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     มีค าถามจากองค์การต่างๆ ว่าจะสามารถแยกแยะได้อย่างไรว่าพนักงานที่มีอยู่ใครเป็นบุคลากรที่มี ผลงานดีและมี

ศกัยภาพสงูบ้าง จะเห็นได้วา่การรับรู้ถึงความสามารถและศกัยภาพของพนกังานว่าในด้านใดคือจุดแข็ง (Strength) และใน

ด้านใดคือจดุออ่น (Weakness) ที่พนกังานควรปรับปรุงและพฒันาตนเอง จ าเป็นอย่างยิ่งที่องค์การแต่ละแห่งจะต้องค้นหา

เคร่ืองมือที่เหมาะสมเพื่อประเมินผลงานและศกัยภาพของพนกังาน พบวา่เคร่ืองมือที่จะถกูน ามาใช้ในการวิเคราะห์และระบุ

ถึงความสามารถที่เป็นจุดแข็ง และจุดอ่อนของพนกังาน นัน่ก็คือ การประเมิน หรือ Assessment ทัง้นีค้ าว่า Assessment 

ตา่งจากค าวา่ Evaluation , Appraisal และ Measurement ซึง่ทัง้ 4 ค านีจ้ะมีความหมายแตกตา่งกนัไปในแง่มมุ ดงัตอ่ไปนี ้

     Assessment 

     เป็นการรวบรวมและบรูณาการข้อมูลต่าง ๆ ที่รวบรวมได้ โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อศึกษาถึงข้อดี และคณุค่าที่มีอยู่ในตวั

พนกังาน  ซึ่งจะใช้เคร่ืองมือต่าง ๆ ในการเก็บรวบรวมข้อมลู เช่น การทดสอบ การสมัภาษณ์ การใช้กรณีศึกษา (Case 

Study) การสงัเกตพฤติกรรม การสรุปผลจากเอกสารการบนัทกึและรายงานของผู้ปฏิบตัิงานและผู้ เก่ียวข้อง การทดสอบ

วัดความสามารถ หรือการจัดสนทนากลุ่ม เป็นต้น โดยส่วนใหญ่มักจะใช้ค าว่า Assessment กับการประเมิน

ความสามารถ และศกัยภาพของพนกังาน ที่เรียกวา่ Competency / Potential Assessment 

     Evaluation 

     เป็นการน าเอามลูคา่หรือ Value ที่มีอยูใ่นตวับคุคลหรือของสิง่ใดสิง่หนึง่ออกมา โดยเทียบกบัเกณฑ์ ที่ก าหนดขึน้ เป็นการ

ประเมินผลลพัธ์ในเชิงคุณภาพ (Qualitative) หรือเชิงพฤติกรรม และการประเมินผลลพัธ์ด้านปริมาณ(Quantitative) 

หรือในเชิงตวัเลข พบว่าการประเมินในรูปแบบนีจ้ะขึน้อยู่กบัมมุมองของผู้ประเมินแต่ละคนเพื่อตีมูลค่าของสิ่งที่ก าลงั

ประเมินออกมาให้เห็นชดัเป็นรูปธรรม ซึง่ในแง่มมุของงานทรัพยากรมนษุย์ เรามกัจะใช้ค าวา่ Evaluation กบัการประเมิน

คา่งาน หรือที่เรียกกนัวา่ Job Evaluation 

     Appraisal 

     เป็นการประเมินและการตีราคา เป็นกระบวนการในการก าหนดมลูค่าของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยมีการจดัท าเป็นเอกสารหรือ

รายงานสรุปผลลพัธ์ที่ได้จากการประเมิน โดยสว่นใหญ่มกัจะใช้ค าวา่ Appraisal กบั 



การประเมินผลการปฏิบตัิงานของพนกังาน หรือที่มกัจะเรียกกนัวา่ Performance Appraisal 

     Measurement 

     เป็นการก าหนดถึงมิติ คณุภาพ ความสามรถ และดีกรีของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จะถกูสื่อสารออกมาเป็นสญัลกัษณ์ หรือตวัเลข 

โดยจะก าหนดออกมาเป็นมาตรวดัในแบบต่าง ๆ มีการตัง้เกณฑ์และน าสิ่งที่เราต้องการวดัมาเทียบกบัเกณฑ์ที่ก าหนดขึน้ 

เช่น การวดัทองค าจะเทียบกบักิโลกรัม หรือวดัขนาดของเอวจะเทียบกบันิว้ เป็นต้น พบวา่ในปัจจบุนัมกัจะพดูถึงตวัวดัที่เป็น

รูปธรรม วดัได้เป็นตวัเลข นัน่ก็คือการก าหนดตวัชีว้ดัผลงานหลกั หรือ Key Performance Indicators : KPIs โดยสว่นใหญ่

มกัจะใช้ค าว่า Measurement กบัการประเมินผลการปฏิบตัิงานของพนกังานในเชิงของผลลพัธ์ที่วดัได้เป็นตวัเลข หรือที่

มกัจะเรียกกนัวา่ Performance Measurement 

     ในบทความนีจ้ึงขอเน้นไปท่ีการประเมินผลลพัธ์ของการท างานปัจจุบนั (Present Work) ซึ่งจะเรียกผลลพัธ์ที่เกิดขึน้จาก

การท างานในปัจจบุนัวา่ Job Performance เป็นการประเมินหรือการตีค่าของผลลพัธ์ ที่เกิดขึน้จากตวัเลข เพื่อพิจารณาว่า

คน ๆ นัน้มีมลูคา่งานเป็นอยา่งไร โดยการพิจารณาผลสรุปของการประเมินท่ีได้จากแบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

พบวา่มีหลากหลายวิธีการท่ีถกูน ามาใช้ในการประเมินผลการด าเนินงานของพนกังานในปัจจบุนั (Performance Appraisal) 

