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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพ่ือศึกษา กระบวนการ ประสิทธิภาพ ปัญหาและอุปสรรค รวมถึง
แนวทางในการแก้ไขปัญหาของการปฏิบัติงานด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการ ของส านักการคลัง กรุงเทพมหานคร โดยการวิจัยครั้งนี้จะใช้วิธีการวิจัยเอกสาร 
(Documentary research) และการวิจัยสนาม (Field Research) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured interview or formal interview) มีกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
(Key informants) ได้แก่ ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดส านักการคลัง ที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ในส่วนของการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 
จ านวน 7 คน  ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
ของส านักการคลังนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน 
พ.ศ. 2552 ซึ่งจะมีส านักงาน ก.ก. และส านักงานการเจ้าหน้าที่เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลเรื่องการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการกรุงเทพมหานคร อีกทั้งยังมีคู่มือการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับบุคคลของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญที่มีประสิทธิภาพ 
ส่วนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 
ของส านักการคลังมี 4 ด้าน คือ 1) ด้านหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2) ปัญหา
ด้านผู้ให้การประเมิน 3) ปัญหาด้านผู้รับการประเมิน 4) ปัญหาด้านผลการประเมิน ทั้งนี้มีแนวทาง   
ในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค คือ 1) มีการอบรมชี้แจงถึงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน 2) ผู้ประเมินชี้แจงเหตุผลการประเมินเป็นรายบุคคล        
3) จัดการฝึกอบรมพัฒนางานในสายอาชีพเพ่ือให้ผู้รับการประเมินเห็นถึงความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
4) น าผลการประเมินที่ได้มาวิเคราะห์ร่วมกัน 

ค าส าคัญ: การบริหารทรัพยากรบุคคล  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  ส านักการคลัง 
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บทน า 
เงินเดือนพ้ืนฐาน (Base Salary) คือ ค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับข้าราชการทุกคนตามประเภท

ต าแหน่งและระดับต าแหน่ง เพ่ือสะท้อนถึงขนาดของงาน (Job Size) ผลงาน (Performance) และ
สมรรถนะ (Competency) โดยปัจจุบันได้แบ่งบัญชีเงินเดือนออกเป็น 4 บัญชีตามประเภทต าแหน่ง 
ได้แก่ ประเภทบริหาร ประเภทอ านวยการ ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป ซึ่งแต่ละประเภทได้      
มีการก าหนดเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงของแต่ละระดับไว้  

การเลื่อนเงินเดือน หมายถึง การให้บ าเหน็จความดีความชอบตอบแทนให้กับข้าราชการที่
ประพฤติตนอยู่ในจรรยา มีระเบียบวินัย และปฏิบัติราชการในรอบครึ่งปีที่ผ่านมาอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาโดยการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ค านึงถึงคุณภาพ
และปริมาณงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่ได้ปฏิบัติมา รวมถึงความสามารถและความ
อุตสาหะในการปฏิบัติงาน ตลอดจน การรักษาวินัยและการปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ  

การเลื่อนเงินเดือนถือเป็นเรื่องที่ส าคัญอีกเรื่องหนึ่งส าหรับข้าราชการทุกคน ปัญหาการเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ปัญหาที่เกิดมีตั้งแต่เรื่องว่าท าอย่างไรจึงจะไม่เลื่อนเงินเดือนให้แก่
ผู้ที่ไม่มีผลงาน ข้าราชการขาดแรงจูงใจ เรื่อยไปจนถึงปัญหาว่าท าไมบางคนที่ควรได้เลื่อนเงินเดือน 2 ขั้น  
กลับไม่ได้ แต่คนที่ไม่ควรจะได้เลยแม้แต่ขั้นเดียวกลับได้เลื่อนเงินเดือน 2 ขั้น เป็นต้น การเลื่อน
เงินเดือนจึงเป็นสิ่งที่พูดกันได้ไม่รู้จบ แต่ถ้าจะพิจารณากันอย่างถ่องแท้แล้ว การเลื่อนเงินเดือนของ
ข้าราชการนี้หากมีการน าไปใช้อย่างถูกทางแล้ว ก็จะเปรียบเสมือนอาวุธที่ทรงคุณภาพมากในอันที่จะ
ท าลายล้างความเฉื่อยชาและการท างานแบบเช้าชามเย็นชามให้หมดสิ้นไปจากระบบราชการไทยได้ 
ซ่ึงได้มอบอ านาจให้แก่ผู้บังคับบัญชาในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน โดยให้ค านึงถึงปริมาณและ
คุณภาพของงาน ความอุตสาหะ ความสามารถ ตลอดจนการรักษาวินัยเป็นเกณฑ์ ดังนั้นข้าราชการ
ผู้ใดที่ท างานแบบเช้าชามเย็นชาม มาสาย หยุดบ่อย จึงไม่อยู่ในข่ายท่ีจะเลื่อนเงินเดือนได้ 

