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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย 2) เพื่อศึกษาการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สามารถทานายหรือพยากรณ์อุปนิสัย พฤติกรรมการ
ทางาน สมรรถนะในการทางาน ความสาเร็จในงาน และการปรับปรุงศักยภาพในการทางานของพนักงานการรถไฟ
แห่งประเทศไทย ทั้งวิธีการประเมินและผู้ประเมินผลการปฏิบัติงาน และ 3) เพื่อเสนอวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานที่ควรนามาใช้ในการรถไฟแห่ง ประเทศไทย การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัย ผสม การวิจัย
เชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ พนักงานฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย จานวน
581 คน และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างมีระบบ วิเคราะห์ใช้สถิติเชิงพรรณนาและวิเคราะห์ถดถอยพหุ ส่วนการวิจัย
เชิงคุณภาพ สุ่มแบบเจาะจง วิเคราะห์เชิงเนื้อหา เพื่อเสนอวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า 1) วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่การรถไฟแห่งประเทศ
ไทยควรนามาใช้คือ การประเมินมาตรฐานการทางาน และการประเมินแบบ 360 องศา เนื่องจากสามารถประเมิน
ได้ทั้งอุปนิสัย พฤติกรรม สมรรถนะ ความสาเร็จตามเป้าหมาย และการปรับปรุงศักยภาพ 2) ผู้บังคับบัญชาโดยตรง
คือบุคคลที่เหมาะสมในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมากที่สุด เนื่องจากสามารถประเมินได้ทั้งอุปนิสัย
พฤติกรรม สมรรถนะ ความสาเร็จตามเป้าหมาย และการปรับปรุงศักยภาพของพนักงาน ส่วนการให้ผู้ใช้บริการ
ประเมิน จะประเมินได้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่อง อุปนิสัย เช่นเดียวกับการให้เพื่อนร่วมงานและสมาชิกในทีมประเมิน ส่วน
การให้พนักงานประเมินตนเอง ไม่สามารถประเมินความสาเร็จตามเป้า หมายและการปรับปรุงศักยภาพได้ ส่วนการ
ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาประเมิน จะประเมินได้เพียงเรื่องเดียวคือ การปรับปรุงศักยภาพ ส่วนเรื่องอุปนิสัย พฤติกรรม
และสมรรถนะไม่สามารถประเมิน ได้ 3) วิธีป ฏิบั ติที่ เป็ นเลิศ ด้านวิธีการประเมินผลการปฏิ บัติ งาน พบว่า การ
ประเมินมาตรฐานการทางาน และการประเมินแบบ 360 องศา ส่วนวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ควรใช้เสริม
คือ การประเมินโดยใช้มาตรประมาณค่า และ 4) วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านผู้ประเมินผลการปฏิบัติงาน พบว่า การ
ให้ ผู้บั งคั บ บั ญ ชาโดยตรง ผู้ ใช้ บ ริก าร และเพื่ อ นร่วมงาน ประเมิ น พนั ก งาน เนื่ อ งจากเป็ น ผู้ที่ ส ามารถประเมิ น
พฤติกรรม สมรรถนะ ความสาเร็จตามเป้าหมาย และการปรับ ปรุงศักยภาพของพนักงานได้ โดยเฉพาะการให้
ผู้บังคับบัญชาโดยตรงประเมินพนักงานยังสามารถประเมินอุปนิสัยของพนักงานได้อีกด้วย ส่วนวิธีการที่ควรนามาใช้
เสริมคือ การให้พนักงานประเมินตนเอง และให้ผู้ใต้บังคับบัญชาประเมิน
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คาสาคัญ: การประเมินผลการปฏิบัติงาน วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ

Abstract
The objectives of this study are 1) to study the performance evaluation employees of
the State Railway of Thailand 2) to study the performance evaluation that can predict or predict
the character, work behavior, work efficiency, Job success, and improving the work potential of
the State Railway of Thailand staff Both assessment methods and performance evaluators. and
3) To propose best practices for evaluating performance that should be used in the State Railway
of Thailand. In which this study is quantitative research The sample group used in the study was
staff operating the car. State Railway of Thailand, 581 people and systematic sampling was used.
The qualitative research is used to propose best practices in evaluating the performance of the
State Railway of Thailand staff. The results showed that 1) Performance evaluation methods that
the State Railway of Thailand should use are evaluation of work standards and a 360-degree
assessment because it can assess both character, behavior, performance, achievement, goal and
potential improvement. 2) Direct supervisors are the most suitable people for evaluating the
performance of employees. Because it can assess both character, behavior, performance, and
achievement of goals And improving the potential of employees As for the users to evaluate can
assess everything except for character, as well as for colleagues and team members to evaluate
as for the employees to self-assess unable to assess goal achievement and potential
improvement as for the subordinates to assess Can assess only one matter is potential
improvement as for the character, behavior and competency, it cannot be evaluated 3 ) Best
practices in performance appraisal methods found that the assessment of work standards and
3 6 0 degree assessment. Assessment using an estimator and 4) The best practice method for
performance appraisals found that direct supervisors, service users and colleagues Evaluate
employees Because they are able to assess behavior, performance, achievements according to
goals. and improving the potential of employees In particular, direct supervisors to assess
employees can also assess the behavior of employees as well. The additional methods that
should be used are Employee self-assessment and let the subordinates evaluate.
Keywords: Performance Appraisal, Best Practices

