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การพัฒนารปูแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดบัต้นใน 
อุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย 

 
เชาวนะ ฉายแสง1* สักรินทร์ อยู่ผ่อง2 และ ธีรวุฒิ บุญยโสภณ3 

  
บทคัดย่อ 

การวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) ศึกษาบทบาท หน้าที่งานที่เป็นองค์ประกอบของรูปแบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับต้นในอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย  2) พัฒนารูปแบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู้บรหิารระดบัต้นในอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย และ 3) พัฒนาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
ระดับต้นในอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย ประชากร และกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหารระดับต้นสายการผลิตของอุตสาหกรรม
หล่อโลหะไทยขนาดกลางในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จํานวน 37 บริษัท การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ สถิติที่
ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าดัชนีความสอดคล้อง และค่าดัชนีความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1) บทบาท หน้าที่งานที่เป็นองค์ประกอบของรูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
ระดับต้นในอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย มี  2 หน้าที่หลัก 9 หน่วยสมรรถนะ และ  9 สมรรถนะย่อย และแบ่งออกเป็น  
3 ระดับ ได้แก่ (1) หัวหน้าระดับปฏิบัติการ มี  13 หน้าที่งาน (2) หัวหน้าระดับควบคุมงาน มี  21  หน้าที่งาน และ (3) 
หัวหน้าระดับชํานาญงาน มี 15 หน้าที่งาน 2) รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับต้นในอุตสาหกรรม
หล่อโลหะไทย มี 6 ขั้นตอน และได้ผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวฒุิพบวา่มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด และ 3) การ
พัฒนาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับต้นในอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย ประกอบด้วย แบบประเมินผล
ด้านความรู้ แบบประเมินผลด้านทักษะ และแบบประเมินด้านผลพฤติกรรม และได้ผ่านการประเมินความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ พบว่า อยู่ในเกณฑ์ระดับ 1.00   และผลของการนําแบบประเมินไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
จํานวน  6 คน  พบว่า มีผู้เข้ารับการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลด้านความรู้และด้านทักษะ  ร้อยละ  80 ตาม
กําหนด จึงต้องเข้าโปรแกรมการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลตามมาตรฐานการปฏิบัติงานที่องค์การกําหนด  
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The Development of Performance Appraisal Model of First Line Management 
in Thai Foundry Industry  

