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การประเมินบุคคล : การใชผลการประเมินและบทบาทนักประเมิน
Personnel Evaluation : Using Evaluation and The Role of Evaluator
บทคัดยอ
การประเมินบุคคลเปนการใชกระบวนการอยางเปนระบบในการวบรวมสารสนเทศเกี่ยวกับ
คุณสมบัติ และพฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคคล เพื่อที่จะนําสารสนเทศที่ไดมานั้นมาตัดสินคุณคาและ
คุณภาพของบุคคล เพื่อกอใหเกิดการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคคลนั้นๆ ทั้งนี้ในการ
ดําเนินงานประเมินบุคคลนั้นผูที่ทําหนาที่ประเมิน หรือนักประเมินจําเปนตองเปนบุคคลที่ไดรับการยอมรับ
ในดานคุณธรรมแหงวิชาชีพนักประเมินเสียกอน เพื่อที่จะเปนเครื่องรับประกันไดวานักประเมินผูนั้นจะทําการ
ประเมินบุคคลอื่นๆ ไดอยางนาเชื่อถือ เปนไปตามมาตรฐานการประเมินและหลักการที่เปนขอแนะนําสําหรับ
นักประเมิน การใชผลการประเมินบุคคลตองนําไปใชเพื่อการปรับปรุงบุคคลนั้นมิใชเพื่อมุงจับผิด ถอดถอน
โยกยาย ปลดออก หรือไลออก บุคคลที่ถูกประเมิน อันเปนสิ่งที่รูจักเรียกกันวา การเมืองในการประเมินหรือ
การประเมินเทียม
คําหลัก 1) การประเมินบุคคล 2) มาตรฐานการประเมิน 3) หลักการที่เปนขอแนะนําสําหรับ
สําหรับนักประเมิน 4) การเมืองในการประเมิน 5) การประเมินเทียม
Abstract
Personnel Evaluation is a systematic process for gathering information of person’s
characteristic and performance behavior in order to use those obtained information to determine
value and quality of that person. Its main aim is to adaptation and development the performance
of that person.
In order that the personnel evaluation , The person who perform evaluation or evaluator
have to be a person who got an acceptance in the moral of evaluator profession in order to
guarantee that the evaluator will be evaluate the others believable in line with Standards of
evaluation and Guiding principle for evaluators. In the use of personnel evaluation result must be
for improve those person not for catch up , deprive , remove , relieve or discharge the person that
known as pseudo evaluation.
Key word 1) Personnel Evaluation 2) Standards of Evaluation 3) Guiding Principle for
Evaluators 4) Politics in Evaluation 5) Pseudo Evaluation
รองศาสตราจารย ดร., อาจารยประจําสาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร

1

วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร

บทความ : การประเมินบุคคล : การใชผลการประเมินและ
บทบาทนักประเมิน
รัตนะ บัวสนธ

บทนํา
บุคคล เปนทรัพยากรที่มีคุณคาสําหรับการดําเนินงานใดๆ ของหนวยงาน องคกร ตลอดจน
สถาบันอื่นๆ ซึ่งคุณคาของบุคคลนั้นสามารถจะพิจารณาไดจากมาตรฐาน (standards) และตัวบงชี้
(indicators) ตางๆ นานา ประกอบกัน แตภายใตมาตรฐานและตัวบงชี้ทั้งหลายนั้นก็อาจจําแนกไดเปน
มาตรฐานและตัวบงชี้ที่บงบอกถึงคุณสมบัติทั่วไปของบุคคลกับมาตรฐานและตัวบงชี้เฉพาะตําแหนง ดังนั้น
คุณคาของบุคคลจึงขึ้นอยูกับวาคุณสมบัติ (qualifications) และมีผลการปฏิบัติงานหรือพฤติกรรมเปนไป
ตามมาตรฐานและตัวบงชี้หรือไม เพียงไร ซึ่งคําถามเหลานี้สามารถตอบไดดวยการใชเครื่องมือและวิธีการ
ที่เรียกกันวา “การประเมินบุคคล” นั่นคือ ผลการประเมินบุคคลจะใชเปนสิ่งตัดสินคุณคาของบุคคลนั่นเอง
ในบทความนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอแนวความคิดเกี่ยวกับการประเมินบุคคลในประเด็น
หัวขอตางๆ ตามลําดับ ไดแก 1) ความหมาย ลักษณะ และเปาหมายการประเมินบุคคล 2) องคประกอบ
และขั้นตอนการประเมินบุคคล 3) การใชผลการประเมินบุคคล และ 4) บทบาทของนักประเมินในการประเมิน
บุคคล ซึ่งมีสาระโดยละเอียด ตามลําดับดังนี้
ความหมาย ลักษณะและเปาหมายการประเมินบุคคล
การประเมินบุคคล หมายถึง การใชกระบวนการอยางเปนระบบในการเก็บรวบรวมสารสนเทศ
