บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการศึกษาวิจัยงานกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานอัยการมี
ทฤษฎีการจัดการความรู หลักการตามกฎหมายและเอกสารการวิจัยที่เกี่ยวของที่สามารถนํามา
ประยุกตใชในงานกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานอัยการ ดังนี้
2.1 ทฤษฎีการจัดการความรูที่นํามาประยุกตใช
ดร.ณพศิษฏ จักรพิทักษ ( 2552) ไดสรุปทฤษฎีการจัดการความรูไววา “ทฤษฎีการจัดการ
ความรูมีหลายทฤษฎี แตทุกทฤษฎีมีวัตถุประสงคเหมือนกันคือ การบริหารจัดการบุคลากรที่มี
ความรู ประสบการณหรือความรูที่อยูในตัวบุคคลแกปญหาธุรกิจเพื่อเพิ่มผลผลิตแกองคกรให
สามารถแขงขันได ” และไดใหความหมายของการจัดการความรูไววา “การจัดการความรู
(Knowledge Management) หมายถึง การบริหารจัดการองคกรโดยเนนการใชความรูและ
ประสบการณของคนทํางาน รวมทั้งสารสนเทศที่จําเปนตองใชในการทํางานเพื่อการดํารงอยูของ
องคกรและชีวิตและครอบครัวของพนักงานรวมกันการจัดการความรูมุงเนน 3 ประการ ประการ
แรก มุงพัฒนาคนทํางานใชความรูหรือกลุมของคนทํางานใชความรูที่หมั่นฝกฝนทํางานรวมกันให
เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพหรืออาจเรียกกลุมผูทํางานใชความรูรวมกันทํางานนี้วา “ชุมชน
นักปฏิบัติ” (Community of Practice) องคกรตองพัฒนาบุคลากรเหลานี้เพื่อใหเกิดขีดความสามารถ
ในการแขงขัน องคกรตองมุงพัฒนาใหความรูเฉพาะธุรกิจ (Domain Knowledge) แกคนเหลานีใ้ ห
เครื่องมือและความรูใหมๆ (Technology Knowledge) โดยเฉพาะอยางยิ่งเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Knowledge) ซึ่งเปนเทคโนโลยีสนับสนุนที่สําคัญ (Enabling Technology) ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางานรวมกัน
ประการที่สอง มุงเนนการสรางวิธีการ
ปฏิบัติงานที่ดีที่สุด (Best Practice) ขององคกรเทาที่องคกรจะสามารถทําไดหรือภายใตขอจํากัด
ตางๆ ประการที่สาม ตองปรับปรุงการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเปนองคประกอบสําคัญและ
จําเปนของการจัดการความรูในปจจุบันโดยเฉพาะอยางยิ่งระบบอินเตอรเน็ตที่เปนแหลงเรียนรูที่
สําคัญของคนทํางานใชความรูขององคกร เนื่องจากทําใหเกิดความรวดเร็วและมีขอมูลเพียงพอใน
การทํางานหรือตัดสินใจ”
ในสวนงานภารกิจของสํานักงานอัยการสูงสุดซึ่งเปนองคกรอื่นตามรัฐธรรมนูญและเปน
หนวยงานราชการ เปาหมายหลักมิไดเนนการแขงขันเพื่อความอยูรอดขององคกรแตเปาหมายหลัก
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อยูที่ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนสุขของประชาชน ดังนั้นความหมาย
“การจัดการความรู”ของผูศึกษาจึงมีความหมาย ดังนี้ “การจัดการความรู ( Knowledge Management)
หมายถึงการจัดการองคกรโดยมุงถึงการใชความรู ( Knowledge) และทักษะ( Skill)ของขาราชการ
อัยการรวมทั้งระบบสารสนเทศ (IT) ที่จําเปนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน ซึ่งจะยังผลใหเกิด
ประโยชนสุขแกประชาชน”
ในการพัฒนางานดานการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงาน
อัยการสามารถนําทฤษฎีการเรียนรูขณะทํางาน ( Learning in Action) ซึ่งดร.ณพศิษฏ จักรพิทักษ
(2552) ไดสรุปทฤษฎีการเรียนรูขณะทํางาน ( Learning in Action)ไววา “ทฤษฎีการเรียนรูขณะ
ทํางาน (Learning in Action) พัฒนาโดย David Gavin มีหลักการสําคัญคือ เปลี่ยนการทํางานใหเปน
โอกาสในการเรียนรู พัฒนาทักษะในการเรียนรูตลอดเวลาของการทํางานเพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ดานมาประยุกตใช ประกอบดวยการเรียนรู 4 รูปแบบ ดังนี้
1. การเรียนรูโดยการสืบความลับ(Intelligent Learning)
2. การเรียนรูจากประสบการณ (Experiential Learning)
3. การเรียนรูโดยการทดลอง (Experimental Learning)
4. การเรียนรูเพื่อนําการเรียนรู (Leading Learning)
1. การเรียนรูโดยการสืบความลับ (Intelligent Learning) ไดแกการเรียนรูโดยวิธีการ
สืบความลับจากองคกรคูแขงหรือองคกรลักษณะเดียวกัน โดยใชวิธีตางๆ ดังนี้
(1) การสืบคน (Search) ขอมูลจากแหลงตางๆ เมื่อไดขอมูลแลวตองมีการตรวจสอบ
ขอมูลวาถูกตองตรงกันหรือสอดคลองกันหรือไม จากนั้นตองวิเคราะหขอมูล
เพื่อนําขอมูลไปใชประกอบการตัดสินใจ
(2) การสอบถามผูเชี่ยวชาญ (Inquiry) อาจใชวิธีสัมภาษณผูเชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณจริงในการทํางานเพื่อใหไดหลักการทํางานหรือเทคนิคพิเศษใน
การทํางาน
(3) การเฝาสังเกต (Observation) ติดตามการทํางานของคูแขง ติดตามความ
เคลื่อนไหวตางๆ อยางตอเนื่อง
2. การเรียนรูจากประสบการณ (Experiential Learning) เปนการเรียนรูจาก
ประสบการณขององคกรที่ผานมาวา องคกรใชวิธีการใดในการแกปญหา ผลการ
แกปญหาเปนอยางไร และอนาคตจะดําเนินการแกปญหาอยางไร เปนการทบทวน
เหตุการณ )Reflect and Review)ตาง ๆ การทบทวน (Reviewคือการทบทวนเหตุ (
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และผลในทุกขั้นตอนของการทํางาน สวน การสะทอนความคิด )reflectคือการ (
วิเคราะหหาผลกระทบหรือผลตอเนื่องหลังจากการทํางานแลวเสร็จ หรืออาจจัด
กิจกรรมทบทวนหลังการทํางาน )After Action Reviewเพื่อใหเกิดการ (แลกเปลี่ยน
ประสบการณในการทํางาน แลวนําไปปรับปรุงพัฒนางานตอไป
3. การเรียนรูโดยการทดลอง )Experimental Learning( เปนการเรียนรูเพื่อหาสาเหตุที่
ทําใหเกิดผล ซึ่งการทดลองอาจเปนการทดลองที่ไมมีสมมติฐานหรือมีการพิสูจน
สมมติฐานตาง ๆ ที่ตั้งไวก็ได
4. การเรียนรูเพื่อนําการเรียนรู )Leading Learning( เปนการเรียนรูที่ผูนําองคกรตองนํา
กิจกรรมตางๆ ที่จําเปนตองฝกทักษะในการเปนผูนําในการเรียนรู โดยวิธีการสราง
โอกาสในการเรียนรูของผูใตบังคับบัญชา ผูบริหารตองเปดใจรับขอมูลและแนวคิด
ใหมของผูใตบังคับบัญชา ไมยึดติดกับแนวคิดหรือประสบการณเดิมๆ
กลาวโดยสรุป ทฤษฎีการเรียนรูขณะทํางาน (Learning in Action) มีหลักการสําคัญคือ ให
ถือโอกาสที่องคกรมีภารกิจตองปฏิบัติงานตางๆ ใหเปนโอกาสในการเรียนรู ซึ่งจะทําใหผูเชี่ยวชาญ
ไมจําเปนตองออกจากหนางาน สามารถเรียนรูในงานตนเองเพื่อพัฒนาทักษะในการเรียนรูที่หนา
งาน และองคกรก็ไดรับประโยชนจากผลสําเร็จของงานที่ทําโดยตรง ทฤษฎีนี้เหมาะที่จะประยุกตใช
กับผูเชี่ยวชาญในธุรกิจหลัก หรืองานที่วิกฤติขององคกรที่ไมควรนําผูเชี่ยวชาญหรือบุคลากรออก