 
Chaowana Chaisang1* Sakarin Youpong2 and Teravuti Boonyasopon3 

 
Abstract 

The quality research purpose were 1) to investigate work roles and responsibilities, which are 
elements of the performance appraisal model of first line managements in Thai foundry industry, 2) to 
development the performance appraisal model of first line managements in Thai foundry industry, and 
3) to development the performance appraisal manual of first line managements in Thai foundry 
industry. The participants were a first line management in the production line in a medium Thai foundry 
industry from 37 companies. The statistics used in the research included percentage, standard 
deviation, consistency index, and the content validity index. The research result revealed the following. 
1) Work roles and responsibilities as the components of the performance appraisal model of first line 
managements in Thai foundry industry. It was found that had two key functions and nine units of 
competence. The nine elements of competence were divided into 3 levels (1) practitioner head level 
13 jobs, (2) supervisor head level 21 jobs, and (3) professional skilled level 15 jobs. 2) The performance 
appraisal model of first line managements in Thai foundry industry obtained from the discussion hearing 
demonstrated six stages of the development and after the model was evaluated and developed by 
the experts, it was found that the model was in the highest level. 3) The performance appraisal manual 
of first line managements in Thai foundry industry form consisted of knowledge assessment, skill 
assessment, and behavioral assessment. After the performance appraisal manual was evaluated 
(content validity index) by the experts, it was found that the manual was in 1.00 level. And the 
performance appraisal manual obtained was applied with six samples and some were under 80% of 
the performance benchmark and had to enroll into individual development plan for catching up with 
the organization standard on the knowledge and skills.   
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1. บทนํา  
    ทิศทางอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทยเมื่อเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน (ASEAN Community) เป็นส่ิงที่ผู้ประกอบการ
ของไทยต้องหาแนวทางการพัฒนาความสามารถแข่งขัน
ทางธุรกิจ โดยการให้ความสําคัญกับความสามารถการ
แข่งขันทางธุรกิจความท้าทายขององค์การธุรกิจมี 
“ทรัพยากรมนุษย์” เป็นองค์ประกอบที่ส่งผลต่อความ 
สามารถการแข่งขัน กล่าวคือ ปัจจุบันเศรษฐกิจระดับ 
ประเทศและระดับโลกได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
และต่อเนื่องทําให้ประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียนต่าง
อยู่ในภาวะต้องแข่งขันกันเพื่อความอยู่รอดและพยายาม
หาแนวทางในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทาง
ธุรกิจ ซึ่งการที่จะสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทาง
ธุรกิจได้มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับคุณภาพของคนในแต่ละ
องค์การ 
 เมื่อพิจารณาปัญหาและอุปสรรคในการยกระดับ
ความสามารถการแข่งขันธรุกจิของกลุ่มอุตสาหกรรมหล่อ
โลหะไทย ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญยิ่งต่อ
อุตสาหกรรมหลายประเภทเนื่องจากอุตสาหกรรมหล่อ
โลหะถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมสนับสนุนและเป็น
ต้นน้ําของอุตสาหกรรมทุกประเภท อาทิ อุตสาหกรรม
รถยนต์ เครื่องจักรกล เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ประปาและ
ก่อสร้างโดยในปี 2559 พบว่า ผู้ประกอบการของ
อุตสาหกรรมหล่อโลหะไทยที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรม
โรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมขนาด
กลาง ขนาดย่อม (SMEs) ที่กระจายตัวอยู่ทั่วทุกภูมิภาค
ของประเทศ [1] จากความสําคัญดังกล่าวข้างต้นเมื่อ
พิจารณาความสามารถการแข่งขันทางธุรกิจของ
อุตสาหกรรมหล่อโลหะไทยสามารถประเมินผล
เปรียบเทียบได้จากค่าดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม 
(Thai Industries Sentiment Index :TISI) ตามที่
ฝ่ายเศรษฐกิจและงานวิชาการสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทยรายงาน พบว่าผลสํารวจดัชนีความเช่ือม่ัน
ของอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทยที่ได้จากความคิดเห็นของ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทยในเดือน
ธันวาคม ปี 2558 อยู่ที่ระดับที่ 76.50 ปรับลดลงจาก
ระดับที่ 93.30 ในเดือนพฤศจิกายน ปีเดียวกัน [2] 
 ปัญหาและอุปสรรคสําคัญของอุตสาหกรรมหล่อโลหะ
ไทยที่ส่งผลกระทบทําให้ไม่สามารถแข่งขันทางธุรกิจได้

สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากสภาพและกิจกรรมในการทํางาน
ของอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทยขาดแรงงานและบุคลากร
ที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะการ
พัฒนาความรู้ ความสามารถของผู้บริหารระดับต้น 
(หัวหน้างาน) จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการ
ของอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทยต้องให้ความสําคัญกับการ
พัฒนาผู้บริหารระดับต้น ซึ่งประกอบด้วย การพัฒนาความรู้ 
ทักษะ และเจตคติของผู้ที่ทําหน้าที่ควบคุมการผลิต และ
เป็นผู้เกี่ยวข้องโดยตรงในการที่จะทําใหอุ้ตสาหกรรมหล่อ
โลหะไทยแข่งขันทางธุรกิจได้โดยการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเพ่ือหาช่องว่าง (Gap) ของแต่ละสมรรถนะย่อย 
หรือความต้องการ การพัฒนาในส่วนที่ขาด และจัดทําแผน 
พัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) เพื่อกําหนดแนวทางการ
พัฒนาในการปิดช่องว่างของแต่ละสมรรถนะย่อยทําให้
ผู้บริหารระดับต้นสายการผลิตสามารถปฏิบัติงานจน
ประสบความสําเร็จตามเป้าหมายที่องค์การต้องการ [3]  
 
2.  วัตถปุระสงค์การวิจยั  

2.1  เพื่อศึกษาบทบาท หน้าที่งานทีเ่ป็นองค์ประกอบ
ของรูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
ระดับต้นในอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย  

2.2  เพื่อพัฒนารูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารระดับต้นในอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย  

2.3  เพื่อพัฒนาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารระดับต้นในอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย   

 
3.  ขอบเขตของการวิจัย 

3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา ขอบเขตเนื้อหาของการวิจัย 
ได้แก่ วิเคราะห์หน้าที่งาน แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
แผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 

3.2 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
กลุ่มที่ 1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก 

ได้แก่ ผู้บริหารในอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย โดยมี
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในตําแหน่งผู้บริหารใน
อุตสาหกรรมหล่อโลหะ มากกว่า 10 ปี จํานวน 9 คน 

