
การประเมนิคา่งาน (Job Evaluation) 

 

การประเมนิคา่งาน  หมายถงึ “กระบวนการทีจ่ัดท าขึน้อยา่งเป็นทางการ

เพือ่ทีจ่ะตคีา่งานตา่ง ๆ ภายในองคก์ารใหรู้ค้า่งานเปรยีบเทยีบกนั  

ซึง่การก าหนดคา่ของงานดงักลา่วจะกระท าโดยการพจิารณา ทีว่ัตถปุระสงค์

ของการจา่ยเป็นส าคญั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ความพยายามของการประเมนิคา่งานนีจ้ะ

อยู ่ทีก่ารมุง่ทีจ่ะพจิารณาใหส้มัพันธก์นัระหวา่งจ านวนการจา่ยตอบแทนทีใ่หก้บั

คนงานตามขนาดทีพ่นักงานผูนั้น้ไดก้ระท าใหต้อ่งาน และทีม่ผีลโดยตรงตอ่

ประสทิธภิาพขององคก์ารดว้ย” 

 

วธิปีระเมนิคา่งาน (Basic Methods of Job Evaluation) 

วธิทีีจ่ะใชส้ าหรับประเมนิคา่งานแบง่ออกไดเ้ป็น 4 วธิใีหญ่ๆ  คอื 

 

1.  วธิกีารจัดล าดบั (Ranking Method) 

2.  วธิกีารจ าแนกต าแหน่งงาน (Job Classification Method)  

             หรอืการจัดชัน้งาน (Job Grade Method) 

3.  วธิกีารเปรยีบเทยีบสว่นประกอบของงาน (Factor Comparison Method) 

4.  วธิกีารใหแ้ตม้หรอืคา่คะแนน (Point Method) 

 

วธิปีระเมนิคา่งานทัง้ 4 วธินีี ้อาจจ าแนกไดเ้ป็น 2 กลุม่ คอื 

ก.กลุม่ทีเ่ป็นวธิปีระเมนิคา่งานโดยประเมนิจากตวังานนัน้ ๆโดยตรง (Job as a 

whole) ซึง่ในการด าเนนิการประเมนินัน้ การวัดคา่จะกระท าโดยมขีอบเขตการ

เปรยีบเทยีบทีม่กีารพจิารณา ทีม่ไิดใ้หค้ าตอบในเชงิปรมิาณ (No quantitative) 

ข. กลุม่ทีเ่ป็นวธิปีระเมนิคา่โดยการประเมนิจากสว่นประกอบของงาน หรอื

ปัจจัยทีเ่กีย่วกบังานแตล่ะตวัเปรยีบเทยีบกนั (Job Parts or Factors) ซึง่การวัดคา่จะ

กระท าโดยมกีารเปรยีบเทยีบและพจิารณาออกมาเป็นเชงิปรมิาณทีว่ัดเป็น “คา่”ได ้

(Quantitative) 

 



นอกจากนีภ้ายใน 2 กลุม่ดงักลา่ว ยังอาจแบง่กลุม่ตามเกณฑว์ธิทีีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบ 

(Basis Comparison) ไดอ้กีแง่หนึง่ ดงันีค้อื 

 

ก. การใชเ้กณฑก์ารเปรยีบเทยีบงานกบังาน (Job VS. Job) โดยตรง 

ข. การใชเ้กณฑก์ารเปรยีบเทยีบงานกบัมาตราทีใ่ชว้ัด(Job VS. Scale) 

 

 

1. วธิกีารจดัล าดบั (The Ranking Method) 

วธิกีารจัดล าดบัหรอืทเีรยีกวา่ ระบบ “rank-order” “order of merit 

important” นับเป็นวธิเีกา่แกท่ีส่ดุในการก าหนดคณุคา่ทางเศรษฐกจิของงาน ซึง่เป็น

วธิทีีง่่ายทีส่ดุ และเป็นการประเมนิ คา่ทีก่ระท าไดห้ยาบ ๆ ซึง่มรีายละเอยีดของการ

ประเมนิทีด่อ้ยกวา่อกี 3 วธิ ีดงันี ้วธิดีงักลา่วจงึเป็นทีน่ยิมใชใ้นองคก์ารขนาดเล็ก 

