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การประเมินผลงานเป็ นวิธีการที่ได้ รับความนิยมมากในการบริหารทรัพยากรบุคคล แต่ทว่า
มักพบปั ญหาว่าการประเมินได้ รับความลาเอียง ส่วนหนึ่งมาจากความลาเอียงที่เกิดจากกระบวนการ
ทางปั ญญาของมนุษย์ ในบทความนี ้ได้ เสนอถึงกระบวนการทางปั ญญาจุดต่างๆ ส่งผลต่อความ
ลาเอียงในการประเมินผลงานอย่างไร เช่น การรับรู้ การใส่ใจ การเลือกตอบสนอง ความจา เป็ นต้ น
และได้ เสนอแนวทางปรับปรุงพร้ อมกับแนวทางในการทาวิจยั ต่อไปในอนาคต

การประเมินสามารถพบเห็นได้ ทวั่ ๆ ไป เช่น การให้ คะแนนผลงานลูกน้ องของเจ้ านาย การให้ คะแนนจิต
พิสยั นักเรี ยนของครู การประเมินความสามารถทางการแสดงของกรรมการในการประกวด การประเมินของผู้มี
สิทธิ์ออกเสียงในการเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็ นต้ น จุดมุง่ หมายของการประเมินแต่ละครัง้ แตกต่างกัน
ไป ไม่วา่ จะเป็ นการให้ ผลป้อนกลับ การจัดอันดับบุคคล การวัดผล การนาข้ อมูลไปใช้ ในการบริ หารจัดการ
ทรัพยากรบุคคล การตัดสินใจ และอื่นๆ การประเมินเหล่านี ้มักจะถูกตังค
้ าถามว่า การประเมินตรงกับความเป็ น
จริ งหรื อไม่ มีความลาเอียงหรื อไม่
ความลาเอียงเหล่านี ้ส่งผลกระทบอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผู้ถกู ประเมิน ทังต่
้ อพฤติกรรมของผู้ถกู
ประเมินในอนาคต แรงจูงใจในการแสดงพฤติกรรมของผู้ถกู ประเมิน หรื อแม้ กระทัง่ อนาคตของผู้ถกู ประเมิน เช่น
ลูกจ้ างถูกประเมินว่าได้ รับผลงานไม่ดีทงที
ั ้ ่ลกู จ้ างคนนันคิ
้ ดว่าตนเองทาผลงานได้ ดี ส่งผลให้ ไม่ได้ รับการเลือ่ นขัน้
ลูกจ้ างคนนันคิ
้ ดว่าตนเองไม่ได้ รับความยุตธิ รรม และออกจากองค์กรไป ดังนัน้ การลดความลาเอียงให้ เกิดได้
น้ อยที่สดุ ถือว่าเป็ นสิง่ ที่สาคัญอย่างมาก
นักจิตวิทยาสนใจแหล่งของการเกิดความลาเอียงเหล่านี ้ (สามารถหาอ่านเพิ่มเติมได้ ใน Landy & Farr,
1980; Murphy & Cleveland, 1995) เช่น ความสามารถทางปั ญญาของผู้ประเมิน สภาพแวดล้ อมทางสังคม
อารมณ์ของผู้ประเมิน ลักษณะของผู้ถกู ประเมิน เป็ นต้ น สาเหตุทจี่ ะกล่าวถึงในการทบทวนครัง้ นี ้ คือ ความ
ลาเอียงที่เกิดจากกระบวนการทางปั ญญา (Cognition) ของบุคคล โดยจะเน้ นที่กระบวนการทางปั ญญาที่เกิด
ขึ ้นกับผู้ประเมิน ในการประเมินผู้ถกู ประเมิน
โครงสร้ างทางปั ญญาของมนุษย์
นักจิตวิทยาปั ญญากลุม่ หนึง่ ซึง่ เป็ นส่วนใหญ่ในปั จจุบนั ต้ องการเสาะหาว่าข้ อมูลที่มนุษย์ได้ รับถูก
จัดการอย่างไรในสติปัญญาของมนุษย์ นักจิตวิทยากลุม่ นี ้เรี ยกว่ากลุม่ การประมวลข้ อมูลทางปั ญญา
(Information-processing) จากงานวิจยั ที่ผา่ นมา พบว่ามนุษย์จะมีการรับข้ อมูล ตีความข้ อมูล เก็บจาข้ อมูล
และตอบสนองต่อข้ อมูลที่มนุษย์ได้ รับไป และผลของการตอบสนองจากสิง่ แวดล้ อมก็จะกลับมาเป็ นข้ อมูลของ
มนุษย์ตอ่ ไป ดังภาพที่ 1
บันทึกจากผูเ้ ขียน
รายงานฉบับนี้ถูกเขียนขึ้นเมื่อ ธันวาคม 2005 ประกอบรายวิชา การประเมินในองค์การ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ติดต่อผูเ้ ขียน: Sunthud Pornprasertmanit, Email: psunthud@gmail.com