กลุ่มที่ 2 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลโดยการตอบแบบสอบถาม 
ได้แก่ ผู้ให้ข้อมูลสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มเดิมจํานวน 9 คน 
และนักวิชาการที่ความเชี่ยวชาญในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ จํานวน 3 คน รวมจํานวน 12 คน 
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กลุ่มที ่3 กลุ่มศึกษาบทบาท หน้าทีง่านที่เปน็
องค์ประกอบของรปูแบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารระดับต้นในอุตสาหกรรมหลอ่โลหะไทยโดย
การประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) จํานวน 20 คน 
ประกอบดว้ย ผู้บริหารระดับสูง ระดบักลาง และระดบั
ต้นในอตุสาหกรรมหล่อโลหะไทย 

กลุ่มที่ 4 กลุ่มผู้ตรวจประเมินความสอดคล้อง ด้าน
ความรู้ ด้านทักษะ และด้านเจตคติในการปฏิบัติงาน 
ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 7 คน  

กลุ่มที่ 5 กลุ่มผู้ตรวจสอบและประเมินร่างรูปแบบ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยประชุมสนทนากลุ่ม
(Focus Group) ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 15 คน 

กลุ่มที่ 6  กลุ่มผู้ตรวจประเมินแบบประเมินผลและ
คู่มือวิธีการใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 
ผู้บริหารในอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย จํานวน  5 คน 
และนักวิชาการที่ความเช่ียวชาญในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ จํานวน 2 คนรวมจํานวน 7 คน 

กลุ่มที่ 7  กลุ่มผู้เข้ารับประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับต้นในอุตสาหกรรมหล่อ
โลหะไทยขนาดกลาง ที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑลได้แก่ ระดับ 1 หัวหน้าระดับปฏิบัติการ 1 คน 
ระดับ 2 หัวหน้าระดับควบคุมงาน 2 คน และระดับ 3 
หัวหน้าระดับชํานาญงาน 3 คน รวม จํานวน 6 คน 
 
4.  ขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย  
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีขั้นตอนดังนี้  
 ขั้ นตอนที่  1 ศึกษาบทบาท  หน้าที่ งานที่ เป็น
องค์ประกอบของรูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารระดับต้นในอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย 
ประกอบด้วย  1) การศึกษาเอกสารต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อจัดทําแผนผังแสดงหน้าที่งาน ฉบับต้นแบบ และ
ตรวจสอบโดยสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญจํานวน 9 คน
นํามาปรับแก้ไข เป็นแผนผังแสดงหน้าที่งาน ฉบับปรับปรุง 
/แก้ไข 2) การยืนยันแผนผังแสดงหน้าที่งานฉบับปรับปรุง/
แก้ไข โดยการสอบถามกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ จํานวน  12 คน 
นํามาปรับแก้ไขเป็นแผนผังแสดงหน้าที่งาน ฉบับสมบูรณ์ 
วิเคราะห์หน้าทีง่านจากสมรรถนะย่อยที่กําหนดในแผนผัง
แสดงหน้าที่งานฉบับสมบูรณ์จัดทําแบบสอบถามเพื่อ
กําหนดระดับ และหน้าที่งานตามระดับ โดยการประชุม

สนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 20 คน นําหน้าที่งาน
แต่ละระดับมาวิเคราะห์หาความรู้ ทักษะ และเจตคติใน
การปฏิบัติงาน ในแต่ละหน้าที่งานจากนั้นนํามาประเมิน
ความสอดคล้องโดย  ผู้เชี่ยวชาญ  จํานวน   7 คน
 ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับต้นในอุตสาหกรรมหล่อ
โลหะไทย โดยการประชุมสนทนากลุ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิ 
จํานวน  15 คน เพื่อตรวจสอบและประเมินร่างรูปแบบ
จากน้ันนํามาปรับแก้ไข เป็นรูปแบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับต้นในอุตสาหกรรมหล่อ
โลหะไทยที่สมบูรณ์  
  ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนาแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารระดับต้นในอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย โดย
จัดทําแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับ
ต้น ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 และคู่มือวิธีการใช้แบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและตรวจความเท่ียงตรงเชิง
เนื้อหาของแบบประเมิน (CVI) และความเหมาะสมของ
คู่มือโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 7 คน 
 ขั้นตอนที่ 4 การนําแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารระดับต้นสายการผลิตในอุตสาหกรรมหล่อ
โลหะไทยไปใช้ประเมินกลุ่มตัวอย่างที่ปฏิบัติงานในโรงงาน
อุตสาหกรรมหล่อโลหะไทยขนาดกลาง จํานวน 2 โรงงาน 
จําแนกเป็น ระดับ 1 จํานวน 1 คน ระดับ 2 จํานวน 2 คน 
และ ระดับ 3 จํานวน 3 คน รวมจํานวน 6 คนจากน้ัน
สรุปผลการประเมินผลและนํามาวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap) 
หรือหาความต้องการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล จัดทําแผน 
พัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ของผู้บริหารระดับต้นที่
เข้ารับการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ไม่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน  
  