ความสมบรูณ์ของการจัดอนัดบันัน้จะมมีากนอ้ยเพยีงใดยอ่มขึน้อยูก่บัวา่ ไดม้กีารจัด

อนัดบัอยา่งไร และขึน้กบัวา่ไดป้ระเมนิจากจ านวนทีม่มีากนอ้ยเพยีงใด และ

คณุลกัษณะของงานตา่ง ๆ ทีป่ระเมนิดว้ย 

วธิกีาร การประเมนิคา่ของงานตามวธินีี ้จะท าโดยน าเอางานทกุอยา่งทกุ

ต าแหน่งมาจัดอนัดบั รว่มกนัดว้ยการเปรยีบเทยีบหรอืประเมนิ โดยพจิารณาถงึ

ความส าคญัของงานทีจ่ะมตีอ่องคก์าร ตามวธินีีจ้ะไมม่กีารแยกแยะงานออกเป็น

รายละเอยีดหรอืใหน้ ้าหนักแตอ่ยา่งใด แตอ่ยา่งไรก็ตาม ผูป้ระเมนิ ตา่งก็จะมเีกณฑ์

หรอืปัจจัยทีจั่ดเอาไวใ้นความคดิเสมอ เชน่ ความยากง่าย ความรับผดิชอบงานตา่ง ๆ 



ดงันัน้ จะเห็นไดว้า่การประเมนิตามวธินีีจ้ะส าเร็จผลเพยีงใดยอ่มขึน้อยูก่บัความ

ถกูตอ้งและความพอใจในเกณฑต์า่ง ๆ ทีใ่ชส้ าหรับการพจิารณาประเมนิ การทีจ่ะให ้

ยอมรับในผลการจัดล าดบัความส าคญัของงานจงึจ าเป็นตอ้งท าดว้ยการซกัซอ้มให ้

เขา้ใจถงึเกณฑก์ารพจิารณาเสยีกอ่นวา่ แนวทาง แนวความ คดิในการยดึถอืเกณฑท์ี่

ใชป้ระเมนิเป็นอยา่งไรบา้ง ซึง่โดยปกตกิารจัดล าดบัควรจะท าตอ่เมือ่ไดม้ ีJob 

Description ทีล่ะเอยีดและทันสมยัเสยีกอ่น 

โดยปกต ิการจัดล าดบัมกัจะกระท าโดยผูบ้รหิารหรอืใชค้ณะกรรมการประเมนิภายใต ้

การควบคมุของผูบ้รหิาร และขอ้เสนอแนะรว่มกนัจากหวัหนา้งานของแผนกตา่ง ๆ 

การจัดล าดบัอาจจัดโดยยดึถอืพจิารณาจากชือ่ต าแหน่งเทา่นัน้ หรอืใชต้ าแหน่ง

ประกอบกบัรายละเอยีดเนือ้หาของงาน (Job Content) และอตัราคา่ตอบแทน 

ถา้หากมตี าแหน่งทีต่อ้งจัดล าดบัหลายต าแหน่ง การท าควรเป็นขัน้ตอนดงันี ้

ก. ควรใหท้ าการประเมนิผลแตล่ะต าแหน่งในแผนกกอ่น 

ข. การน าเอาผลการจัดล าดบัของแตล่ะแผนกมาเปรยีบเทยีบและจัดล าดบัการ 

    ประเมนิรว่มกนัทัง้บรษัิท 

ขอ้ด ี 

1) เหมาะส าหรับกจิการขนาดเล็กทีม่ตี าแหน่งงานไมม่ากนัก 

2) ใชส้ะดวกและจัดท าไดง้่าย ตลอดจนเขา้ใจไดไ้มย่าก 

3) ประหยัดคา่ใชจ้า่ยและมเีอกสารไมม่ากนัก 

ขอ้เสยี  

1) มกัมขีอ้โตแ้ยง้และไมส่ามารถอธบิายใหถ้กูตอ้งในรายละเอยีดได ้เพราะ

การล าดบัมกัจะไมถ่กูตอ้ง และมกัจะมอีคตทิีจ่ะมองหรอืค านงึถงึคนงานในต าแหน่ง

นัน้ มากกวา่ดจูากงานโดยแทจ้รงิ หรอืเพราะเป็นวธิไีมช่ดัแจง้ขาดหลกัเกณฑท์ี่

แน่นอน และไมม่มีาตรฐาน (Subjective) ตายตวั 

2.  เป็นวธิทีีใ่ชไ้มไ่ดก้บักรณีทีม่ตี าแหน่งงานมาก ๆ เพราะจะเริม่สบัสนและไม่

เขา้ใจ เพราะมงีานมากอยา่งทีเ่ป็นการเกนิก าลงัความสามารถของผูป้ระเมนิคนใดคน

หนึง่ทีจ่ะเขา้ใจถงึงานทกุต าแหน่งได ้

3.  ไมส่ามารถใหร้ายละเอยีดของชว่งความแตกตา่งระหวา่งล าดบัตา่ง ๆ 

กลา่วคอื จะผดิความจรงิทีถ่อืวา่ชว่งล าดบัแตล่ะล าดบัจะเทา่กนัเสมอ 

 

 



2.  วธิกีารจ าแนกต าแหนง่งาน (Job Classification Method)  