1

อคติทางปั ญญาในการประเมินผลงาน
จากภาพจะพบว่าข้ อมูลของมนุษย์จะได้ รับจากผัสสะทังห้
้ า (Sensory) ทังตา
้ หู จมูก ลิ ้น กาย ซึง่ ใน
ผัสสะเหล่านันก็
้ จะมีความจาระดับประสาทสัมผัส (Short term sensory storage: STSS) จะทาให้ ข้อมูลที่ได้
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ภาพที่ 1 การประมวลข้ อมูลภายในบุคคล
รับมาถูกเก็บจาไว้ ระยะหนึง่ โดยยังไม่มีการตีความ แล้ วข้ อมูลเหล่านี ้จะผ่านการคัดกรองด้ วยการรับรู้
(Perception) ของบุคคล บุคคลจะเลือกใส่ใจ เลือกสนใจข้ อมูลบางชนิด และไม่สนใจข้ อมูลบางชนิด การเลือก
ใส่ใจเหล่านี ้จะเป็ นผลจากประสบการณ์เก่าที่บคุ คลได้ เก็บจาในความจาระยะยาว (Long-term memory) แล้ ว
ข้ อมูลจะได้ รับการตีความ ว่าข้ อมูลเหล่านันคื
้ ออะไร เกี่ยวข้ องกับความรู้ที่เคยมีอย่างไร ข้ อมูลที่ได้ รับการตีความ
แล้ วก็จะเข้ ามาสูค่ วามจาปฏิบตั ิงาน (Working memory) หรื อความจาระยะสัน้ (Short-term memory) ข้ อมูลจะ
ได้ รับการประมวล เช่น คิด สร้ างจินตภาพ (Mental Representation) หรื อจดจา (Memorize) สิง่ เหล่านัน้ การ
จดจาก็คือการที่บคุ คลพยายามนาข้ อมูลเข้ าสูค่ วามจาระยะยาว เมื่อข้ อมูลอยูใ่ นความจาระยะยาวแล้ วจะทาให้
ข้ อมูลเก็บจาได้ อย่างค่อนข้ างถาวรภายในบุคคลนัน้ อย่างไรก็ตามเมื่อบุคคลได้ รับข้ อมูลแล้ ว บุคคลอาจจะ
ตอบสนองบางสิง่ บางอย่างต่อข้ อมูล วิธีการทีจ่ ะตอบสนองต่อข้ อมูลมีมากมาย แต่บคุ คลจาเป็ นต้ องเลือกในการ
ตอบสนอง (Response selection) แล้ วทาในสิง่ ที่ได้ เลือกตอบสนองนัน้ (Response execution) เมื่อได้ ทาในสิง่
เหล่านัน้ สิง่ แวดล้ อมก็จะตอบสนองต่อการกระทาของบุคคล แล้ วเข้ าสูก่ ารประมวลข้ อมูลใหม่ ทังระบบของการ
้
ประมวลข้ อมูลจะมีความสามารถในการใส่ใจบางสิง่ บางอย่างจากัด (Attention resources) เช่น ถ้ าบุคคลกาลัง
คิด จะมีแนวโน้ มที่จะรับข้ อมูลใหม่ได้ น้อยลง
ในการประเมินผลงานของบุคคล อคติทางปั ญญาที่จะเกิดขึ ้นส่วนใหญ่แล้ ว จะเกิดจากกระบวนการ 2
ส่วนด้ วยกัน คือ การรับรู้ และการเลือกตัดสินใจ การรับรู้เป็ นสิง่ ทีส่ าคัญในการตีความข้ อมูลที่ได้ รับ เช่น การ
ทางานของผู้ถกู ประเมิน จะถูกรับรู้วา่ ทางานดีหรื อไม่ดีก็ได้ แล้ วแต่ประสบการณ์เก่าของบุคคล หรืออคติภายใน
บุคคลดังกล่าว ส่วนการเลือกตัดสินใจ เป็ นอีกสิง่ หนึง่ ที่สาคัญในการประเมินผลงาน ก่อนที่คนจะประเมินใช่วา่
บุคคลจะใช้ ข้อมูลเรื่ องผลงานที่รับรู้ในผู้ถกู ประเมินเท่านัน้ ยังมีเรื่องแรงจูงใจในการประเมินมาเกี่ยวข้ องด้ วย เช่น
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ความเกรงใจ การคิดถึงผลกระทบที่เกิดขึ ้นกับตนเอง หรื อผู้อื่น สิง่ เหล่านี ้ทาให้ การประเมินผลงานที่เกิดขึ ้นอาจ
ไม่เกี่ยวข้ องกับผลงานที่รับรู้เลยก็ได้
ต่อไปนี ้จะกล่าวถึงรายละเอียดในแต่ละส่วนของกระบวนการประมวลผลข้ อมูล ว่าคืออะไร มี
รายละเอียดอย่างไร แล้ วส่งผลต่อการประเมินผลงานอย่างไรบ้ าง
การเลือกใส่ ใจ (Selective Attention)
การเลือกใส่ใจเป็ นกระบวนการคัดเลือกข้ อมูลจากความจาระดับประสาทสัมผัสไปสูค่ วามจา
