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บทคัดย่อ 
 การวิจยัเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือเลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจ า
กรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา : ส านักงานเขตสายไหม มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) การประเมินผล 
การปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ าของส านักงานเขตสายไหม 2) การเลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจ า
ของส านักงานเขตสายไหม 3) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพในการประเมินผล 
การปฏิบัติหน้าที่ และการเลื่อนขั้นค่าจ้าง ของลูกจ้างประจ าของส านักงานเขตสายไหม โดยใช้วิธีวิจัย
เอกสาร และการสัมภาษณ์ จ านวน 10 คน พบว่า 1) การประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ า 
ของส านักงานเขตสายไหม มุ่งเน้นหลักการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานบน
พ้ืนฐานของผลส าเร็จและผลสัมฤทธิ์ของงาน 2) การเลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจ าของส านักงาน
เขตสายไหม ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบอ่ืน ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 3) ปัญหาและอุปสรรค 
ในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ และการเลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจ า ส านักงานเขตสายไหม 
ได้แก่ (1) ปัญหาด้านความรู้ความเข้าใจในการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (2) การใช้ดุลพินิจ
ของบังคับบัญชา ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ า อาจส่งผลต่อขวัญก าลังใจ  
และประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (3) การใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานแบบเดียวกันในทุกลักษณะ
งานไม่สะท้อนการประเมินผลการปฏิบัติงานที่แท้จริง 4) แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างประจ าของส านักงานเขตสายไหม ได้แก่ (1) การสร้างความรู้ความ
ใจเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงาน (2) ผู้ประเมินควรยึดหลักผลงานและพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 
โดยปราศจากอคติหรือความรู้สึกส่วนตัว (3) ผู้บังคับบัญชาควรใส่ใจงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ของผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือสร้างการยอมรับและเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน  

ค าส าคัญ: ระบบประเมิน เลื่อนขั้นค่าจ้าง ลูกจ้างประจ า 
         
 * บทความฉบบัน้ีเรียบเรียงจากการศกึษาอิสระเสนอเรื่อง การประเมินผลการปฏบิัตหิน้าที่เพื่อเลื่อนขั้นค่าจ้าง 
ของลูกจ้างประจ ากรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา : ส านักงานเขตสายไหม  
 ** นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
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บทน า 
 ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยที่มีค่าของประเทศชาติ ประเทศใดที่มีทรัพยากรมนุษย์ 
ที่มีศักยภาพสูง และสามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางสร้างสรรค์แล้ว ประเทศนั้น 
จะเจริญก้าวหน้ามีความมั่งคั่งและม่ันคง ทั้งในทางเศรษฐกิจ การเมือง และทางสังคม ดังที่บุญจง  
หันจางสิทธิ์  (2561,หน้า 25) ได้กล่าวถึงทรัพยากรมนุษย์ว่ามนุษย์ท่ีมีคุณภาพเป็นบ่อเกิดหรือที่เกิด
แห่งทรัพย์ แต่ถ้าประเทศใดขาดทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ หรือไม่สามารถน ามาใช้ให้เกดิประโยชน์ 
ต่อประเทศชาติได้ ประเทศก็พัฒนาไปได้ยาก ความเจริญหรือความล้าหลังของประเทศจึงขึ้นอยู่ 
กับปัจจัยทรัพยากรมนุษย์เป็นส าคัญ เพราะทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยหลักท่ีจะก่อให้เกิดการพัฒนา
ปัจจัยประกอบอื่นที่ก่อให้เกิดการพัฒนาประเทศไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม  
และปัจจัยอื่นๆ ก็มาจากทรัพยากรมนุษย์ทั้งสิ้น ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี  
ในยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที ่12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่ยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน”  
และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน  
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ตลอดจนมุ่งพัฒนา 
ให้คนไทยทุกช่วงวัย เป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ 
และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครวัอบอุ่น เป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้
ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต  
 กรุงเทพมหานครเป็นหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ จัดตั้งขึ้นโดย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518 ส านักงานเขตสายไหม  
เป็นหน่วยงานที่รับนโยบายมาปฏิบัติให้เกิดผลโดยตรงต่อประชาชนของกรุงเทพมหานคร ในด้านงาน
บริการประชาชน โดยแบ่งส่วนการปกครองออกเป็นงานพัฒนาชุมชน งานส่งเสริมอาชีพงานทะเบียน 
งานโยธา งานรักษาความสะอาด งานอนามัยงานการศึกษาภาคบังคับ เป็นต้น ส านักงานเขต 
มีผู้อ านวยการเขตเป็นหัวหน้าปกครอง และมีผู้ช่วยผู้อ านวยการเขตเป็นผู้ช่วย ผู้อ านวยการเขต 
อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของปลัดกรุงเทพมหานคร ภายใต้การก ากับควบคุมของผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร 
 การบริหารงานบุคคลของกรุงเทพมหานคร เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
กรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 ซ่ึงบุคลากรของ มีจ านวน 7 ประเภท  
คือ (1) ข้าราชการกรุงเทพมหานคร (2) ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 3) ข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร (4) ข้าราชการกรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศึกษา  
5) บุคลากรกรุงเทพมหานคร 6) ลูกจ้างกรุงเทพมหานคร และ (7) พนักงานกรงุเทพมหานคร  
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 ส านักงานเขตสายไหม เป็น 1 ใน 50 เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร มีภารกิจเก่ียวกับ
งานปกครองท้องที่ การพัฒนาชุมชน การส่งเสริมอาชีพ การทะเบียน การโยธา การรักษาที่สาธารณะ 
การสาธารณสุข การจัดเก็บรายได้ การรักษาความสะอาด การดูแลและรักษาให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร หรือที่กฎหมายอ่ืนก าหนด โดยมีผู้อ านวยการเขตเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ  
และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร รับผิดชอบการปฏิบัติราชการภายในเขต ปัจจุบันส านักงานเขตสายไหม  
มีบุคลากร 696 ราย จ าแนกเป็น ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ จ านวน 127 ราย ลูกจ้างประจ า
กรงุเทพมหานคร จ านวน 315 ราย ลูกจ้างชั่วคราวกรุงเทพมหานคร จ านวน 162 ราย ลูกจ้าง
โครงการ จ านวน 5 ราย จ้างเหมาบริการรายบุคคล จ านวน 6 ราย และอาสาสมัครต่าง ๆ  
จ านวน 81 ราย (นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ,สัมภาษณ์,2563) 
 การเลื่อนข้ันค่าจ้างของลูกจา้งประจ ากรุงเทพมหานครส านักงานเขตสายไหม ถือปฏิบัติ 
ตามข้อบังคับกรุงเทพมหานครว่าด้วยการบริหารทรัพยากรบุคคลของลูกจ้างประจ า พ.ศ. 2562  
และกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ  โดยการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือเลื่อนขั้นค่าจ้าง 
ของลูกจ้างประจ ากรุงเทพมหานคร ของส านักงานเขตสายไหม ซึ่งมลีูกจ้างประจ า จ านวน 315 คน 
ในแต่ละรอบการประเมิน รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม ของปีถัดไป รอบที่ 2 
ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน ของปีเดียวกัน โดยใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของลูกจ้างประจ ากรุงเทพมหานครมีผู้ไดร้ับการพิจารณาเลื่อนขั้นทั้งปี 2 ขั้น จ านวน 47 ราย  
เป็นการใช้ผลงานและดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการพิจารณาซึ่งถือเป็นเรื่องละเอียดอ่อน 
และเป็นเรื่องทัศนคติของผู้ประเมินเป็นส าคัญ ซึ่งส่งผลกระทบต่อขวัญและก าลังใจการปฏิบัติงาน 
จึงกลายเปน็ปัญหาและอุปสรรคที่มักจะพบได้บ่อยครั้งในการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนขั้นค่าจ้าง 
 จากสภาพปัญหาในระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนขั้นค่าจ้าง ผู้วิจัยจึงสนใจ 
ที่จะศึกษาว่าการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือเลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจ ากรุงเทพมหานคร 
ส านักงานเขตสายไหม เป็นอย่างไร มีปัญหาและอุปสรรค เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาบุคลากร 
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพ่ือศึกษา 