  ปัญหาการเลื่อนเงินเดือนที่เกิดปัจจุบันอยู่ที่กฎระเบียบที่ซับซ้อนเข้าใจยาก และอยู่ที่การ
ปฏิบัติของหัวหน้างานทั้งหลายไล่ล าดับไปจนถึงผู้บังคับบัญชาสูงสุดของส่วนราชการนั้น ๆ ที่ยังไม่
จริงจังกับการพิจารณาประเมินผลงานเพื่อประกอบการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการด้วย เพราะส่วน
ใหญ่ไปนึกกันเอาเองว่าการเลื่อนเงินเดือนเป็นสิทธิประโยชน์ของข้าราชการ จะไม่ให้ก็ไม่ได้โดยอ้างว่า
สงสารบ้าง เพราะข้าราชการเงินเดือนน้อยบ้าง เพ่ือเป็นการส่งเสริมขวัญก าลังใจบ้าง ยังขาดมาตรฐาน
ในการใช้ดุลพินิจให้เด็ดขาดบ้าง ซึ่งเหตุผลที่อ้างหรือที่คิดก็ล้วนแล้วแต่เพ่ือกลบเกลื่อนเหตุผลที่แท้จริง 
ผู้บังคับบัญชาควรใช้อ านาจให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่ทางราชการได้
มอบหมายให้แก่เขาในฐานะผู้บังคับบัญชา  

ผู้บังคับบัญชาจะต้องก าหนดมาตรฐานปริมาณและคุณภาพของงาน แนวประพฤติปฏิบัติ    
ที่ถูกต้องของข้าราชการในหน่วยงาน ตลอดจนปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือน
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ของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด กล้าตัดสินใจที่จะไม่เลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการที่ไม่ท างาน โดยที่
ผู้บังคับบัญชาจะรู้ดีที่สุดถึงพฤติกรรมและความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชา คนไหนท างานดี คนไหน
ท างานไม่ดี  และคนไหนที่ไม่ท างาน ซึ่งจริง ๆ แล้ว ข้าราชการทุกคนควรกลัวและอายต่อการที่ไม่ได้
เลื่อนเงินเดือน เพราะจะเป็นตัวแสดงว่าเราไม่มีประสิทธิภาพ สมรรถนะ หรือความสามารถเพียงพอ
ต่อการเป็นข้าราชการ การเลื่อนเงินเดือนจึงถือว่าเป็นเครื่องมือที่มีความส าคัญส าหรับผู้บังคับบัญชาที่
จะใช้ให้เป็นประโยชน์เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ข้าราชการในสังกัดตั้งใจท างาน ให้ได้ผลงานที่ออกมาดีเยี่ยม 
ส่งผลดีต่อหน่วยงาน 

ส านักการคลัง กรุงเทพมหานคร ข้าราชการ จ านวน 485 ราย ผู้วิจัยซึ่งเป็นบุคลากรของ
ส านักการคลัง กรุงเทพมหานคร มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ 
ส านักการคลัง จึงมีความสนใจที่จะศึกษาการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนของ
ข้าราชการ ส านักการคลัง เพ่ือการบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักการคลัง โดยต้องการทราบถงึ
กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลในส่วนของการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพการ
บริหารทรัพยากรบุคคล การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานทรัพยากรบุคคล ปัญหาและ
อุปสรรค รวมทั้งแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกิดจากการท างานในด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน
เพ่ือเลื่อนเงินเดือน กรณีศึกษา ข้าราชการสังกัดส านักการคลัง เพ่ือน าผลการศึกษาใช้เป็นข้อมูล     
ในการปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ ส านักการคลัง เพ่ือให้การเลื่อน
เงินเดือนของส านักการคลังมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ส่งผลให้เกิดความเป็นธรรม สร้างขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ ส านักการคลัง และเพ่ือการน าพาองค์กรสู่ความเป็นเลิศต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษากระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลในส่วนของการประเมินผลการปฏิบัติงาน

เพ่ือเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ของส านักการคลัง 
2. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพในการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 

ของส านักการคลัง 
3. เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคการปฏิบัติงานของการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อน

เงินเดือนข้าราชการ ของส านักการคลัง 
4. เพ่ือศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน

เพ่ือเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ของส านักการคลัง 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษา เรื่อง การบริหารทรัพยากรบุคคลในส่วนของการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือ
เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ กรณีศึกษา ส านักการคลัง กรุงเทพมหานคร เป็นการศึกษาข้อมูล         
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เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ประกอบด้วย (1) การวิจัยเอกสาร (Documentary research)   
เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย 
วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ รายงานการประชุม คู่มือการปฏิบัติงาน ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เอกสาร
ทางวิชาการ รวมทั้งเอกสารของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน (2) การวิจัย
สนาม (Field Research) โดยผู้วิจัยลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) 
จ านวน 7 คน ได้แก่ 1) ผู้อ านวยการส านักการคลัง 2) เลขานุการส านักการคลัง 3) นักทรัพยากร
บุคคลช านาญการพิเศษ 4) นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ 5) นักทรัพยากรบุคคลช านาญ
การ จ านวน 2 คน และ 6) เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 ผลการวิจัย 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพ่ือศึกษากระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลในส่วนของการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ของส านักการคลัง ผลการวิจัยเอกสาร พบว่า 
กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลในส่วนของการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการ ของส านักการคลัง มีดังนี้ 

กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการของส านักการคลังนั้นให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552 ซึ่งจะ
มีส านักงาน ก.ก. และส านักงานการเจ้าหน้าที่เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลเรื่องการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีกระบวนการดังนี้ 
 1)  การประเมินผลการท างานของข้าราชการ ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก เลื่อนวันที่ 1 เมษายน   
ของปีที่ได้เลื่อน ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง เลื่อนวันที่ 1 ตุลาคม ของปีถัดไป 

2)  ก าหนดแนวทาง การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ  
3)  ให้เลื่อนเงินเดือนตามตารางเลื่อนเงินเดือนชั่วคราวส าหรับข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ   
4)  หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูง

ของต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งในรูปแบบที่สอดคล้องกับวิธีการเลื่อนเงินเดือนของกรุงเทพมหานคร  
  5)  ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 0.5 ขั้น                     
ในแต่ละครั้งต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ 8 แห่ง กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552 และ     
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 

6)  ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 1 ขั้น                       
ในแต่ละครั้งต้องเป็นผู้อยู่ในหลักเกณฑ์ท่ีจะได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 0.5 ขั้น ตามข้อ 4 และอยู่
ในหลักเกณฑ์ประการใดประการหนึ่งหรือหลายประการ 
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7)  การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญตามข้อ 4 และข้อ 5  
ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายน าผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงาน ที่ได้ด าเนินการตามข้อ 1 มาเป็นหลักในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 
โดยพิจารณาประกอบกับข้อมูลการลา พฤติกรรมการมาท างาน การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสม
กับการเป็นข้าราชการ และข้อควรพิจารณาอ่ืน ๆ ของผู้นั้น แล้วรายงานผลการพิจารณานั้นพร้อมด้วย
ข้อมูลดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือน 

8)  ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนแต่ละครั้ง ให้ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณา
รายงานผลจากผู้บังคับบัญชาตามข้อ 6 ถ้าเห็นว่าข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญผู้ใดอยู่ในหลักเกณฑ์
ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 0.5 ขั้น ตามข้อ 5 และปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็น
ข้าราชการให้เลื่อนเงินเดือนให้แก่ผู้นั้น 0.5 ขั้น ถ้าเห็นว่าข้าราชการผู้นั้นมีผลการปฏิบัติงานอยู่ใน
หลักเกณฑ์ตามข้อ 6 ให้เลื่อนเงินเดือนให้แก่ผู้นั้น 1 ขั้น 

9)  การเลื่อนเงินเดือนในวันที่ 1 เมษายน ให้น าผลการปฏิบัติงานและข้อมูลเกี่ยวกับการลา  
พฤติกรรมการมาท างาน การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ และข้อควร
พิจารณาอ่ืน ๆ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม มาประกอบการพิจารณาสั่งเลื่อนเงินเดือน   
ทั้งนี้ ส าหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการใหม่ บรรจุกลับ หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาใน
ต่างประเทศ หรือไปศึกษา ฝึกอบรมหรือดูงาน ณ ต่างประเทศ ต้องได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการมาแล้ว     
นับถึงวันที่ 31 มีนาคม เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือน 

10)  การเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปีแรกในวันที่ 1 เมษายน ก าหนดกลุ่มข้าราชการ ที่ได้รับการ
จัดสรรโควตาจ านวนผู้มีสิทธิได้รับเลื่อนเงินเดือน 1 ขั้น ไม่เกินร้อยละ 15  ของจ านวนข้าราชการที่ครอง
ต าแหน่ง ณ วันที่ 1 มีนาคม ดังนี้ 

กลุ่มท่ี 1  ต าแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน ระดับช านาญงาน และระดับ
อาวุโส  ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ระดับช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ 
และต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับต้น 