      หรอืวธิทีีม่กัจะเรยีกวา่ Grading Method 

วธิกีาร มแีนวความคดิวา่งานหลาย ๆ งาน จ านวนหนึง่จะสามารถจัดกลุม่และ

จ าแนกออกเป็นชัน้ ๆ เป็นเกรด หรอืกลุม่ โดยยดึถอืเกณฑบ์างอยา่งเพือ่การจัดแบง่ 

เชน่ ระดบัความรับผดิชอบ ความสามารถ ความช านาญงาน ความรู ้และภาระหนา้ที ่

การจ าแนกเป็นชัน้สว่นมากมกัจะมกีารจัดล าดบั ความส าคญั 

การจัดแบง่ชัน้ไมว่า่จะแบง่ออกอยา่งไรก็ตาม มกัจะมกีารยดึถอืเกณฑต์า่ง ๆ เชน่ 

1.  ความยากง่ายของงาน (ง่ายมาก ธรรมดา ยาก ซบัซอ้นมาก) 

2.  ปรมิาณงาน (นอ้ย ปานกลาง มาก) 

3.  ความรับผดิชอบ (มากนอ้ยตามจ านวนเงนิ จ านวนคนในบงัคบับญัชา) 

4.  งานควบคมุทีม่อบหมายให ้(ไมม่ ีมจี ากดั มมีากตามสมควร ตอ้งควบคมุ 

     ใกลช้ดิ) 

5.  ประสบการณ์ทีต่อ้งการ (ไมม่,ี10 ปี หรอืมากกวา่) 

6.  ความรูพ้เิศษ (ไมต่อ้งม,ี มบีา้ง, มมีากพอใช,้ จ าเป็นตอ้งมอียา่งยิง่) 

7.  การใชด้ลุยพนิจิ (ไมต่อ้งท า, ท าแบบง่าย ๆ, ท ารว่มกบัคนอืน่, ตอ้งท าคน     

     เดยีว) 

 

แนวทางการจดัแบง่ช ัน้ ควรจะมดีงันีค้อื 

1.  จะตอ้งมกีารจัดแบง่ชัน้ทีส่ามารถคลมุงานตา่ง ๆ ทีจ่ะประเมนิทัง้หมด 

2.  ระบใุหท้ราบถงึชัน้ของงานตา่ง ๆ พรอ้มกบัคณุลกัษณะโดยละเอยีด 

3.  จ าแนกงานแตล่ะอยา่งใหเ้ขา้ตามชัน้ตา่ง ๆ ทีก่ าหนดขึน้ลว่งหนา้ดงักลา่ว 

4.  ใหร้าคาคา่ของงานแตล่ะชัน้ และใหร้าคางานแตล่ะอยา่ง 

5.  ตอ้งจัดใหม้รีะบบของการตรวจสอบตดิตามเป็นครัง้คราว 

 

 

 

 



ขอ้ด ี

1.  ง่ายแกก่ารจัดท า และเป็นทีเ่ขา้ใจไดง้่าย เพราะสว่นมากพนักงานมกัจะม ี    

     ความเขา้ใจใน เรือ่งชัน้ของงานอยูบ่า้งแลว้ 

2.  ใชไ้ดผ้ลดตีามสมควร โดยเฉพาะส าหรับองคก์ารขนาดเล็ก เพราะไมต่อ้ง 

     ใชเ้วลาและเทคนคิมากนัก 

ขอ้เสยี ไมช่ดัแจง้ (Subjective) และอาจมปัีญหาดงันี ้คอื 

1. เกณฑห์รอืปัจจัยทีใ่ชแ้บง่งานไมช่ดัแจง้ และถงึแมจ้ะดกีวา่วธิจัีดล าดบับา้ง  

2. แตก่็ยังคงไมม่มีาตรฐานแน่นอน ชัน้ทีแ่บง่ยังคงเป็นเกณฑท์ีห่ยาบ 

2.  งานบางอยา่งอาจถกูจัดเขา้ใน 2 ชัน้ได ้ซึง่ท าใหเ้กดิปัญหาคาบเกีย่ว 

3.  ตวับคุคล เงนิเดอืน และคา่จา้ง ปัจจบุนัทีม่อียู ่มกัจะมอีทิธพิลตอ่การ     

     จัดแบง่ชัน้เสมอ 

4.  เมือ่กจิการขยายตวั ชัน้ตา่ง ๆ ทีจั่ดมกัจะไมเ่พยีงพอและเมือ่มตี าแหน่ง 

     ใหม ่ๆ เพิม่ขึน้มา ก็มกัมผีลท าใหช้ัน้ทีก่ าหนดเอาไวแ้ลว้ตอ้งผดิความจรงิ 

สรปุ วธินีีแ้มจ้ะดกีวา่วธิกีารจัดล าดบัทีส่ามารถมกีารจัดชัน้ดว้ยเกณฑห์ยาบ ๆ ซึง่ลด