เกี่ยวกับคุณสมบัติ และผลการปฏิบัติงานหรืออยางใดอยางหนึ่งของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ที่สอดคลองหรือ
กําหนดไวในบทบาท (role) และหนาที่ (function) ตามตําแหนงนั้นๆ ที่จักตองพึงปฏิบัติ เพื่อนําสารสนเทศ
ที่ไดมาใชตัดสินคุณคาและคุณภาพของบุคคลดังกลาว อาทิ การประเมินนายทหาร บริหารักษ ซึ่งมีตําแหนง
เปนผูอํานวยการของวิทยาลัยแหงหนึ่ง ก็จะมีการประเมินตามคุณสมบัติของผูที่ดํารงตําแหนงเปนผูบริหาร
ระดับวิทยาลัยวามีคุณสมบัติสอดคลองเปนไปตามตัวบงชี้ที่กําหนดหรือไม (เชน วุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับ
ปริญญาโท ไมเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว) และแสดงออกซึ่งพฤติกรรม รวมกับทั้งผลการปฏิบัติงานวาเปนไปตาม
ตัวบงชี้ที่กําหนดดวยหรือไม (เชน มีภาวะผูนํา มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจสั่งการ การใชงบประมาณ
ถูกตอง คุมคา เปนตน)
การประเมินบุคคล ไมวาจะเปนการประเมินบุคคลใด ยศตําแหนงใด โดยนักประเมินคนใดก็ตาม
ตางมุงไปสูเปาหมายในอุดมคติของการประเมินที่วา “ประเมินเพื่อการปรับปรุงมิใชมุงจับผิด” ซึ่งหมายความ
วาผลการประเมินบุคคลที่ไดรับนั้น พึงไดรับการนําไปใชเพื่อชี้แนะการปรับปรุงพัฒนาบุคคลนั้นๆ มากกวา
จะนําไปใชเพื่อการลงโทษบุคคลที่รับการประเมิน
นอกจากนั้น จากความหมายของการประเมินบุคคลที่หมายถึง การใชกระบวนการอยางเปนระบบ
ในการรวบรวมสารสนเทศเกี่ยวกับบุคคล (ทั้งที่เปนคุณสมบัติและผลการปฏิบัติงาน) ก็จะเห็นวามีคําสําคัญอยู
สองคํา คือ “กระบวนการอยางเปนระบบ” และ “สารสนเทศเกี่ยวกับบุคคล” ที่พึงพิจารณาความหมายเพิ่มเติม
กลาวคือคําวา “กระบวนการอยางเปนระบบ” ในที่นี้ก็มุงหมายถึง การเก็บรวบรวมสารสนเทศเกี่ยวกับบุคคล
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นั้น จําเปนตองอาศัยเครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมที่มีความตรง (validity) และมีความเที่ยง (reliability)
ตลอดจนปราศจากความลําเอียง (unbias) อันเนื่องมาจาก อคติทั้ง 4 (อันไดแก อคติเพราะความรักชอบ
อคติเพราะความเกลียดชัง อคติเพราะความกลัว และอคติเพราะความโลภ) ของผูทําหนาที่ประเมินที่มี
ตอบุคคลผูไดรับการประเมิน (หรือถูกประเมิน) นอกเหนือจากเครื่องมือและวิธีการที่ใชจะตองมีคุณสมบัติ
ดังที่กลาวแลว การประเมินบุคคลยังจําเปนตองกําหนดเกณฑที่จะใชตัดสินใจตีคุณคาของบุคคลอยางชัดเจน
เปนที่ยอมรับโดยทั่วกันของผูมีสวนไดสวนเสีย (stakeholders) ในการประเมิน รวมทั้งประเด็นการประเมิน
บุคคลนั้น ๆ ก็ตองมีความครอบคลุมและสามารถหาหลักฐานเชิงประจักษที่เปนขอเท็จจริง (fact) เกี่ยวกับ
คุณสมบัติสวนตัว และมาตรฐาน ตัวบงชี้การปฏิบัติงานเฉพาะตําแหนงนั้น ๆ ที่สามารถตรวจสอบไดตรงกัน
มากกวาจะใชความรูสกึ หรืออารมณ (feeling or emotion) เปนตัวตัดสินตีคาผูรับการประเมิน
จะเห็นวา คําวา “ กระบวนการอยางเปนระบบ ” ในการประเมินบุคคลนั้นมีความครอบคลุม
สิ่งที่สําคัญๆ 4 สิ่ง ไดแก 1) เครื่องมือและวิธีการที่ใชเก็บรวบรวมขอมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพ 2) นักประเมิน
ที่มีความเที่ยงธรรม 3) เกณฑที่มีความชัดเจน 4) มาตรฐานและตัวบงชี้การประเมินที่มีความครอบคลุม
องคประกอบและขั้นตอนการประเมินบุคคล
1. องคประกอบการประเมินบุคคล การประเมินบุคคลประกอบดวยสวนสําคัญจําเปน 6 สวน
ไดแก
1.1
นักประเมิน (evaluator) หมายถึง บุคคลหรือคณะบุคคลที่ทําหนาที่ออกแบบการ
ประเมิน ดําเนินการรวบรวมขอมูลสารสนเทศตาง ๆ ที่ครอบคลุมเพียงพอ แตการนํามาใชตัดสินใจตีคาบุคคล
ที่ไดรับการประเมิน ผูประเมินอาจจะเปนบุคคลภายนอก (outsider) ที่ปราศจากความเกี่ยวของ ไมมีความ
รูจักสนิทหรืออาฆาตแคน เปนการสวนตัวกับผูไดรับการประเมินหรือเปนบุคคลภายใน (insider) ที่ไดรับการ
ยอมรับวาเปนผูที่มีความขัดแยงในผลประโยชน (conflict of interested) กับผูไดรับการประเมินหรืออาจจะใช
