอเสนอนี้คือผลการปฏิบัติงานของบุคลากรคนหนึ่งตองเปนสวนหนึ่งของผลการ
ปฏิบัติงานระดับองคการ ดังนั้นจึงตองทําใหบุคลากรมีความพอใจ กระตือรือรน และเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานและการ
บริหารงานใหองคการบรรลุเปาหมายที่กําหนด ขอเสนอในแนวทางแรกมีจํานวน 12 ขอ ไดแก (1) ตองคํานึงถึง 3 เร่ือง คือ
การเนนผลลัพธที่ได (Outcome) และการพัฒนาบุคลากร ยึดเปาหมายขององคการ และ ผูถูกประเมินกับผูประเมินมีสวนรวม
กําหนดเปาหมาย ปจจัย เกณฑ และมาตรฐานการทํางาน (2) ผูบังคับบัญชาและบุคลากรตองคาดหวังผลการปฏิบัติงานที่
ตรงกัน เพราะการประเมินที่บุคลากรไมทราบวาองคการจะทําการประเมินในสวนใด เทากับวาบุคลากรไมทราบความคาดหวัง
ขององคการ หากบุคลากรเขาใจความคาดหวังอยางชัดเจน บุคลากรจะสรางผลการปฏิบัติงานตามที่องคการตองการ (สกล 
บุญสิน, 2560, น.227) (3) การกําหนดปจจัย เกณฑ และมาตรฐานการทํางาน ตองคํานึงถึงการมีประโยชน (Usefulness)      
ตอเปาหมายขององคการ กลาวคือ เงื่อนไขหรือปจจัยการประเมินตองเช่ือมโยงสนับสนุนใหองคการประสบความสําเร็จ 
สามารถใชวัดผลไดงาย ตนทุนการดําเนินงานตํ่า และผูประเมินและผูถูกประเมินเห็นพองวาเปนเกณฑที่มีความตรง 
(Relevance) นอกจากนั้นตองเหมาะสมกับกิจการและวัฒนธรรมองคการ (จุฑามาศ  ทวีไพบูลยวงษ, 2559)  
 8.2 ความสําเร็จเกิดจากความเปนธรรมและไดรับการยอมรับ  คือ ปญหาความเปนธรรมในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเกิดกับทุกองคการ ตราบใดที่การประเมินผลฯ ยังเปนเคร่ืองมือของการบริหารทรัพยากรมนุษย คําถามสําคัญคือ 
“ทําอยางไรจึงทําใหการประเมินฯ เกิดความเปนธรรม” สําหรับบทความฉบับน้ีเห็นวา ความเปนธรรมคือการสามารถอธิบาย
เหตุและผลการประเมินผลฯ ไดชัดเจน อาทิ อธิบายไดวาเหตุใดคนหนึ่งจึงมีผลประเมินสูงกวาอีกคนหนึ่ง เปนตน แตความเปน
ธรรมดังกลาว อาจสรางความไมพอใจและไมไดรับการยอมรับจากบุคลากรบางคนก็ได องคการตองแยกแยะใหไดวาเรื่องความ
ไมพอใจไมใชเรื่องความเปนธรรม อยางไรก็ดี การประเมินผล หากมุงประเมินผลการปฏิบัติงานใหมีความเปนธรรมมากเกินไป 
จนละเลยความรูสึกของคน การประเมินผลฯ ก็เปนการมุงจับผิด ระบบการประเมินผลฯ สมัยใหมจึงตองสนใจคนเทียบเทา
ผลงาน เพราะผลงานอาจคงอยูไมนาน แตหากรักษาบุคลากรคุณภาพไวจะชวยสรางผลงานที่ดีไมสิ้นสุด   
 9. มุมมองการประเมินผลการปฏิบัติงานสําหรับอนาคต 3-5 ปขางหนา 
 แนวโนมการเปลี่ยนแปลงสําคัญในอนาคตคือการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว สงผลตอการเปลี่ยนแปลง
สังคมและเศรษฐกิจรอบดาน รวมทั้งรูปแบบการบริหารองคการและการประเมินผลการปฏิบัติงาน จึงเปนเรื่องทาทายของการ
ประเมินผลฯ ในอนาคต สวนสุดทายน้ีจึงเปนการอภิปรายมุมมองการประเมินผลฯ ในอนาคต ที่องคการทุกระดับสามารถใช
เปนแนวคิดปรับปรุงการดําเนินงานอยางงาย ๆ จํานวน 2 ประเด็น คือ 