กลุ่มที่ 2  ต าแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับ
เชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ ต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับสูง และต าแหน่งประเภทบริหาร   
ระดับต้น และระดับสูง 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพในการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการ ของส านักการคลัง จากการวิจัยสนาม พบว่า ประสิทธิภาพในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ของส านักการคลัง มีดังนี้ 

ส านักการคลังมีประสิทธิภาพในการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการ เนื่องจากประสิทธิภาพของการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นระบบบริหารผลงานที่
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กรุงเทพมหานครน ามาใช้ มีกระบวนการวางแผนและก าหนดเป้าหมายที่วัดได้อย่างชัดเจน          
เพ่ือประเมินความก้าวหน้าหรือผลส าเร็จของการด าเนินงานด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รวมทั้ง
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เพ่ือประโยชน์ในการปรับปรุงหรือแก้ไขการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย ทั้งนี้ 
กรุงเทพมหานคร โดยส านักงาน ก.ก. จัดท าคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับบุคคลของ
ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ รวมถึงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ ท าให้ทุกหน่วยงานน ามาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการส าหรับผู้ประเมินและผู้รับการ
ประเมินในทุกกระบวนการของการบริหารผลงานที่ดี ส่งผลให้บุคลากรมีขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานและร่วมกันปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการของส านัก- 
การคลัง ผู้ประเมินจะพิจารณาที่ผลงานและพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของผู้รับการประเมิน อาทิเช่น 
ผลงาน ความตั้งใจ การรักษาวินัย ประกอบกับหลักเกณฑ์ท่ีส านักงาน ก.ก. และส านักงานการเจ้าหน้าที่
ก าหนดให้ใช้ในการประเมิน นอกจากนั้น ยังค านึงหลักคุณธรรม จริยธรรม การสร้างขวัญและก าลังใจ
ในการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาด้วยใจเป็นกลาง มาเป็นส่วนประกอบในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคการปฏิบัติงานของการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ของส านักการคลัง จากการวิจัยสนาม พบว่า ปัญหาและอุปสรรค
การปฏิบัติงานของการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ของส านักการคลัง    
มีดังนี้ 

1) ปัญหาและอุปสรรคด้านหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ซับซ้อน  
เข้าใจได้ยากท าให้เกิดความเข้าใจผิดในบางหลักเกณฑ์  

2) ปัญหาและอุปสรรคด้านผู้ประเมิน เพราะว่าการประเมินต้องใช้ดุลยพินิจของผู้
ประเมินแทนการพิจารณาผลงานที่แท้จริง บ้างใช้ความสนิทความชอบส่วนตัวมาเป็นเหตุผลหลัก    
ในการประเมินก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม  

3) ปัญหาและอุปสรรคด้านผู้รับการประเมิน ที่รู้สึกไม่ดีกับการประเมิน ขาดความ
เชื่อมั่น ความศรัทธาต่อการประเมิน ด้านเครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีการก าหนด 
แบบฟอร์มในการประเมินมีข้ันตอน ซับซ้อน โดยแบบประเมินผลฯ ไม่สามารถท่ีจะวัดผลการประเมิน
ได้อย่างแท้จริง และผู้รับการประเมินบางคนขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ไม่ต้องการความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ จึงไม่ตั้งใจปฏิบัติงาน 

4) ปัญหาและอุปสรรคด้านผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน คือ ผลการประเมินไม่ตรง
กับความคิดของผู้ประเมิน และไม่เปิดช่องทางที่หลากหลายในการรับฟังความคิดเห็นหรือการขอ
อุทธรณ์ ผลคะแนนในการประเมิน รวมถึงยังไม่มีการน าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลอย่าเต็มที่ 
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วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 เพ่ือศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานด้านการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ของส านักการคลัง จากการวิจัยสนาม พบว่า 
แนวทางในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการ ของส านักการคลัง มีดังนี้ 

แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการท างานในด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือ
เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ของส านักการคลัง คือ มีการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายช่องทาง หรือมี
อบรม ประชุมชี้แจงถึงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน
ระหว่างผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน ควรให้ผู้ประเมินชี้แจงเหตุผลการประเมินกรณีผู้รับการ
ประเมินเกิดความสงสัยกับผลประเมิน ควรให้ความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าในสายอาชีพเพ่ือกระตุ้น
ให้ผู้ประเมินตั้งใจปฏิบัติงานเพ่ือความก้าวหน้า ควรมีการน าผลการประเมินที่ได้มาใช้ในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลในด้านต่าง ๆ ที่จ าเป็นซึ่งผลการประเมินจะสามารถบอกได้ว่าควรพัฒนาในส่วนใด 
อีกท้ังยังสามารถ  น าผลการประเมินมาใช้ในการบริหารงานทรัพยากรบุคคลเพ่ือให้เกิดศักยภาพ
เพ่ิมข้ึนต่อไป และควรมีการสร้างแรงใจในการท างานในหลากหลายรูปแบบเพ่ือให้ผู้รับการประเมิน
ท างานอย่าง  เต็มความสามารถ 