ทั้ ง บุ ค คลภายนอกและภายในเป น ที ม ประเมิ น ประกอบกั น ก็ ไ ด ไม มี ข อ กํ า หนดตายตั ว ว า จะต อ งเป น
บุ ค คลภายนอกหรื อ บุ ค คลภายในเพราะต า งก็ มี ข อ จํ า กั ด ด ว ยกั น ทั้ ง คู กล า วคื อ ถ า ใช ผู ป ระเมิ น
เปนบุคคลภายนอกทั้งหมดก็อาจจะขาดในสวนความสามารถในการเขาถึงขอมูลที่สําคัญๆ สําหรับการประเมิน
บุคคลนั้นๆ โดยเฉพาะบุคคลที่เปนผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน/องคกรนั้นๆ เปนผูรับการประเมินเนื่องจาก
บุคลากรในหนวยงาน/องคกรดังกลาวไมกลาที่จะเปดเผยขอมูล เพราะไมแนใจวาหากเปดเผยขอมูลไปแลว
จะกอใหเกิดโทษอะไรบาง แตถาผูประเมินเปนบุคคลภายในทั้งหมด ก็จะขาดในสวนความเที่ยงธรรมหรือ
ปราศจากอคติสวนตัวที่มีคือผูไดรับการประเมินอันมีอยูเปนทุนเดิม ดังนั้นการพิจารณาบุคคลผูที่จะมาทํา
หนาที่เปนนักประเมินจึงตองพิจารณาอยางรอบคอบและใหความมั่นใจกับผูไดรับการประเมินและผูเกี่ยวของ
อื่นๆ ไดวา นักประเมินนั้นมีความรู ความสามารถในวิชาการประเมินอยางเพียงพอ และเปนผูที่มีจรรยาบรรณ
วิชาชีพ (professional ethics) แหงนักประเมินโดยแท
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1.2 ผูไดรับการประเมิน (evaluatee) หมายถึง บุคคลที่ไดรับการประเมิน ซึ่งบุคคลในที่นี้
อาจหมายรวมถึงคณะบุคคลในกรณีที่เปนการประเมินการปฏิบัติงานของบุคคลที่อยูในตําแหนงบริหารและมี
การแบงงานมอบหมายใหมีบุคคลอื่นๆ ที่อยูในระดับรองลงไปชวยรับผิดชอบการบริหาร คือเปนการประเมิน
บุคคลทั้งคณะแตถาหากเปนการประเมินบุคคลเพื่อเขาสูตําแหนงใดๆ ผูไดรับการประเมินก็คือบุคคลนั้นๆ
เพียงคนเดียว
1.3 มาตรฐานและตัวบงชี้ (standards and indicators) คําวามาตรฐาน หมายถึง เงื่อนไข หรือ
ระดับคุณภาพที่ควรจะเปนของสรรพสิ่งซึ่งเปนที่ยอมรับโดยทั่วกันของกลุมบุคคลที่เกี่ยวของหรือในวงวิชาชีพ
นั้นๆ ดวยเหตุนี้เมื่อใช คําวามาตรฐานสําหรับประเมินบุคคล มาตรฐานจึงหมายถึง เงื่อนไขหรือระดับคุณภาพ
ที่ควรจะเปนของบุคคลที่จะไดรับการประเมินซึ่งเงื่อนไขหรือระดับคุณภาพของบุคคลนี้ จะตองเปนที่ยอมรับ
โดยทั่วกันของกลุมบุคคลที่เกี่ยวของกับผูไดรับการประเมิน สวนคําวาตัวบงชี้นั้นจะหมายถึง คุณลักษณะใดๆ
ก็ตามที่สามารถสังเกตหรือบงบอกสะทอนสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีลักษณะเปนนามธรรมใหเห็นไดชัดเจน ตัวบงชี้และ
มาตรฐานจะมีความสัมพันธกัน ในลักษณะที่ภายใตมาตรฐานหนึ่ง ซึ่งเปนขอความที่มีลักษณะเปนนามธรรม
นั้นจะตองมีตัวบงชี้ยอยๆ ที่มีลักษณะเปนรูปธรรมสะทอนความเปนตัวแทนของมาตรฐานนั้นๆ เชน มาตรฐาน
การเปนผูบริหารองคกร ประกอบดวย 1) มาตรฐานดานคุณสมบัติสวนตัว 2) มาตรฐานดานภาวะผูนํา และ
3) มาตรฐานดานจรรยาบรรณ จริยธรรม ซึ่งในมาตรฐานตางๆ ทั้ง 3 มาตรฐานนี้แตละมาตรฐานก็อาจจะมี
จํานวนตัวบงชี้เทากันหรือไมเทากันก็ได นอกจากนั้นน้ําหนักความสําคัญของมาตรฐานแตละมาตรฐานอาจจะ
เทากันหรือไมเทากันก็ไดอีกเชนเดียวกัน ขอยกตัวอยาง มาตรฐานดานคุณสมบัติสวนตัว ซึ่งประกอบดวย
ตัวบงชี้สําคัญๆ ไดแก ก. สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาที่ไดรับการรับรอง
ของหนวยงานที่เกี่ยวของ ข. ไมเปนผูทุพลภาพหรือไรสมรรถภาพ ค. ไมเคยตองโทษใหจําคุกเมื่อคดีถึงที่สุด
ง. อายุไมต่ํากวา 35 ป เปนตน จะเห็นวาในการประเมินบุคคลใดๆ นั้นจําเปนตองกําหนดมาตรฐาน ตัวบงชี้
ตลอดจนน้ําหนักการประเมินตามมาตรฐานและตัวบงชี้ใหเปนที่ชัดเจนดวย
1.4 เกณฑ (criterion) หมายถึง เงื่อนไข หรือขอกําหนดที่ใชสําหรับการตัดสินใจเกี่ยวกับ
สิ่งใดสิ่งหนึ่งวาจะมีคุณภาพหรือไมเพียงไร ซึ่งเกณฑแบงเปนสองประเภท คือ เกณฑสัมบูรณ (absolute
criterion) และเกณฑสัมพัทธ (relative criterion) โดยที่เกณฑทั้งสองมีความแตกตางกันกลาวคือ เกณฑ
สัมบูรณจะหมายถึงเงื่อนไขการตัดสินใจที่กําหนดไวลวงหนาอยางชัดเจน ในขณะที่เกณฑสัมพัทธนั้นหมายถึง
เงื่อนไขการตัดสินใจที่อาศัยการเปรียบเทียบระหวางสิ่งตางๆ ขอยกตัวอยางความแตกตางของเกณฑทั้งสอง
ดังนี้ สมมติวาในการตัดสินผลการสอบของนักศึกษากลุมหนึ่งที่เรียนในรายวิชาหนึ่ง ถาผูสอนกําหนดวา