ปฏิบตั ิงาน อย่างไรก็ตามข้ อมูลบางอย่างสามารถส่งไปสูค่ วามจาปฏิบตั ิงานได้ (Hit) แต่ข้อมูลบางอย่างไม่ได้
รับเข้ าไปสูค่ วามจาปฏิบตั ิงาน (Missing) กระบวนการใดที่สง่ ผลให้ บคุ คลคัดเลือกบางอย่างมาสูค่ วามจา
ปฏิบตั ิงาน ขณะที่ข้อมูลบางอย่างถูกเพิกเฉย
ปั จจัยต่างๆ ที่สง่ ผลกระทบต่อความใส่ใจข้ อมูลมีดงั นี ้
1) ความเด่นชัด (Salience) ข้ อมูลใดที่มีความเข้ มสูงๆ เช่น สีจดั ๆ เสียงดังๆ แหลมๆ จะทาให้ เข้ าสู่
การประมวลข้ อมูลได้ ดีกว่าข้ อมูลที่ไม่เด่น ถ้ าเป็ นในการปฏิบตั ิงาน การที่ผ้ ทู างานทาในสิง่ ที่นา่ ประทับใจ ซึง่ เป็ น
ข้ อมูลที่เด่นชัด จะทาให้ บคุ คลสนใจ ใส่ใจข้ อมูลเหล่านันมาก
้
หรือว่าถ้ าบุคคลทาสิง่ ที่เลวร้ ายแม้ แต่ครัง้ เดียว
หรื อทาพลาดครัง้ ใหญ่ก็สง่ ผลทาให้ คนใส่ใจ เมื่อบุคคลใส่ใจแล้ ว ก็จะทาให้ เก็บจาได้ มากขึ ้น แล้ วส่งผลต่อการ
ประเมินผลงานในภายหลัง
2) ความพยายาม (Effort) ข้ อมูลใดที่บคุ คลใช้ ความพยายาม หรื อแบ่งความใส่ใจมากใช้ ในการรับ
ข้ อมูล จะทาให้ ข้อมูลเหล่านันถู
้ กคัดเลือกเข้ าสูค่ วามจาปฏิบตั ิงานได้ มาก เช่น การตังใจฟั
้ งกับการไม่ตงใจฟั
ั้ ง
ข้ อมูลจะเข้ าในความจามากกว่าเมื่อตังใจฟั
้ ง ในการปฏิบตั ิงาน เมือ่ ทังผู
้ ้ ประเมินและผู้ถกู ประเมินต่างคนต่าง
ทางาน ข้ อมูลด้ านการทางานของผู้ถกู ประเมินจะเข้ าสูค่ วามจาของผู้ประเมินน้ อยกว่า เมื่อผู้ถกู ประเมินทางาน
นอกเหนือเวลาทางาน เพราะจะทาให้ ผ้ ปู ระเมินไม่แบ่งความใส่ใจไปสูส่ ว่ นอื่น แล้ วจะเก็บจาได้ มากกว่า
3) ความคาดหวัง (Expectancy) เมือ่ บุคคลคาดหวังที่จะเจอสิง่ ใด จะเลือกใส่ใจต่อสิง่ เหล่านัน้ เช่น
ถ้ าผู้ปฏิบตั ิงานที่ผ้ ปู ระเมินรับรู้วา่ เป็ นคนขยันทางาน ผู้ประเมินจะสังเกตเห็นเวลาเขาทางานอย่างขยันขันแข็ง
มากกว่าช่วงที่ไม่ทางาน และจะจดจาเวลาที่ทางานได้ มากกว่า
4) ค่านิยมของบุคคล (Value) สิง่ ที่ตรงกับค่านิยมของบุคคล จะเข้ าไปสูค่ วามจาปฏิบตั ิงานมากกว่า
เช่น ถ้ าผู้ประเมินชอบการเอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่ ระหว่างบุคคลที่ทางานตามปกติ กับบุคคลที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่น ผู้
ประเมินจะจดจาบุคคลที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นได้ มากกว่า
ในการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน ผู้ประเมินมีแนวโน้ มที่จะนาความรู้เกี่ยวกับผลงานของผู้ถกู ประเมิน
จากการทางานโดยปกติทวั่ ไป มากกว่าที่ผ้ ปู ระเมินจะจ้ องดูผลงานของผู้ปฏิบตั ิงาน ซึง่ สิง่ นี ้เป็ นสิง่ ที่ดี เนื่องจาก
นาข้ อมูลการปฏิบตั ิงานมาจากการทางานโดยปกติจริงๆ สาเหตุทบี่ คุ คลใช้ ข้อมูลการปฏิบตั งิ านโดยปกติ มากกว่า
เพราะว่าบุคคลมีแนวโน้ มประหยัดทรัพยากรของตนเอง จากผลงานวิจยั ก็สนับสนุนว่าในระยะยาวแล้ ว ข้ อมูล
น้ อยๆ ที่เกี่ยวข้ องกับงานจะมีประโยชน์ในการประเมินผลงานมากกว่าข้ อมูลมากๆ ที่ทงเกี
ั ้ ่ยวข้ องและไม่เกี่ยวข้ อง
กับการทางาน เพราะการประเมินจะถูกเจือปนกับเรื่ องอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้ องกับการทางาน ส่งผลเป็ นอคติในการ
ประเมินผลงาน