จากหนางานไปทํากิจกรรมพัฒนาความรูตางๆโดยไมจําเปน”
2.2 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายอัยการ พ.ศ. 2553
มาตรา 16 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและการเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต การเสริมสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติราชการ การปฏิบัติระหวาง
ผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา การใหไปศึกษาเพิ่มเติม ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ใหเปนไปตามระเบียบที่สํานักงานอัยการสูงสุดกําหนด
มาตรา 38 วรรคหนึ่ง การแตงตั้งใหขาราชการอัยการดํารงตําแหนงนอกจากตําแหนง
อัยการผูชวย ตําแหนงอัยการอาวุโส ตําแหนงรองอัยการสูงสุด และตําแหนงอัยการสูงสุด ให
ประธาน ก .อ.เสนอ ก .อ. โดยคํานึงถึงความรูความสามารถ ความรับผิดชอบ ประวัติการปฏิบัติ
ราชการ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลนั้นเทียบกับงานในตําแหนงขาราชการอัยการที่จะ
ไดรับแตงตั้งนั้นๆ เพื่อใหความเห็นชอบกอน เมื่อไดรับความเห็นชอบแลว จึงนําความกราบบังคม
ทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง
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มาตรา 43 วรรคสาม ในการปรับเงินเดือนตามวรรคสอง ถา ก .อ. พิจารณาเห็นวา
ขาราชการอัยการผูใดมีผลงานดีเดนเปนอยางยิ่ง และเมื่อคํานึงถึงคุณภาพและปริมาณงาน การรักษา
วินัย ความประพฤติ คุณธรรม จริยธรรมแลว ก.อ. จะใหปรับเงินเดือนใหขาราชการอัยการผูนั้นเปน
กรณีพิเศษเกินหนึ่งขั้นก็ได
2.3 เอกสารงานวิจัย
อลงกรณ มีสุทธาและสมิต สัชฌุกร (2551) ไดประมวลงานวิจัยของชูศักดิ์ เที่ยงตรง เพ็ญ
ศรี วายวานนท ภิญโญ สาธรและจําเนียร จวงตระกูลสรุปเปนหลักการที่ควรคํานึงและควรนํามาใช
ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อใหการประเมินดําเนินไปอยางเปนระบบและครบ
กระบวนการ อันจะทําใหการประเมินผลการปฏิบัติงานเปนไปอยางราบรื่นและประสบผลสําเร็จ
ดังนี้
(1) ความเปนมาของการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แนวความคิดเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานมี 3 แบบ คือ
แบบที่ 1 เปนการประเมินที่ไมเปนระบบ ( UNSYSTEMATIC) ไมมีกฎเกณฑ
แนนอน เปนการประเมินแบบงาย ๆ คือการใชนับผลงานที่คนทําได เพื่อใชกําหนดคาตอบแทน มัก
ใชในโรงงานอุตสาหกรรม
แบบที่ 2 เปนการประเมินที่เปนระบบและเปนแบบดั้งเดิม (TRADITIONAL)
ถูกบันทึกแบบที่ 2 เปนการประเมินที่เปนระบบและเปนแบบดั้งเดิม ( TRADITIONAL) ถูกบันทึก
ครั้งแรกเมื่อ ค .ศ. 1800 ในโรงงานอุตสาหกรรมปนฝาย มีการใชสมุดบันทึกนับผลงานรายบุคคล
และมีเครื่องหมายแสดงความแตกตางของคนงานจากเลวไปยังดี ตอมาหลังสงครามโลกครั้งที่ 1
กองทัพบกสหรัฐไดมีการประเมินผลของทหารบกรายบุคคล (MAN TO MAN RATING ) มีการ
แปลความหมายเปนตัวเลข สามารถปรับระดับตัวเลขไดตามความสามารถของบุคคล แบบประเมิน
ประกอบดวยคุณลักษณะ (ATTRIBUTE) ของบุคคลและผลงานที่ปฏิบัติไดทั้งปริมาณและคุณภาพ