บทนา
ปัจ จุบั น การคมนาคมขนส่งในประเทศไทยมีห ลายรูป แบบ อาทิ การขนส่งทางบก (ทั้งทางถนนและ
ทางราง) การขนส่งทางน้า และการขนส่งทางอากาศ ล้วนเป็นที่นิยมของผู้ใช้บริการที่แตกต่างกันออกไป การขนส่ง
ระบบรางก็ เป็ น การขนส่ งรู ป แบบหนึ่ งที่ ยั งเป็ น ที่ ต้ อ งการของประชาชนแต่ ก ารขนส่ งระบบรางของประเทศ
โดยเฉพาะการขนส่งทางรถไฟยังมีข้อจากัดหลายอย่างที่ไม่อาจนาไปสู่การพัฒนาอย่ างรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้นได้
อันเนื่องมาจากปัญหาและข้อจากัดหลายอย่างในการดาเนินงาน ปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดคือ ความล่าช้า
ไม่ตรงเวลาในการเดินรถ หรือแม้กระทั่งความไม่สะดวกสบายภายในห้องโดยสาร ความสกปรกของห้องน้า เนื่องจาก
สภาพรถที่เก่าจึงยากต่อการทาความสะอาด ทาให้ผู้ใช้บริการมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนไปใช้การขนส่งในรูปแบบอื่น ๆ
แทน ซึ่งประเด็นปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นส่วนหนึ่งมาจากการขาดงบประมาณในการดาเนินการ ขาดแคลนหัวรถจักร
และตู้โดยสารที่ทันสมัย รวมไปถึงโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับระบบรางและระบบอาณัติสัญญาณ และจุดลักผ่านทาง
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รถไฟจานวนมาก ซึ่งอาจเป็นบ่อเกิดแห่งอันตรายในการเดินรถที่ยังคงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทาให้เกิดปัญหาความล่าช้า
ดังกล่าว หากพิจารณาที่ผลการประกอบการของการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งผลการดาเนินกิจการของการรถไฟ
แห่งประเทศไทยประสบภาวะขาดทุนมาโดยตลอด แม้ว่าจะมีการบริหารที่ดินของการรถไฟฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับการรถไฟแล้วก็ตาม (วุฒิชาติ กัลยาณมิตร, 2559)
จากภาวการณ์ ข าดทุ น ดั งกล่ าวน าไปสู่ ก ารไม่ ส ามารถจั ดอั ต ราก าลั งที่ เพี ย งพอต่ อ การปฏิ บั ติ งานของ
การรถไฟแห่ งประเทศไทย อี ก ทั้ งยั งมี พ นั ก งานจ านวนไม่ น้ อ ยที่ จ ะเกษี ย ณอายุ ล ง อี ก ทั้ งยั งไม่ ส ามารถบรรจุ
พนักงานใหม่ทดแทนได้ ทาให้พนักงานที่ มีอยู่เดิมต้องรับภาระงานที่หนักมากขึ้น ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ให้บริการโดยตรง โดยเฉพาะพนักงานที่มีหน้าที่ในการให้บริการผู้โดยสารโดยตรงของฝ่ายการเดิน รถ ซึ่งถือว่าเป็น
บุคลากรหลักขององค์การ (Core Staff) เพราะพนักงานเหล่านี้จะต้องพบปะผู้โดยสารโดยตรง และเป็นกาลังสาคัญ
ในการเดินรถทั้งในปัจจุบันและในอนาคต (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง, 2561)
การประเมินผล เป็นระบบโครงสร้างการปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนสาคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคล และ
ผลที่ได้จากการประเมินจะสะท้อนให้เห็นถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์การและผู้ปฏิบัติงาน ความรู้ ความสามารถ
ของบุคลากร ในองค์การที่ต้องพัฒนา และความสามารถในการจัดการบริหารองค์การของผู้บริหาร นอกจากนี้ยังใช้
เป็นกุศโลบายเพื่อควบคุมพฤติกรรมของคนในองค์การให้แสดงออกไปในทิศทางที่ผู้บริหาร และองค์การต้องการโดย
ใช้เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน และผลตอบแทนในการประเมินผล การปฏิบัติงานเป็นเครื่องมือในการจูงใจ
และควบคุมคน (ปิยะวัฒน์ จารุธนรัตน์กุล และอุทัย สวนกูล , 2559; Mathew et al. 2015) เช่นเดียวกัน การรถไฟ
แห่งประเทศไทยได้ใช้การประเมินมาตรฐานการให้บริการของฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ ซึ่งมีบุคลากร ประกอบด้วย 2
กลุ่ม คือ 1) กลุ่มสถานี ได้แก่ นายสถานี เสมียนสถานี และ 2) กลุ่มขบวนรถ ได้แก่ พนักงานห้ามล้อ พนักงานรถ
นอน และพนักงานรักษารถ ซึ่งทั้งสองกลุ่มนี้ ถือเป็นบุคลากรสาคัญขององค์การที่จะได้มีความรู้เฉพาะทาง และการ
ให้บริการที่เป็นไปตามรูปแบบและมาตรฐานที่กาหนด แต่ที่ผ่านมานั้นพนักงานในกลุ่มนี้ปฏิบัติงานได้ดีในระดับหนึ่ง
ซึ่งมีบางอย่างที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน หรือบางส่วนขาดจิตสานึกในการให้บริการ ซึ่งเป็นปัญหาที่สาคัญยิ่งที่จะต้อง
มีการแก้ไข โดยเฉพาะการทบทวนในเรื่องของการคัดเลือกพนักงานในฝ่ายการเดินรถว่ามีคุณภาพมาตรฐานหรือไม่
เนื่ องจากการคัด เลื อกที่ ใช้กัน อยู่ในปั จจุบั น อาจไม่ สะท้ อ นถึ งการได้ม าซึ่ งคนเก่ง และดี และมีจิ ตสานึ กในการ
ให้บริการ จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่การรถไฟแห่งประเทศไทย จะต้องจัดให้มีการประเมินผลมาตรฐานการให้บริการของ
การรถไฟฯ ปัจจุบันการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานในฝ่ายปฏิบัติการเดิน
รถ ซึ่งเป็น การประเมิ นผลการปฏิบั ติงานเทียบกับ มาตรฐานที่กาหนดไว้ ซึ่งผู้ที่ ทาหน้ าที่ในการปร ะเมิ นผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน คือ ผู้บังคับบัญชาโดยตรง เช่น สารวัตรการเดินรถ ผู้ช่วยสารวัตรการเดินรถ ซึ่งทาหน้าที่ใน
การประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งพนักงานที่สถานีและพนักงานขบวนรถ ซึ่งการประเมินผลการปฏิบัติงานเพียงไม่กี่
วิธี และใช้ผู้บังคับบัญชาในการประเมินเพียงอย่างเดียว อาจไม่สะท้อนถึงผลการปฏิบัติงานที่แท้จริงของพนักงาน อีก
ทั้งยังอาจเกิดความลาเอียงในการประเมินผลการปฏิบัติงานได้
ดังนั้น ในการวิจัยครั้งนี้จึงมุ่งศึกษาการประเมินผลการปฏิบัติงาน และเสนอวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานให้กับการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อให้เกิดระบบการประเมินที่มีประสิทธิภาพและการ
รถไฟฯ สามารถนาวิธีการต่าง ๆ ที่ได้จากงานวิจัย ไปใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทย
2. เพื่ อ ศึ ก ษาวิธี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานที่ ส ามารถท านายหรื อ พยากรณ์ อุ ป นิ สั ย การท างาน
พฤติ ก รรมการท างาน สมรรถนะในการท างาน ความส าเร็จ ในงาน การปรับ ปรุงศั ก ยภาพในการท างาน และ
ผู้ประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทย
3. เพื่อเสนอวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ควรนามาใช้ในการรถไฟแห่งประเทศไทย
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กรอบแนวคิดของงานวิจัย
วิธีการประเมิน
อุปนิสัยการทางาน
พฤติกรรมการทางาน
สมรรถนะในการทางาน
ความสาเร็จในงาน
การปรับปรุงศักยภาพในการทางานของพนักงาน
ผู้ประเมินการปฏิบัติงาน
ผู้บังคับบัญชาโดยตรง
ผู้ใต้บังคับบัญชา
ผู้ร่วมงานและสมาชิกในทีม
ตัวพนักงานเอง
ผู้ใช้บริการ

การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ การ
รถไฟแห่งประเทศไทย

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (Mix Methods)
ประชากรและการกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาการวิจัยเชิงปริมาณคือ พนักงานฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศ
ไทย จานวน 4,035 คน ขนาดตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาจะต้องไม่น้อยกว่า 10% (พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ , 2548)
หรือไม่น้อยกว่า 404 คน ในการเก็บตัวอย่างครั้งนี้จึงใช้ตัวอย่างไม่น้อยกว่ าตัวอย่างขั้นต่าคือ 404 คน ซึ่ งหมายถึง
มากกว่า 404 คนได้ เก็บตัวอย่างจริง 581 คน ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา คิดเป็นร้อยละ 100 และสุ่มตัวอย่าง
โดยอาศัยความน่าจะเป็น ด้วยวิธีการสุ่มอย่างมีระบบ (Systematic Sampling) โดยพนักงานทุก ๆ 2 คนจะได้รับ
การสุ่ ม เป็ น ตั วอย่ าง 1 คน ส่ วนการวิจัย เชิ งคุ ณ ภาพผู้วิจั ย เลือ กใช้ก ารสุ่ ม แบบเจาะจง (purposive sampling)
กลุ่ ม ผู้ ใช้ บ ริ ก าร กลุ่ ม ผู้ บ ริ ห ารการรถไฟแห่ งประเทศไทย กลุ่ ม พนั ก งานการรถไฟแห่ งประเทศไทย และกลุ่ ม
นักวิชาการ กลุ่มละ 2 คน รวม 10 คน
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ เชิ งปริ ม าณในการวิ จั ย ครั้ งนี้ ใช้ เป็ น แบบสอบถาม (questionnaire) ที่ ผู้ วิ จั ย สร้ า งขึ้ น อั น มี
ลักษณะคาถามปลายปิด (close – ended question) ชนิดตรวจสอบรายการ (check list) และแบบ มาตราวัด
(rating scale) 7 ระดับ เกณฑ์ที่ใช้ในการแปลความ ดังนี้ คะแนนเฉลี่ย 6.16-7.00 มากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 5.306.15 มาก คะแนนเฉลี่ย 4.44-5.29 ปานกลาง คะแนนเฉลี่ย 3.58-4.43 ค่อนข้างน้อย คะแนนเฉลี่ย 2.72-3.57
น้ อย คะแนนเฉลี่ ย 1.00-1.85 น้ อ ยที่ สุ ด (สุ พั ฒ น์ สุ ก ลสัน ต์ , 2553) และค าถามปลายเปิ ด (open – ended
question) เพื่ อ ให้ ผู้ ต อบได้ แ สดง ความคิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะ การทดสอบความเที่ ย งตรง (Validity)
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญค่า จานวน 3 ท่าน ค่า IOC=0.71
ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามไปทดสอบเพื่ อหาค่าความเชื่อมั่ น (Reliability) กับ บุ คลากรฝ่ายการเดิน รถส่วนกลาง
จานวน 30 คน ค่า Alpha = 0.929 และเครื่องมือเชิงคุณภาพแบบสัมภาษณ์มีโครงสร้างและแบบสัมภาษณ์แบบ
ไม่มีโครงสร้าง
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
ตารางที่ 1 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้
วัตถุประสงค์การวิจัย
แบบ
การ
สอบถาม สังเกต
แบบไม่มี
ส่วนร่วม