ขอ้โตแ้ยง้ลงไดบ้า้งก็ตาม แตก่็ยังคงใชไ้ดผ้ลเฉพาะกจิการขนาดเล็กเทา่น ัน้ 

 

3. วธิกีารเปรยีบเทยีบสว่นประกอบของงาน (Factor Comparison Method)  

หรอื วธิทีีเ่รยีกวา่ “The key-job system”, “The job comparison system” 

และ “The job-to- money method” นับเป็นวธิทีีใ่ชก้นัมากและมคีณุคา่ขอ้ดขีองวธิ ี

Ranking และ Job classificatory ผสมอยูใ่นตวั แตโ่ครงสรา้งและวธิกีารจัดท าจะมี

ลกัษณะตา่งกนัอยู ่คอื 

วธิกีาร งานทกุอยา่งจะตอ้งมกีารน าไปเปรยีบเทยีบและประเมนิตามปัจจัย

ส าคญั (Critical factors) ทีใ่ชว้ัด เชน่ ความช านาญ (skill) ความรับผดิชอบ 

(responsibility) การใชแ้รงกาย (physical effort) การใชค้วามคดิ (mental effort) 

สภาพของงาน (working conditions) เป็นตน้ 

ในสมยักอ่น การประเมนิผลตามวธินีีไ้ดก้ระท าจนถงึการก าหนดราคาคา่แรง

ดว้ย แตนั่กวชิาการปัจจบุนัเห็นวา่ไมค่วรก าหนดเป็นคา่แรงเลยทเีดยีว เพราะ

เนือ่งจากภาวะเศรษฐกจิมกัจะเปลีย่นแปลง หรอืฝันแปรไดเ้สมอ จงึมกัจะมกีารใหน้ ้า



หนักแตเ่พยีงเป็นหน่วย หรอื คะแนนทีค่งที ่และการก าหนดราคาก็เป็นอกีเรือ่งหนึง่ที่

แยกกระท าตา่งหาก 

โดยปกต ิการท าวธิปีระเมนิคา่งานตามวธิ ีFactor Comparison Methods นี ้

มกัจะกระท าโดยอาศยัการวเิคราะหจ์าก “งานหลกั” ตา่ง ๆ (Key Jobs) คอื ในการ

ประเมนิผลงานนัน้จะสามารถ ท าไดส้ะดวกกวา่ ดว้ยวธิกีารเลอืกและประเมนิจากงาน

หลกั (Key Jobs) จ านวนหนึง่ งานหลกัในความหมายนี ้คอืงานทีไ่มค่อ่ย

เปลีย่นแปลง ทีจ่ะสามารถยดึถอืเป็นบรรทัดฐานไดเ้สมอตลอดเวลา เพราะเป็นงาน

หลกัทีจ่ะคงทีอ่ยูเ่รือ่ยไป 

 

ข ัน้ตอนและวธิกีารประเมนิตามวธิ ีFactor Comparison Method 

1.  ท าการเลอืกงานหลกั เลอืกงานหลกั 10-20 อยา่ง เพือ่เป็นตวัอยา่งของงาน

ทัง้หลายทีจ่ะท าการประเมนิ งานเหลา่นีค้วรจะมตีัง้แตง่านต า่สดุจนถงึสงูสดุ และเป็น

ทีเ่ห็นชอบของคณะกรรมการประเมนิ ทัง้ฝ่ายคนงานและฝ่ายจัดการ อนึง่ 

คณะกรรมการควรจะไดต้กลงกนัเกีย่วกบัรายละเอยีด การใชค้ า และอตัราการจา่ย

ตอบแทนตา่ง ๆ ไวเ้ป็นการลว่งหนา้ดว้ย 



2.  ท าการวเิคราะหง์านและเปรยีบเทยีบปจัจยัตา่ง ๆ งานหลกัตา่ง ๆ ควรจะไดม้ ี

การวเิคราะหโ์ดยละเอยีดเสยีกอ่น และหากมปัีญหา การสมัภาษณ์เพือ่หา

ขอ้มลูเพิม่เตมิก็เป็นสิง่จ าเป็น เมือ่วเิคราะหง์านเสร็จแลว้ คณะกรรมการประเมนิก็ควร

จะศกึษาเกีย่วกบัค าจ ากดัความเสยีกอ่นวา่ แตล่ะค าเชน่ Mental Requirements, 

Skill requirement, Physical requirement, Responsibility, Working conditions 

วา่มคีวามหมายเป็นเชน่ไร 

 