แบบที่ 3 เปนการประเมินแบบวิธีการทางพฤติกรรมศาสตร ซึ่งเนนการกําหนด
เปาหมายรวมกัน ( MUTAUL GOAL SETTING) เนนพฤติกรรมการปฏิบัติงานหรือผลสําเร็จของ
งานเปนสําคัญ (RESULT BASED APPROACH) การประเมินแบบที่ 3 นี้ไดรับอิทธิพลจากขอเขียน
ของ PETER F. DRUCKER ใน THE PRACTICE OF MANAGEMENT
(1) ความหมายของการประเมิน
อลงกรณ มีสุทธาและสมิต สัชฌุกร(
2551) : น 12ไดใหความหมาย
การประเมินผลการปฏิบัติงานไววา “การประเมินผลการปฏิบัติงาน หมายถึง การเทียบระหวาง
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ผลงานระดับบุคคลที่ปรากฏกับมาตรฐานที่วางไวสําหรับตําแหนงหนาที่นั้นๆ โดยอาจอาศัยความ
ยอมรับรวมกันระหวางผูบังคับบัญชาในฐานะผูวางมาตรฐานกับผูใตบังคับบัญชาในฐานะผูปฏิบัติ
ทั้งนี้เพื่อประโยชนในการควบคุมและตรวจสอบปริมาณงาน และคุณภาพของบุคคลใหสอดคลอง
กับวัตถุประสงคขององคกร รวมทั้งเพื่อประโยชนในการใหรางวัล หรือลงทัณฑตลอดจนในการ
พัฒนาบุคคลตอไปในอนาคต โดยสรุป การประเมินผลการปฏิบัติงานเปนกรบวนการประเมินคา
ของบุคคลผูปฏิบัติงานในดานตางๆ ทั้งผลงานและคุณลักษณะอื่น ๆ ที่มีคุณคาตอการปฏิบัติงาน
ภายในระยะเวลาทีก่ าํ หนดไวอยางแนนอน ภายใตการสังเกต จดบันทึกและประเมินโดยหัวหนางาน
โดยอยูบนพื้นฐานของความเปนระบบและมีมาตรฐานแบบเดียวกัน มีเกณฑการประเมินที่มี
ประสิทธิภาพในทางปฏิบัติใหความเปนธรรมโดยทั่วกัน”
ชูศักดิ์ เที่ยงตรง : น 7 กลาวไววา การประเมินผลการปฏิบัติงานเปนกระบวนการ
ประเมินคาของบุคคลผูปฏิบัติงานในดานตาง ๆ ทั้งผลงานและคุณลักษณะอื่น ๆที่มีคุณคาตอการ
ปฏิบัติงานภายในระยะเวลาที่กําหนดไวอยางแนนอน ภายใตการสังเกต จดบันทึกและประเมินโดย
หัวหนางาน โดยอยูบนพื้นฐานของความเปนระบบและมีมาตรฐานแบบเดียวกัน มีเกณฑการ
ประเมินที่มีประสิทธิภาพในทางปฏิบัติใหความเปนธรรมโดยทั่วกัน
(3) วัตถุประสงคของการประเมิน
วัตถุประสงคของการประเมินผลการปฏิบัติงานทั่วไป
1. เพื่อเปนเครื่องมือในการพิจารณาความดีความชอบ สําหรับการขึ้นเงินเดือน
ประจําปแกพนักงานใหเปนไปโดยเสมอภาคและเปนธรรม
2. เพื่อเปนเครื่องมือในการพิจารณาเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง โยกยายและปลดออก
อยางมีเหตุผล และมีความยุติธรรมแกทุกฝายที่เกี่ยวของ
3. เพื่อการพัฒนาบุคคล ผลการประเมินจะเปนประโยชนในการวิเคราะหขอดี
ขอบกพรองของผูปฏิบัติงาน เพื่อวาทั้งฝายผูกําหนดนโยบายหรือฝายผูบังคับบัญชา และ
ผูปฏิบัติงานจะไดพยายามปรับปรุงเพิ่ม เสริมทักษะและคุณลักษณะที่จําเปนตองาน
4. เพื่อเสริมสรางและรักษาสัมพันธภาพอันดีระหวางผูบังคับบัญชาและพนักงาน
ในกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน ขั้นตอนที่ผูบังคับบัญชาและพนักงานใชความพยายาม
รวมกันในการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน รวมทั้งขั้นตอนการแจงและหารือผลการประเมิน
อยางเหมาะสม จะชวยกอใหเกิดความเขาใจอันดีซึ่งกันและกันระหวางพนักงานกับผูบังคับบัญชา
5. เพื่อปรับปรุงโครงการตางๆ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การประเมินผล
การปฏิบัติงานจะชวยในการพิจารณาวา การคัดเลือกพนักงานเขามาทํางานไดเหมาะสมเพียงใด โดย