1. เพื่อศึกษาการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย
2. เพื่อศึกษาการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานที่สามารถทานายหรือ
พยากรณ์อุปนิสัย พฤติกรรมการทางาน
สมรรถนะในการทางาน ความสาเร็จใน
งาน และการปรับปรุงศักยภาพในการ
ทางานของพนักงานการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย ทั้งวิธีการประเมินและผู้
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
3. เพื่อเสนอวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานที่ควรนามาใช้
ในการรถไฟแห่งประเทศไทย

การสัมภาษณ์
การ
การสัมภาษณ์แบบไม่มี
สัมภาษณ์
โครงสร้าง
แบบมี
การ
การ
โครงสร้าง
สัมภาษณ์
สัมภาษณ์
ผู้ให้ข้อมูล
เชิงลึก
สาคัญ

การใช้
ข้อมูล
เอกสาร















การวิเคราะห์ข้อมูล
1. เชิงปริมาณ วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1 ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยใช้สถิติ เชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2 ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุ (Multiple Regression)
2. เชิงคุณภาพ วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 3 เป็นการเสนอวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการประเมินผลการปฏิบัติ
โดยการนาสารสนเทศที่ได้จากวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2 มาวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เพื่อเสนอเป็น
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการประเมินผลการปฏิบัติงานให้กับการรถไฟแห่งประเทศไทย

ผลการวิจัย
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทย
1) ปัจจัยแวดล้อมด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน
จากผลการวิจั ย พบว่ า หน่ ว ยงานให้ ค วามสาคั ญ กั บ วัฒ นธรรมองค์ ในระดั บ มากที่ สุด ( x = 6.23)
รองลงมาคือหน่วยงานรับฟังความคิดเห็นของสหภาพแรงงานในระดับ มาก ( x = 6.06) และหน่วยงานคานึงถึง
ข้อพิจารณาด้านกฎหมายเสมอในระดับมาก ( x = 5.88) ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ปัจจัยแวดล้อมด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ปัจจัยแวดล้อมด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน
หน่วยงานของท่านให้ความสาคัญกับวัฒนธรรมองค์การ
หน่วยงานของท่านรับฟังความคิดเห็นของสหภาพแรงงาน
หน่วยงานของท่านคานึงถึงข้อพิจารณาด้านกฎหมายเสมอ

x

6.23
6.06
5.88

S.D.
1.86
1.87
1.96

ระดับ
มากที่สุด
มาก
มาก

2) วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ที่ควรนามาใช้ในการประเมินพนักงาน จากผลการวิจัยพบว่า วิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับการประเมินพนักงานฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ เรียงลาดับได้ดังนี้ การประเมิน
มาตรฐานการทางาน ( x = 6.75) รองลงมาคือการประเมินแบบ 360 องศา ( x = 6.18) และน้อยที่สุด คือการ
ประเมินโดยการให้พนักงานเขียนเรียงความ ( x = 4.76) ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานทีเ่ หมาะสมกับการประเมินพนักงานฝ่ายการเดินรถ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับการประเมินพนักงาน
S.D.
x
ฝ่ายการเดินรถ
การประเมินมาตรฐานการทางาน
6.75
1.80
การประเมินแบบ 360 องศา
6.18
1.92
การประเมินโดยใช้เหตุการณ์สาคัญ
6.06
1.77
การประเมินแบบกระจายอานาจ (เช่น ผู้มีผลงานดีที่สดุ 20%, ผูท้ ี่มี
5.86
1.91
ผลงานปานกลาง 70%, และผู้ที่มผี ลงานต่า 10%)
การประเมินจากผลลัพธ์พื้นฐานของระบบ
5.80
1.80
การประเมินโดยใช้สเกลการให้คะแนน
5.77
1.84
การประเมินโดยการเรียงลาดับ
5.73
1.79
การประเมินโดยใช้สเกลเรียงลาดับพฤติกรรม
5.63
1.83
การประเมินโดยการให้พนักงานเขียนเรียงความ
4.76
2.19