นักศึกษาจะไดเกรด A เมื่อไดคะแนนรอยละ 80 ของคะแนนเต็มขึ้นไป ได B เมื่อไดคะแนนรอยละ 75-79
เชนนี้แลวก็เปนการใชเกณฑสัมบูรณ แตถาผูสอนกําหนดวา นักศึกษาที่จะไดเกรด A ก็คือผูทไี่ ดคะแนนสูงสุด
5 ลําดับของกลุมนักศึกษา ลักษณะดังนี้ก็เปนเกณฑสัมพัทธ ซึ่งจะเห็นวา ถา หากนักศึกษากลุมนี้ไดคะแนน
สูงสุดเพียงรอยละ 75 ก็จะไมมใี ครไดเกรด A วิชานี้เลย ถาเปนการใชเกณฑสัมบูรณตัดสินใจ แตถาใชเกณฑ
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สัมพัทธก็จะไดเกรด A ในการประเมินสรรพสิ่งนั้นเมื่อใดจะใชเกณฑสัมบูรณ เกณฑสัมพัทธ หรือใชทั้งสอง
แบบรวมกันก็ขึ้นอยูกับสิ่งที่จะทําการประเมินและวัตถุประสงคของการประเมินเปนสําคัญ ซึ่งมีรายละเอียด
ที่สามารถแจกแจงไดเปนกรณี ๆ ไปอีกมาก จึงไมขอกลาวในที่นี้
เกณฑกับมาตรฐานและตัวบงชี้มีความเกี่ยวเนื่องกัน กลาวคือ มาตรฐานจะเปนตัวบงบอกระดับ
คุณภาพของบุคคลหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่จะไดรับการประเมิน อันที่ยอมรับกันของกลุมบุคคลที่เกี่ยวของสําหรับ
ใชประเมินสิ่งนั้น ๆ ตัวบงชี้เปนรายละเอียดหรือคุณลักษณะยอย ๆ ที่มีความเปนรูปธรรม เพื่อชี้ใหเห็นถึง
มาตรฐานนั้น ๆ สวนเกณฑก็คือหลักที่ใชกําหนดตัดสินใจวาตัวบงชี้แตละตัวและ/หรือตัวบงชี้รวมกันทุกตัว
มีจํานวนเทาใดหรือมีลักษณะเงื่อนไขอยางไรจึงจะบงบอกถึงการเปนไปตามมาตรฐานหรือผานมาตรฐานนั้นๆ
ในการประเมินสิ่งที่ไดรับการประเมิน (ซึ่งอาจจะเปนบุคคล สิ่งของ องคกร หรือสถาบันตาง ๆ) จําเปนตองระบุ
มาตรฐาน กําหนดตัวบงชี้ของแตละมาตรฐาน และเกณฑที่ใชสําหรับตัดสินใจแตละตัวบงชี้และ/หรือรวม
ทุกตัวบงชี้ใหชัดเจน เปนที่ยอมรับกันสําหรับผูมีสวนเกี่ยวของหรือผูมีสวนไดสวนเสีย (stakeholders) กับสิ่งที่
ไดรับการประเมินนั้น
1.5 แหลงขอมูลการประเมิน (Data source) หมายถึง สถานที่ สิ่งของหรือบุคคลที่สามารถจะ
ใหขอมูลเกี่ยวกับตัวบงชี้หรือประเด็นการประเมิน สิ่งที่จะทําการประเมินนั้น ๆ ในการประเมินบุคคลหรือสิ่งใด
ๆ ก็ตาม นักประเมินจําเปนตองทราบหรือระบุไดวา ขอมูลการประเมินที่ตองการเก็บรวบรวมนั้นสามารถเก็บ
ไดที่ใด หรือจากใคร และจะมีวิธีการเขาถึงแหลงขอมูลดังกลาวไดอยางไร แหลงขอมูลดังกลาวจะใหขอมูลได
ถูกตองครอบคลุมตรงตามตัวบงชี้หรือประเด็นที่ตองการเก็บรวบรวมหรือไม
1.6 เครื่องมือและวิธีการเก็บขอมูล การกระทําเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลตามตัวบงชี้แตละตัวจําเปน
ตองอาศัยเครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมที่สอดคลองกับลักษณะขอมูลนั้น ๆ ขอมูลบางประเภทอาจ
จําเปนตองใชเครื่องมือหรือวิธีการที่มีความเฉพาะเจาะจง ทั้งนี้เครื่องมือและวิธีการเก็บขอมูลนั้นมีอยาง
หลากหลาย ทั้งที่เปนวัสดุอุปกรณและเทคนิคตาง ๆ แตไมวาจะเปนเครื่องมือและวิธีการใด ๆ ก็ตาม เมื่อจะ
นําไปใชเก็บขอมูลก็ตองตระหนักรูวาเครื่องมือและวิธีการนั้นตองมีความตรง (validity) ความเที่ยง (reliability)
ความเปนปรนัย (objectivity) หรือปราศจากความลําเอียง (unbias) ในการไดมาซึ่งขอมูลการประเมิน
2. ขั้นตอนการประเมินบุคคล การประเมินบุคคลมีขั้นตอนวิธีดําเนินการตามลําดับ ซึ่งเขียนเปน
แผนภูมิประกอบการอธิบายไดดังภาพ
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2
กําหนดมาตรฐาน
ตัวบงชี้และเกณฑ
5
เก็บขอมูล

3
ระบุแหลงขอมูล
6

ภาพ 1
วิเคราะหขอมูล

4
สราง/เลือกเครื่องมือ/
วิธีการเก็บขอมูล

7
สรุปเขียนรายงาน/
นําเสนอ

ภาพ 1 แผนภูมิแสดงขั้นตอนตาง ๆ ตามลําดับในการประเมินบุคคล
ขั้นตอนดําเนินการประเมินบุคคลแตละขั้นมีรายละเอียดดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ระบุวัตถุประสงคการประเมิน เปนการเขียนบงบอกใหทราบวาทําการประเมินบุคคล
ไปเพื่ออะไรและจะประเมินในเรื่องใดบาง เชน ประเมินเพื่อคัดเลือกหรือประเมินเพื่อเลื่อนตําแหนงของบุคคล
โดยประเมินเกี่ยวของกับความรู ความสามารถทักษะที่เหมาะสมเฉพาะตําแหนงบุคคลเขาทํางาน หรือประเมิน