3

อคติทางปั ญญาในการประเมินผลงาน
การรับรู้ (Perception)
การรับรู้ของบุคคลเป็ นกระบวนการให้ ความหมายแก่ข้อมูลที่ได้ รับเข้ ามา กระบวนการรับรู้ของบุคคล
จะเกิดจากกระบวนการ 3 ส่วนด้ วยกัน คือ
1) การประมวลข้ อมูลจากบนสูล่ า่ ง (Top-down processing) เป็ นกระบวนการที่บคุ คลตีความข้ อมูล
จากประสบการณ์เก่าที่บคุ คลมี เช่น ถ้ าเคยมองบุคคลว่าเป็ นคนไม่ดี แล้ วคนนันเกิ
้ ดให้ ของตนเอง จะคิดว่าเขา
อาจจะมีประโยชน์อะไรแอบแฝงได้ แม้ วา่ เขาจะตังใจมาให้
้
ด้วยความมีน ้าใจจริ งๆ
2) การประมวลข้ อมูลจากล่างสูบ่ น (Bottom-up processing) เป็ นกระบวนการที่บคุ คลนาข้ อมูลที่ได้
รับมาใช้ เลย เช่น ถ้ าข้ อมูลเด่นชัดมาก ว่าบุคคลทางานที่ตนเองได้ รับมอบหมายอยู่ แม้ วา่ ผู้ประเมินจะรับรู้วา่
ผู้ปฏิบตั ิงานดีหรื อไม่ดีอย่างไร ก็จะรับรู้วา่ ทางานที่ได้ รับมอบหมายอยู่ ไม่เอาประสบการณ์เก่ามาช่วยในการ
ตีความ
3) การจับกลุม่ เป็ นหนึง่ เดียว (Unitization) ถ้ าข้ อมูลมีลกั ษณะเป็ นกลุม่ อยูด่ ้ วยกัน บุคคลจะจับกลุม่
เป็ นสิง่ เดียวกัน เช่น ผู้ประเมินเห็นผู้ปฏิบตั ิงานหลายๆ คนทางานดี ก็จะจับกลุม่ ว่าทางานดีทงหมด
ั้
ไม่ได้ ดู
รายละเอียดปลีกย่อยว่าคนนี ้ดีหรื อไม่ดี ถ้ าไม่ได้ ใส่ใจ
จากกระบวนการทังสาม
้
ต้ องใช้ พร้ อมๆ กันในการประเมินผลงาน ถ้ าไม่มีการประเมินจากบนลงล่าง ก็
จะไม่ทราบเลยว่าการปฏิบตั งิ านประเภทใดเป็ นรูปแบบที่ดีหรื อไม่ดี แต่วา่ ถ้ าแต่ละคนมีมาตรฐานในการประเมิน
แตกต่างกันแล้ ว ก็จะทาให้ รับรู้ผลงานแตกต่างกัน ซึง่ เป็ นอคติที่เกิดจากมาตรฐานของผู้ประเมินไม่ตรงกัน การ
ประมวลข้ อมูลจากล่างสูบ่ นก็สาคัญเช่นเดียวกัน ถ้ ารายละเอียดข้ อมูลจากล่างสูบ่ นไม่ชดั เจน ทาให้ บคุ คลใช้ การ
ตีความจากบนสูล่ า่ งมาเสริ ม ทาให้ เกิดอคติได้ เช่น ถ้ าบุคคลทางานมีผลงานในระดับกลางๆ ไม่สามารถตัดสิน
ได้ วา่ ดีหรื อไม่ดี ทาให้ ผ้ ปู ระเมินใช้ การประมวลข้ อมูลจากบนลงล่าง คนที่เคยรับรู้วา่ ดี ก็จะถูกประเมินว่าดี
มากกว่าคนที่เคยรับรู้วา่ ไม่ดี ส่วนการจับกลุม่ เป็ นหนึง่ เดียว ทังเกิ
้ ดจากการประมวลหลายๆ คนจับกลุม่ เป็ นกลุม่
เดียว หรื อการประมวลหลายๆ เวลาจับกลุม่ ภายในคนๆ เดียว สิง่ เหล่านี ้ทาให้ รายละเอียดในการประเมินของ
บุคคลเสียไป สิง่ นี ้อาจส่งผลดีตอ่ การประเมินผลงาน เพราะช่วยให้ ได้ เกณฑ์ที่ตดั สินชัดเจน แต่วา่ ถ้ าเกิดใช้ ใน
วัตถุประสงค์ในการให้ ข้อมูลป้อนกลับแล้ ว จะทาให้ ไม่ได้ รายละเอียด ทาให้ ไม่สามารถให้ ข้อมูลป้อนกลับได้
อย่างจาเพาะ (Specificity) ซึง่ จะได้ ประโยชน์น้อยกว่าการให้ ข้อมูลป้อนกลับแบบจาเพาะ
ความจาปฏิบตั ิงาน (Working memory)
ความจาปฏิบตั ิงานอาจเรี ยกได้ อกี ชื่อหนึง่ ว่าความจาระยะสัน้ (Short-term memory) เป็ นส่วนที่ทา
หน้ าที่ในการประมวลข้ อมูล เปลีย่ นแปลงข้ อมูล เรี ยกดึงข้ อมูลมาจากความจาระยะยาว แต่วา่ ความจุในความจา
ปฏิบตั ิงานมีน้อยมาก เพียงแค่ 7  2 ก้ อน (Chunk) เท่านัน้ แต่สาเหตุที่ดเู หมือนว่าบุคคลประมวลข้ อมูลได้ มาก
เป็ นเพราะว่าในแต่ละก้ อน มีการเชื่อมโยงข้ อมูลมาก ทาให้ 7  2 ก้ อน ดูเหมือนเยอะกว่านัน้ แต่ถงึ แม้ วา่ จะ
เยอะก็ยงั จากัดอยูด่ ี โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้ อมูลที่ไม่ได้ เชื่อมโยง
ด้ วยเหตุนี ้ในการประเมินผลงานของบุคคล ถ้ าต้ องประเมินผลงานของบุคคลหลายๆ คนพร้ อมกัน ถ้ า
จานวนน้ อยก็จะดี ทาให้ ใช้ การประมวลข้ อมูลมาก ทาให้ มกี ารพิจารณามากขึ ้น แต่ถ้ามากจนเกินไปก็จะทาให้