3.  จดัล าดบังานหลกัทีไ่ดเ้ลอืกมาแลว้ใหเ้นน้ถงึความส าคญัตาม Factor  

ในชัน้นีใ้หน้ างานหลกัมาจัดล าดบัตามความส าคญัตามปัจจัยทลีะปัจจัย โดยใน

ชัน้แรกนีก้ารจัดล าดบัจะจัดเป็นล าดบัตวัเลข 

 

4.  ใหค้า่เป็นเงนิตอ่ปจัจยัตา่ง ๆ เหลา่น ัน้  

หลงัจากทีค่ณะกรรมการไดก้ าหนดอตัราคา่จา้งและเงนิเดอืนพืน้ฐาน โดยถวั

เฉลีย่ส าหรับงานหลกัทีไ่ดจั้ดล าดบัไวแ้ลว้นัน้ มลูคา่เงนิของงานหลกั แตล่ะอยา่งจะ

ถกูกระจายแบง่ออกไปตามปัจจัยตา่ง ๆ ทัง้ 5 ตามล าดบัความส าคญัของแตล่ะปัจจัย 

 

5.  เปรยีบเทยีบงานหลกัทีไ่ดจ้ดัล าดบัแลว้น ัน้กบัตารางเงนิเดอืนและคา่จา้ง 

เมือ่คณะกรรมการตกลงเห็นชอบเกีย่วกบัอตัราคา่จา้งพืน้ฐานทีจั่ดใหส้ าหรับ

ล าดบัและปัจจัยทีป่ระเมนิ จากนัน้ก็จะท าการจัดล าดบัส าหรับสว่นรวมทัง้หมดเพือ่

เป็นตารางส าหรับการอา้งองิ จากนัน้งาน หลกัจะถกูเรยีงตามชือ่ต าแหน่งจากสงูลงมา

หาต า่ ตามอตัราคา่จา้งทีจ่า่ยใหส้ าหรับแตล่ะงาน 

และเนือ่งจากตารางส าหรับการใชอ้า้งองินี ้(Master table) ดงักลา่ว จะเป็น

ตารางทีใ่ชส้ าหรับเปรยีบเทยีบงานอืน่เพือ่ก าหนดราคาขัน้ต า่ จงึจ าเป็นตอ้งมกีาร

ปรับปรงุอยูเ่สมอ 

 

 

 

 

 



6.  ประเมนิงานอืน่ ๆ  

ภายหลงัจากทีไ่ดจ้ัดท าตารางมาตรฐานจากการจัดล าดบังานและประเมนิ

ปัจจัยตา่ง ๆ เป็นมลูคา่เงนิแลว้ คณะกรรมการก็จะท าการประเมนิงานอืน่ ๆ ไดด้ว้ย

การเปรยีบเทยีบกบังานหลกั โดยการด าเนนิการเป็นแบบเดยีวกนั ยกเวน้แตว่า่การ

จัดล าดบัและการประเมนิคา่เป็นเงนิจะสามารถใชต้ารางทีจั่ดท า (Master Table) ขึน้

ไวแ้ลว้นัน้ โดยการเปรยีบเทยีบเพือ่ใหร้าคาคา่จา้งไดเ้ลย 

ในการประเมนิควรจะท าส าหรับงานแตล่ะอยา่ง โดยแยก Factor ออก 

พจิารณาจัดล าดบั และใหม้ลูคา่เป็นเงนิส าหรับแตล่ะ Factor จากนัน้ก็รวมกนัเขา้เป็น 

Wage-Base Rate ส าหรับงานนัน้ ๆ 

 

ขอ้ด ี 

1. แตล่ะหน่วยจะมโีอกาสจัดท าแผนการประเมนิงานของตนขึน้เองได ้

2.  เมือ่ไดม้กีารก าหนด Evaluation Scale แลว้ ก็จะสะดวกและงา่ยส าหรับ   

     การประเมนิงานอืน่ ๆ ได ้โดยไมจ่ าตอ้งมกีารจัดเตรยีมเจา้หนา้ทีเ่ป็นพเิศษ   

     แตอ่ยา่งใด 

3.  เป็นวธิกีารทีไ่ดม้กีารเปรยีบเทยีบระหวา่งงานโดยแทจ้รงิ เพราะไดม้กีาร 

     เปรยีบเทยีบถงึปัจจัยตา่ง ๆ โดยตรง 

ขอ้เสยี  

1. มกัมปัีญหาเมือ่ม ีKey jobs มากไป และขณะเดยีวกนัก็จะเกดิขอ้โตแ้ยง้ได ้

    ง่ายหากม ีKey jobs นอ้ยเกนิไป 

2.  ถา้ Key jobs เปลีย่นแปลงไป ปัญหาจะเกดิขึน้ทันท ีซึง่การเปลีย่นแปลง 

     อาจจะสงัเกตเห็นไดย้าก และมกัจะมผีลท าใหต้ารางส าหรับใชว้ัดหรอื 

     ประเมนิคา่ (rating scale) ใชไ้มไ่ด ้

3. ท ายาก อธบิายใหเ้ขา้ใจไดย้าก และการประเมนิมรีายละเอยีดทีต่อ้งใช ้  

เวลามาก 

 