เพื่อใชผลไปปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคคลนั้นๆ โดยประเมินจากผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่บุคคล
นั้นแถลงไวตอผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหมด
ขั้นตอนที่ 2 กําหนดมาตรฐาน ตัวบงชี้และเกณฑ มาตรฐานและตัวบงชี้ที่จะทําการประเมินบุคคล
จําเปนตองกําหนดใหชัดเจนและสอดคลองกับวัตถุประสงคการประเมินหรือกลาวอีกนัยหนึ่ง ก็คือ ถาระบุ
วัตถุประสงคการประเมินเปนเชนไรแลวก็จะตองกําหนดแตกประเด็นออกมาเปนมาตรฐานและตัวบงชี้ให
สอดรับกัน อาทิ วัตถุประสงคการประเมินบอกวาประเมินความรู ความสามารถและทักษะการปฏิบัติงานของ
บุคคล นักประเมินก็ตองวิเคราะหจําแนกคําวา “ความรู” “ความสามารถ” และ “ทักษะ” ออกเปนดานหรือ
มาตรฐานยอย เชน คําวา ความรู อาจแบงเปน 1) ความรูดานกฎระเบียบ ขอบังคับ 2) ความรูดานวิชาการ
หรือวิชาชีพเฉพาะตําแหนง 3) ความรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมจากสังคมไทย เปนตน หลังจากนั้น
จากมาตรฐาน ความรูแตละดาน ก็ตองระบุตัวบงชี้ เพราะตัวบงชี้จะนําไปสูการใชเครื่องมือและวิธีการเก็บ
ขอมูลที่สอดคลองกัน เชน จากมาตรฐานความรูดานกฎหมายระเบียบขอบังคับ ก็อาจระบุตัวบงชี้วาประกอบ
ไปดวย 1.1) ความเขาใจกฎหมายระเบียบ ขอบังคับ การบริหารบุคคล 1.2) ความเขาใจกฎหมายระเบียบ
ขอบังคับ การเงินและงบประมาณ 1.3) ความเขาใจกฎหมายระเบียบ ขอบังคับ พัสดุ ที่ดิน สิ่งกอสราง ทํานอง
นี้ เมื่อระบุตัวบงชี้ไดแลว ก็จึงกําหนดเกณฑเพื่อใชตัดสินใจวาแตละตัวบงชี้นั้น บุคคลผูไดรับการประเมินควร
จะไดคะแนนเทาไร หรือมีพฤติกรรมเชนไร จึงจะถือวา “ผาน” หรือ “ไมผาน” หรือ “ดี” หรือ “แย” เชน ตัวบงชี้
ขอ 1.1 ความเขาใจกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับการบริหารบุคคล จะตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 50 (กรณี
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ใชเกณฑสัมบูรณ) จึงจะถือวา “ผาน” เชนนี้เปนตน เมื่อกําหนดเกณฑการผานและตัวบงชี้ไดแลวก็กําหนด
เกณฑการผานมาตรฐานนั้นๆวา ควรจะไดเทาไร หรือมีลักษณะอยางไร เชน ในมาตรฐานที่ 1) อาจกําหนดไว
วาตองผานตัวบงชี้ไมต่ํากวารอยละ 50 ของตัวบงชี้ทั้งหมดจึงจะถือวาผานมาตรฐาน ซึ่งจากตัวอยางที่ยก
ประกอบการอธิบายนี้ก็ตองผานอยางนอย 2 ตัวบงชี้
ขั้นตอนที่ 3 ระบุแหลงขอมูล เปนการระบุใหทราบวาขอมูลที่จะรวบรวมตามมาตรฐานและตัวบงชี้
แตละตัวนั้นจะเก็บไดจากที่ใด เชน อาจเก็บไดจากเอกสารสิ่งพิมพ รายงานของหนวยงาน บุคคลตางๆ ผูมี
สวนไดสวนเสียกับผูไดรับการประเมิน (อาทิ ผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน ผูใตบังคับบัญชา และผูบริหาร เปน
ตน) นอกจากนั้นก็ยังจําเปนตองระบุขอบเขต จํานวนแหลงขอมูลที่จะเก็บรวบรวมขอมูลอีกดวย เชน เอกสาร
สิ่งพิมพเกี่ยวกับคําสั่ง ประกาศระเบียบ ขอบังคับที่ออกในปการศึกษา 2552-2554 หรือคณาจารยคณะตางๆ
คณะละประมาณ 50 คน ดังนี้เปนตน การจะเลือกเก็บขอมูลจากแหลงขอมูลใดๆ จําเปนตองพิจารณาวา
นักประเมินตองการขอมูลประเภทใด ระหวางขอมูลที่เปนขอเท็จจริง (fact) หรือขอมูลที่เปนความคิดเห็น
(Opinion) หรืออาจเจือปนโดยการรับรู (perception) และความรูสึก (feeling) เพราะเหตุวาขอมูลเหลานี้
จะไดมาจากแหลงขอมูลที่ตางกัน ยกตัวอยาง เชน ตองการเก็บรวบรวมขอมูลของตัวบงชี้ การเปดโอกาสใหมี
สวนรวมในการทํางาน ถาเก็บจากคําสั่งแตงตั้ง บันทึกสรุปการประชุม ซึ่งเปนเอกสารสิ่งพิมพ และเก็บจาก
ผูบังคับบัญชาโดยใชมาตรประมาณคา ขอมูลที่ไดยอมตางกันโดยสิ้นเชิง ในแงความหมายและการตีความ
ซึ่งจะเห็นวาถาเก็บจากแหลงขอมูลที่เปนเอกสารสิ่งพิมพยอมไดขอเท็จจริงมากกวาการใชมาตรประมาณคา
ที่จะไดเปนการรับรูหรือความรูสึกของผูใตบังคับบัญชาที่มีตอผูบังคับบัญชามิใชขอเท็จจริงตามที่ตองการ
ขั้นตอนที่ 4 สราง/เลือกใช เครื่องมือและวิธีการเก็บขอมูล ขอมูลที่จะเก็บรวบรวมเพื่อใชสําหรับ
การประเมินบุคคลนั้น ก็คือขอมูลของตัวบงชี้แตละตัวภายใตมาตรฐานแตละดานนั่นเอง ดังนั้นเมื่อระบุตัวบงชี้