เกินความจุของความจาปฏิบตั งิ านไป ทาให้ การเปรียบเทียบไม่ได้ ผลดี อาจไม่ตรงกับความเป็ นจริ ง
นอกเหนือจากนี ้ความจาในส่วนนี ้ยังได้ รับผลกระทบจากแหล่งแห่งความใส่ใจ (Attention resources)
ถ้ าบุคคลได้ แบ่งความใส่ใจให้ กบั การกระทาส่วนอื่น เช่น ทางานพร้ อมกับฟั งเพลง ทาให้ ความสามารถในการคิด
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น้ อยลง เมื่อบุคคลให้ ความใส่ใจน้ อย จะทาให้ บคุ คลใช้ ทางลัดในการประมวลข้ อมูลแทน (จะกล่าวต่อไปใน
ภายหลัง)
ความจาปฏิบตั ิงานยังมีระยะเวลาจากัด กล่าวคือ ถ้ าปล่อยทิ ้งเวลาไปเรื่ อยๆ โดยไม่มกี ารทบทวน
ข้ อมูลในความจาปฏิบตั งิ านจะค่อยๆ หายไป บางครัง้ ข้ อมูลก็ไม่สามารถเข้ าไปในความจาระยะยาวทังหมด
้
ทา
ให้ การประเมินผลงานผิดพลาดไป
สุดท้ ายความจาปฏิบตั ิงานยังมีปัญหาเรื่ องความสับสนได้ กล่าวคือ เนื่องจากการประมวลผลข้ อมูล
ของบุคคลประมวลเป็ นก้ อนๆ โดยแต่ละก้ อนมีการเชื่อมโยงภายใน แต่วา่ การเชื่อมโยงนี ้ก็เกิดจากการ
ประมวลผลแบบล่างขึ ้นบน และบนลงล่าง บางครัง้ มโนทัศน์ที่ใกล้ เคียงกันอาจทาให้ สบั สน เช่น การประเมินผล
การปฏิบตั ิงานของบุคคลภายในแผนกหลายๆ คน อาจเกิดการประมวลข้ อมูลสับสน จาผิดพลาดไป เช่น คนหนึง่
ทางานได้ ดี แต่ไปจาเป็ นอีกคนหนึง่
ความจาระยะยาว (Long-term memory)
ความจาระยะยาวเหมือนกับเป็ นหน่วยความจุหลัก เป็ นส่วนทีเ่ ก็บจาข้ อมูลทังหมด
้
ในปั จจุบนั ยังไม่
สามารถประเมินความจุของความจาระยะยาวได้ วา่ มีความจุมากน้ อยเพียงไหน แต่ถือว่าเยอะมาก สังเกตได้ จาก
คาศัพท์ในพจนานุกรม อย่างน้ อยความจาของบุคคลที่เป็ นผู้ใหญ่ก็ร้ ูจกั ความหมายอย่างคร่าวๆ ของคาศัพท์
อย่างน้ อยครึ่งหนึง่ ของพจนานุกรม ซึง่ ถือว่าเยอะมาก และยังนึกภาพของคาศัพท์เหล่านันได้
้ ด้วย
ความจุของความจาระยะยาวถือว่าสามารถจุข้อมูลได้ มากมาย แต่วา่ ความสามารถในการจุข้อมูลแต่
ละครัง้ มีจากัด ถ้ าข้ อมูลมีจานวนมาก เช่น มีบคุ คลปฏิบตั ิงานทังหมด
้
10 คนทางานพร้ อมกัน ขณะที่ตนเองต้ อง
ทางานไปด้ วย แทบจะเป็ นไปไม่ได้ เลยที่จะรู้ผลงานของทุกคนอย่างละเอียด และจดจาสิง่ เหล่านันได้
้ ในความจา
ระยะยาวได้ พร้ อมกัน
ความจาระยะยาวไม่ได้ มีการจาแบบ เข้ าแบบไหน ออกแบบนัน้ เช่น เห็นคนทางานแบบใด พอเวลานึก
ออกมาก็จะเห็นภาพคนทางานเหมือนเดิม แต่จะมีการเชื่อมโยงกับมโนทัศน์ในความจาทีม่ ีอยูเ่ ดิม ทาให้ บางครัง้
จะพบว่าเข้ ามาอย่าง แต่ออกมาอีกรูปแบบหนึง่ สิง่ เหล่านี ้จะพบมากในเรื่ องของข่าวลือ และเนื่องจาก
ประสบการณ์พื ้นหลังของบุคคลที่แตกต่างกัน ทาให้ สงิ่ ที่ออกมาของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน เพราะพื ้นหลัง หรื อ
ความจา การเชื่อมโยงของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน พื ้นหลังของบุคคลจะเรียกว่า รูปจาลองในจิตใจ (Mental
model)
รูปจาลองในจิตใจของแต่ละบุคคลมีการเปลีย่ นแปลงตลอดเวลา ผ่านกระบวนการที่เรี ยกว่าการซึมผ่าน
(Assimilation) และการแบ่งแยก (Accommodation) การซึมผ่านเป็ นการที่บคุ คลนาความรู้ที่ตนเองมีไปอธิบาย
ปรากฎการณ์ทเี่ กิดขึ ้น แล้ วเก็บจาเอาไว้ ส่วนการแบ่งแยกเป็ นการปรับเปลีย่ นรูปจาลองในจิตใจของตนเอง ให้
เป็ นไปตามปรากฎการณ์ทมี่ ี การเปลีย่ นแปลงในรูปจาลองในจิตใจของบุคคลจะเรียกว่าการเรี ยนรู้ (Learning)
จากการศึกษาวิจยั พบว่ารูปจาลองในจิตใจของบุคคลสามารถแบ่งได้ เป็ นสองรูปแบบด้ วยกันตาม
โมเดลการจาของ Squire พบว่าความจาระยะยาวสามารถแบ่งได้ ดงั ภาพที่ 2
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LTM
Declarative