5.  สรุปผลการวิจัย  
 5.1  ผลการศึกษาบทบาท  หน้าที่งานที่เป็นองค์ประกอบ
ของรูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
ระดับต้นในอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย 1) การศึกษา
แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่าผู้บริหารระดับ
ต้นในอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย  มี  2 หน้าที่หลัก 10 
หน่วยสมรรถนะ 10 สมรรถนะย่อย  2) การสัมภาษณ์ 
เชิงลึก และปรับแก้ไข พบว่า ผู้บริหารระดับต้นใน
อุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย มี  2 หน้าที่หลัก  9 หน่วย
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สมรรถนะ 9 สมรรถนะย่อย 3) แบบสอบถามยืนยัน ได้
แผนผังแสดงหน้าที่งานฉบับสมบูรณ์ 4) การศึกษา บทบาท 
หน้าที่งานที่เป็นองค์ประกอบของรูปแบบการประเมินผล
การปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับต้นในอุตสาหกรรม 
หล่อโลหะไทย พบว่าการวิเคราะห์หน้าที่งานที่สําคัญและ
จําเป็นของผู้บริหารระดับต้น มีจํานวน 49 หน้าที่งาน ผล
จากการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) ผู้บริหาร
ระดับต้น มี  3 ระดับ ได้แก่ ระดับ 1 หัวหน้าระดับ
ปฏิบัติการ  มี  13 หน้าที่งาน  ระดับ 2 หัวหน้าระดับ
ควบคุมงาน มี 21 หน้าที่งาน และระดับ 3 หัวหน้าระดับ
ชํานาญงาน มี 15 หน้าที่งาน และผลจากการวิเคราะห์
และประเมิน ความรู้ ทักษะ และเจตคติในการปฏิบัติงาน 
มีระดับความสอดคล้อง (IOC) 0.92 

5.2 ผลจากการพัฒนารูปแบบการประเมินผลการ 
ปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับต้นในอุตสาหกรรมหล่อ
โลหะไทย โดยการจัดประชุมสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ
จํานวน 15 คน มีรายละเอียด ดังน้ี  

ส่วนที่ 1 ผลพิจารณาร่างรูปแบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับต้นในอุตสาหกรรมหล่อ
โลหะไทย พบว่า มี 6 ขั้นตอน ดังน้ี  

ขั้นตอนที่ 1 วิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์การหรือ
บริษัทผู้ผลิตซ่ึงมีความสําคัญต่อการบริหารจัดการสมัยใหม่ 
ธุรกิจส่วนใหญ่มีระบบประกันคุณภาพในกระบวนการ
ผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานเพ่ือการแข่งขันทางธุรกิจ  

ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์แผนผังแสดงหน้าที่งาน ของ
ผู้บริหารระดับต้นจากแนวทางการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ที่ประกอบรายละเอียดหน้าที่งาน (JD) 
และลักษณะหน้าที่งาน (JS) ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
และพันธกิจ  

ขั้นตอนที่ 3 กําหนดองค์ประกอบสมรรถนะโดยการ 
ศึกษา วิเคราะห์ และกําหนดองค์ประกอบสมรรถนะของ
ผู้บริหารระดับต้น ตามแผนผังแสดงหน้าที่งาน (Functional 
Map)  

ขั้นตอนที่ 4 กําหนดระดับและหน้าที่งาน มีดังนี้ 
ระดับ 1 หัวหน้าระดับปฏิบัติการ มี 13 หน้าที่งาน อายุ 
25 ปีขึ้นไป ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ม.3 
ขึ้นไป และ 4 เจตคติในการปฏิบัติงาน ระดับ 2 หัวหน้า
ระดับควบคุมงาน มี  21 หน้าที่งาน  อายุ 30 ปีขึ้นไป 
ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป และ 