ระดับ
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง

3) ผู้ ป ระเมิ น ที่ ค วรท าหน้ า ที่ ใ นการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานของพนั ก งานฝ่ า ยปฏิ บั ติ ก ารเดิ น รถ
จากผลการวิจัยพบว่า บุคคลที่ควรทาหน้าที่ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ
เรีย งล าดั บ ได้ ดั งนี้ ผู้ บั งคั บ บั ญ ชาโดยตรง ( x = 6.98) รองลงมาคื อ ผู้ ใช้ บ ริ ก าร ( x = 6.86) และน้ อ ยที่ สุ ด คื อ
ตัวพนักงานเอง ( x = 5.52) ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 บุคคลที่ควรทาหน้าที่ในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานในฝ่ายการเดินรถ
บุคคลที่ควรทาหน้าที่ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานฯ
S.D.
x
ผู้บังคับบัญชาโดยตรง
6.98
1.82
ผู้ใช้บริการ
6.86
1.97
เพื่อนร่วมงานและสมาชิกในทีม
6.24
2.06
ผู้ใต้บังคับบัญชา
5.78
2.18
ตัวพนักงานเอง
5.52
2.19

ระดับ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
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4) ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานของพนั ก งานฝ่ า ยปฏิ บั ติ ก ารเดิ น รถ จาก
ผลการวิจัยพบว่า ความคาดหวังจากผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกันระหว่างพนักงานและองค์การ ( x = 5.90)
รองลงมาคือความมีมาตรฐาน ( x = 5.83) และน้อยที่สุด คือ มีการทบทวนผลการประเมิน ( x = 5.49) ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ประสิทธิภาพของระบบการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานฝ่ายการเดินรถ
ประสิทธิภาพของระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่าย
S.D.
x
การเดินรถ
ความคาดหวังจากผลการปฏิบตั ิงานที่สอดคล้องกันระหว่างพนักงานและ
5.90
1.70
องค์การ
5.83
1.89
ความมีมาตรฐาน
5.71
1.98
การประเมินมีกระบวนการที่ถูกต้องเหมาะสม
5.64
1.72
มีความสอดคล้องกับเกณฑ์ที่กาหนด
5.56
1.91
ผู้ประเมินได้รับการฝึกอบรมก่อนการประเมินพนักงาน
5.51
1.88
เป็นการประเมินที่ใช้การสื่อสารแบบเปิด
5.49
1.87
มีการทบทวนผลการประเมิน

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

5) ปั ญ หาในการประเมิ นผลการปฏิ บั ติงานของพนัก งานฝ่ ายปฏิ บั ติการเดิน รถ จากผลการวิจัยพบว่า
ปัญ หาในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ เรียงลาดับได้ดังนี้ ผู้ประเมินบางคน
ประเมิ น หย่ อ นเกิ น ไปหรือ บางคนอาจประเมิ น ที่ เข้ม งวดเกิ น ไป ( x = 6.13) รองลงมาคื อ ผู้ ป ระเมิ น มั ก มองผล
การปฏิบัติงานเพียงบางเรื่องที่พนักงานทาได้แย่ แล้วเหมารวมว่าเรื่องอื่นแย่ไปด้วย ( x = 6.10 ) และน้อยที่สุด คือ
ผู้ประเมินไม่สะดวกหรือไม่สบายใจที่จะประเมิน ( x = 5.35) ดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ปัญหาในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานในฝ่ายการเดินรถ
ปัญหาในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในฝ่ายการเดินรถ
x
ผู้ประเมินบางคนประเมินหย่อนเกินไปหรือบางคนอาจประเมินที่เข้มงวดเกินไป 6.13
ผู้ประเมินมักมองผลการปฏิบัตงิ านเพียงบางเรื่องที่พนักงานทาได้แย่แล้วเหมา
6.10
รวมว่าเรื่องอื่นแย่ไปด้วย
ผู้ประเมินมักให้คะแนนในระดับกลาง ๆ
6.04
ผู้ประเมินมีอคติจากพฤติกรรมซึ่งผ่านพ้นมาไม่นาน
5.92
ผู้ประเมินมักมองผลการปฏิบัตงิ านเพียงบางเรื่องที่พนักงานทาได้ดีแล้วเหมา
5.91
รวมว่าเรื่องอื่นดีด้วย
ความวิตกกังวลของพนักงานในช่วงของการประเมิน
5.89
ปัญหาในการจัดการกับผลการประเมิน
5.79
ผู้ประเมินมีอคติส่วนตัว
5.76
ขาดวัตถุประสงค์ในการประเมิน
5.50
ผู้ประเมินไม่สะดวกหรือไม่สบายใจที่จะประเมิน
5.35

S.D.
1.83
1.93

ระดับ
มาก
มาก

1.73
1.96
1.86

มาก
มาก
มาก

1.90
1.83
2.17
1.96
2.03

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

6) การนาผลการประเมินฯ ไปใช้ประโยชน์ จากผลการวิจัยพบว่า การรถไฟฯ ได้นาผลการประเมินฯ
ไปใช้ ป ระโยชน์ ในด้ านต่ า ง ๆ โดยด้ า นที่ น าไปใช้ ป ระโยชน์ ค่ อ นข้ า งมาก ได้ แ ก่ ด้ า นการฝึ ก อบรมและพั ฒ นา
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ทรัพยากรมนุษย์ ( x = 5.85) รองลงมาคือ การประเมินศักยภาพพนักงาน ( x = 5.80) และน้อยที่สุด คือ การจ่าย
ค่าตอบแทน ( x = 5.60) ดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 การนาผลการประเมินผลการปฏิบตั ิงานไปใช้ประโยชน์
การนาผลการประเมินผลการปฏิบัติงานไปใช้ประโยชน์
การฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การประเมินศักยภาพพนักงาน
การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน
การพนักงานสัมพันธ์
การวางแผนและพัฒนาอาชีพ
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์
การจ่ายค่าตอบแทน