Nondeclarative

Semantic

Procedural

Episodic

Priming
Conditioning
Nonassociative

ภาพที่ 2 อนุกรมวิธานในการแบ่งความจาของ Squire
1) ความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับมโนทัศน์ (Declarative knowledge) เป็ นการที่บคุ คลรู้วา่ สิง่ ใดคือ
อะไร เป็ นความจาเกี่ยวกับมโนทัศน์ แบ่งเป็ นความจาความหมายของสิง่ ต่างๆ ในโลก (Semantic memory) และ
ความจาเกี่ยวกับเหตุการณ์ภายในโลก (Episodic memory) ความจาในการประเมินผลงานส่วนใหญ่จะเป็ น
ความจาประเภทนี ้ เช่น การให้ ความหมายเกี่ยวกับผู้ที่ได้ รับการประเมินแต่ละคน ว่าคนนี ้ดี หรื อไม่ดี ทางาน
หรื อไม่ทางาน หรื อเหตุการณ์ใดมีใครทาอะไรบ้ าง มีเหตุการณ์นา่ ประทับใจของบุคคลแต่ละคนอย่างไรบ้ าง
2) ความรู้ความเข้ าใจส่วนอื่นๆ (Nondeclarative knowledge) เป็ นความรู้ความเข้ าใจที่ไม่ได้
เกี่ยวข้ องกับความหมาย เหตุการณ์ ภายในสมองจะมีพื ้นที่ที่ทางานแตกต่างกับความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับมโน
ทัศน์ แบ่งเป็ นความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับกระบวนการ (Procedural memory) เช่น วิธีการทาอาหาร ความจา
แบบเสี ้ยม (Priming) ที่บคุ คลได้ รับการกระตุ้นความจา ทาให้ มานึกในภายหลังได้ งา่ ยขึ ้น การวางเงื่อนไข
(Conditioning) เป็ นการที่บคุ คลได้ รับสิง่ เร้ าบางอย่างไปเชื่อมโยงกับอารมณ์ หรื อปฏิกิริยาตอบสนองทาง
ร่างกายบางอย่าง และความจาแบบไม่เชื่อมโยง (Nonassociative) เช่น การด้ านชา (Habituation) ที่บคุ คล
ได้ รับสิง่ เร้ าหลายๆ ครัง้ ติดต่อกัน ก็จะสนใจ และใช้ เวลาในการประมวลข้ อมูลต่อสิง่ เร้ าเหล่านันน้
้ อยลง แต่
ความจาทังหมดที
้
่ไม่เกี่ยวข้ องกับความจาแบบมโนทัศน์เกี่ยวข้ องกับการประเมินผลงานน้ อยมาก
นอกจากนี ้ยังมีคานิยามเกี่ยวกับโครงสร้ างทางปั ญญาของบุคคล เช่น คาว่าภาพในความคิด (Schema)
สิง่ นี ้ก็เหมือนกับความจาแบบมโนทัศน์ (Semantic memory) นัน่ เอง และความจาแบบบท (Script) ซึง่ สิง่ นี ้ก็
คล้ ายกับความจาแบบกระบวนการ (Procedural memory)
ความจาระยะยาวบางครัง้ จะมีการลืมได้ ซึง่ การลืมจะมากขึ ้นถ้ าทิ ้งระยะเวลาไว้ นาน แต่บางครัง้ จะ
พบว่าเรื่ องบางเรื่ องจาได้ นาน ขณะที่เรื่ องบางเรื่ องจะจาได้ ไม่นาน ปั จจัยที่ทาให้ เรื่ องต่างๆ มีแนวโน้ มที่จะลืม
แตกต่างกัน คือ
1) ความเข้ มของความจา (Strength) ว่าความรู้เหล่านันได้
้ พบเจอมากน้ อยขนาดไหน และถูกเรี ยก
กลับใช้ ในความจาปฏิบตั งิ านบ่อยแค่ไหน รวมถึงได้ รับการเรี ยกกลับคืนมาล่าสุดเมื่อไร ถ้ าผู้ปฏิบตั งิ านทางานดี
สม่าเสมอ จะทาให้ ผ้ ปู ระเมินจาได้ มากกว่าผู้ปฏิบตั ิงานที่ทางานดีตอนแรก และทางานระดับปานกลางในช่วง
หลังๆ หรื อถ้ าผู้ประเมินพิจารณาผลงานของผู้ปฏิบตั ิงานบ่อยๆ จะช่วยให้ ความจาของผู้ปฏิบตั ิงานอยูไ่ ด้ นาน
และถูกต้ องมากยิง่ ขึ ้น ไม่ได้ รับอคติจากผลต้ น (Primacy effect) หรื อผลปลาย (Recency effect) มากนัก
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2) ความเชื่อมโยง (Association) ความรู้ตา่ งๆ ได้ รับการเชื่อมโยงกับความรู้สว่ นอื่นๆ มากน้ อย
เพียงใด เช่น ความจาในเหตุการณ์ดีๆ ของผู้ปฏิบตั ิงานที่มองว่าดี จะมีแนวโน้ มที่จะจาได้ ดี เพราะได้ รับการ
เชื่อมโยงกันระหว่างข้ อมูล แต่ผลงานที่ไม่ดีของผู้ปฏิบตั ิงานที่มองว่าดี จะไม่ได้ รับการเชื่อมโยงมากเท่าชิ น้ แรก
ทาให้ จาได้ น้อยกว่า
3) ความสามารถในการสับสน (Confusability) ถ้ าข้ อมูลสับสนได้ น้อย จะทาให้ จาได้ มากกว่า ดีกว่า
แม่นยากว่า ข้ อมูลที่สบั สนได้ ง่าย เช่น ชื่อผู้ปฏิบตั ิงานคล้ ายๆ กัน หรื อการเรี ยกคนเป็ นตัวเลข เช่น คนที่ 1 คนที่ 2
ทาให้ สบั สนได้ ง่าย ทาให้ การรับรู้ความสามารถในการจางานชิ ้นนี ้ต่า ทาให้ ไม่มนั่ ใจความสามารถในการจดจา
และประเมินผลงานของตนเอง
4) ความจาเด่นชัด (Flashbulb) ถ้ าสิง่ ใดที่ประทับใจ จะทาให้ จดจาได้ ง่าย เช่น เหตุการณ์นา่
ประทับใจ บุคคลที่ประทับใจ ทาเหตุการณ์ที่นา่ ประทับใจ สิง่ เหล่านี ้จะทาให้ จดจาไปได้ นาน แล้ วส่งผลกระทบ
ต่อการประเมินผลปฏิบตั ิงาน ทาให้ อาจมีความแตกต่างระหว่างคนที่ทาดีเสมอต้ นเสมอปลาย กับคนที่ทาดีเป็ น
บางครัง้ แต่สว่ นใหญ่เป็ นเหตุการณ์ที่นา่ ประทับใจ
ด้ วยเหตุผลที่วา่ ความจาระยะยาวของบุคคลมีการเปลีย่ นแปลงตลอดเวลา และความจาระยะยาวอาจ
เสือ่ มถอย ข้ อมูลบางส่วนอาจถูกลืมหรื อบิดเบือนไปได้ ความรู้ตรงจุดนี ้อาจมาใช้ พิจารณาในการออกแบบการ