 9.1 ประเด็นที่ 1 ทักษะที่จําเปนในอนาคต คือ ในอนาคตทุกองคการจําเปนตองมีความสามารถในการปรับตัว และ
ใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะที่จําเปน เพราะแนวโนมทักษะของบุคลากรมีความสําคัญมากกวาความรู  
แมแตทักษะทั่วไป เชน ทักษะการคิด ทักษะการพูด ทักษะการแกปญหา ถือเปนศิลปะที่ตองเรียนรูและฝงแนนยาวนานกับตัว
คน สวนความรูโดยเฉพาะความรูเทคโนโลยีจะลาสมัยรวดเร็ว ความรูของบุคลากรจึงไมเพียงพอตอการบรรลุเปาหมายองคการ
ในอนาคต แตเรื่องทักษะก็ไมสามารถคาดการณไดวางานในอนาคตตองการคนที่มีทักษะอยางไร ดังน้ัน องคการจึงควรมุงไปที่
ทักษะที่คนเรียนรูครั้งเดียวแลวใชงานไดนาน เปนทักษะที่มีขอบขายเกี่ยวของกับการงานของบุคลากรอยางแทจริง และเปน
ทักษะที่เหมาะสมกับยุคที่เทคโนโลยีสมัยใหม ผูเขียนเห็นวา ทักษะที่สําคัญอยางนอย คือ (1) ทักษะการทํางาน (Hard Skill) 
ทักษะที่สําคัญไดแก ทักษะดิจิทัล (Digital Skills) กับ ทักษะการวิเคราะหขอมูล (Data Analysis Skills) เพราะคนทํางานที่
เหมาะกับอนาคตตองเปนคนที่มีขีดความสามารถทางเทคโนโลยี (Technology Capabilities) มีทักษะการนําเครื่องมือ 
อุปกรณและเทคโนโลยีที่มีไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด (Digital Literacy) สงเสริมใหการทํางานในหนาที่บรรลุเปาหมาย 
โดยเฉพาะการแยะแยะกลั่นกรองขอมูลจํานวนมหาศาลที่มีประโยชนเอามาใชมาวางกลยุทธการทํางานที่เหมาะสม (2) ทักษะ
ทางสังคม (Soft Skills) คือทักษะการทํางานรวมกับคนอ่ืน และความสามารถในการปรับตัว ทักษะนี้เปนส่ิงจําเปนสําหรับ
อนาคต เพราะเปนทักษะสําคัญในการปรับตัวใหเขากับบริบทหรือส่ิงแวดลอมใหม ๆ ไดเปนอยางดี (World Economic 
Forum, 2019) นอกจากนั้นตองพัฒนาใหมีความสามารถแลวสงเสริมใหมี “จิตสํานึก มนุษยธรรม และเสียสละ” ซึ่งมี
ความสําคัญไมนอยกวาการพัฒนาใหเปนคนเกงในองคการ (3) ทักษะการทํางานไดหลายอยาง (Multi-Skilling) เพราะ
แนวโนมในอนาคตจะนําเทคโนโลยีมาใชแทนคนเพิ่มมากขึ้น ความจําเปนของคนทํางานแบบผูเช่ียวชาญเฉพาะทางจะลดลง 
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องคการตองการคนที่มีคุณสมบัติหลากหลายและสามารถทํางานไดหลายอยางรวมทั้งมีความสามารถใชงานเทคโนโลยีไดหลาย
ประเภทเพื่อใหใชคนที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 9.2 ประเด็นที่ 2 หนทางความอยูรอดขององคการในอนาคตดวยแนวคิด Upskill Reskill คือ เทคโนโลยีสําคัญมาก
ในอนาคต หลายองคการออนแอรวดเร็วเนื่องจากการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีทุกองคการตองตื่นตัวและพรอมรับการ
เปล่ียนแปลง ริเริ่มนําระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเปนเครื่องมือสรางการเรียนรูทักษะเทคโนโลยีของบุคลากรใหไมหยุด
นิ่งเพื่อเปนประตูสูการเปนองคการสมัยใหมในอนาคต ในที่นี้มุมมองการประเมินผลฯ สําหรับอนาคตพิจารณาเพียงแนวทาง
