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ปัจจัยด้านเทคโนโลยี

จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ 

ความสัมพันธ์
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ประสิทธิภาพ 2 5

เชื่อมโยงกับกิจกรรม HRMสืบค้นข้อมูล 3 6

08

ความถูกต้องและครบถ้วน 

เข้าถึงข้อมูล

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านเทคโนโลยีกับการประเมินผลงาน



ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (ต่อ)

1. การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ 
▪ เป็นระบบ ได้แก่ พฤติกรรม

การท างาน การเข้างาน 
การท างานล่วงเวลา
ประวัติการฝึกอบรม 
ค่าตอบแทนที่ได้รับ 
ความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน 
ประสบการณ์ในการท างาน
ผลงานทั้งในอดีตและปัจจุบัน

2. ประสิทธิภาพ 
▪ ช่วยสร้างและจัดการเอกสารผลงาน

สอดคล้องกับผลลัพธ์                       
และพฤติกรรมการท างาน

▪ อธิบายรายละเอียดข้อมูลผลงาน 
▪ จัดส่งแบบประเมินได้รวดเร็ว               

ทันต่อสถานการณ์ และประเมินผลงาน    
ได้อย่างต่อเนื่อง 



ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (ต่อ)

3. การสืบค้นข้อมูล 
▪ ท าได้ง่าย สะดวกในการน ามาเป็นข้อมูล

ประกอบการพิจารณาการประเมินผลงาน 
▪ ลดข้อผิดพลาดเพราะมีหลักฐานที่ชัดเจน 

4. การเข้าถึงข้อมูล 
▪ ท าให้บุคคลที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ 
▪ สื่อสารทั่วทั้งองค์การส่งผลให้องค์การสามารถ

ปรับปรุงแก้ไขได้ทันต่อเหตุการณ์ 



ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (ต่อ)

5. ความถูกต้องและครบถ้วน 
▪ วิเคราะห์ข้อมูล และจัดท าสรุปรายงาน   

การประเมินผลงานได้อย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน น่าเชื่อถือ 

▪ น าข้อมูลไปใช้ในการแจ้งผลการประเมิน
ส่งผลให้ผู้รับการประเมินเกิดการยอมรับ 

6.  การเชื่อมโยงกับกิจกรรม HRM 
▪ ท าให้ข้อมูลการประเมินผลงานเชื่อมโยง  

กับกิจกรรม HRM ได้ง่าย เช่น น ามาใช้
พิจารณากับการปรับขึ้นเงินเดือน         
การฝึกอบรม



ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (ต่อ)

3. จัดสรรทรัพยากร    
อย่างเพียงพอ

ข้อเสนอแนะ

4. ตรวจสอบความซับซ้อน  
ของระบบ 

1. กระบวนการ
ประเมินผลงานมีความชัดเจน 

5. พัฒนาและฝึกอบรมให้ผู้ใช้มีความรู้
ความสามารถที่เพียงพอ 

6. จัดตั้งทีมงานเพื่อดูแลระบบ
เทคโนโลยีภายในองค์การ 

8. สร้างแผนระยะยาว

2. ทุกคนมีส่วนร่วม             
ในการน าเทคโนโลยีมาใช้

7. ตรวจสอบการเข้ากันระหว่าง
ระบบเทคโนโลยีกับโปรแกรมอื่น

ข้อเสนอแนะส าหรบัการน าปจัจัยด้านเทคโนโลยีมาใช้ในการประเมินผลงาน



ปัจจัยด้านวฒันธรรม

1. ปัจเจกบุคคล/ความเป็นกลุ่ม 

2. ความเหลื่อมล้ าของอ านาจ
ระดับสูง/ระดับต่ า 

3.การหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน
ระดับสูง/ระดับต่ า 

4. ความแตกต่างระหว่างเพศ
/การให้ความเสมอภาคทางเพศ 

5. ความเชื่อโชคชะตาฟ้าลิขิต
/ความเชื่อมั่นในตนเองลิขิต 

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านวัฒนธรรมกับการประเมินผลงาน



ปัจจัยด้านวฒันธรรม (ต่อ)

วัฒนธรรม ลักษณะ ประเทศ ข้อเสนอแนะ
1. ปัจเจกบุคคล/ความเปน็กลุ่ม 
(individualism/collectivism)