8 เจตคติในการปฏิบัติงาน และระดับ 3 หัวหน้าระดับ
ชํ านาญงาน  มี  15 หน้ าที่ ง าน  อายุ  35 ปี ขึ้ น ไป 
ประสบการณ์  10 ปีขึ้นไป   วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป 
และ 9 เจตคติในการปฏิบัติงาน  
 ขั้นตอนที่ 5 การประเมินผลการปฏิบัติงาน มีดังนี้ 1) 
กําหนดวิธีการประเมิน 3 วิธีได้แก่ ทําข้อสอบวัดความรู้ 
(K) ดูการปฏิบัติงาน (S) และ สังเกตพฤติกรรม (A) 2) 
พัฒนาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับ
ต้นในอุตสาหกรรมหล่อโลหะ มีรายละเอียดดังนี้ แบบ
ประเมินผลด้านความรู้ เป็นข้อสอบปรนัย  4 ตัวเลือก 
แบบประเมินผลด้านทักษะ เป็นแบบถ่วงน้ําหนักตาม
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับมี 3 หัวข้อ ได้แก่ ประเมิน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน คะแนนเต็ม 50 คะแนน ประเมิน
คุณภาพงานที่ปฏิบัติ  คะแนนเต็ม  30 คะแนน   และ
ประเมินเจตคติในการปฏิบัติงานคะแนนเต็ม 20 คะแนน 
แบบประเมินผลด้านพฤติกรรม เป็นแบบประมาณค่า  
5 ระดับ กําหนดเกณฑ์การประเมิน มีรายระเอียดดังนี้ 
ประเมินผลด้านความรู้ เกณฑ์ผ่านต้องไม่ต่ํากว่า 80% 
ประเมินผลด้านทักษะ เกณฑ์ผ่านต้องไม่ต่ํากว่า 80% 
และประเมินผลด้านพฤติกรรม เกณฑ์ผ่านต้องไม่ต่ํากว่า 
80% ต้องไม่ต่ํากว่าค่าเฉล่ียระดับ 4 และการกําหนดเกณฑ์
คะแนนประเมินผลด้านความรู้ (K) ด้านทักษะ (S) และ
ด้านพฤติกรรม (A) แบ่งเกณฑ์แต่ละด้านออกเป็น 3 ระดับ 
มีรายละเอียด ดังนี้ ระดับ 3  เกณฑ์การประเมินผล 
(ร้อยละ) 70-79 ระดับ 2 เกณฑ์การประเมินผล (ร้อยละ) 
60-69 และระดับ 1 เกณฑ์การประเมินผล (ร้อยละ)  
00-59 3) การพัฒนาคู่มือวิธีการใช้แบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานซึ่งเป็นรายละเอียดของวิธีการใช้แบบประเมิน 
ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับต้นในอุตสาหกรรม
หล่อโลหะไทย 4) ผู้ที่ทําหน้าที่ประเมินทําการประเมินผล
การปฏิบัติงานตามแบบประเมินตรงกับรายละเอียด
คุณสมบัติส่วนบุคคล (JS) ในแต่ละระดับของผู้เข้ารับการ
ประเมิน 5) สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
ผู้เข้ารับการประเมินเพื่อหาช่องว่าง (Gap) หรือความ
ต้องการในการพัฒนา 

ขั้นตอนที่ 6 แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) มี
รายละเอียด ดังนี้ 1) นําผลคะแนนที่ได้จากการประเมิน
สรุป หาช่องว่าง (Gap) หรือความต้องการในการพัฒนา
ของผู้เข้ารับการประเมินโดยนําคะแนนที่ได้จากการ
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ประเมินมาเทียบกับโปรแกรมการพัฒนาบุคลากร
รายบุคคลของผู้บริหารระดับต้นในอุตสาหกรรมหล่อ
โลหะไทย  2) จัดทําแผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 
(Individual Development Plan) ของผู้บริหารระดับ
ต้นให้กับผู้เข้ารับการประเมินที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินตาม
แนวทางโปรแกรมการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual 
Development Program) ของผู้บริหารระดับต้นใน
อุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย   

ส่วนที่ 2 ผลประเมิน  (ร่าง)  รูปแบบการประเมินผล
การปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับต้นในอุตสาหกรรมหล่อ
โลหะไทย ดังแสดงในตารางที่ 1 
ตารางท่ี 1 ผลประเมินความคดิเห็นเกี่ยวกบัรา่งรูปแบบ 

  การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร 
  ระดับต้นในอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย 
หัวข้อการประเมิน 
(ร่าง) รูปแบบการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
X  SD ระดับ

ความเห็น 

1. ความเป็นประโยชน์ 4.93 0.24 มากที่สุด 
2. การนําไปปฏิบัติได้จริง 4.71 0.45 มากที่สุด 
3. มีความเหมาะสม 4.71 0.4 มากที่สุด 
4. ตรงตามหลักวิชาการ 4.86 0.33 มากที่สุด 