x

5.85
5.80
5.73
5.67
5.65
5.60
5.17

S.D.
1.88
1.94
1.98
1.94
1.91
1.82
2.22

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง

วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สามารถทานายหรือพยากรณ์อุปนิสัย พฤติกรรมการทางาน สมรรถนะ
ในการทางาน ความสาเร็จในงาน และผู้ประเมินผลการปฏิบัติงาน การปรับปรุงศักยภาพในการทางานของพนักงาน
การรถไฟแห่งประเทศไทย
1) วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สามารถทานายหรือพยากรณ์อุปนิสัย ของพนักงาน พฤติกรรมของ
พนักงาน สมรรถนะของพนักงาน ความสาเร็จตามเป้าหมายของพนักงาน และการปรับปรุงศักยภาพของพนักงาน
ผลการวิเคราะห์ อุปนิสัยของพนักงาน พบว่า มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ด้านการประเมินผล
การปฏิบัติงาน ด้านการประเมินแบบ 360 องศา ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจเท่ากับ 0.265 สามารถทานายวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานได้ร้อยละ 26.5 พฤติกรรมของพนักงาน พบว่า มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ด้าน
การประเมิ น มาตรฐานการท างาน การประเมิ น โดยใช้ ม าตรประมารณค่ า การประเมิ น แบบ 360 องศา ค่ า
สัมประสิท ธิ์การตัดสิ นใจเท่ ากับ 0.265 สามารถท านายวิธีการประเมิ นผลการปฏิ บั ติงานได้ร้อยละ 26.3 ด้ าน
สมรรถนะของพนักงาน พบว่า มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ด้านการประเมินมาตรฐานการทางาน การประเมิน
แบบ 360 องศา การประเมินโดยใช้มาตรจัดลาดับ การประเมินโดยใช้เหตุการณ์สาคัญ ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ
เท่ากับ 0.299 สามารถทานายวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานได้ร้อยละ 29.9 ด้านความสาเร็จตามเป้าหมายของ
พนักงาน พบว่า มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 การประเมินมาตรฐานการทางาน การประเมินโดยใช้มาตร
ประมาณค่ า การประเมิ น แบบ 360 องศา ค่ าสั ม ประสิ ท ธิ์ ก ารตั ด สิ น ใจเท่ ากั บ 0.315 สามารถท านายวิ ธีก าร
ประเมินผลการปฏิบัติงานได้ร้อยละ 31.5 และด้านการปรับปรุงศักยภาพของพนักงาน พบว่า มีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 การประเมินมาตรฐานการทางาน การประเมินแบบ 360 องศา การประเมินโดยใช้ผลลัพธ์เป็นฐานค่า
สัมประสิทธิ์การตัดสินใจเท่ากับ 0.308 สามารถทานายวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานได้ร้อยละ 30.8
ตารางที่ 8 วิธีการประเมินที่ควรนามาใช้ในการประเมินอุปนิสยั พฤติกรรม สมรรถนะ ความสาเร็จตามเป้าหมาย
และการปรับปรุงศักยภาพของพนักงาน
วิธีการประเมิน
B
Beta
t
Sig
R2
อุปนิสัยของพนักงาน
การประเมินมาตรฐานการทางาน
.259
.260 5.757 .000 .265
การประเมินแบบ 360 องศา
.121
.130 2.734 .006
พฤติกรรมของพนักงาน
การประเมินมาตรฐานการทางาน
.297
.301 6.654 .000 .263
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วิธีการประเมิน
การประเมินโดยใช้มาตรประมาณค่า
การประเมินแบบ 360 องศา
สมรรถนะของพนักงาน
การประเมินมาตรฐานการทางาน
การประเมินแบบ 360 องศา
การประเมินโดยใช้มาตรจัดลาดับ
การประเมินโดยใช้เหตุการณ์สาคัญ
ความสาเร็จตามเป้าหมายของพนักงาน
การประเมินมาตรฐานการทางาน
การประเมินโดยใช้มาตรประมาณค่า
การประเมินแบบ 360 องศา
การปรับปรุงศักยภาพของพนักงาน
การประเมินมาตรฐานการทางาน
การประเมินแบบ 360 องศา
การประเมินโดยใช้ผลลัพธ์เป็นฐาน