สรปุ เป็นวธิทีีน่ยิมใชส้ าหรับบรษัิทใหญ ่ๆ แตก่็ใชใ้ตเ้ฉพาะที ่ซ ึง่คนงานและ

ฝ่ายจัดการเขา้ใจกนัไดเ้ทา่นัน้ 



 

4.  วธิกีารใหค้า่คะแนน (The Point Method) 

การประเมนิงานตามวธิ ีPoint Method นี ้เป็นวธิทีีเ่ขา้ใจไดค้อ่นขา้งง่าย และเป็นวธิทีี่

เป็นทีน่ยิมใชม้ากทีส่ดุในปัจจบุนั 

แนวความคดิของวธินีีม้อียูว่า่ ในบรรดางานตา่ง ๆ ทีจ่ะท าการประเมนินัน้ จะมี

ปัจจัยตา่ง ๆ ทีใ่ชส้ าหรับประเมนิ (Member of evaluation factors) จ านวนหนึง่ที่

ครอบคลมุอยูใ่นงานเหลา่นัน้ ดงันัน้ ถา้หากสามารถแยกและก าหนดปัจจัยตา่ง ๆ ทีจ่ะ

ประเมนิเหลา่นีแ้ละเป็นทีต่กลงยอมรับโดยทั่วไปแลว้ ปัจจัยแตล่ะอยา่งก็จะสามารถ

ก าหนดคา่ดว้ยวธิกีารใหแ้ตม้เป็นคะแนนได ้จากนัน้ปัจจัยแตล่ะอยา่งเหลา่นีแ้ตล่ะ

ปัจจัยตา่งก็จะมกีารแบง่แยกออกเป็นเกรดหรอืดกีรสี าหรับใชเ้ป็นเครือ่งวัด ในการ

ด าเนนิการประเมนิ งานแตล่ะอยา่งก็จะถกูน ามาวัดกบัเครือ่งวัดหลาย ๆ อนัทีจ่ัดท าขึน้ 

โดยแยกเป็นเครือ่งวัดของปัจจัยแตล่ะประเภท เชน่ 

1.  ตามเครือ่งวัดทีแ่ยกปัจจัยเป็นประเภทความช านาญงาน (Skill), 

2.  พจิารณาก าหนดจ านวนดกีรสี าหรับแตล่ะปัจจัย เพือ่ใหเ้ป็นเครือ่งวัดที ่  

      สามารถชีข้นาดแตกตา่งกนัได ้

3.  ใหค้ะแนนแกด่กีรตีา่ง ๆ ตามปัจจัยทีไ่ดใ้หน้ ้าหนักไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ คะแนน 

     จะมมีากนอ้ยเพยีงใดนัน้ ยอ่มขึน้อยูก่บัความส าคญัของปัจจัยทีจ่ะมตีอ่งาน  

     และขึน้อยูก่บัจ านวนของดกีรทีีม่กีารแบง่ (การใหค้ะแนนตอ่ดกีรอีาจมกีาร 

     ใหเ้ป็นอนุกรมแบบเลขคณติหรอือนุกรมแบบเรขาคณติก็ได)้ 

4.  ท าการเลอืกงานหลกัตา่ง ๆ ทัง้นีเ้พือ่ประโยชนส์ าหรับใชเ้ป็นแนวทาง 

     ส าหรับการเปรยีบเทยีบงานทีแ่ยกประเภทงานหลกัตา่ง ๆเหลา่นีม้กัจะมอียู ่   

     ใน Job Evaluation Manual เพือ่เป็นแนวทางส าหรับผูว้เิคราะหแ์ละผู ้

      ประเมนิตา่ง ๆ 

5.  ศกึษาและวเิคราะหง์านตา่ง ๆ เก็บขอ้มลู และจัดท าค าบรรยายลกัษณะงาน 

6.  ท า Job description, specification และ rating sheet 

7.  จัดล าดบัความส าคญัของงานใหแ้ตกตา่งกนัตามจ านวนคะแนนเพือ่ก าหนด 

     ชัน้ของงาน (Job grades) ซึง่จากนัน้ก็จะสามารถน าไปใชแ้ปลงความหรอื   

     ตคีา่ออกเป็นอตัราคา่จา้งพืน้ฐาน และการใหร้าคาแกง่านตา่ง ๆ 



 