ประเมินผลงานของบุคคล Murphy, Balzer, Lockhart & Eisenman (1985) ได้ ทดลองผู้ประเมินประเมินผลงาน
ที่ผา่ นมา เปรี ยบเทียบกับปั จจุบนั ถ้ าทิ ้งระยะเวลาระหว่างปั จจุบนั (Current performance) และการประเมินครัง้
ที่แล้ ว (Previous performance) นาน จะทาให้ การแบ่งแยกระหว่างผลงานปั จจุบนั และผลงานในอดีตมีน้อย
(Accommodation effect) แต่ถ้าทิ ้งระยะเวลาระหว่างการประเมินผลงานในอดีตและการประเมินผลงาน
ปั จจุบนั น้ อย จะทาให้ ผลการแบ่งแยกมีสงู แยกแยะได้ วา่ ในอดีตเป็ นอย่างไร อนาคตเป็ นอย่างไร และหลังจากที่
ประเมินผลงานในปั จจุบนั แล้ ว ถ้ าทิ ้งระยะเวลาไว้ สกั พักแล้ วให้ ผ้ ปู ระเมินผลงานอีกครัง้ (Subsequent
performance) แล้ วให้ กลับไปนึกผลงานในปั จจุบนั พบว่าถ้ าทิ ้งระยะเวลาไว้ นานจะเกิดผลการซึมซับ
(Assimilation effect) มาก คือเอาผลงานภายหลังไปซึมซับผลงานตอนแรก แต่ถ้าทิ ้งระยะเวลาไม่นานนักก็จะ
เกิดผลซึมซับน้ อย จากสิง่ เหล่านี ้ทาให้ การประเมินผลงานบ่อยๆ น่าจะส่งผลที่ดี
การเลือกตอบสนอง (Response selection)
เมื่อผู้ประเมินได้ รับรู้ผลงานของผู้ปฏิบตั ิงานแล้ ว ไม่จาเป็ นว่าการประเมินผลงานจะต้ องเกิดจากผลงาน
ของผู้ปฏิบตั ิงานเพียงอย่างเดียว ยังมีแรงจูงใจของผู้ประเมิน (Rater motivation) อื่นอีกที่สง่ ผลต่อการเลือก
ตอบสนอง หรื อเลือกประเมินลงในแบบประเมินผลงาน
1) สาเหตุของการประเมิน จุดประสงค์ในการประเมินรูปแบบต่างๆ ส่งผลต่อวิธีการประเมินแตกต่าง
กันของผู้ประเมิน ถ้ าเน้ นให้ เป็ นการให้ ข้อมูลป้อนกลับ อาจทาให้ การประเมินตรงไปตรงมา มากกว่าการประเมิน
เพื่อเลือ่ นขัน้ หรื อไล่ออก
2) การคาดการณ์ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ ้นแก่ผ้ ปู ฏิบตั ิงานถ้ าประเมินได้ ถกู ต้ อง เช่น ถ้ าประเมินได้
ถูกต้ องแล้ วจะทาให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิงานถูกไล่ออก หรื อลดเงินเดือน ประกอบกับที่ตนเองไม่ชอบผู้ปฏิบตั ิงานคนนี ้อยูแ่ ล้ ว
อาจทาให้ ประเมินให้ ไม่ดี แม้ วา่ ผลงานของผู้ปฏิบตั ิงานคนนันจะดี
้ ก็ตาม
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3) การคาดการณ์ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ ้นแก่ผ้ อู ื่นถ้ าประเมินได้ ถกู ต้ อง เช่น ถ้ าประเมินได้ ถกู ต้ อง
แล้ วจะทาให้ คนทีต่ วั เองชอบพอถูกไล่ออก ทาให้ อาจจะประเมินตา่ เอาไว้ เพื่อให้ ไม่แตกต่างจากคนที่ตวั เองชอบ
พอมากนัก
4) การคาดการณ์ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ ้นแก่ตนเองถ้ าประเมินได้ ถกู ต้ อง เช่น ถ้ าตนเองประเมินได้
ถูกต้ องแล้ วจะได้ รับการยอมรับจากผู้มีอานาจ หรื อถ้ าตนเองประเมินได้ ถกู ต้ องจะถูกผู้ปฏิบตั ิงานเรียกร้ อง
หรื อไม่ชอบหน้ า หรื อถ้ าต้ องการให้ ผ้ อู ื่นยอมรับ ตนเองอาจจะประเมินดีๆ ให้ กบั ผู้อื่น หรื อรักษาค่านิยม สัจจะที่
ตนเองยึดถือเอาไว้ เป็ นต้ น
5) การคาดการณ์ผลกระทบที่เกิดขึ ้นภายในฝ่ ายหรื อองค์กรถ้ าประเมินได้ ถกู ต้ อง เช่น ถ้ าลูกน้ องของ
ตนเองได้ รับการประเมินผลงานไม่ดี จะทาให้ ผ้ บู ริ หารมามองดูวา่ ทาไมฝ่ ายนี ้ทางานได้ ไม่ดี เป็ นต้ น
อย่างไรก็ตาม แรงจูงใจของผู้ประเมินแต่ละคนย่อมแตกต่างกัน แรงจูงใจของบุคคลสามารถอธิบายได้
หลายๆ ทฤษฎี ไม่วา่ จะเป็ น ทฤษฎีความต้ องการ (Needs theory) ทฤษฎีความเท่าเทียม (Equity theory)
ทฤษฎีแรงเสริ ม (Reinforcement theory) หรื อทฤษฎีความคาดหวัง (Expectancy theory) และแรงจูงใจต่างๆ
ย่อมส่งผลทาให้ ตดั สินใจแตกต่างกัน เช่น ให้ คะแนนสูง ปานกลาง หรื อต่า ทฤษฎีในการอธิบายวิธีการตัดสินใจ
แบ่งออกเป็ น 2 รูปแบบ คือ ทฤษฎีหาหลักการ (Normative theory) และทฤษฎีบรรยายการตัดสินใจ
(Descriptive theory)
1) ทฤษฎีหาหลักการ (Normative decision theory) เป็ นทฤษฎีทหี่ าความเป็ นไปได้ ทงหมด
ั้
คิดตาม
หลักเหตุผล แล้ วคิดตามหลักคณิตศาสตร์ วา่ บุคคลจะเลือกตัดสินใจอะไร ทฤษฎีที่จะยกมาอธิบายใน ณ ที่นี ้คือ
ทฤษฎีอรรถประโยชน์แบบพหุ (Multiple utility theory)
ทฤษฎีอรรถประโยชน์แบบพหุเป็ นการนาความเป็ นไปได้ ในการเลือกตัดสินใจทังหมดขึ
้
้นตัง้ แล้ วดูวา่
ทางเลือกไหนที่มีอรรถประโยชน์สงู สุด บุคคลก็จะเลือกทางตัดสินใจนัน้ อรรถประโยชน์จะคานวณจากผลรวม
ของผลคูณระหว่างความเป็ นไปได้ ของผลลัพธ์ที่อาจจะเกิดขึ ้นจากการเลือกทางเลือกนัน้ ตามการรับรู้และความ
น่าปรารถนาของทางเลือกเหล่านันตามการรั
้
บรู้ของบุคคล จะเป็ นดังสมการ
n