(อ้างจากหนงัสอื Effective Succession Planning โดย William J. Rothwell, หน้า196-199) ได้แก่ Global Rating เน้นการ

ประเมินผลงานของพนกังานโดยภาพรวมจากการ ใช้มาตรวดัเพียงค่าเดียว (Single Scale) หรือสรุปเป็นประโยคสัน้ ๆ เช่น 

พนกังานคนนัน้ท างานดีมาก มีผลงานเกินกวา่ที่คาดหวงัของหวัหน้างานเป็นอยา่งมาก เป็นการชีใ้ห้เห็นภาพรวมของผลการ

ท างานของพนกังานคน ๆ นัน้ พบว่า วิธีการนีจ้ะได้ผลการประเมินที่รวดเร็ว แต่ผลที่ได้นัน้จะไม่สามารถระบุถึงผลงานที่

แท้จริงของพนกังานคน ๆ นัน้ได้ 

    Trait Rating เป็นการประเมินคุณลกัษณะภายในส่วนบุคคล เช่น ความซื่อสตัย์ การเรียนรู้และพฒันาตนเอง 

ความมัน่ใจในตนเอง เป็นต้น โดยการตัง้เกณฑ์ในการประเมินจากคณุลกัษณะภายในจากดีมาก (Excellent) ไปจนกระทัง่ถึง

คณุลกัษณะนิสยัที่ไมส่ามารถยอมรับได้ (Unacceptable) พบวา่การประเมินด้วย วิธีการนีจ้ะได้ผลลพัธ์ที่รวดเร็วเช่นกนั แต่

ก็ไมส่ามารถอ้างอิงได้ถึงลกัษณะหรือขอบเขตงานท่ีรับผิดชอบได้ 

     Dimensions/Activity Rating เน้นการประเมินผลงานบนพืน้ฐานของลกัษณะงาน ความรับผิดชอบของงานที่ได้รับ

มอบหมาย (Job Description : JD) ซึง่ผู้ประเมินจะประเมินผลงานจากความสามารถในการปฏิบตัิงานตามขอบเขตหน้าที่

งานท่ีมอบหมายให้ปฏิบตัิ พบวา่การประเมินด้วยวิธีการนี ้ผู้ประเมินและผู้ถกูประเมินควรจะพดูคยุตกลงกนัลว่งหน้าก่อนถึง

หน้าที่งานท่ีจะต้องปฏิบตัิ รวมถึงควรจะมีการปรับปรุงใบก าหนดหน้าที่งาน หรือ JD ให้เป็นปัจจบุนัอยูเ่สมอ 

     Behaviorally Anchored Rating Scales (BARS) เป็นการประเมินผลงานจากพฤติกรรมในการท างานที่สามารถ

สงัเกตเห็นได้ เพื่อแยกแยะคนที่มีผลงานดีออกจากคนท่ีมีผลการปฏิบตัิอยูใ่นระดบัปานกลางโดยมีระดบัการประเมินตัง้แต ่5 

ระดบั ไปจนกระทัง่ 10 ระดบั ซึ่งในแต่ละระดบัจะระบถุึงพฤติกรรมเร่ิมตัง้แต่พฤติกรรมที่ไม่ยุ่งยากซบัซ้อน ไปจนกระทัง่ถึง



พฤติกรรมที่ยุ่งยากซบัซ้อนระบบการประเมินแบบนี ้จะอยู่บนพืน้ฐานของความสามารถในงาน หรือ Competency-Based 

Approach และเพื่อให้วิธีการนีเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลลพัธ์ดีเท่าที่ควร การประเมินด้วยวิธีการจึงจ าเป็น

จะต้องใช้เวลาในการก าหนดหาพฤติกรรมของปัจจยัความสามารถแตล่ะตวัที่ถกูก าหนดขึน้มา 

     Management by Objectives (MBO) การประเมินแบบ MBO จะเน้นไปที่การประเมินผลลพัธ์ของงาน(Results of Job 

Performance) ที่เป็นรูปธรรมมากกวา่การประเมินกระบวนการท่ีจะสง่ผลตอ่ความส าเร็จของผลลพัธ์ของงาน (Processes to 

achieve results) การประเมินแบบ MBO ควรจะมีการตกลงพดูคุยกันถึงเป้าหมาย วตัถปุระสงค์หรือผลส าเร็จของงาน

ระหวา่งหวัหน้ากบัลกูน้องตัง้แต่ต้นปี โดยการก าหนดเป้าหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษรร่วมกนั และในช่วงปลายปีซึ่งเป็นช่ วง

ของการประเมินผลงาน หวัหน้างานควรประเมินผลงานของพนกังานโดยเปรียบเทียบผลงานของพนกังานในปัจจุบนักับ

เปา้หมายที่ ก าหนด ขึน้ตัง้แตช่่วงต้นปี 

     ในแง่มมุของการประเมินนัน้ การพิจารณาเพียงแคผ่ลงานในปัจจบุนัท่ีเกิดขึน้ ยอ่มไมส่ามารถบง่บอกได้วา่พนกังานคน ๆ 

คนนัน้ รวมถึงประสิทธิภาพของหน่วยงานและองค์กรนัน้ จะสามารถเติบโตต่อไปได้ อย่างยัง่ยืน หากพนกังานเหล่านัน้

ละเลยที่จะพัฒนาความสามารถของตนเองที่มีอยู่ให้ดึงออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด หรือที่เรียกกันว่า ศักยภาพ 

(Potential) ซึง่เป็นพลงังานภายในท่ีมีอยูใ่นตวับคุคล ยงัไมไ่ด้ ถกูน ามาใช้หรือพฒันาอยา่งเต็มที่ 