แตละมาตรฐานไดแลว ก็จะตองพิจารณาตัวบงชี้นั้นๆ วัดคาออกเปนขอมูลที่เปนตัวเลขหรือมิใชตัวเลขตามที่
เรียกโดยทั่วกันวาขอมูลเชิงปริมาณ (quantitative data) และขอมูลเชิงคุณภาพ (qualitative data) นั่นเอง
ถาขอมูลมีลักษณะเปนเชิงตัวเลขหรือเชิงปริมาณก็มักจะใชเครื่องมือประเภทวัสดุอุปกรณสําหรับเก็บรวบรวม
อันไดแก แบบสํารวจรายการ (checklist) มาตรประมาณคา (rating scale) แบบสอบถาม (questionnaire)
หรือแบบทดสอบ (test) ตลอดจนเครื่องชั่ง ตวง วัด เปนตน แตถาขอมูลมีลักษณะเปนคุณภาพคือเปน
ความรูสึกนึกคิดลึก ๆ เหตุการณหรือกิจกรรมตาง ๆ แลวละก็จําเปนตองใชเทคนิควิธีการสังเกตหรือ
สัมภาษณทําการเก็บรวบรวมแลวแตกรณี อนึ่งเครื่องมือที่ใชเก็บขอมูลนักประเมินอาจจําเปนตองสรางขึ้นใหม
เพื่อใชเก็บขอมูลของตัวบงชี้นั้น ๆ โดยตรง ในกรณีที่ไมมีเครื่องมือที่ใชเก็บขอมูลไดตรงตามที่ตองการ แตถา
หากมีการสรางเครื่องมือไวแลว (โดยใครหรือหนวยงานใดก็ตาม) และนักประเมินพิจารณาเห็นวา สามารถใช
เก็บขอมูลไดตรงตามที่ตองการก็สามารถนํามาใชเก็บขอมูลไดเชนกัน
ขั้นตอนที่ 5 เก็บขอมูล เปนขั้นตอนการประเมินเพื่อจะใหไดมาซึ่งขอมูลตามที่ตองการ ซึ่งการเก็บ
ขอมูลอาจแบงไดเปนสองประเภทใหญ ๆ คือ ดําเนินการเก็บดวยตัวนักประเมินเอง หรือดําเนินการเก็บโดยให
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ผูอื่นชวยเก็บใหซึ่งอาจจะเปนทีมนักประเมินดวยกันเองหรืออาศัยไหววานฝากตอกันเปนทอด ๆ ใหชวยเก็บ
ขอมูล ทั้งนี้แนนอนวาการเก็บขอมูลดวยตัวนักประเมินเองยอมชวยลดความคลาดเคลื่อนในการไดขอมูลและ
ยังจะสามารถควบคุมเวลาทําใหเก็บขอมูลไดตรงตามสาระและเวลาที่ตองการอีกดวย แตถาเปนการเก็บขอมูล
โดยฝากตอ ๆ กันนั้น อาจทําใหไดขอมูลที่ผิดพลาด คลาดเคลื่อนเปนอยางมาก
ขั้นตอนที่ 6 วิเคราะหขอมูล การวิเคราะหขอมูลที่เก็บรวบรวมไดมานั้น ก็ตองเลือกเทคนิควิธีการ
วิเคราะหใหเหมาะสมกับลักษณะขอมูลและสามารถตอบวัตถุประสงคการประเมินไดตรงตามที่ตองการ
ซึ่งเทคนิควิธีวิเคราะหก็แบงเปนสองประเภทใหญ ๆ คือ เทคนิควิธีวิเคราะหเชิงปริมาณที่ใชวิธีการทางสถิติ
สําหรับการวิเคราะห โดยวิธีการทางสถิติก็ยังแบงเปนเปนเทคนิค ยอย ๆ อีกมาก อาทิ สถิติภาคพรรณนา
(Descriptive Statistics) ที่ประกอบดวย การวิเคราะหแนวโนมเขาสูสวนกลาง (Central Tendency Analysis)
การวิเคราะหการกระจาย (Variation Analysis) การวิเคราะหความถี่และรอยละ (Frequency and
Percentage) และสถิติภาคอางอิง (Inferential Statistics) ที่ประกอบดวยสถิตินอนพาราเมตริกซ (NonParametrics Statistics) และสถิติพาราเมตริกซ (Parametrics Statistics) เปนตน อีกสวนหนึ่งก็คือ เทคนิค
วิธีวิเคราะหเชิงคุณภาพที่ใชสําหรับการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพซึ่งก็ยังมีเทคนิคยอย ๆ อีก เชน การ
วิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) การวิเคราะหสรุปอุปนัย (Analytic Induction) เปนตน
ขั้นตอนที่ 7 สรุปเขียนรายงานและนําเสนอ เปนการนําผลการวิเคราะหมารวบรวมเรียบเรียงเขียน
เปนรูปเลมเพื่อการสื่อสารผลการประเมินใหผมู ีสวนไดสวนเสียไดรับรูซึ่งการเขียนรายงานผลการประเมินที่ดี
จะตองพิจารณาวา กลุมผูใชรายงานหรือกลุมผูที่นักประเมินตองการใหไดรับรูซึ่งการเขียนรายงานผลการ
ประเมินที่ดีจะตองพิจารณาวากลุมผูใชรายงานเปนใคร มีลักษณะใด เพื่อจะไดเขียนรายงานใหตรงกับความ
ตองการใชผลการประเมินและสอดคลองกับลักษณะที่เปนขอจํากัดของกลุมผูใชผลการประเมิน เมื่อจําแนก
กลุมผูใชผลการประเมินไดแลวก็ควรจัดทําโครงราง (Outline) ของรายงานแลวเขียนตามนั้น กลุมผูใชผลการ
ประเมินอาจจําแนกไดดังนี้
ก. ผูบริหารหรือผูกําหนดนโยบาย ผูใชผลการประเมินที่เปนผูบริหารมักไมคอยมีเวลามากนัก
ในการอานและตองการไดสารสนเทศสําหรับการตัดสินใจที่ชัดเจน ดังนั้น ลักษณะการเขียนรายงานสําหรับ
ผูบริหารจึงควรชี้ใหเห็นถึงผลการตัดสินคุณคาของบุคคลที่ไดรับการประเมินพรอมทั้งใหขอเสนอแนะที่เปน