 1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ า ของส านักงานเขตสายไหม 
 2. การเลื่อนข้ันค่าจ้างของลูกจ้างประจ าของส านักงานเขตสายไหม 
 3. ปัญหาและอุปสรรคในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ และการเลื่อนขั้นค่าจ้าง 
     ของลูกจ้างประจ าของส านักงานเขตสายไหม 
 4. แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างประจ า 
              ของส านักงานเขตสายไหม 
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วิธีด าเนินการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้ง ใช้วิธีการวิจัย 2 วิธี ดังนี้ 
 1. วิธีการวิจัยเอกสาร (Document research) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร 
ทางวิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ รายงาน
การประชุม คู่มือการปฏิบัติงาน ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เอกสารทางวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือเลื่อนขั้นค่าจ้าง  
 
 2. การสัมภาษณ์ (Field research) ผู้วิจัยลงพ้ืนที่สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ 
แบบมีโครงการสร้าง (Structured interview or Formal interview) 

  ประชากรและผู้ให้ข้อมูล 
 1. ประชากร (population) ได้แก่ บุคลากร ที่ปฏิบัติงานที่ส านักงานเขตสายไหม ที่เกี่ยวข้อง
กับการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนขั้นค่าจ้าง 
 2. ผู้ให้ข้อมูล เป็นการเลือกผู้ใหข้้อมูลเป็นส าคัญ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ จ านวน 10 คน ดังนี้ 
  2.1 ข้าราชการ ต าแหน่งเจ้าพนักงานปกครองช านาญการพิเศษ และต าแหน่ง 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือเลื่อนขั้น
ค่าจ้างของลูกจ้างประจ ากรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตสายไหม จ านวน 2 คน 
  2.2 ลูกจ้างประจ าสังกัดส านักงานเขตสายไหม ที่ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติ
หน้าที่เพื่อเลื่อนขั้นค่าจ้าง จ านวน 8 คน  

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured 
interview guide) คือ แบบสัมภาษณ์ที่มีจ านวนข้อค าถาม ประโยคค าถาม และการเรียงล าดับค าถาม
ที่แน่นอนตายตัวเพ่ือใช้สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเป็นส าคัญ  

 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไป 
โดยการรวบรวมเอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทึกไว้แล้วโดยผู้อ่ืน ไดแ้ก่ 
  1.1 หนังสือทั่วไป ได้แก่ ต ารา คู่มือ เอกสารประกอบการบรรยาย รวมถึงเอกสาร
ทางวิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ เป็นต้น 
  1.2 หนังสืออ้างอิง ได้แก่ สารานุกรม พจนานุกรม เป็นต้น 
  1.3 งานวิจัย วิทยานิพนธ์ เป็นงานที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าในเรื่องนั้นๆอย่างละเอียด 