B
.106
.098

Beta
.110
.107

t
2.017
2.242

Sig
.044
.025

R2

.233
.164
.118
.106

.245
.184
.123
.109

5.561
3.964
2.448
2.081

.000
.000
.015
.038

.299

.371
.103
.099

.390
.111
.111

8.952
2.108
2.420

.000
.035
.016

.315

.317
.151
.151

.336
.171
.160

7.674
3.707
2.911

.000
.000
.004

.308

2) ผู้ประเมินที่สามารถประเมิน (ทานายหรือพยากรณ์) พนักงานในเรื่องอุปนิสัย พฤติกรรมการทางาน
สมรรถนะในการปฏิบัติงาน ความสาเร็จของงาน และการปรับปรุงศักยภาพในการทางาน
ผู้วิจัยได้สรุปวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานไว้ดังนี้ ผู้บังคับบัญชาโดยตรงคือบุคคลที่เหมาะสมในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมากที่สุด เนื่องจากสามารถประเมินได้ทั้งอุปนิสัย พฤติกรรม สมรรถนะ
ความสาเร็จตามเป้าหมาย และการปรับปรุงศักยภาพของพนักงาน ส่วนการให้ผู้ใช้บริการประเมิน จะประเมินได้ทุก
เรื่องยกเว้นเรื่อง อุปนิสัย เช่นเดียวกับการให้เพื่อนร่วมงานและสมาชิกในทีมประเมิน ส่วนการให้พนักงานประเมิน
ตนเอง ไม่สามารถประเมินความสาเร็จตามเป้าหมายและการปรับปรุงศักยภาพได้ ส่วนการให้ผู้ใต้บังคับบัญ ชา
ประเมิน จะประเมินได้เพียงเรื่องเดียวคือ การปรับปรุงศักยภาพ ส่วนเรื่องอุปนิสัย พฤติ กรรม และสมรรถนะไม่
สามารถประเมินได้
ตารางที่ 9 ความสัมพันธ์พหุร่วมเชิงเส้นระหว่างตัวแปรอิสระต่าง ๆ (ผูป้ ระเมินผลการปฏิบตั ิงาน กับการประเมิน
อุปนิสัยของพนักงาน)
ตัวแปร
(V1)
(V2)
(V3)
(V4)
(V5)
(V6)
อุปนิสัยของพนักงาน (V1)
1
ผู้บังคับบัญชาโดยตรง (V2)
.491** 1
ผู้ใต้บังคับบัญชา (V3)
.305** .213** 1
ผู้ร่วมงานและสมาชิกในทีม (V4)
.368** .309** .674** 1
ตัวพนักงานเอง (V5)
.382** .233** .419** .451** 1
ผู้ใช้บริการ (V6)
.330** .418** .214** .438** .292 ** 1
p < .05
วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ค วรนามาใช้ในการรถไฟ
แห่งประเทศไทย
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ในส่วนนี้ ผู้วิจัยได้นาผลการศึก ษาจากวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2 มาวิเคราะห์ และสัมภาษณ์กลุ่ม
ผู้ใช้บริการ กลุ่มผู้บริหารการรถไฟแห่งประเทศไทย กลุ่มพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทย และกลุ่มนักวิชาการ
นามาวิเคราะห์ เนื้ อหา (Content Analysis) เพื่ อ สร้างเป็ นวิธีป ฏิบั ติ ที่เป็ นเลิศ ในการประเมิน ผลการปฏิ บั ติงาน
ดังผลการวิจัยต่อไปนี้
1) วิธีป ฏิ บั ติที่ เป็ น เลิ ศ ด้านวิธีก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งาน พบว่า วิธี ป ฏิ บั ติ ที่ เป็ น เลิศ ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานที่การรถไฟแห่งประเทศไทยควรนามาใช้คือ การประเมินมาตรฐานการทางาน และการ
ประเมินแบบ 360 องศา เนื่องจากสามารถประเมินได้ทั้งอุปนิสัย พฤติกรรม สมรรถนะ ความสาเร็จตามเป้าหมาย
และการปรับปรุงศักยภาพ ส่วนวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ควรใช้เสริมคือ การประเมินโดยใช้มาตรประมาณ
ค่า ซึ่งสามารถประเมินพฤติกรรมและความสาเร็จตามเป้าหมายได้ การประเมินโดยใช้เหตุการณ์สาคัญสามารถ
ประเมินสมรรถนะได้ การประเมินโดยใช้มาตรจัดลาดับสามารถประเมินสมรรถนะได้ และการประเมินโดยใช้ผลลัพธ์
เป็นฐานสามารถประเมินการปรับปรุงศักยภาพของพนักงานได้
2) วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านผู้ประเมินผลการปฏิบัติงาน พบว่า วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการกาหนด
ผู้ประเมินเพื่อทาหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน คือ การให้ผู้บังคับบัญชาโดยตรง ผู้ใช้บริการ และ
เพื่อนร่วมงาน ประเมินพนักงาน เนื่องจากเป็นผู้ที่สามารถประเมินพฤติกรรม สมรรถนะ ความสาเร็จตามเป้าหมาย
และการปรับปรุงศักยภาพของพนักงานได้ โดยเฉพาะการให้ผู้ บังคับบัญชาโดยตรงประเมินพนักงานยังสามารถ
ประเมินอุปนิสัยของพนักงานได้อีกด้วย ส่วนวิธีการที่ควรนามาใช้เสริมคือ การให้พนักงานประเมินตนเอง และให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาประเมิน

สรุปและวิจารณ์ผล
จากผลการวิจัย วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทยในปัจจุบัน ใช้การ
ประเมินมาตรฐานการทางาน ซึ่งการประเมินมาตรฐานการทางานนั้น เป็นวิธีหนึ่งในการประเมินผลการปฏิบัติงานที่
เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคนเทียบกับมาตรฐานที่กาหนดไว้ ซึ่งการกาหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน องค์การจะต้องกาหนดให้สอดคล้องกับงานและเป้าหมายขององค์การ และแต่ละตาแหน่งจะมีมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน อีกทั้งผลการวิจัยเป็นการยืนยันว่า การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานที่การรถไฟฯ
ใช้อยู่ในปัจจุบัน เป็นวิธีที่สามารถประเมินได้ทั้งอุปนิสัย พฤติกรรม สมรรถนะ ความสาเร็จตามเป้าหมาย และการ
ปรับปรุงศักยภาพของพนักงานได้ แต่อย่างไรก็ตาม พนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทยยังต้องการให้องค์การนา
วิธีการประเมินอื่น ๆ มาใช้ด้วย เช่น การประเมินโดยใช้เหตุการณ์สาคัญ การประเมินแบบ 360 องศา ซึ่งผลการวิจัย
ดั งกล่ า วสอดคล้ อ งกั บ วิ ธี ก ารประเมิ น ที่ ส านั ก งานคณะกรรมการข้ า ราชการพลเรื อ น (2551) ใช้ ป ระเมิ น การ
ปฏิบัติงานราชการ โดยใช้ในการประเมินสมรรถนะ (Competency) ของข้าราชการ ด้วยวิธีการประเมิน 2 วิธีคือ
1) การประเมินแบบ 360 องศา และ 2) การประเมินโดยการสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกที่สาคัญ ๆ และผล
การศึกษายังสอดคล้องกันในเรื่องของการให้ผู้ใช้บริการได้มีส่วนในการประเมินพนักงาน ซึ่งเป็นวิธีที่สานักงาน กพ.
ได้นามาใช้ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยให้ผู้รับบริการเป็นผู้ประเมิน ซึ่งการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ราชการโดยให้ผู้ใช้บริการสะท้อนออกมา หากผู้ใช้บริการได้รับความพึงพอใจหรือได้รับบริการในระดับที่ตรงกับที่
คาดหวังไว้ ถือได้ว่าผู้ปฏิบัติงานนั้นสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้ดี
นอกจากนี้ ผลการศึกษานี้ พบว่า การประเมินโดยใช้มาตรจัดลาดับ (Ranking Method) ไม่ค่อยได้รับ
ความนิยมมากนักเมื่อเทียบกับวิธีการประเมินอื่น ๆ เช่น การประเมิ นมาตรฐานการปฏิบัติงาน การประเมินแบบ
360 องศา สอดคล้ อ งกั บ ผลการศึ ก ษาของ Carroll and Schneier (1982); Landy and Farr (1983) and
Mathew et al. (2015) ที่ ได้ ศึ ก ษาวิ ธี ก ารประเมิ น โดยการประเมิ น จะต้ อ งให้ ใช้ เกณฑ์ ผ ลการปฏิ บั ติ งานของ
พนักงานเทียบกับมาตรฐานที่กาหนด ซึ่งในระยะหลัง เกณฑ์การวัดที่ใช้ในการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานแต่ละคน เช่น การประเมินโดยใช้มาตรจัดลาดับ (Ranking Scale) จะเป็นวิธีที่ไม่ค่อยเป็นที่นิยมใช้กัน และ
มีผลงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้น้อยมาก และ Cascio (1992) ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า การประเมินในรูปแบบนี้จะต้องมี
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พนักงานจานวนมาก และมีผู้ประเมินมากกว่า 1 คน ซึ่งวิธีการดังกล่าวนี้ ไม่เป็นที่นิยมของการรถไฟแห่งประเทศไทย
ด้วยเช่นกัน แม้ว่าการรถไฟฯ จะมีพนักงานจานวนมาก แต่ผู้ประเมินพนักงานในสายงานต่าง ๆ ส่วนใหญ่ดาเนินการ
โดยผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียว เช่น การประเมินนายสถานี จะให้สารวัตรการเดินรถเป็นผู้ประเมิน เป็นต้น
ส่วนปัญหาที่พบในการประเมินผลการปฏิบัติงานจากงานวิจัยนี้คือ มาตรฐานการประเมินแตกต่างกันตาม
ความเข้มงวดหรือผ่อนปรนในการประเมิน ปัญหาอคติจากผู้ประเมิน ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับ Sulsky
and Balzer (1988); Iqbal et al. (2014); Ameen, A., and Baharom, M.N. (2019) พบว่ า จะต้ อ งก าหนด
เกณฑ์ที่มีความเที่ยงตรง มีความเชื่อถือได้ในระบบการประเมิน มีความถูกต้องแม่นยา ซึ่งความถูกต้องแม่นยาของ
ผลการวิจัยนี้หมายถึง การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ปราศจากความผิดพลาดของผู้บริหาร เช่น อคติ หรือการให้
คะแนนสูงเกินไป ต่าเกินไป หรือการให้คะแนนแบบกลาง ๆ เป็นต้น ดังนั้น การเลือกใช้ระบบการประเมินผลการ
ปฏิ บั ติ งานโดยเน้ น ที่ ค วามถู ก ต้ อ งแม่ น ย าเพี ยงอย่ างเดี ย ว อาจท าให้ ระบบการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานไม่ มี
ประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะ
1) การศึกษาในอนาคต ควรนาวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานในรูปแบบอื่น ๆ มาใช้ในการศึกษา เช่น
การประเมินออนไลน์ ซึ่งอาจเป็นสิ่งที่ควรศึกษาและนามาใช้ในอนาคต
2) ควรศึก ษาการเข้าไปมี ส่วนร่วมและบทบาทของสหภาพแรงงานหากเกิด ปัญ หาในการประเมินผล
การปฏิบัติงานขึ้น เช่น ผู้ประเมินมีอคติในการประเมิน ประเมินอย่างไม่เป็นธรรม หรือแม้แต่มาตรฐานของผู้ประเมิน
บางคนอาจไม่เหมือนกัน ผู้ป ระเมิ นบางคนอาจประเมิน เข้ม งวดเกิน ไป หรือ บางคนอาจประเมิน แบบผ่อ นปรน
จนเกินไป ดังนั้น เมื่อเกิดปัญหาต่าง ๆ เหล่านั้นขึ้น การศึกษาในอนาคตควรมุ่งศึกษาในเรื่องดังกล่าวด้วย
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