การอภิปรายผล 
จากผลการวิจัยพบประเด็นที่น่าสนใจเพื่อน ามาอภิปรายได้ ดังนี้  
จากผลการวิจัยสรุปได้ว่า การบริหารทรัพยากรบุคคลในส่วนของการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 คือ กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลในส่วนของ
การประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ อภิปรายได้ดังนี้ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานถอืว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญประการหนึ่งของการบริหารทรัพยากรบุคคล ถ้ามีกระบวนการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีความชัดเจน มีประสิทธิภาพจะท าให้สามารถบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลภายในองค์กรได้อย่างเป็นเลิศ สอดคล้องกับเอกสารการสอนของ วีณา  พึงวิวัฒน์นิกุล 
(2562, หน้า 6) ได้สรุปว่า การประเมินผลการปฏิบัติงาน คือ ระบบการประเมินผลตัวบุคคล         
อันเนื่องมาจากผลการปฏิบัติงาน โดยอาศัยหลักเกณฑ์และวิธีการ ต่าง ๆ อย่างปราศจาคอคติ      
หรือโดยการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับมาตรฐานการท างานตามที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้าว่าจะ
ได้ผลเพียงใด รวมทั้งการประเมินคุณสมบัติที่จ าเป็นต่อการท างานของบุคคลด้วย ประโยชน์ของการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานนั้น อาจน าไปใช้เพื่อพิจารณาความดีความชอบในการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
การเลื่อนต าแหน่ง การย้าย สับเปลี่ยนหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ในองค์การ จะท าให้รู้ว่าการท างานนั้นได้
บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การหรือไม่อีกด้วยส าหรับกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการ ของส านักการคลังนั้น มีการเตรียมการที่ดี ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน โดยส านักงาน ก.ก. เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งสอดคล้องกับเอกสารการสอน
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ของ วิโรจน์  ก่อสกุล (2562, หน้า 88) กล่าวว่า การท างานเชิงรุก (Proactive) การท างานที่มีการ
เตรียมการที่ดี เพ่ือรองรับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต หรือป้องกันปัญหาที่เคย
เกิดข้ึนในอดีต เพ่ือหวังผลความเป็นเลิศในงานของตนเอง โดยที่ไม่จ าเป็นต้องรอให้ผู้อ่ืนมาบอกในสิ่งที่
เราควรท า หรือไม่ต้องรอจนกระท่ังเกิดความเสียหายขึ้นก่อน วิธีการท างานแบบ Proactive หรือการ
ท างานแบบเชิงรุกนั้น มีความส าคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ ในชีวิตการท างานปัจจุบัน ทั้งนี้ การเลื่อน
เงินเดือนและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรุงเทพมหานครจะถือปฏิบัติตาม
มาตรา 74 และมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 กฎ ก.พ.     
ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552 และก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว20 ลงวันที่            
3 กันยายน 2552 
  จากผลการวิจัยสรุปได้ว่า ประสิทธิภาพในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้อง   
กับวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ประสิทธิภาพในการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ        
มีประเด็น  ที่น ามาอภิปราย ดังนี้ 

ส านักการคลังมีประสิทธิภาพในการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการ มีการใช้กลยุทธ์การบริหารผลการปฏิบัติราชการ สอดคล้องกับแนวคิดการบริหารผลการ
ปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ส านักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล, 2552) 
ที่ว่า การบริหารผลการปฏิบัติราชการเป็นกลยุทธ์หนึ่งของการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เน้นความส าคัญ
ของการมีส่วนร่วมระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือผลักดันผลการปฏิบัติราชการให้สูงขึ้น  
จึงนับว่ามีความส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อท้ังส่วนราชการและผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างยิ่ง และ
ประสิทธิภาพของการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นระบบริหารผลงานที่กรุงเทพมหานครน ามาใช้    
มีกระบวนการวางแผนและก าหนดเป้าหมายที่วัดได้อย่างชัดเจน เพ่ือประเมินความก้าวหน้าหรือผลส าเร็จ
ของการด าเนินงานด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รวมทั้งผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เพื่อประโยชน์ในการ
ปรับปรุงหรือแก้ไขการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งสอดคล้องแนวคิดของ Koontz and others 
(อ้างถึงใน วีณา  พึงวิวัฒน์นิกุล, 2562, หน้า 4) การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนเป็นการ
พิจารณาและก าหนดแนวทางปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ เปรียบเสมือนเป็นสะพาน
เชื่อมโยงระหว่างปัจจุบันและอนาคต เป็นการคาดการณ์สิ่งที่ยังไม่เกิดข้ึน ฉะนั้น การวางแผนจึงเป็น
กระบวนการทางสติปัญญาที่พิจารณาก าหนดแนวทางปฏิบัติงาน มีการตัดสินใจตามวัตถุประสงค์ 
และการคาดคะเนอย่างใช้ดุลยพินิจ โดยกรุงเทพมหานคร มอบหมายส านักงาน ก.ก. จัดท าคู่มือการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับบุคคล ของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ รวมถึงหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ท าให้ทุกหน่วยงานน ามาใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินการส าหรับผู้ประเมินและผู้รับการประเมินในทุกกระบวนการของการบริหารผลงานที่ดี ส่งผล
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ให้บุคลากรมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานและร่วมกันปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับเอกสารการสอนของ วงพักตร์  ภู่พันธ์ศรี (2562, หน้า 240) 
ที่ว่า การจัดการความรู้ในองค์กร เป็นเครื่องมือผ่อนแรงในการเรียนรู้และพัฒนางาน เป็นเครื่องมือ
สร้างพลังทวีคูณจากการรวมหมู่พลังที่แตกต่างอย่างหลากหลาย เป็นเครื่องมือสร้างความสัมพันธ์ใน
กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน เป็นเครื่องมือที่ใช้ความรู้ของทั้งในและนอกหน่วยงาน เป็นเครื่องมือดึงศักยภาพของ
คนและทีมออกมาใช้ เป็นเครื่องมือสร้างความเป็นไปได้ เป็นเครื่องมือที่จะน าความรู้สู่การปฏิบัติที่ดี
ขึ้นจากประสบการณ์จริง โดยเป้าหมายของการจัดการความรู้ก็เพ่ือพัฒนางาน คือ การพัฒนาคุณภาพ
ขององค์กรให้บรรลุตามเป้าหมายและวิสัยทัศน์ให้เกิดสัมฤทธิ์ผลยิ่งขึ้น เพ่ือการพัฒนาคน คือ พัฒนา
ทักษะของผู้ปฏิบัติงาน และเพ่ือการพัฒนาฐานความรู้ขององค์กรหรือการเพ่ิมพูนทุนความรู้หรือทุน
ปัญญาขององค์กร  
  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
ของส านักการคลังผู้ประเมินจะพิจารณาท่ีผลงานและพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของผู้รับการประเมิน 
อาทิเช่น ผลงาน ความตั้งใจ การรักษาวินัย ประกอบกับหลักเกณฑ์ท่ีส านักงาน ก.ก. และส านักงาน
การเจา้หน้าที่ก าหนดให้ใช้ในการประเมิน นอกจากนั้นผู้ประเมิน ยังค านึงหลักคุณธรรม จริยธรรม 
การสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาด้วยใจเป็นกลาง มาเป็นส่วนประกอบในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับแนวคิดหลักธรรมาภิบาล (อ้างถึงใน วิโรจน์ ก่อสกุล, 2562, 
หน้า 101) ที่ว่า หลักคุณธรรม ได้แก่ การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม โดยรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ยึดถือหลักนี้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นตัวอย่างแก่สังคม และส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนา
ตนเองไปพร้อมกัน เพื่อให้คนไทยมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพ
สุจริตจนเป็นนิสัยประจ าชาติ และหลักความโปร่งใส ได้แก่ การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของ
คนในชาติ โดยปรับปรุงกลไกการท างานขององค์กรทุกวงการให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาท่ีเข้าใจง่าย ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้
สะดวกและมีกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนได้ 
  จากผลการวิจัยสรุปได้ว่า ปัญหาและอุปสรรคการปฏิบัติงานของการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ปัญหาและอุปสรรคการปฏิบัติงานของการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ มีประเด็นที่น ามาอภิปราย ดังนี้ 

1) ปัญหาและอุปสรรคด้านหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ซับซ้อน
เข้าใจได้ยากท าให้เกิดความเข้าใจผิดในบางหลักเกณฑ์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ การเกต  บุราน 
(2555, หน้า 288) เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ: ศึกษากรณี การน าวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการเพ่ือพิจารณาเลื่อนเงินเดือนตามวิธีร้อยละไปปฏิบัติ ที่ว่า นโยบายที่มี
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ขั้นตอนที่ซับซ้อน มีจุดตัดสินใจที่จะต้องพิจารณาหลายจุด หลายเงื่อนไข ท าให้โอกาสประสบ
ผลส าเร็จตามเป้าหมายเป็นไปได้น้อย 