 
5 

 

  1.4 เอกสารของทางราชการ เป็นเอกสารที่ส่วนราชการจัดท าขึ้นเพ่ือประโยชน์ 
ในการปฏิบัติ เช่น นโยบาย ระเบียบ พระราชบัญญัติ คู่มือปฏิบัติงาน ค าสั่ง เป็นต้น 
 2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้ติดต่อกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญเป็น
รายบุคคลเพื่อขอนัดหมายวันสัมภาษณ์-เวลาสัมภาษณ์ เป็นการล่วงหน้า พร้อมทั้งอธิบายประเด็น 
ของการสัมภาษณ์ให้ทราบอย่างคร่าว ๆ และก่อนการสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะอธิบายวัตถุประสงค์ 
ของการวิจัยอย่างชัดเจนว่า จะน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงวิชาการ 
เท่านั้น รวมทัง้ขออนุญาตผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการจดบันทึกการสนทนา และในระหว่างการสัมภาษณ์
ผู้วิจัยจะถามค าถามตามท่ีก าหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์เท่านั้น 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในการท าวิจัยนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยมีขั้นตอนในการ
วิเคราะห์ดังนี้ 
 1. ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกตามประเด็นตามแต่ละประเด็น  
 2. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบความเหมือน
หรือความแตกต่างของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคน ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ 
 3. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบกับข้อมูล
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้ทราบถึงลักษณะที่มีความ
คล้ายคลึงกันและแตกต่างกันของข้อมูล ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ 
 4. น าข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทียบมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน เพ่ือสรุปผลการวิจัย
การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือเลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจ ากรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา : 
ส านักงานเขตสายไหม โดยใช้การน าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนา 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

 ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเอกสารและการสัมภาษณ ์พบว่า 
 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือเลื่อน 
ขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจ ากรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตสายไหม จากผลการศกึษาหนังสือ 
วรรณกรรม วิทยานิพนธ์ ต าราทางวิชาการ เอกสารของส่วนราชการที่เก่ียวข้อง พบว่าการประเมินผล
การปฏิบัติหน้าทีเ่พ่ือเลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจ ากรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตสายไหม  
ซึ่งการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเลื่อนขั้นค่าจ้าง เป็นขั้นตอนหนึ่งในการบริหารงานทรัพยากร
มนุษย์ การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่เป็นยุทธศาสตร์ในการตรวจสอบพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 
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ของบุคลากรว่าเป็นอย่างไร การประเมินผลพฤติกรรมจึงใช้เพ่ือประกอบการตัดสินใจทางการบริหาร
ของผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร ใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับสะท้อนให้พนักงานได้รับทราบผล 
การปฏิบัติงานของตน และใช้ประเมินผลนโยบายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ระบบการ
ประเมินที่ดีควรวัดลักษณะที่ส าคัญของพฤติกรรมปราศจากอิทธิพลรบกวนจากภายนอก วัดได้
ครอบคลุม เชื่อถือได้ และเที่ยงตรง ในการประเมินผลต้องสามารถปฏิบัติได้ง่ายตรงตามเกณฑ์  
ซึ่งผลของการประเมินน าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบในเรื่องต่าง ๆ นับตั้งแต่การเลื่อนขั้นค่าจ้างการ
พัฒนาและแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน การให้เงินรางวัลประจ าปี และค่าตอบแทนอ่ืน ๆ การสั่งจ้าง
และแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป การให้ออกจากงาน ตลอดจนการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านอ่ืน ๆ 
ดังนั้น ผู้บริหารหรือหัวหน้างานในองค์การต่าง ๆ จึงควรวัดลักษณะที่ส าคัญของพฤติกรรมปราศจากอคติ 
วัดผลได้ครอบคลุม มีความน่าเชื่อถือและเที่ยงตรง ในการประเมินผลต้องสามารถปฏิบัติได้ง่ายตรง
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาบุคคลในองค์การให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีน าไปสู่องค์การ 
ที่มีประสิทธิภาพ  
 การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือเลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจ ากรุงเทพมหานคร 
ส านักงานเขตสายไหม ถือปฏิบัติตามข้อบังคับกรุงเทพมหานครว่าด้วยการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ของลูกจ้างกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562 หมวด 8,9 และตามท่ีปลัดกรุงเทพมหานครก าหนดแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างกรุงเทพมหานคร เพ่ือประกอบการเลื่อนขั้น
ค่าจ้าง โดยมีคณะกรรมการระดับหน่วยงานกลั่นกรองผลการประเมินให้เกิดมาตรฐาน และความเป็น
ธรรมในการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาหรือผู้ประเมินและน าเสนอผลการประเมินต่อผู้มีอ านาจ 
สั่งเลื่อนขั้นค่าจ้าง ตามแนวทางการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า ก าหนดให้หัวหน้าหน่วยงาน 
เป็นผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ าตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในหมวด 9  
ตามข้อบังคับกรุงเทพมหานครว่าด้วยการบริหารทรัพยากรบุคคลของลูกจ้างกรุงเทพมหานคร  
พ.ศ. 2562 และตามแนวทางปฏิบัติที่ปลัดกรุงเทพมหานครก าหนด เพื่อให้การเลื่อนขั้นค่าจ้าง
ลูกจ้างประจ ากรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตสายไหม เป็นปัจจัยส าคัญในการเพ่ิมพลังในการท างาน
ให้บุคคลขยันขันแข็งกระตือรือร้นกระท าให้ส าเร็จ ช่วยเพ่ิมความพยายามในการท างานให้บุคลากร 
มีความมานะ อดทน บากบั่น คิดหาวิธีการน าความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ของตน 
มาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่องานให้มากที่สุดไม่ท้อถอยหรือละความพยายามง่าย ๆ แม้งานจะมีอุปสรรค
ขัดขวางและเมื่องานได้รับผลส าเร็จด้วยดีก็คิดหาวิธีการปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ ช่วยให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท างาน หรือวิธีการท างานก่อให้เกิดการค้นช่องทางด าเนินงานที่ดีกว่า 
หรือประสบผลส าเร็จมากขึ้น  
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 องค์การใดท่ีมีทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถในการปฏิบัติงานให้ส าเร็จลุล่วงรับผิดชอบ 
ต่อหน้าที่ ทุ่มเทพลังงาน และความสามารถที่มีอย่างเต็มที่และโดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย เพ่ือให้ผลงาน
ส าเร็จตามนโยบายและเป้าหมายของหน่วยงาน ย่อมส่งผลให้องค์การนั้น ๆ บรรลุเป้าหมาย 