14

เปรียบเทียบผลการทํางานกับผลการทดสอบและความเห็นของผูสัมภาษณ และยังชวยใหทราบวา
ควรจัดใหมีการฝกอบรมเพื่อพัฒนาพนักงานประเภทใดและเมื่อใด
(4) ประโยชนของการประเมินผลการปฏิบัติงาน
การประเมินผลการปฏิบัติงานจะมีประโยชนตอการบริหารงานบุคคลขององคการ
มากนอยเพียงใด ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการประเมินวา ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่ออะไร
และองคการไดนําผลการประเมินไปใชประโยชนอยางจริงจังหรือไม โดยทั่วไปประโยชนที่
พึงไดรับจากการประเมินผลการปฏิบัติงานมีดังนี้
1. ทําใหการพิจารณาความดีความชอบ หรือการปูนบําเหน็จแกผูปฏิบัติงานดําเนิน
ไปดวยความยุติธรรม มีเหตุมีผล มีระบบเปนระเบียบแบบแผน ซึ่งใชตอบุคคลในองคการเดียวกัน
โดยเสมอหนาและถวนทัว่ เพือ่ ปองกันการเลนพรรคเลนพวก
2. ทําใหการพิจารณาการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง การสับเปลี่ยนโยกยาย และการ
เลิกจางเปนไปอยางยุติธรรม เพราะการประเมินผลการปฏิบัติงานชวยใหผูบังคับบัญชาทราบถึง
สมรรถภาพในการปฏิบัติงาน จุดเดนและจุดดอยของพนักงานแตละคน อันจะเปนประโยชนตอการ
เลือกใชคนใหเหมาะสมกับงาน ซึ่งอาจมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง การสับเปลี่ยนโยกยายให
เหมาะสมกับความรูความสามารถของพนักงาน นอกจากนี้อาจมีการใหพนักงานที่หยอน
สมรรถภาพหรือไมตั้งใจปฏิบัติงานออกจากงาน ซึ่งเทากับเปนการลดคาใชจายอันไมจําเปนของ
องคการออกไป ทั้งยังกอใหเกิดความเปนธรรมในระหวางผูปฏิบัติงานดวยกัน
3. ใชเปนเครื่องมือในการควบคุมการทํางานใหเปนไปตามวัตถุประสงค หรือ
มาตรฐานการทํางานที่กําหนดไว รวมทั้งเปนเครื่องมือตรวจสอบประสิทธิภาพในการบริหาร
องคการอีกดวย
4. ใชประโยชนในการกําหนดโครงการฝกอบรม และพัฒนาผูปฏิบัติงานให
ถูกตองตามความจําเปนและความตองการในการฝกอบรมของเจาหนาที่แตละประเภท
5. ทําใหพนักงานทราบถึงผลการปฏิบัติงานของตนเองวา บรรลุตามเกณฑหรือ
มาตรฐานที่กําหนดไวในการทํางานหรือไม รวมทั้งรูวาตนเองมีจุดเดนอยางไร และมีจุดออน
อะไรบางที่จะตองปรับปรุงแกไข
6. เปนเครื่องจูงใจใหพนักงานในองคการไดปฏิบัติหนาที่ดวยความเต็มใจ เต็ม
กําลังความรู ความสามารถ ไมตองคอยกังวลที่จะประจบผูบังคับบัญชาดวยวิธีที่ไมถูกตอง และ
สามารถมั่นใจไดวาตนจะไดรับความยุติธรรม
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(5) หลักการประเมินผลการปฏิบัติงาน
หลักการสําคัญๆ ที่ใชเปนแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อใหการประเมินเปนไป
อยางถูกตองและบรรลุตามวัตถุประสงคมีดังนี้
1. การประเมินผลการปฏิบัติงานเปนกระบวนการประเมินคาผลการปฏิบัติงาน
มิใชประเมินคาบุคคล ( Weigh the Work – Not the Worker) กลาวคือ ผูประเมินจะคํานึงถึงการ
ประเมินคาของการปฏิบัติงานเทานั้นมิไดมุงประเมินคาของตัวบุคคลหรือของพนักงานอยางไรก็
ตามในทางปฏิบัติหลักการนี้มักจะทําใหเกิดความสับสนอยูเสมอ เพราะวิธีการวัดเพื่อการประเมินมี
หลายวิธีซึ่งบางครั้งเราจําเปนตองใชวิธีวัดโดยออม กลาวคือ วัดพฤติกรรมของพนักงานผูปฏิบัติงาน