ทางเลือกสําหรับการตัดสินใจดวย รายงานผลการประเมินพรอมทั้งใหขอเสนอแนะที่เปนทางเลือกสําหรับการ
ตัดสินใจดวย รายงานผลการประเมินที่นําเสนอใหผูบริหารนั้นควรมีความกะทัดรัด กระชับอานแลวเขาใจงาย
ไมควรนําเสนอเทคนิควิธีการประเมินหรือเรื่องที่เกี่ยวกับวิชาชีพการประเมินใหมากนัก
ข. ผูที่ไดรับการประเมิน สําหรับบุคลที่ไดรับการประเมินก็มีความจําเปนที่จะตองมีโอกาสไดรับ
สารสนเทศการประเมินอยางตรงไปตรงมา เพื่อทําใหผูไดรับการประเมินเกิดความรูสึกยอมรับผลการประเมิน
อยางแทจริง ไมวาผลการประเมินเกี่ยวกับตนเองนั้นจะเปนไปในทางบวกหรือทางลบก็ตาม ดวยเหตุนี้รายงาน
การประเมินที่นําเสนอใหบุคคลที่ไดรับการประเมินนั้นจึงควรเขียนเกี่ยวกับวิธีดําเนินการประเมินใหชัดเจน
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ยึดตามหลักวิชาการและวิชาชีพการประเมินอยางแทจริง ไมวาจะเปนรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐาน ตัวบงชี้
เกณฑ แหลงขอมูล เครื่องมือและวิธีการเก็บขอมูล จนกระทั่งการวิเคราะหขอมูลเองก็ตาม ผลการประเมิน
ที่ผูไดรับผลการประเมินจําเปนตองทราบก็คือ ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและภาระหนาที่ที่รับผิดชอบ
ตามตําแหนงงานนั้น ๆ วาสามารถปฏิบัติงานไดตามที่กําหนดหรือไม มีผลงานสวนใดไมบรรลุตามที่กําหนด
และจะกอใหเกิดผลกระทบอื่นใดตามมาหรือไม อยางไร ตลอดจนขอเสนอแนะสําหรับการตัดสินใจหาหนทาง
แกไขปรับปรุงตอไป
ค. ผูรับบริการ รายงานผลการประเมินบุคคลที่จัดทําขึ้นเพื่อนําเสนอตอผูรับบริการจากบุคคล
ที่ไดรับการประเมินนั้น ควรนําเสนอสารสนเทศเกีย่ วกับผลการปฏิบัติงานที่บุคคลนั้น ๆ ตองปฏิบตั ิหรือ
รับผิดชอบตามหนาที่ที่มีตอผูรับบริการวาสามารถใหบริการไดอยางทั่วถึง ไมเลือกใหบริการเฉพาะกลุม
เฉพาะบุคคล และผลการใหบริการนั้นผูไดรับบริการสวนหนึ่งซึ่งเปนผูใหขอมูลมีความพึงพอใจหรือไมเพียงไร
และมีขอเสนอแนะผลสะทอนกลับใหบุคคลที่ไดรับการประเมิน ปรับปรุงแกไขการใหบริการในสวนใดบาง
การเขียนรายงานการประเมินบุคคลเพื่อนําเสนอ เผยแพรตอกลุมผูใชผลการประเมินกลุมใด
ก็ตาม จําเปนตองตระหนัก ระวังเกี่ยวกับการไมกระทําใหบุคคลนั้น ๆ สูญเสียศักดิ์ศรี คุณคาในตนเองลงไป
หรือกอใหเกิดการละเมิดสิทธิสวนบุคคลนั้น ๆ
การใชผลการประเมินบุคคล
ผลการประเมินบุคคล อาจนํามาใชสามลักษณะใหญ ๆ แบงตามประเภทการประเมินบุคคล
กลาวคือ
1. ใชเพื่อคัดเลือกบุคคลเขาทํางานหรือจัดลงตามตําแหนง การใชผลการประเมินกรณีนี้จะใช
เพื่อประกอบการตัดสินใจวาบุคคลที่ไดรับการประเมินนั้นมีความเหมาะสม (ตามมาตรฐานและตัวบงชี้
ที่กําหนด) ที่จะไดรับการบรรจุแตงตั้งหรือเลื่อนระดับลงตามตําแหนงงานหรือไม ตัวอยางการใชผลการ
ประเมินประเภทนี้ไดแก การประเมินบุคคลเพื่อบรรจุเขารับราชการหรือเปนพนักงาน การประเมินบุคคล
เพื่อใหกาวสูตําแหนงงานใหมที่สูงขึ้น เชน จากนักวิชาการเปนนักบริหาร เปนตน
2. ใชเพื่อตัดสินการ “ผาน” “ไมผาน” ตามมาตรฐานการเรียนรู การใชผลการประเมินประเภทนี้
มักกระทําในสถาบันการศึกษาระดับตาง ๆ เชน โรงเรียน วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยซึ่งรูกันดีวาการ
ประเมินผลการเรียนรูนั่นเอง
3. ใชเพื่อปรับปรุงและพัฒนา การใชผลการประเมินลักษณะนี้ มักกระทํากับบุคคลที่ไดปฏิบัติงาน
ตามตําแหนงตาง ๆ ซึ่งมีการกําหนดภารกิจไวอยางชัดเจนเปนลายลักษณอักษร เปนการประเมินเพื่อ
พิจารณาวาบุคคลนั้น ๆ สามารถปฏิบัติงานไดตามตําแหนงหนาที่ที่กําหนดไวหรือไม ผลการประเมินจะถูก
นํามาใชเพื่อสะทอนกลับใหบุคคลที่ไดรับการประเมินทราบวาตนเองมีจดุ บกพรองในการปฏิบัติหนาที่สวนใด
มีประเด็นใดที่จักตองปรับปรุงแกไขใหดีขึ้นและมีประเด็นใดที่อาจจะตองพัฒนาใหดียิ่ง ๆ ขึ้นตอไป
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ผลการประเมินบุคคลจะนําไปใชไดตามเจตนารมณที่กําหนดไวมากนอยเพียงไรและมีความถูกตอง
เที่ยงตรง ยุติธรรมตอบุคคลที่ไดรับการประเมินหรือไม ขึ้นอยูกับขั้นตอนการประเมินที่รัดกุม โดยเฉพาะ