- ปัจเจกบุคคลระดับสูง - เดนมาร์ก นิวซีแลนด์ 
ไอร์แลนด์ อิตาลี ฝรั่งเศส 
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย 
อังกฤษ และเนเธอร์แลนด์

- จัดให้มีการฝึกอบรมเฉพาะ
แต่ละบุคคล
- เน้นการวัดระดับบุคคลมากกว่ากลุ่ม 
(แต่ต้องวัดทั้งพฤติกรรมและผลงาน)



ปัจจัยด้านวฒันธรรม (ต่อ)

วัฒนธรรม ลักษณะ ประเทศ ข้อเสนอแนะ
1. ปัจเจกบุคคล/ความเปน็กลุ่ม 
(individualism/collectivism)

- ความเป็นกลุ่มระดับสูง - กัวเตมาลาเกาหลีใต้ สิงคโปร์ 
จีน เอกวาดอร์ และไนจีเรีย

- แจ้งข้อมูลป้อนกลับเป็นการส่วนตัว 
และควรใช้ภาษาทางอ้อม กล่าวคือ ไม่ได้
พูดตรงไปตรงมา แต่มีการปรับค าพูด 
นอกจากนี้บุคคลในกลุ่มนี้ชอบการแจ้ง
ข้อมูลป้อนกลับอย่างไม่เป็นทางการ
- หลีกเลี่ยงการให้รางวัลที่ไม่ยุติธรรม
ส าหรับผูท้ี่อยู่ในต าแหน่งที่คล้ายกัน
ส าหรับองค์การที่มีโครงสร้าง
ตามสายการบังคับบัญชา



ปัจจัยด้านวฒันธรรม (ต่อ)
วัฒนธรรม ลักษณะ ประเทศ ข้อเสนอแนะ

2. ความเหล่ือมล้ าของอ านาจ 
(power distance)

- ความเหล่ือมล้ าของอ านาจ
ระดับสูง

- มาเลเซีย กัวเตมาลา เม็กซิโก 
จีน และอิรัก

- ให้หัวหน้างานแจ้งข้อมูลป้อนกลับ
มากกว่าให้เพื่อนร่วมงาน
และผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นผู้แจ้ง

- ความเหล่ือมล้ าของอ านาจ
ระดับต่ า

- ออสเตรีย อิสราเอล 
เดนมาร์ก ฟินแลนด์ นอร์เวย์ 
เยอรมัน และสวีเดน

- ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการจัดท า
การบรรยายลักษณะงาน
- จัดฝึกอบรมที่สนับสนุน
การมีส่วนร่วมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม



ปัจจัยด้านวฒันธรรม (ต่อ)

วัฒนธรรม ลักษณะ ประเทศ ข้อเสนอแนะ
3. การหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน 
(uncertainty avoidance)

- การหลีกเลี่ยงความไม่
แน่นอนระดับสูง

- ญี่ปุ่น เยอรมัน ฝรั่งเศส 
เม็กซิโก เกาหลีใต้ กรีซ 
เบลเยียม โปแลนด์ เปรู ฮังการี       
อาร์เจนตินา โปรตุเกส และ
ตุรกี

- จัดท าการบรรยายลักษณะ
ที่เฉพาะเจาะจงและชัดเจน
- จัดฝึกอบรมระหว่างเวลาท างาน
และนอกเวลาท างานที่มีมาตรฐาน
และมีโครงสร้างที่ชัดเจน
- จัดท ารายละเอียดพฤติกรรม
และผลงานให้ชัดเจน ทั้งในระดับบุคคล
และระดับกลุ่ม และแสดงการเชื่อมโยง
กับรางวัลที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้



ปัจจัยด้านวฒันธรรม (ต่อ)

วัฒนธรรม ลักษณะ ประเทศ ข้อเสนอแนะ
3. การหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน 
(uncertainty avoidance) (ต่อ)

- การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
ระดับต่ า

เนเธอร์แลนด์ 
และสหรัฐอเมริกา

- ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ที่ท้าทาย
- เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วม
ในกระบวนการประเมินผลงาน



ปัจจัยด้านวฒันธรรม (ต่อ)
วัฒนธรรม ลักษณะ ประเทศ ข้อเสนอแนะ

4. ความแตกต่างระหว่างเพศ/
การให้ความเสมอภาคทางเพศ 
(masculinity/ femininity)