แลวประเมินคาออกมาจึงทําใหเกิดการสับสนขึ้นในบางครั้ง เชน วัดความรวมมือคือ ความคิดริเริ่ม
เปนตน ซึ่งความจริงแลวเราวัดพฤติกรรมของพนักงานมิใชตัวของพนักงาน
2. การประเมินผลการปฏิบัติงานเปนสวนหนึ่งของหนาที่และความรับผิดชอบของ
ผูบังคับบัญชาทุกคน ทั้งนี้เนื่องจากในกระบวนการจัดการ ผูบริหารหรือผูบังคับบัญชามิไดมีหนาที่
เพียงแตการวางแผน การจัดองคการ การจัดคนเขาทํางาน การสั่งงาน และการประสานงานเทานั้น
แตยังมีหนาที่และความรับผิดชอบในการจัดการและควบคุมงานในหนวยงานของตนใหสําเร็จลุลวง
ตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพอีกดวย ผูบังคับบัญชาจึงตองคอยติดตาม ความกาวหนาของงาน
อยูตลอดเวลา รวมทั้งควบคุม ดูแลงานที่ตนมอบหมายสั่งการผูใตบังคับบัญชาไปนั้น ใหดําเนินไป
จนบรรลุผลสําเร็จ การจะควบคุมและติดตามงานไดอยางมีประสิทธิผลนี้ ผูบังคับบัญชาจะตอง
จัดการมาตรการในการควบคุมและติดตามงาน ซึ่งมาตรการที่สําคัญอันหนึ่ง คือ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานนั่นเอง จึงนับไดวาการประเมินผลการปฏิบัติงานนั้นเปนสวนหนึ่งของ
หนาที่และความรับผิดชอบของผูบังคับบัญชาทุกคน
3. การประเมินผลการปฏิบัติงานจะตองมีความแมนยําในการประเมิน หมายถึง
ความเชื่อมั่นได (Reliability) ในผลการประเมิน และความเที่ยงตรง (Validity) ของผลการประเมิน
(1) ความเชื่อมั่นได หมายถึง ความคงเสนคงวาของผลการประเมินหลาย ๆ ครั้ง
ความคงเสนคงวานี้ใชใหเห็นไดจาก
(ก) เมื่อผูประเมินประเมินบุคคลหลาย ๆ ครั้ง และผลที่ออกมาเหมือนกัน
เชนนี้มีความคงเสนคงวา (Consistency) และผูประเมินอาจจะกลับมาประเมินอีกหลังจากนั้น 2-4
สัปดาห โดยประเมินภายในขอบเขตของสิ่งที่ปรากฏอยูเดิม คือ งานไมเปลี่ยนไปและนําไป
เปรียบเทียบกับผลการประเมินเดิม ถาผลเหมือนกันอีกแสดงวามีความคงเสนคงวา
(ข) เมื่อใชผูประเมินหลาย ๆ คนคอยสังเกตผูปฏิบัติงานคนเดียวกันในการ
ทํางานและนําผลมาเปรียบเทียบกัน ถาสอดคลองกันก็แสดงวามีความคงเสนคงวา ทํานองเดียวกัน
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กับการใชเครื่องมือวัดอันหนึ่ง เชน ไมบรรทัดใชวัดความยาวของสิ่งของอยางหนึ่ง ควรจะไดผล
เชนเดิมไมวาใครจะเปนผูวัดหรือวัดเมื่อใดก็ตาม
(2) ความเที่ยงตรง หมายถึง ความตรงตอวัตถุประสงคของการประเมิน
กลาวคือในการประเมินตองการใหผลประเมินเปนเครื่องแสดงคุณคาของคนทํางานที่มีตอ
หนวยงานไดจริง ผลประเมินที่ปรากฏอยูในเกณฑดี หมายความวา บุคคลนั้นทํางานดีจริง ๆ เมื่อมี
ความเที่ยงตรงในเบื้องตนนี้แลวการนําผลประเมินไปใชในเรื่องตาง ๆ เชน ในการเลื่อนตําแหนง
เพิ่มเงินเดือน ฝกอบรมเหลานั้น ก็จะไดผลตรงตามที่ตองการ ไมผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปจากความ
เปนจริง
4. การประเมินผลการปฏิบัติงานจะตองมีเครื่องมือหลักชวยในการประเมิน
ที่
สําคัญไดแก ใบกําหนดหนาที่งาน (Job Description) มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance
Standard) แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal Form) และระเบียบปฏิบัติงาน
บุคคลวาดวยการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Personnel Procedure on Performance Appraisal)