โดยรวม 4.80 0.37 มากที่สุด 
 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ผลจากแบบประเมินความ
คิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ เห็นด้วยทุกข้อมีค่าความถี่
เท่ากับ 15 และค่าเฉล่ียในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
มีค่าเฉลี่ย  (X ) 4.80 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ  0.37 และได้นําข้อเสนอแนะมาสร้างรูปแบบที่
สมบูรณ์ดังรูปที่ 1 

5.3  การพฒันาแบบประเมินผลการปฏิบัตงิานของ 
ผู้บริหารระดับตน้ในอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย มี 
รายละเอียด ดังนี้ 1) จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีงาน 
วิจัยที่เกี่ยวข้อง การประชุมสนทนากลุ่ม ครั้งที่ 1 และ
ครั้งที่ 2 พบว่าเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานของด้าน
ความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมของแต่ละสมรรถนะย่อย
เท่ากับ 100 คะแนน และเกณฑ์ผ่านต้องไม่ต่ํากว่าร้อยละ 
80 ผลรวมสรุปคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานเท่ากับ 
ร้อยละ 100 กําหนดนํ้าหนักคะแนนของความรู้ ทักษะ 
และพฤติกรรมแต่ละสมรรถนะย่อย ดังนี้ ความรู้ ร้อยละ 

30 ทักษะ ร้อยละ 40 และ พฤติกรรม ร้อยละ 30 ผู้ประเมิน 
ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับต้นเป็นผู้บังคับบัญชา 
ได้แก่ ผู้ช่วยผู้จัดการ ผู้จัดการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ร่วมกับผู้บังคับบัญชาของผู้รับการประเมิน วิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานกําหนด ให้สอบด้วยคําถาม
แบบปรนัย การสอบถามด้วยปากเปล่า การทดสอบ
ปฏิบัติงานจริง และการสังเกตพฤติกรรม แบบประเมิน 
ผลการปฏิบัติงาน เป็นแบบประเมินผลด้านความรู้ 
ข้อสอบชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก แบบประเมินผลด้าน
ทักษะ และแบบประเมินผลด้านพฤติกรรม เป็นแบบ
มาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ระยะเวลาในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ควรทําอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
หรือเมื่อมีการปรับย้ายตําแหน่งงาน และแผนพัฒนา
บุคลากรรายบุคคล กําหนดตามโปรแกรมการพัฒนา
บุคลากรรายบุคคลของผู้บริหารระดับต้นในอุตสาหกรรม
หล่อโลหะไทย 2) แนวทางการพัฒนาแบบประเมินผล
การปฏิบัติงานและคู่มือวิธีการใช้แบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับต้นในอุตสาหกรรมหล่อ
โลหะไทย (1) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประกอบด้วย 
แบบประเมินผลด้านความรู้ แบบประเมินผลด้านทักษะ 
และแบบประเมินผลด้านพฤติกรรม และได้ประเมินความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (CVI) มีค่า 1.00 (2) จัดทําร่างคู่มือ
วิธีการใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
ระดับต้นในอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย และได้ผล
ประเมินความเหมาะสม ค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุดมีค่าเฉล่ีย 4.67 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.46 
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รูปที่ 1 รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัตงิานของผู้บริหารระดับต้นในอตุสาหกรรมหล่อโลหะไทย 

5.4  การนําแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
ผู้บริหารระดับต้นในอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทยไปใช้
ประเมินกับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 6 คน และนําผลรวม
สรุปคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานมาวิเคราะห์ หา
ช่องว่าง  (Gap) ในแต่ละสมรรถนะย่อย  ดังแสดงใน
ตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 ผลการประเมินผลการปฏิบัตงิานของ 
    ผู้บริหารระดับต้นในอุตสาหกรรมหล่อ 
    โลหะไทย กลุ่มตัวอย่าง 

คน
ที่ 

ผลรวมสรุป 
คะแนน
ความรู้ 

(K) 

ผลรวมสรุป 
คะแนน 
ทักษะ 

(S) 

ผลรวมสรุป 
คะแนน 

พฤติกรรม 
(A) 

ผลรวม 
สรุปคะแนน

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

1 73.15 89.16 85.00 83.11 
2 70.46 79.93 87.50 79.36 
3 74.84 81.13 80.00 78.90 
4 44.44 83.05 88.89 73.22 
5 46.30 85.68 91.11 75.46 
6 35.19 68.59 82.22 62.81 

 