2) ปัญหาและอุปสรรคด้านผู้ประเมิน เพราะว่าการประเมินต้องใช้ดุลยพินิจของผู้
ประเมินแทนการพิจารณาผลงานที่แท้จริง บ้างใช้ความสนิทความชอบส่วนตัวมาเป็นเหตุผลหลักใน
การประเมินก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมศรี อุทัยธรรม (2555, หน้า 240) 
เรื่อง ธรรมาภิบาลในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ศึกษาสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรม-
วิชาการเกษตร ที่ว่า ผู้ปฏิบัติราชการทุกระดับไม่ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ขาดความซื่อสัตย์ ซื่อตรง
ในการปฏิบัติงานจึงท าให้การปฏิบัติงานทุกด้านขาดประสิทธิภาพ เกิดปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 

3) ปัญหาและอุปสรรคด้านผู้รับการประเมิน ที่ไม่เชื่อว่าการประเมินมีประสิทธิภาพ 
ขาดความเป็นธรรม หมดความศรัทธาต่อการประเมิน ด้านเครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน   
มีการก าหนด แบบฟอร์มในการประเมินมีขั้นตอน ซับซ้อน โดยแบบประเมินผลฯ ไม่สามารถที่จะ
วัดผลการประเมินได้อย่างแท้จริง สอดคล้องกับงานวิจัยของ และผู้รับการประเมินบางคนขาด
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ไม่ต้องการความก้าวหน้าในสายอาชีพ จึงไม่ตั้งใจปฏิบัติงาน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ทศพร  วงศ์ทะกัณฑ์ (2550) เรื่อง การประเมินผลการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ในเขตอ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ว่า การให้รางวัลทรัพยากรมนุษย์   
พบปัญหา ขาดการสร้างขวัญและก าลังใจ 

4)  ปัญหาและอุปสรรคด้านผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน คือ ผลการประเมินไม่ตรง
กับความคิดของผู้ประเมิน และไม่เปิดช่องทาง ที่หลากหลายในการรับฟังความคิดเห็นหรือการขอ
อุทธรณ์ผลคะแนนในการประเมิน รวมถึงยังไม่มีการน าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลอย่าเต็มที 
ทั้งนี้ ปัญหาและอุปสรรคทั้งหมดยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญตา แจ่มแจ้ง (2560, หน้า 9) เรื่อง 
การประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนเงินเดือนข้าราชการในสังกัด กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ที่สรุปว่า ปัญหาและอุปสรรคในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของกองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น คือ 

1) ปัญหาด้านหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน คือ มีหลักเกณฑ์การ
ประเมินที่ยังไม่ชัดเจนกระบวนการที่ยุ่งยาก ซับซ้อน สิ้นเปลืองทรัพยากร และสิ้นเปลืองเวลา   

2) ปัญหาด้านผู้ประเมิน คือ มีการใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลการปฏิบัติงาน       
โดยไม่น าผลการประเมินจากการท างานจริงมาพิจารณา แต่ใช้ความชอบส่วนตัวในการประเมิน 
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3) ปัญหาด้านผู้รับการประเมิน คือ ผู้รับการประเมินขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีทัศนะคติท่ีไม่ดี ขาดศรัทธาและความ
เชื่อมั่นในระบบการประเมิน 

4) ปัญหาด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน คือ ปัญหาความเที่ยงตรงของผลการ
ประเมินและไม่เอาใจใส่การประเมินผลการประเมินที่ได้จึงบิดเบือนและคลาดเคลื่อนจากความ      
เป็นจริง 

จากผลการวิจัยสรุปได้ว่า แนวทางในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานด้านการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ข้อที่ 4 แนวทางในการแก้ไขปัญหาในการ
ปฏิบัติงานด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ มีประเด็นที่น ามาอภิปราย 
ดังนี้ 

แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการท างานในด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือ
เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ของส านักการคลัง คือ 1) มีการอบรมชี้แจงถึงหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ กิ่งดาว สาระอาสิงห์ (2555, หน้า 163) เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
เพ่ือเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ: ศึกษาเฉพาะกรณี ข้าราชการส านักบริหารงานกลาง กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ว่า ควรมีการจัดอบรมสัมมนาผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีหน้าที่ใน
การประเมนิผลการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวคิด
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือน ซึ่งจะท าให้เกิดความเข้าใจและเห็นถึงความส าคัญ 
และประโยชน์ของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2) ควรให้ผู้ประเมินชี้แจงเหตุผลการประเมินผล   
เป็นรายบุคคล กรณีผู้รับการประเมินเกิดความสงสัยในผลการประเมินเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส         
3) ควรมีการให้รางวัล ซึ่งรางวัลนั้นจะต้องท าให้ผู้รับรู้สึกว่าตนเองได้รับการปฏิบัติที่พิเศษแตกต่าง  
จากผู้อื่นที่ไม่ได้รางวัล และรางวัลนั้นมีคุณค่าพอเหมาะพอสมกับสิ่งที่ตนเองเสียสละไปเพ่ือให้ได้
รางวัล นั้นมา และควรมีการสร้างแรงใจในการท างานในหลากหลายรูปแบบเพ่ือให้ผู้รับการประเมิน
ท างานอย่างเต็มความสามารถ สอคล้องกับแนวคิดของ Maslow (1943) ที่ว่า มนุษย์ทุกคนมีความ
ต้องการอยู่เสมอ ไม่มีวันสิ้นสุด เมื่อได้รับการสนองความต้องการอย่างหนึ่งแล้ว ความต้องการอ่ืนจะ
ตามมา ส าหรับผู้รับการประเมินบางคนขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ไม่ต้องการความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ จึงไม่ตั้งใจปฏิบัติงาน ควรมีการฝึกอบรบความก้าวหน้าในสายอาชีพ เพ่ือให้เห็นถึงอนาคต
ของแต่สายอาชีพ ว่าแต่ละสายอาชีพสามารถพัฒนาไปได้มากน้อยเพียงไรและมีได้อะไรเพ่ิมข้ึนจาก
เดิมบ้าง สอดคล้องกับแนวความคิดของ McClelland (1961, p 100-110) ที่ว่า มนุษย์มีความ
ต้องการที่หลากหลาย ไม่มีที่สิ้นสุด ขึ้นอยู่กับความต้องการในแต่ละบุคคลและปัจจัยแวดล้อมที่
เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เมื่อความต้องการของมนุษย์ได้รับการตอบสนอง มนุษย์จะเกิดความ
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พอใจต่อสิ่งเหล่านั้น จึงส่งผลให้การท างานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น จึงเป็นเหตุให้
ผู้บริหารควรมีแนวทางในการจัดหาสิ่งจูงใจโน้มน้าวให้บุคลากรจงรักภักดีต่อองค์การ เช่น การเลื่อน
ขั้นเลื่อนต าแหน่งในสายอาชีพ 4) ควรมีการน าผลการประเมินที่ได้มาใช้ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ในด้านต่าง ๆ ที่จ าเป็น ซึ่งผลการประเมินจะสามารถบอกได้ว่าควรพัฒนาในส่วนใด อีกท้ังยังสามารถ
น าผลการประเมินมาใช้ในการบริหารงานทรัพยากรบุคคลเพื่อให้เกิดศักยภาพเพ่ิมขึ้นต่อไป สอดคล้อง
กับแนวคิดการบริหารผลการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ส านักวิจัยและ
พัฒนาระบบงานบุคคล, 2552) ที่ว่า กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติราชการ ในส่วนของการพัฒนา 
หมายถึง การพัฒนางานและการพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งผู้บังคับบัญชาจะต้องพิจารณาข้อมูลทั้งสอง
ส่วนรวมกันเพื่อน าไปใช้เป็นหลักในการก าหนดแนวทางการพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพการท างาน
และตัวบุคคลผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือให้ผลสัมฤทธิ์ของงานตามเป้าหมายองค์กรเกิดข้ึนได้จริง  

ข้อเสนอแนะ 
  ข้อเสนอแนะที่ควรน าไปใช้ 

1. ควรให้ส านักงาน ก.ก. และส านักงานการเจ้าหน้าที่ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับ
ข้าราชการกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ว่าการประเมินผลการปฏิบัติงาน
เป็นกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร เพ่ือใช้ในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ขององค์กร เพื่อน าพาองค์กรบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 

2. การประเมินผลการปฏิบัติงานควรกระท าด้วยความโปร่งใส่ เป็นธรรม และสามารถให้
มีการตรวจสอบได้ 

3. ควรมีการน าผลการปฏิบัติงานมาพูดคุยถึงกันระหว่างผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาผลการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นในคราวต่อไป 

4. ควรมีการให้รางวัลส าหรับผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ซึ่งไม่จ าเป็นต้องเป็นตัวเงิน   
อย่างเดียว แต่อาจจะเป็น ทุนการศึกษา ใบประกาศ หรือค าชมเชย เป็นต้น เพ่ือให้เกิดขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาผลการปฏิบัติราชการให้ดีขึ้นจากเดิม เนื่องจาก
ทราบแล้วว่าผลการปฏิบัติราชการเป็นอย่างไร ส่วนไหนดี ส่วนไหนต้องปรับปรุง จึงต้องหาวิธีการ
พัฒนาที่เหมาะสมต่อไป 

2. ควรศึกษาถึงแรงจูงใจและปัจจัยที่มีส่วนท าให้ผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น      
ว่ามีแรงจูงใจ ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลให้เกิดการพัฒนาผลการปฏิบัติงาน 
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