5. การประเมินผลการปฏิบัติงานจะตองมีการแจงผลการประเมินและหารือผลการ
ปฏิบัติงาน ภายหลักจากเสร็จสิ้นการประเมินแลว เพื่อใหพนักงานผูรับการประเมินทราบถึงขอดี
ขอบกพรองในการปฏิบัติงานของตนในสายตาของผูบังคับบัญชา จะไดปรับปรุงแกไขใหดีขึ้น และ
เพื่อเปดโอกาสใหพนักงานไดแสดงความรูสึก ซักถามขอของใจ ขอคําแนะนํา หรือแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับผูบังคับบัญชาของตน การแจงและการหารือผลการปฏิบัติงานจะประสบ
ความสําเร็จไดขึ้นอยูกับเงื่อนไขสําคัญวาผูประเมินจะตองเปนผูแจงผลและสามารถทําใหพนักงาน
ผูรับการประเมินรับรูและยอมรับผลการประเมินซึ่งนับเปนภารกิจที่ยากที่สุดในกระบวนการหรือ
ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนั้น ผูแจงจึงตองมีเทคนิค หรือวิธีการที่เหมาะสม คือ
จะตองมีความรู ความเขาใจ และมีทักษะในการปฏิบัติ การแจงและหารือผลการปฏิบัติงานที่
ประสบความสําเร็จนอกจากจะชวยสงเสริมขวัญกําลังใจในการทํางานของพนักงานแลว ยังชวย
เสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางผูบังคับบัญชากับพนักงานอีกดวย
(1) กําหนดความมุงหมายหรือวัตถุประสงคในการประเมินวา จะใหมีการ
ประเมินเพื่อนําผลการประเมินไปใชประโยชนดานใด
(2) เลือกวิธีการประเมินใหเหมาะสมสอดคลองกับลักษณะงาน และความมุง
หมายที่ตั้งไวจะตองปฏิบัติในชวงเวลาหนึ่งนั้น ควรจะมีปริมาณและคุณภาพอยางไร
(3) กําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ซึ่งเปนการกําหนดวางานที่ผูดํารง
ตําแหนงหนึ่งๆจะตองปฏิบัติในชวงเวลาหนึ่งนั้น ควรจะมีปริมาณและคุณภาพอยางไร
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(4) ทําความเขาใจกับทุกฝายที่เกี่ยวของในการประเมินใหรูทั่วกัน เพื่อความ
เขาใจ ยอมรับและรวมมือ
(5) กําหนดชวงเวลาประเมินใหเหมาะสมกับลักษณะงาน ซึ่งตามปกติจะ
กําหนดใหปละหนึ่งครั้ง หรือหกเดือนตอครั้ง
(6) กําหนดหนวยงานและบุคคลที่จะรับผิดชอบดําเนินการและประสานงาน
โดยปกติองคการจะมอบใหหนวยงานดานบริหารบุคคลเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ
(7) ดําเนินการและควบคุมระบบการประเมินใหเปนไปตามขั้นตอนตางๆ ที่
กําหนดไว
(8) วิเคราะหและนําผลการประเมินไปใช คือ หลังจากผูประเมินทําการประเมิน
แลวหนวยงานที่รับผิดชอบจะรวบรวมผลการประเมินจากหนวยงานตางๆ มาวิเคราะหเพื่อประมวล
เสนอผูบริหารระดับตางๆ รวมทั้งผูบังคับบัญชาของแตละหนวยงาน นอกจากนี้ยังตองมีการแจง
และหารือผลการปฏิบัติงาน เปนการสื่อสารกลับ (Feedback) ใหผูรับการประเมินทราบดวย เพื่อจะ
ไดปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานใหดียิ่งขึ้นตอไป
(9) การติดตามผล เปนขั้นตอนที่พิจารณาวา ผลการประเมินดังกลาวสามารถ
นําไปใชประโยชนตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวหรือไมเพียงใด รวมทั้งติดตามการดําเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานตางๆ วาไดดําเนินไปอยางถูกตองและเหมาะสมเพียงใด
ทั้งนี้เพื่อนําขอมูลตางๆ ที่ไดรับกลับไปเปนขอมูลยอนกลับสําหรับระบบการประเมินผลตอไป