 ในส่วนของข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล สามารถน าวิเคราะห์แยกเป็นประเด็น
ต่างๆ เรียงล าดับตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้ 4 ประเด็น ดังนี้  
 1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ า ของส านักงานเขตสายไหม 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ าของส านักงานเขตสายไหม  
มุ่งเน้นหลักการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของผลส าเร็จ 
และผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก โดยหน่วยงานก าหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาใช้เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงประเมินประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลการปฏิบัติงาน  
 2. การเลื่อนข้ันค่าจ้างของลูกจ้างประจ าของส านักงานเขตสายไหม 

การเลื่อนข้ันค่าจ้างของลูกจ้างประจ าของส านักงานเขตสายไหม กระบวนการเลื่อน 
ขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจ า ส านักงานเขตสายไหม ถือปฏิบัติตามข้อบังคับกรุงเทพมหานครว่าด้วย
การบริหารทรพัยากรบุคคลของลูกจ้างกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562 หนังสือกรุงเทพมหานคร  
ที่ กท 0404/688 ลงวันที่ 26 กันยายน 2562 และกฎหมาย ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 3. ปัญหาและอุปสรรคในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ และการเลื่อนขั้นค่าจ้าง 
ของลูกจ้างประจ า ส านักงานเขตสายไหม มีดังนี้ 1) ปัญหาด้านความรู้ความเข้าใจในการประเมิน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานซึ่งใช้ในการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจ าท าให้ไม่เข้าใจ 
ถึงความส าคัญของการประเมินผลการปฏิบัติงาน การไม่ยอมรับผลการปฏิบัติงานและส่งผล 
ต่อประสิทธิภาพในการท างาน ความมุ่งม่ันในการพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพ 2) การใช้ดุลพินิจ       
ของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ า อาจส่งผลต่อขวัญและก าลังใจ
ของผู้ปฏิบัติงาน และประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 3) มีลูกจ้างประจ าในสังกัด จ านวนมากและหน้าที่
ในการปฏิบัติงานมีความแตกต่าง การใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานเดียวกันทั้งหมดไม่สะท้อน 
การประเมินผลการปฏิบัติงานที่แท้จริง 
 4. แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างประจ า 
ของส านักงานเขตสายไหม มีดังนี้ 1) การสร้างความรู้ความใจเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงาน
เพ่ือให้เห็นถึงประโยชน์ของการประเมินผล หลักการ เทคนิคการประเมินตลอดจนกฎหมาย 
ที่เก่ียวข้องในการประเมิน 2) เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องทุกระดับควรประเมินผลการปฏิบัติงาน  
โดยถือเอาผลการปฏิบัติงานที่ส าเร็จในรูปแบบของปริมาณ คุณภาพ เวลาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา 
และการประเมินต้องครอบคลุม เชื่อถือได้ และปราศจากอคติหรือความรู้สึกส่วนตัว 3) ผู้บังคับบัญชา
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ควรใส่ใจงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใต้บังคับบัญชา สังเกตภาระงานของแต่ละคนโดยจัดท า
ค าสั่งมอบหมายงานให้มีความเหมาะสมกับทุกคน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานและสร้างการ
ยอมรับผลประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยที่คน้พบดงักล่าวข้างตน้ มีประเด็นทีน่ ามาอภิปรายผลได ้ดังนี้  

 การประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ า ของส านักงานเขตสายไหม ส านักงาน 
เขตสายไหม มุ่งเน้นหลักการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานบนพ้ืนฐาน 
ของผลส าเร็จและผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก โดยหน่วยงานก าหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
มีวัตถุประสงค ์เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาใช้เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงประเมินประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับแนวคิดของ วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล (2563) ได้กล่าวสรุปว่า 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน คือ ระบบการประเมินผลตัวบุคคล อันเนื่องมาจากผลการปฏิบัติงาน 
โดยอาศัยหลักเกณฑ์และวิธีการต่าง ๆ อย่างปราศจากอคติ หรือโดยการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงาน
กับมาตรฐานการท างานตามที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้าว่าจะได้ผลเพียงใด รวมทั้งการประเมนิคุณสมบัติ 
ที่จ าเป็นต่อการท างานของบุคคลด้วย ประโยชน์ของการประเมินผลการปฏิบัติงานนั้น อาจน าไปใช้
เพ่ือพิจารณาความดีความชอบในการเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนต าแหน่ง การย้าย สับเปลี่ยน
หมุนเวียนเจ้าหน้าทีใ่นองค์การ จะท าให้รู้ว่าการท างานนั้นได้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การหรือไม่อีก
ด้วย ซึ่งส านักงานเขตสายไหม ใช้แบบประเมินผล การปฏิบัติงานตามท่ีปลัดกรุงเทพมหานครก าหนด
เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่บนพ้ืนฐานของผลส าเร็จและผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก  
และมีการก าหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน โดยการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ประเมินจากผลงานและคุณลักษณะการปฏิบัติงาน โดยให้พิจารณาองค์ประกอบ ผลงาน ร้อยละ 70 
และคุณลักษณะการปฏิบัติงาน ร้อยละ 30 นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิด ของกิติมา ปรีดีลก 
(อ้างถงึในแสงเดือน รอดรัตนาทูล,2544,หน้า29) ได้กล่าวสรุปว่า การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ว่าเป็นการประเมินว่า บุคคลสามารถปฏิบัติงานได้ผลดีเพียงใด โดยพิจารณาจากปริมาณและคุณภาพ
ของงานที่ผู้บังคับบัญชาได้บันทึกไว้ หรือจากการสังเกต และวินิจฉัยตามระยะเวลาที่ก าหนด  
ตลอดจนคุณลักษณะส่วนตัวที่มีผลต่อการปฏิบัติงานเพื่อเป็นเครื่องมือประกอบในการพิจารณา
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล หรือเพ่ือน าผลงานไปใช้พิจารณาความดีความชอบ การพัฒนา การโอน  
การย้าย หรือการให้พ้นจากต าแหน่ง สอดคล้องกับงานวิจัย พรวีนัส ข่วงสิมมา (2560) ที่ได้ศึกษาเรื่อง 
การพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ส านักงานสถิติจังหวัด ผลการวิจัย
สรุปว่า ตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย3 องค์ประกอบ 46 ตัวชี้วัด 
องค์ประกอบที่ 1 ผลส าเร็จของงาน 32 ตัวชี้วัด องค์ประกอบที่ 2 พฤติกรรม/สมรรถนะในการ
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ปฏิบัติงาน 7 ตัวชี้วัด และองค์ประกอบที่ 3 คุณลักษณะบุคคล 7 ตัวชี้วัด  ระบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 1) ปัจจัยน าเข้า ได้แก่ สิ่งที่ ต้องประเมินเครื่องมือประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ผู้ท าหน้าที่ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน และเวลาในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2) กระบวนการ
ได้แก่ ก าหนดข้อตกลงการปฏิบัติงานการประเมินความก้าวหน้า และการประเมินผลสรุป 3) ผลผลิต 
ได้แก่ผลการประเมินความก้าวหน้า และผลการประเมินผลสรุปและ 4) ข้อมูลย้อนกลับ ได้แก่ ข้อมูล
ย้อนกลับอย่างไม่เป็นทางการ  และข้อมูลย้อนกลับอย่างเป็นทางการ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
วิเรียม ศรีสองเมือง (2554) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับ แนวทางทางการพัฒนาการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของลูกจ้างประจ าองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ผลการวิจัยสรุปว่า ต้องก าหนดวัตถุประสงค์
เพ่ือใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น เช่น การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  
การเลื่อนระดับ การสอบเปลี่ยนสายงาน การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ และการให้การประเมินโดยผู้อ่ืน 
เช่น เพ่ือนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ใกล้ชิด ซึ่งก าหนดขึ้นโดยแบบของกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมาใช้ในการประเมิน และให้ปรับปรุงแก้ไขตามแบบประเมินแบบใหม่ ตามข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการให้คะแนน แยกเป็น 3 ด้าน ประกอบด้วย คะแนนผลงาน 100 คะแนน คะแนนด้าน
คุณลักษณะการปฏิบัติงาน 50 คะแนน และด้านคุณลักษณะอื่น ๆ 50 คะแนน เพ่ือให้เกิดความ 
เป็นธรรมมากขึ้น 
 การเลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจ าของส านักงานเขตสายไหม กระบวนการเลื่อนขั้น
ค่าจ้างของลูกจ้างประจ า ส านักงานเขตสายไหม ถือปฏิบัติตามข้อบังคับกรุงเทพมหานครว่าด้วยการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของลูกจ้างกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562 หมวด 8 การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ า ข้อ 51-56 ตามแนวทางที่ปลัดกรุงเทพมหานครก าหนด ตามหนังสือ
กรุงเทพมหานคร ที่ กท 0404/688 ลงวันที่ 26 กันยายน 2562 ข้อบังคับกรุงเทพมหานครว่าด้วย 
การก าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ าขั้นสูงของลูกจ้าง พ.ศ. 2558 ข้อบังคับกรุงเทพมหานครว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ลูกจ้างกรุงเทพมหานครได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างข้ันสูงของ
ต าแหน่งที่ไดร้ับแต่งตั้งในแต่ละระดับ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเลื่อนขั้นค่าจ้าง
ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. 2544 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
พิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจ าผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับ
หรือต าแหน่ง พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ค าสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 957/2550 
เรื่อง หลักการพิจารณาเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจ ากรุงเทพมหานครนอกเหนือจากท่ีก าหนดในระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. 2544 และหนังสือ
กระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว 90 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553 ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ า ถือปฏิบัติตามหนังสือส านัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205/ว 117 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2540 และหนังสือส านักงาน ก.พ. 
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ที่ นร 0708.1/ว 16 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2540 เรื่อง การใช้ระบบเปิดในการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนข้าราชการ โดยกระบวนการเลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจ า ของส านักงานเขตสายไหม
เป็นไปในทิศทางเดียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ าของส่วนราชการในสังกัด
กระทรวง กรม ต่างๆ ที่เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว 90 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 
2553 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
ลูกจ้างประจ า ส าหรับการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2553 เป็นต้นไป 

ปัญหาและอุปสรรคในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ และการเลื่อนขั้นค่าจ้าง 
ของลูกจ้างประจ าของส านักงานเขตสายไหม มีประเด็นน ามาอภิปราย ดังนี้ 
 1. ปัญหาด้านความรู้ความเข้าใจในการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานซึ่งใช้ในการ
พิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจ า ท าให้ไม่เข้าใจถึงความส าคัญของการประเมินผล 
การปฏิบัติงาน น าไปสู่การไม่ยอมรับผลการปฏิบัติงาน และขาดประสิทธิภาพในการท างาน 
รวมทั้งขาดความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพสูง สอดคล้องกับ
แนวคิดของ Szilagyi and Wallace,อลงกรณ์ มีสุทธา และสมิต สัขฌุกร (อ้างถึงใน จุฬาพร กระเทศ
,2556,หน้า 45-47) ได้กล่าวสรุปว่า กล่าวถึงผู้ประเมินเป็นปัจจัยส าคัญหนึ่งที่มีความส าคัญ  
เพราะหากพนักงานไม่เห็นคุณค่ามีการต่อต้าน หรือไม่ให้ความร่วมมือเมื่อต้องถูกประเมิน  
หรือการมีผู้ถูกประเมินขาดความเชื่อมั่น หรือศรัทธาในระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานแล้ว  
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ก็จะไม่สามารถจูงใจผลักดันให้พนักงานเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 
หรือปรับปรุงแก้ไขวิธีการปฏิบัติงานได้ ปัญหาของการประเมินผลการปฏิบัติงานในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับผู้ถูกประเมิน ได้แก่ 1) ขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง  
เมื่อผลการประเมินออกมาไม่เป็นที่พึงพอใจก็จะไม่ยอมรับผลการประเมิน 2) มีทัศนคติที่ไม่ดี 
ต่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน อาจะเกิดจากผู้ถูกประเมินไม่ได้รับแจ้งให้ทราบถึงปัจจัยที่ใช้ 
ในการประเมิน การแจ้งและหารือผลการปฏิบัติงาน ซึ่งเกิดจากความไม่รู้ไม่เข้าใจเกี่ยวกับหลักการ
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานหรือละเลยในทางปฏิบัติของผู้ถูกประเมิน 3) ไม่ศรัทธาในระบบ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน อาจจะเกิดจากการที่ผู้ถูกประเมินไม่ได้รับการแจ้งให้ทราบถึงปัจจัย 
ที่ใช้ในการประเมินการจ้างหรือหารือผลการปฏิบัติงาน ซึ่งเกิดจากความไม่รู้ไม่เข้าใจเกี่ยวกับหลักการ
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานหรือละเลยในทางปฏิบัติของผู้ถูกประเมิน 4) ผู้ถูกประเมิน 
ไม่ให้ความร่วมมือในการประเมิน หรือปิดบังข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานของตนท าให้ผลการประเมิน
มีความคลาดเคลื่อนหรือต้องใช้เวลาในการพิจารณาข้อเท็จจริงนาน 
  2. การใช้ดุลพินิจ ของผู้บังคับบัญชา ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ า อาจ
มีอคติ ความเห็นส่วนตัวร่วมอยู่ด้วย เมื่อลูกจ้างประจ ารับทราบผลการประเมินอาจส่งผลต่อขวัญและ
ก าลังใจของผู้ปฏิบัติงาน ส่งผลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาคับข้องใจกับผลการประเมิน น าไปสู่การต่อต้าน 
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และหย่อนประสิทธิภาพในการท างาน ซึ่งเป็นการประท้วงเชิงสัญลักษณ์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
นฤมล ผจญรักษ์ (2560) ได้ศึกษาเรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานแนวใหม่ของพนักงานส่วน
ท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง ผลการศึกษา ผลการวิจัยสรุปว่า มีปัจจัยที่ส่งผลต่อการน า
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานแนวใหม่มาใช้ ได้แก่ 1) ความรู้ ความเข้าใจ 2) ความพึงพอใจ 
3) ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 4) แนวทางในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเมินผล 
การปฏิบัติงานแนวใหม่ 5) การสนับสนุนจากผู้บริหาร 6) แนวโน้มการใช้ระบบบริหารผลงาน 
ในการบริหารงานภาครัฐ และ 7) กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เก่ียวข้อง และมีข้อเสนอแนะจากผล
การศึกษานี้ ได้แก่ (1) ผู้ประเมินและผู้ถูกประเมินควรศึกษาและท าความเข้าใจ ในหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินแนวใหม่ให้มากยิ่งข้ึนเพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องสมบูรณ์ (2) แรงสนับสนุน
จากผู้บริหารเป็นปัจจัยส าคัญที่จะส่งผลต่อการน าแนวทางการประเมินรูปแบบใหม่ไปใช้ เพราะฉะนั้น
ผู้บริหารจะต้องให้ความส าคัญและเข้าใจเจตนารมณ์ท่ีแท้จริงของการน าแนวทางนี้ไปใช้เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ และ (3) ผู้บริหารจะต้องสร้างความไว้วางใจให้แก่พนักงานโดยใช้ข้อเท็จจริงในการ
พิจารณาผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์มากกว่าดุลพินิจของผู้บริหารหรือความรู้สึกส่วนตัว  
เพ่ือให้พนักงานเกิดความเชื่อมั่นและมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน  
 3. มีลูกจ้างประจ าในสังกัด จ านวนมาก และหน้าที่ในการปฏิบัติงานมีความแตกต่าง 
การใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานเดียวกันทั้งหมด ไม่สะท้อนการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ที่แท้จริง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ แสงเดือน รอดรัตนาทูล (อ้างถึงในแสงเดือน รอดรัตนาทูล
2544,หนา้ 41-42) อธิบายว่า กระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ในส่วนของการก าหนด
รายการ หรือปัจจัยที่ใช้ในการประเมินโดยศึกษารายละเอียดของงานแต่ละต าแหน่ง ซึ่งจะท าให้ทราบ
ถึงหน้าที่หลักของแต่ละต าแหน่งแล้วจึงก าหนดปัจจัยที่จะใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ให้เหมาะสม ทัง้นี้ปัจจัยเหล่านี้จะต้องสอดคล้องกับความมุ่งหมายของการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วย 
การเลือกปัจจัยในการประเมินที่เหมาะสมนับว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งที่จะท าให้การประเมินผล 
การปฏิบัติงานมีความถูกต้อง เที่ยงตรง และน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น และการก าหนดวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติงาน การเลือกใช้วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานต้องเลือกให้สอดคล้องกับลักษณะงาน 
ต่าง ๆ ในหน่วยงานและสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ก าหนด 
ขึ้นด้วย ทั้งนี้อาจเลือกใช้หลาย ๆ  วิธีประกอบกันได้ ฝ่ายบริหารจะต้องก าหนดวิธีการประเมินผล 
การปฏิบัติงานให้ชัดเจนและท าความเข้าใจแก่ทุกฝ่ายเพ่ือให้ผู้ประเมินสามารถยึดถือหลักประเมิน
เหมือน ๆ กันได้อันจะก่อให้เกิดความเป็นธรรมและได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
 4. ผลการประเมินที่น าไปประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ าผู้ที่ได้รับ 
การเลื่อนขั้น 2 ขั้นทั้งปีถูกจ ากัดด้วยโควตา ส่งผลท าให้ลูกจ้างประจ าเสียขวัญและเสื่อมศรัทธา 
ต่อการประเมินผล สอดคล้องกับแนวคิดของ Crane (อ้างถึงในสุกัญญา เนตรน้อย,2551,หน้า11)  
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ได้กล่าวสรุปว่า การประเมินผลการปฏิบัติงานมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการมอบหมายงาน
การเลื่อนต าแหน่งและการให้ค่าตอบแทน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐวุฒิ มาสาซ้าย (2555)  
ทีไ่ดศ้ึกษา หลักเกณฑ์ท่ีเหมาะสมในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนตามภาระงานของข้าราชการ
โรงพยาบาลโกสุมพิสัยตาม กฎ ก.พ. พ.ศ. 2552 พบว่า มีข้อเสนอแนะควรมีการส ารวจภาระงาน 
ที่แท้จริงของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอย่างครอบคลุม และแบ่งเกลี่ยตัวชี้วัดอย่างเป็นธรรมเท่าเทียมกัน 
มีหลักเกณฑ์ในการจ าแนกน้ าหนักของตัวชี้วัดที่เป็นมาตรฐานเป็นการประเมิน 360 องศา มีกรรมการ
กลั่นกรองผลการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่เป็นกลางมีความยุติธรรมและมีทีมงานบริหารทรัพยากร
บุคคลที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งควรจะต้องมีการเฝ้าระวังบรรยากาศการท างานภายในองค์การไม่ให้เกิด
ความตึงเครียดจากการประเมินมากจนเกินไปเพราะจะท าให้เกิดเป็นผลเสียมากกว่า 

แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างประจ า 
ของส านักงานเขตสายไหม มีประเด็นน ามาอภิปรายดังนี้ 
 1. การสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อให้เห็นถึงประโยชน์ 
ของการประเมินผล หลักการ เทคนิคการประเมินตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการประเมิน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริพร ควรคิด (2557) ทีไ่ด้ศึกษาเรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของบุคลากรสังกัดส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ผลการศึกษา พบว่า  
มีข้อเสนอให้เพ่ิมประเด็นการมีส่วนร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ในการก าหนดวัตถุประสงค์ 
การประเมิน เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความตระหนักต่อการเข้าร่วมกิจกรรม และมีกระบวนการ 
สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรเกิดความสนใจเข้ารับฟังการชี้แจงเรื่องเกณฑ์การประเมินและมาตรฐาน 
ในการประเมิน ซึ่งจะท าให้เข้าใจหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ตรงกัน และท าให้
เข้าใจถึงวัตถุประสงค์และรูปแบบของการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
 2. เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องทุกระดับควรประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยถือเอาผลการปฏิบัติงาน 
ที่ส าเร็จในรูปแบบของปริมาณ คุณภาพ เวลาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา และการประเมินต้อง 
ครอบคลุม เชื่อถือได้ และปราศจากอคติหรือความรู้สึกส่วนตัว ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิตตวดี 
โพธินิล (2561) ได้ศึกษา การพฒันาระบบการประเมินการปฏิบัติงานของครู โรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต1 พบว่า ผลการประเมินระบบ  
การประเมินผลการปฏิบัติราชการครู พบว่า มีส่วนร่วมในการประเมินความคิดเห็นต่อการพัฒนา
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูตามกรอบมาตรฐาน 4 ด้าน คือ ด้านความเป็นประโยชน์ 
ด้านความเป็นไปได้ ด้านความเหมาะสม และด้านความถูกต้องอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 3. ผู้บังคับบัญชาควรใส่ใจงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใต้บังคับบัญชา สังเกตภาระงาน
ของแต่ละคน โดยจัดท าค าสั่งมอบหมายงานให้มีความเหมาะสมกับทุกคน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ      
ในการท างาน และสร้างการยอมรับผลประเมินผลการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมชัย 
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ปัตถา (2551) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ปัญหาการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ประจ าปีของข้าราชการครู สังกัดส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ผลการศึกษา พบว่า  
มีข้อเสนอแนะเกี่ยวปัญหาการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจ าปีของ
ข้าราชการครู พบว่า ด้านคุณภาพและปริมาณงานของต าแหน่ง ควรมอบหมายงานให้บุคลากรได้มี
ส่วนร่วมให้มากท่ีสุด ด้านผลงานที่ปฏิบัติ ท าให้บุคลากรมีคุณภาพและส่งผลต่อสุขภาพของนักเรียน 
ด้านการรักษาวินัย ต้องรักษาวินัยของทางราชการอย่างเคร่งครัด ด้านความเหมาะสมและความ
อุตสาหะในการปฏิบัติงาน มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ตรงต่อเวลา มีความมานะบากบั่น 
อดทน อุตสาหะและกล้าเผชิญกับปัญหา ด้านการลา ผู้บังคับบัญชาควรยึดระเบียบว่าด้วยการลาเป็นหลัก 
 4. ควรเพิ่มเจ้าหน้าทีด่้านการเจ้าหน้าที่เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่น้อยเม่ือเทียบกับจ านวน
ลูกจ้างประจ าที่มีจ านวนมาก เพราะอาจท าให้เกิดความล่าช้าในการประเมิน และการประเมิน 
ควรประเมินตามข้อเท็จจริงของการปฏิบัติงาน ขอบข่ายในหน้าที่ และงานที่ได้รับมอบหมายของจาก
ผู้บังคับบัญชาเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา เพ่ือขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สุรีย์พร น้อยมณี (2558) ทีไ่ด้ศึกษา ปัจจัยที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานกรณีศึกษา 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองจินดา อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พบว่า ปัจจัยค้ าจุนที่ส่งผล
ต่อการปฏิบัติงาน ได้แก่ สถานะของอาชีพและเงินเดือน ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลคลองจินดา อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  
ให้ประสบความส าเร็จ คือ (1) ปัจจัยจูงใจ ได้ แก ่ด้านความส าเร็จของงาน ด้านการยอมรับนับถือ 
และด้านลักษณะของงาน (2) ปัจจัยค้ าจุน ได้แก ่ด้านสภาพการท างาน ด้านสถานะของอาชีพ  
และด้านความมั่นคงในงาน 

ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้  

 1. ข้อเสนอแนะเพื่อการน าไปใช้ 

1.1 ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินควรศึกษาและท าความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานให้มากยิ่งขึ้น และน าผลการปฏิบัติงานไปใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง 
ให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขั้น การเลื่อนระดับ การสอบเปลี่ยนสายงาน การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ  

1.2 ควรประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่ได้ก าหนดร่วมกันไว้ และประเมินผลงานผลงาน
ด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้  
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1.3 เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบด้านงานการเจ้าหน้าที่ควรท างานเชิงรุกเพ่ือสร้างความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับการประการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือเลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจ า
กรุงเทพมหานคร  

1.4 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ควรการก าหนดองค์ประกอบผลงานและคุณลักษณะ
การปฏิบัติงานตามต าแหน่งที่ได้รับการจ้างและแต่งตั้ง เพ่ือสะท้อนการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ที่แท้จริง  
 2. ข้อเสนอแนะเพื่อการท าวิจัยครั้งต่อไป 

2.1. ควรศึกษาถึงความพึงพอใจของระบบการประเมินก่อนเลื่อนขั้นค่าจ้าง 
2.2. ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลการปฏิบัติงานกับผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนค่าจ้าง 
2.3 ควรศึกษาเกี่ยวกับระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ าที่เหมาะสม 

กับลักษณะงานและค่าจ้าง  
2.4 ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความยุติธรรมในระบบการประเมินเพ่ือเลื่อนขั้นค่าจ้าง 
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