ในขั้นตอนการไดมาซึ่งขอมูลที่จะนํามาใชประกอบการประเมิน อันไดแก เก็บขอมูลมาจากแหลงขอมูล
ที่หลากหลายครอบคลุม ใชเครื่องมือวิธีการเก็บขอมูลที่ตรงหรือสอดคลองกับลักษณะขอมูล ดําเนินการเก็บ
ขอมูลดวยตนเองหรือทีมงานที่ไวใจได ตลอดจนใชเทคนิควิธีการวิเคราะหขอมูล ที่เปนไปตามขอกําหนด
ของคุณลักษณะขอมูล เปนตน นั่นคือ ขอมูลอันแสดงถึงผลการประเมินจะตองเปนขอมูลที่ครอบคลุม
คุณลักษณะตัวบงชี้ทั้งหมดที่ใชประเมินคุณคาของบุคคลนั้น ๆ
บทบาทของนักประเมินในการประเมินบุคคล
นักประเมิน (Evaluator) เปนผูท ี่มีความสําคัญยิ่งกับการประเมินบุคคล เพราะผลการประเมินบุคคล
จะมีความนาเชือ่ ถือไดรับการยอมรับเพียงไร ก็ขึ้นอยูกับวานักประเมินคนนั้น ๆ ปฏิบัติตนไดนาเชื่อถือยึดถือ
แนวทางการดําเนินงานที่สะทอนความเปนนักประเมินมืออาชีพ หรือนักประเมินที่ปฏิบัติตามวิชาชีพการ
ประเมินหรือไม ซึ่งนักประเมินเมื่อทําการประเมินสิ่งใดก็ตาม (เชน ประเมินองคกร โครงการ หรือบุคคล)
จําเปนตองยึดถือขอปฏิบัติตามหลักการที่เปนขอแนะนําสําหรับนักประเมิน (Guiding Principles for
Evaluator) ที่สมาคมการประเมินแหงอเมริกัน (American Evaluation Association) ไดพัฒนาขึ้นสําหรับ
วิชาชีพนักประเมินใหปฏิบัติตาม
นอกจากนั้นแลวในการประเมินบุคคลผลการประเมินบุคคลจะมีความนาเชื่อถือไดหรือไมก็สามารถ
ตรวจสอบ หรือประเมินผลการประเมินบุคคลที่เรียกกันวา การประเมินอภิมาน (meta evaluation) ไดโดยใช
มาตรฐานการประเมินบุคคล (Personnel Evaluation Standards) ที่พัฒนาขึ้นโดยคณะกรรมการรวมพัฒนา
มาตรฐานการประเมินทางการศึกษา (Joint Committee on Standards for Evaluation) เปนเครื่องมือ
ตรวจสอบ
ทั้งหลักการที่เปนขอแนะนําสําหรับนักประเมินและมาตรฐานการประเมินบุคคลตางก็ประกอบไป
ดวยมาตรฐาน (หรือองคประกอบ) และตัวบงชี้แตกตางกัน แตทวาทั้งสองสวนตางก็สงเสริมกัน กลาวคือ ถา
นักประเมินยึดถือตามหลักการขอแนะนําแลวก็จะทําใหไดผลการประเมินบุคคลตามมาตรฐานที่กําหนด
สําหรับรายละเอียดของมาตรฐานและตัวบงชี้ตาง ๆ นั้นสามารถสืบคนศึกษาเพิ่มเติมไดจากแหลงเอกสาร
ที่อางอิงไวในบทความนี้ แตหลักใหญ ใจความแลวก็คือ การประเมินบุคคลใด ๆ ก็ตาม นักประเมินตองมีความ
ซื่อสัตย ไมมีผลประโยชนขัดแยง (Conflict of interested) กับผูไดรับการประเมิน ใชวิธีการและเครื่องมืออยาง
เหมาะสมหลากหลายไดมาตรฐานในการเก็บรวบรวมขอมูล การประเมินตองไมกอใหเกิดการลดทอนศักดิ์ศรี
คุณคาของบุคคลที่ไดรับการประเมินในปจจุบัน และอนาคต สําหรับเรื่องการประเมินไมวาจะประเมินอะไร
ก็ตามกอนที่จะใชผลการประเมิน มักจะมีการประเมินซึ่งผลการประเมิน หรือประเมินขั้นที่สอง หรือที่เรียกวา
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การประเมินอภิมานดวยเสมอ ผลการประเมินอภิมานจะชวยตรวจสอบ ยืนยันความมั่นใจในผลการประเมิน
อยางแทจริง
ดวยเหตุฉะนี้เองหากการประเมินบุคคลใดๆ ก็ตามกระทําโดยทีมนักประเมินที่มิใชนักประเมิน
อาชีพ เปนเพียงคณะบุคคลที่มีความขัดแยงในผลประโยชนกับผูไดรับการประเมินและมุงใชผลการประเมิน
เพื่อลงโทษทํารายบุคคลที่ไดรับการประเมิน การประเมินครั้งนั้น ๆ เปนเพียงการประเมินเทียม และไรคุณคา
อยางสิ้นเชิง สําหรับวิชาชีพการประเมิน หรือ ผูม ีสวนเกี่ยวของใด ๆ ที่จะนําผลการประเมินนั้นไปใชประเมิน
อภิมานจะชวยตรวจสอบยืนยันความมั่นใจในการนําผลการประเมินนั้นไปใช
สรุป
การประเมินบุคคลเปนเรื่องเกี่ยวของกับการตัดสินคุณคาของบุคคลหนึ่ง ๆ วา มีคุณลักษณะหรือ
พฤติกรรมตางๆ เปนไปตามมาตรฐานและตัวบงชี้ที่กําหนดไวหรือไม เพื่อที่จะนําผลการประเมินไปใชปรับปรุง
พัฒนาบุคคลนั้น ๆ ในการประเมินบุคคลมีขั้นตอนดําเนินงานอยางเปนระบบ และจําเปนตองยึดถือหลักการ
ที่เปนขอแนะนําสําหรับนักประเมินในการดําเนินงานประเมิน ผลการประเมินบุคคลจะมีความนาเชื่อถือ
สามารถยอมรับ นําไปใชไดหรือไม ก็ตรวจสอบไดโดยใชกระบวนการที่เรียกวา การประเมินอภิมาน โดยใช
มาตรฐานการประเมินบุคคลเปนเครื่องมือ
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