- การให้ความเสมอภาค
ทางเพศ

- สวีเดน นอร์เวย์ 
เนเธอร์แลนด์ คอสตาริก้า และ
ไทย

- ประเมินเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล
- จัดฝึกอบรมที่เปิดโอกาส
ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างกัน

- ความแตกต่างระหว่างเพศ ญี่ปุ่น ออสเตรีย เวเนซุเอลา
และอิตาลี

- ประเมินเกี่ยวกับความส าเร็จ
- เชื่อมโยงผลการประเมิน
กับความก้าวหน้าในงาน



ปัจจัยด้านวฒันธรรม (ต่อ)
วัฒนธรรม ลักษณะ ประเทศ ข้อเสนอแนะ

5. ความเชื่อโชคชะตาฟ้าลิขิต/
ความเชื่อมั่นในตนเองลิขิต 
(fatalism/ self-determinism)

- ความเชื่อโชคชะตาฟ้าลิขิต - อินเดีย รัสเซีย และเม็กซิโก - เน้นการวัดพฤติกรรมมากกว่าผลงาน 
(แต่ต้องวัดทั้งพฤติกรรมและผลงาน)

- ความเชื่อมั่นในตนเองลิขิต สหรัฐอเมริกา อิสราเอล 
เยอรมัน และปากีสถาน

- เน้นการวัดผลงานมากกว่า 
(แต่ต้องวัดทั้งพฤติกรรมและผลงาน)



ปัจจัยด้านกฎหมาย
ตัวอย่างข้อกฎหมายที่น ามาใช้กับการประเมินผลงาน

วันหยุดเวลาท างาน

เวลาพัก

ค่าจ้าง

ค่าชดเชย

1 2 3 4 5

. . . ..

การลา

6



ปัจจัยด้านกฎหมาย

เวลาท างาน

เวลาท างานไม่เกิน 8 ชั่วโมงต่อวัน และไม่เกิน 48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

กรณีที่เป็นงานอันตรายท างานได้ไม่เกิน 7 ชั่วโมงต่อวัน และไม่เกิน 42 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

1

เวลาพัก
เวลาพักติดต่อกันไม่น้อยกว่าวันละ 1 ชั่วโมง ภายใน 5 ชั่วโมงแรกของการท างาน 
กรณีที่องค์การและบุคลากรจะตกลงกันล่วงหน้าให้มีเวลาพักน้อยกว่าครั้งละ 1 ชั่วโมง 
ก็ได้แต่ต้องไม่น้อยกว่าครั้งละ 20 นาที และเมื่อรวมกันแล้วต้องไม่น้อยกว่าวันละ 1 ชั่วโมง

2



ปัจจัยด้านกฎหมาย (ต่อ)

วันหยุด 

วันหยุดประจ าสัปดาห์ต้องไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 1 วัน โดยมีระยะห่างกันไม่เกิน 6 วัน 

วันหยุดตามประเพณีต้องไม่น้อยกว่าปีละ 13 วัน โดยรวมวันแรงงานแห่งชาติด้วย 

วันหยุดพักผ่อนประจ าปีบุคลากรซึ่งท างานติดต่อกันมาครบ 1 ปี มีสิทธิหยุดพักผ่อนประจ าปี

ไม่น้อยกว่าปีละ 6 วันท างาน

3



ปัจจัยด้านกฎหมาย (ต่อ)
การลา 

การลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริง 

การลากิจพนักงานมีสิทธิ์ลาเพ่ือกิจธุระอันจ าเป็นได้ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน 

การลาคลอด พนักงานมีสิทธิลาคลอดก่อนและหลังคลอดไม่เกิน 90 วัน

โดยให้นับรวมวันหยุดที่มีระหว่างวันลาด้วย

การลาเพื่อฝึกอบรม พนักงานมีสิทธิ์ลาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง

โดยไม่ได้รับค่าจ้างในวันลานั้น

4

ค่าจ้าง
เป็นเงินที่องค์การและพนักงานตกลงกัน
จ่ายเป็นค่าตอบแทนในการท างานตามสัญญาจ้าง