สําหรับชวงเวลาส้ัน ๆ ไมกี่ปขางหนา เนื่องจากไมสามารถคาดคะเนรูปแบบการบริหารองคการในอนาคตไดชัดเจน ทัศนะนี้นํา
แนวคิดการพัฒนาบุคลากร ประกอบดวย (1) การเสริมทักษะใหม (Upskill) คือ การเสริมทักษะเพิ่มเติมในความชํานาญเดิม
แตบริบทใหมหรือเพิ่มความสามารถในงานเดิมแตบริบทใหม อาทิ เรียนรูแอพพลิเคชั่น (Application) หรือโปรแกรมชวย
ทํางานที่เปนประโยชน กับ (2) การปรับทักษะใหม (Reskill) คือ การพัฒนาทักษะของบุคลากรสําหรับเนื้องานอ่ืน อาทิ การ
เรียนรูเทคโนโลยีใหม ๆ หรือฝกฝนทักษะที่จําเปนและสามารถนําไปปรับใชในการทํางาน นําทั้งสองแนวคิดยกมาเปนแนว
ทางการประเมินผลฯ อยางงายซึ่งอาจเหมาะสมเฉพาะบุคลากรระดับปฏิบัติการเปนหลัก คือนํามาใชเปนปจจัยและเกณฑการ
ประเมิน พิจารณาความรูและทักษะการทํางานที่เพิ่มขึ้น ใหระบบการประเมินผลฯ เปนเคร่ืองมือฉุดดึงบุคลากรใหหลุดกรอบ
ทักษะเดิมรวมทั้งเพิ่มทักษะที่จําเปน โดยตรวจสอบวาในรอบการประเมินหนึ่งบุคลากรแตละคนมีความรูหรือทักษะการทํางาน
อะไรบางที่เพิ่มพูนขึ้นหรือพัฒนาข้ึน แตองคการตองวางกรอบไวลวงหนาวาบุคลากรควรมีทักษะอะไรเพิ่มข้ึน และไมใชเพียง
ทักษะที่จํากัดในขอบขายความรับผิดชอบเทานั้น แตตองพิจารณาทักษะที่จําเปนตอภาพรวมขององคการและตองทําการ
กําหนดรวมกันดวย รวมทั้งตองวางระบบสงเสริมการพัฒนาดวย อยางนอยตองมีเรื่องทักษะดิจิทัล ทักษะทางสังคม รวมทั้ง
ทักษะทางภาษาเปนปจจัยพื้นฐานของการประเมินผลฯ อีกทั้งองคการตองสรางระบบโยกยายหมุนเวียนงาน (Rotation) 
เพื่อใหบุคลากรมีทักษะการทํางานไดหลายอยางประกอบกันดวย แนวทางตามที่กลาวมาแลว จะชวยพัฒนาทักษะแหงอนาคต
สําหรับบุคลากรใหเปนคนดีคนเกง มีศักยภาพในการเรียนรูและพัฒนาตลอดเวลา 
 

บทสรุป 
 การประเมินผลการปฏิบัติงานเปนเครื่องมือสําคัญของระบบบริหารทรัพยากรมนุษยในองคการ ที่ชวยรักษาและพัฒนา
ประสิทธิภาพการดําเนินงานขององคการ เพราะสะทอนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรวาเปนที่นาพอใจเพียงใด 
ไดผลงานตามเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม และควรมีแนวทางปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากรใหดีย่ิงขึ้นอยางไร และ
นอกจากจะใชประเมินศักยภาพของบุคลากรแลว หากดําเนินงานอยางเปนระบบและมีความเปนธรรมยังเปนแรงจูงใจสําคัญใน
การทํางาน ส่ิงสําคัญที่สุดตองประเมินผลฯ อยางตรงไปตรงมา เที่ยงตรง และไมมีอคติ เพื่อใหเกิดความยุติธรรมแกทุกฝาย 
และในอนาคตที่การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสงผลกระทบรุนแรงตอทุกองคการ ทุกองคการตองพรอมรับการเปลี่ยนแปลง
ดังกลาว โดยนําระบบการประเมินผลฯ เปนเครื่องมือสรางการเรียนรูทักษะเทคโนโลยีของบุคลากรใหไมหยุดน่ิง ใหการ
ประเมินผลฯ เปนการวัดเพื่อพัฒนาแทนการแขงขันหรือเพื่อจัดสรรสิ่งตอบแทน และใหการประเมินผลฯ ชวย “เปลี่ยนปจจุบัน
ใหทันอนาคต” นําสูการเปนองคการสมัยใหมในอนาคต 
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