 จากตารางที่ 2 ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารระดับต้นของอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย กลุ่ม
ตัวอย่าง พบว่า ผู้เข้ารับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ทั้ง 6 คน ต้องเข้าร่วมแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
(Individual Development Plan) เพื่อปิดช่องว่างด้าน
ความรู้ และด้านทักษะของสมรรถนะย่อยที่ยังไม่ผ่าน
เกณฑ์ประเมินร้อยละ 80  
 
6.  สรุปและอภิปรายผลการวิจัย  
 6.1  ผลการศึกษาบทบาท หน้าที่งานของผู้บริหาร
ระดับต้นในอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย โดยการสัมภาษณ์
เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญ การสอบถามเพ่ือยืนยันผล และประชุม
สนทนากลุ่มประชาพิเคราะห์ผู้ทรงคุณวุฒิในอุตสาหกรรม
หล่อโลหะไทย เพื่อกําหนดบทบาท หน้าที่งานสายงาน
ผลิตโลหะหล่อ ที่เป็นองค์ประกอบหนึ่งในรูปแบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับต้นใน
อุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย โดยทําการวิเคราะห์บทบาท 
หน้าที่งานในงานผลิตโลหะหล่อเพื่อกําหนดสมรรถนะใน
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การปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับต้นในอุตสาหกรรมหล่อ
โลหะไทย และทําวิเคราะห์ในแต่ละสมรรถนะย่อยเพื่อที่ 
จะกําหนดความรู้ ทักษะ และ เจตคติในการปฏิบัติงาน
ของแต่ละสมรรถนะย่อยที่ผู้บริหารระดับต้นในอุตสาหกรรม
หล่อโลหะไทยจําเป็นต้องมีเพื่อที่จะปฏิบัติงานสายงาน
ผลิตโลหะหล่อได้ตามมาตรฐานตามที่องค์การต้องการ 
สอดคล้องกับ พิรพัฒน์ [4] ได้กําหนดรูปแบบการประเมิน 
ผลการปฏิบัติงานแบบฐานสมรรถนะของพนักงานรักษา
ความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม ประกอบด้วย 
ความรู้ ทักษะ และเจตคติของพนักงานในธุรกิจรักษา
ความปลอดภัย 
 6.2  ผลการพัฒนารูปแบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับต้นในอุตสาหกรรมหล่อ
โลหะไทย โดยการประชุมสนทานกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ 
ประกอบด้วย วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน กําหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารระดับต้นในอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย เพื่อ
พัฒนาแบบประเมินผลและพัฒนาคู่มือวิธีการใช้แบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับต้นใน
อุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย เน่ืองจากการออกแบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งถือว่าเป็นองค์ประกอบหน่ึง
ในรูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติของผู้บริหารระดับ
ต้นในอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย ซึ่งสอดคล้องกับ 
อมรรัตน์ [5] ได้ออกแบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
โดยกําหนดตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งจัดเป็นองค์ประกอบหนึ่งของรูปแบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้ถูกประเมินใช้เป็น
แนวทางทางในการตรวจสอบและปฏิบัติให้บรรลุตามตัว
บ่งช้ีและเกณฑ์ที่กําหนดไว้ รวมทั้งใช้เป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงาน เน่ืองจากตัวบ่งชี้ได้
สะท้อนลักษณะการปฏิบัติงานหรือผลการปฏิบัติงาน 
และกําหนดวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน เช่น วิธีการ
สังเกต  การสัมภาษณ์ การตรวจสอบรายการและแฟ้ม
สะสมงาน 
  6.3  การพัฒนาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
ผู้บริหารระดับต้นในอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทยเป็นการ
กําหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ประกอบด้วย 
เกณฑ์การประเมิน ผู้ประเมิน แบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน ระยะเวลาในการประเมิน 

และแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล พร้อมทั้งพัฒนาแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และจัดทําคู่มือวิธีการใช้แบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน เนื่องมาจากการประเมินผล
การปฏิบัติงานจะต้องทําการประเมินทั้งด้านความรู้ ทักษะ 
เจตคติและพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ดังนั้นผู้วิจัยจึง
ดําเนินการพัฒนาแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่ง
ประกอบด้วย แบบประเมินผลด้านความรู้ แบบประเมินผล
ด้านทักษะ และแบบประเมินผลด้านพฤติกรรม ซึ่งใช้
แบบมาตราส่วนประเมินค่า  (Rating Scale)  5 ระดับ 
ตามแบบลิเคิร์ท (Likert) ซึ่งมีความเหมาะสมในการใช้
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับต้นใน
อุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย ซึ่งสอดคล้อง อรวรรณ [6] 
ใช้วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ได้แก่ แบบทดสอบ
ความรู้ แบบตรวจสอบงาน แบบวัดทัศนคติ และแบบ
สังเกตพฤติกรรม เพื่อใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พยาบาลวิชาชีพหน่วยบริการปฐมภูมิ 
 6.4  นําแบบประเมินผลการปฏิบัติงานประกอบด้วย 
แบบประเมินผลด้านความรู้ แบบประเมินผลด้านทักษะ 
และแบบประเมินผลด้านพฤติกรรมไปใช้ประเมินผู้บริหาร
ระดับต้นสายการผลิตที่ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม
หล่อโลหะไทย จํานวน 6 คน วิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน โดยการสอบด้วยคําถามแบบปรนัย การ
สอบถามด้วยปากเปล่า การทดสอบการปฏิบัติงานจริง 
และการสังเกตพฤติกรรม สรุปคะแนนประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู้ถูกประเมิน มาวิเคราะห์หาช่องว่าง (Gap) 
ในแต่ละสมรรถนะย่อย เนื่องจากการวิเคราะห์หาช่องว่าง 
(Gap) ในแต่ละสมรรถนะย่อย นั้นทําให้ทราบถึงช่องว่าง 
หรือข้อบกพร่องต่าง ๆ ของผู้ถูกประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ที่ต้องนํามาแก้ไข ปรับปรุง เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ
ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่องค์การต้องการ 
สอดคล้องกับอาภรณ์ [7] ได้กล่าวถึงการประเมินผลเพื่อ
หาช่องว่างความสามารถของพนักงาน หลังจากการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการวิเคราะห์ว่าพนักงานที่
ผู้บังคับบัญชาดูแลรับผิดชอบนั้น มีพฤติกรรมการทํางาน
เป็นไปอย่างที่ต้องการหรือไม่ เป็นการนําเกณฑ์หรือปัจจัย
ที่คาดหวังเปรียบเทียบกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริงของ
พนักงานถ้าความสามารถในการทํางานปัจจุบันมากกว่า
ความสามารถที่คาดหวัง หมายถึง ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเป็น
จุดแข็ง ความสามารถในการทํางานปัจจุบันตรงตาม
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ความสามารถที่คาดหวัง หมายถึง ผลลัพธ์ที่ เกิดขึ้น
เป็นไปตามที่ผู้บังคับบัญชากําหนดขึ้น ความ สามารถใน
การทํางานปัจจุบันน้อยกว่าความสามารถท่ีคาดหวัง 
หมายถึง ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเป็นจุดอ่อน  
   
7.  ข้อเสนอแนะ  
 7.1  อุตสาหกรรมหล่อโลหะทั้งหน่วยงานภาครัฐหรือ
เอกชนในประเทศไทยท่ีดําเนินธุรกิจผลิตโลหะหล่อ 
สามารถนํารูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารระดับต้นในอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทยไปประยุกต์ 
ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานและนําผลการประเมิน 
มาใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทน การเลื่อนขั้นเล่ือน
ตําแหน่ง  อีกทั้งยังใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมการทํางาน
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือมาตรฐานการทํางานที่
กําหนดไว้   
 7.2  ผู้บริหารและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม
หล่อโลหะไทยสามารถนําผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารระดับต้นสายการผลิตโลหะหล่อไปใช้เพื่อ
เตรียมบุคลากรท่ีจะเข้ามาทํางานในองค์การ และเตรียม
แผนการฝึกอบรมให้กับพนักงานเพื่อพัฒนาและยกระดับ
ความรู้ ความสามารถของพนักงานในองค์การ 
 7.3  ผู้บริหารระดับต้นในสายการผลิตโลหะหล่อ
สามารถนําผลการประเมินผลการปฏิบัติงานมาใช้ในการ
พัฒนา และปรับปรุงการปฏิบัติงานของตนเองเพื่อให้มี
ความรู้ ความสามารถสูงขึ้น และทํางานได้ตามมาตรฐาน
ที่องค์การต้องการ 
 7.4  พัฒนาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานสําหรับ 
ตําแหน่งงานที่สูงขึ้น โดยแบ่งตามระดับคุณวุฒิวิชาชีพ
หรือระดับตําแหน่งงานในอาชีพเพื่อให้ครอบคลุม
บุคลากรทุกระดับในอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย เพื่อ 
เป็นการสร้างเส้นทางอาชีพงานที่เติบโตขึ้นในองค์การ 
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