5



ปัจจัยด้านกฎหมาย (ต่อ)
ค่าชดเชย6

พนักงานมีสิทธิได้รับค่าชดเชย หากองค์การเลิกจ้างโดยพนักงานไม่มีความผิด ได้แก่

พนักงานซ่ึงท างานติดต่อกันครบ 120 วัน แต่ไม่ครบ 1 ปี มีสิทธิได้รับค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 30 วัน 

พนักงานซึ่งท างานติดต่อกันครบ 1 ปี แต่ไม่ครบ 3 ปี มีสิทธิได้รับค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 90 วัน 
พนักงานซ่ึงท างานติดต่อกันครบ 3 ปีแต่ไม่ครบ 6 ปี มีสิทธิได้รับค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 180 วัน 

พนักงานซ่ึงท างานติดต่อกันครบ 6 ปี แต่ไม่ครบ 10 ปี มีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยเท่ากับอัตราค่าจ้างสุดท้าย 240 วัน 

พนักงานซ่ึงท างานติดต่อกันครบ 10 ปีขึ้นไป มีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 300 วัน



ปัจจัยด้านกฎหมาย (ต่อ)

การวางแผน
และการประเมินความจ าเป็น

การวิเคราะห์งาน 

ความน่าเชื่อถือและความถูกต้อง 

การจัดท าเป็นคู่มือการประเมินผลงาน 

ความเป็นส่วนตัว
และก าหนดระยะเวลาการเลิกจ้าง 

การตรวจสอบ 

1

2

3

4

5

6

ข้อเสนอแนะการน าปัจจัยด้านกฎหมายมาใช้ในการประเมินผลงาน



ปัจจัยด้านกฎหมาย (ต่อ)
การวางแผนและประเมินความจ าเป็น 
▪ ก าหนดวัตถุประสงค์ของการประเมินผลงานอย่างชัดเจน เช่น เพ่ือเลื่อนต าแหน่ง
▪ เลือกหัวข้อหรือเกณฑ์การประเมินที่จ าเป็น และสอดคล้องกับข้อกฎหมาย 
▪ สื่อสารให้ทุกฝ่ายเข้าใจตรงกัน หลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่น าไปสูก่ารด าเนินการทางกฎหมาย

การวิเคราะห์งาน 
▪ ท าให้ทราบถึงหน้าที่ความรับผิดชอบส าหรับแต่ละต าแหน่ง 
▪ น ามาเป็นหัวข้อส าหรับการประเมินผลงานได้ 

1

2



ปัจจัยด้านกฎหมาย (ต่อ)

ความน่าเชื่อถือและความถูกต้อง 
▪ เป็นไปตามข้อก าหนดกฎหมาย และจัดท าเป็นเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร3

การจัดท าเป็นคู่มือการประเมินผลงาน 
▪ น าข้อก าหนดกฎหมายบางส่วนมาจัดท าเป็นกฎระเบียบ

ปฏิบัติงานบุคคลว่าด้วยการประเมินผลงาน เช่น 
เวลาพัก วันหยุด การลา ค่าชดเชย

4



ปัจจัยด้านกฎหมาย (ต่อ)

ความเป็นส่วนตัวและก าหนดระยะเวลาการเลิกจ้าง 
▪ มีการให้ข้อมูลป้อนกลับเป็นรายบุคคล 
▪ ให้พนักงานสามารถเข้าถึงเอกสารที่เกี่ยวข้อง

5

การตรวจสอบ 
▪ ตรวจสอบกระบวนการประเมินผลงานเป็นระยะ

เพ่ือป้องกันความคลาดเคลื่อน
▪ มีช่องทางให้พนักงานแสดงความคิดเห็น 

และร้องเรียน กรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

6
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แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 10-1 ปัจจัยที่มีผลต่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน

จงตอบค าถามต่อไปนี้ โดยเขียนอธิบายรายละเอียด

1. จงอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านเทคโนโลยีกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

2. จงเสนอแนวทางการน าปัจจัยด้านเทคโนโลยีมาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

3. จงเสนอแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมที่มีความเป็นปัจเจก

บุคคลระดับสูง 

4. จงเสนอแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมแบบการหลีกเลี่ยงความ

ไม่แน่นอนระดับสูง

5. จงยกตัวอย่างประเด็นของกฎหมายที่เก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน



มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