หมายเหต ุการใหน้ ้าหนักแตล่ะปัจจัยและปัจจัยยอ่ยตา่ง  ๆ จะสามารถใหแ้ตกตา่ง

กนัไป ส าหรับบรษัิทตา่ง ๆ ทีม่คีณุลกัษณะของงานแตกตา่งกนั 

การใชค้วามพยายาม (Effort), ความรับผดิชอบ (responsibility) และสภาพของงาน 

(job conditions) เป็นตน้ และแยกละเอยีดเป็นปัจจัยแตล่ะชนดิดว้ย เชน่ ในปัจจัยที่

เกีย่วกบัความช านาญงาน  อาจแยกออกเป็น 

(ก.) การศกึษาและความรูเ้กีย่วกบังานทีท่ า 

(ข.) ประส[การณ์และฝึกอบรม และ 

(ค.) ความคดิรเิริม่และความสามารถคดิเชงิประดษิฐ ์เป็นตน้ 



การวัดโดยการใหค้ะแนนแกง่านแตล่ะอยา่งตามปัจจัย เมือ่ด าเนนิไปจนครบทกุ

ปัจจัยแลว้ ผลรวมของคะแนนทัง้หมดก็จะเป็นคา่ของงานแตล่ะอยา่งทีไ่ดป้ระเมนิแลว้ 

กลา่วโดยสรปุ แนวความคดิของวธิดีงักลา่วก็คอื ยดึถอืหลกัการทีว่า่ งานตา่ง  ๆ จะ

สามารถประเมนิเป็นเชงิปรมิาณไดต้ามปัจจัยตา่ง ๆ ทีถ่อืไดว้า่มคีวามส าคญัตอ่งาน

นัน้ ๆ ขณะเดยีวกนัปัจจัยตา่ง ๆ เหลา่นี ้ก็จะสามารถใหน้ ้าหนักหรอืใหค้า่มากนอ้ย

สดุแตค่วามส าคญัของ ปัจจัยแตล่ะอยา่งตามทีเ่ห็นสมควร 

 

วธิขีอง Point Method นี ้จะเหมอืนกบัวธิ ีFactor comparison ในแง่ทีว่า่ทัง้

สองวธิตีา่ง มคีวามเชือ่วา่งานตา่ง ๆ ควรจะกระจายออกและประเมนิดว้ย “ปัจจัยตา่ง 

ๆ ทีส่ามารถใชป้ระเมนิได’้’ (evaluation factors) ทีม่คีรอบคลมุทั่วถงึในงานตา่ง ๆ ที่

จะท าการประเมนิ แตอ่ยา่งไรก็ตาม วธิ ี Factor comparison มกัจะยดึถอืวั ดตาม

ปัจจัยส าคญั 5 ประการ (คอื ขนาดการใชค้วามคดิ , ความช านาญงาน , ขนาดการใช ้

ก าลงัรา่งกาย , ความรับผดิชอบ และสภาพของงาน ) เป็นเกณฑส์ าคญัส าหรับการ

เปรยีบเทยีบเทา่นัน้ แตว่ธิ ี Point Method แมจ้ะเห็นดว้ยกบัการกระจายงานออกวัด

ตามปัจจัยส าคญั คอื ความช านาญงาน ขนาดการใช ้ ความพยายามความรับผดิชอบ 

และสภาพของงานก็ตาม แตม่รีายละเอยีดทีถ่กูตอ้งมากกวา่ทีเ่นน้ใหม้กีารกระจาย

ปัจจัยตา่ง ๆเหลา่นัน้ใหล้ะเอยีดออกไปกวา่นัน้อกี และนอกจากนัน้ยังใหล้ะเอยีด

ตอ่ไปอกีดว้ยการแบง่ปัจจัยทีแ่ยกยอ่ยละเอยีดเหลา่นัน้ใหแ้ตล่ะอยา่งและ ออกเป็น

เกรดหรอืดกี รตีา่ง ๆ อกีครัง้หนึง่ดว้ย การท าดงักลา่วยอ่มจะชว่ยใหไ้ดเ้ครือ่งวัดทีม่ี

การเปรยีบเทยีบในเชงิของปรมิาณทีช่ดัแจง้มากกวา่เป็นการเปรยีบเทยีบกนัดว้ย

วธิกีารจัดล าดบัความส าคญัเหลา่นัน้ และนอกจากนีต้ลอดเวลาวธิ ี Point Method 

มกัจะมกีารใหน้ ้าหนักตอ่ปัจจัยตา่ง ๆ แตกต่ างกนั ตามความเหมาะสมของงานที่

แตกตา่งกนั ซึง่ยอ่มดกีวา่วธิกีารเปรยีบเทยีบกนัอยา่งกวา้ง ๆ ในทกุกรณี ตามแบบ

ของวธิ ีFactor comparison ขอ้ดทีีส่ าคญัก็คอื วธิ ีPoint Method จะไมผ่กูพันกบั

อตัราคา่จา้งในทอ้งตลาดทีเ่ป็นอยูใ่นขณะท าการประเมนิ ซึง่ตา่งกบัวธิ ี Factor 

comparison ทีต่อ้งมกีารอาศยัอตัราคา่จา้งพืน้ฐานเป็นเกณฑส์ าหรับการประเมนิงาน

หลกั (Key job) ตา่ง ๆ ทกุครัง้ 

 

ล าดบัข ัน้ของการจดัระบบประเมนิงานตามวธิขีอง Point Method 

 1.  จัดเตรยีมปัจจัยตา่ง ๆ ใหพ้รอ้มและใหจ้ ากดัความปัจจัยแตล่ะอยา่ง พรอ้มทัง้

ใหน้ ้าหนักแกแ่ตล่ะปัจจัย 

ในขัน้นีผู้จ้ัดท าประเมนิจะตอ้งพจิารณาวา่ 

(ก) ปัจจัยตา่ง ๆ เหลา่นัน้เหมาะสมและเป็นปัจจัย’-” ใชไ้ดส้ าหรับงานตา่ง ๆ 



(ข)ปัจจัยตา่ง ๆจะตอ้งถอืไดว้า่เป็นปัจจัยทีส่ าคญั สามารถวัดไดแ้ละเป็นทีย่อมรับ

ของทกุฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้ง 

(ค) ปัจจัยตา่ง ๆ ไมค่วรมนีอ้ยเกนิไป เพราะจะกอ่ใหเ้กดิความสงสยั คนงานวา่ไม่

ยตุธิรรมหรอืใชไ้มไ่ด ้และไมค่วรมากจนเกนิไป เพราะจะท าใหส้ ิน้เปลอืงเวลาในการ

จัดท า 

 



 

ขอ้ดแีละขอ้เสยีของวธิ ีPoint Method 

ขอ้ด ี 

1. วธินีีเ้ป็นวธิปีระเมนิงานทีม่คีวามถกูตอ้งมากกวา่วธิอีืน่ ๆ เพราะเป็นวธิ ี

ละเอยีดทีเ่ป็นทีเ่ขา้ใจระหวา่งกนัของผูป้ระเมนิ และชว่ยกอ่ใหเ้กดิความสม า่เสมอและ

แน่นอนในการท าการประเมนิ และเป็นวธิทีีถ่า้หากมกีารใชต้อ่เนือ่งไปนาน ๆ แลว้ 

ความถกูตอ้งและความคงเสน้คงวาในการประเมนิจะยิง่มมีากขึน้ 

2. ดว้ยเหตทุีเ่ป็นวธิมีกีารแยกการประเมนิงานออกจากการใหค้า่เป็นเงนิ ผู ้

ประเมนิยอ่มจะปลอดจากอทิธพิลของฝ่ายตา่ง ๆ ทัง้นายจา้ง ลกูจา้ง หรอืสหภาพ

แรงงาน ทัง้นีเ้พราะ การก าหนดคา่จา้งพืน้ฐานจะเป็นอกีกระบวนการหนึง่ทีแ่ยก

ตา่งหาก 

3. การแยกปัจจัยตา่ง ๆ และการแบง่ออกเป็นรายละเอยีดแยกเป็นดกีร ียอ่ม 

ชว่ยใหก้ารประ เมนิมคีวามถกูตอ้งชดัแจง้มากกวา่การประเมนิดว้ยวธิอีืน่ทีไ่มช่ดัแจง้ 

4. มคีวามคลอ่งตวัมาก เพราะเปิดโอกาสใหม้กีารเลอืกใชปั้จจัยตา่ง ๆ ดกีร ี

ตา่ง ๆ และคะแนนแตกตา่งกนัไดต้ามความเหมาะสมของแตล่ะองคก์าร 

5. การประเมนิงานเป็นคะแนนหรอืแตม้ จะชว่ยใหม้กีารจัดแบง่ชัน้ของงาน 

สามารถกระท า ไดง้่าย สะดวก และสมเหตผุล และชว่ยใหก้ารก าหนดราคาของงาน

ตา่ง ๆ กระท าได ้โดยง่าย และสามารถชีใ้หเ้ห็นขนาด (เป็นปรมิาณ) ของความ

แตกตา่งระหวา่งงานตา่ง ๆได ้

6.  เป็นวธิทีีน่่าเชือ่ถอื เพราะเป็นวธิทีีเ่ขา้ใจง่ายและตดัปัญหาการล าเอยีงไดด้ ี

ขอ้เสยี  

1. เป็นวธิทีีต่อ้งอาศยัความช านาญ และประสบการณ์เป็นอนัมาก 

2.  เป็นวธิทีีต่อ้งใชเ้วลามาก 

3.  มรีายละเอยีดมาก ซึง่ท าใหต้อ้งมงีานธรุการและงานเอกสารมากมาย 
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