U (v)   p(i )v(i)
i 1

U(v) คือ ค่าอรรถประโยชน์ของทางเลือกที่ v
i
คือ ผลลัพธ์ที่อาจจะเกิดขึ ้นทังหมดถ้
้
าเลือกทางเลือกที่ v
p(i)
คือ ความเป็ นไปได้ ของผลลัพธ์ทอี่ าจจะเกิดขึ ้นนันตามการรั
้
บรู้ หลักจากเลือกทางเลือกที่ v
v(i)
คือ ความน่าปรารถนาของผลลัพธ์ i นัน้
ตัวอย่างเช่น
การเลือกตัดสินใจทังหมด
้
3 รูปแบบด้ วยกัน คือ ประเมินผลงานสูง ปานกลาง และต่า โดยคานวณ
ผลลัพธ์ที่อาจจะเกิดขึ ้น 4 อย่างด้ วยกัน คือ 1) การดารงความถูกต้ องของตนเอง 2) ตนเองโดนลูกน้ องต่อว่า 3)
ลูกน้ องโดนลดเงินเดือน และ 4) ตนเองไม่ปลอดภัย มีอนั ตราย ได้ รับการประเมินความน่าปรารถนาของผลลัพธ์
(คะแนนตังแต่
้ -10 ถึง 10 คะแนน) เป็ น 9, -3, -7 และ -5 ตามลาดับ ความน่าจะเป็ นของผลลัพธ์ตา่ งๆ ตามการ
รับรู้ หลังจากเลือกทางตัดสินใจทัง้ 3 รูปแบบเป็ นดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1

แสดงตัวอย่างทฤษฎีอรรถประโยชน์แบบพหุ
ผลลัพธ์
1
2
ความน่าปรารถนา
9
-3
รูปแบบการตัดสินใจ
ประเมินสูง
1
0
ประเมินปานกลาง
5
7
ประเมินต่า
10
10

3
-7

4
-5

อรรถประโยชน์

0
0
6

0
2
4

9
14
-2

จากตารางพบว่าอรรถประโยชน์ของการประเมินปานกลางมีอรรถประโยชน์สงู ที่สดุ ดังนันตามทฤษฎี
้
ผ้ ู
ประเมินจะเลือกการประเมินปานกลางตามทฤษฎีนี ้ อย่างไรก็ตามทฤษฎีนี ้ไม่สามารถที่จะพิสจู น์ยนื ยันและ
พิสจู น์เท็จได้ เนื่องจากเป็ นไปไม่ได้ ที่จะหาผลลัพธ์ทงหมด
ั้
รูปแบบการตัดสินใจทังหมด
้
ซึง่ เป็ นไปไม่ได้ เพราะว่า
ความจาปฏิบตั ิการของบุคคลมีความสามารถในการประมวลข้ อมูลจากัด นอกจากนี ้ยังใช้ เวลา และใช้ ความ
พยายามมาก
2) ทฤษฎีบรรยายการตัดสินใจ (Descriptive decision theory) เป็ นทฤษฎีที่พยายามบรรยาย
ปรากฎการณ์ทเี่ กิดขึ ้นในการตัดสินใจของมนุษย์ แต่ก็ไม่ใช่ทฤษฎีโดยทัว่ ไปที่สามารถอธิบายสถานการณ์การ
ตัดสินใจทังหมด
้
Tversky & Kahneman (1974) ได้ ศกึ ษาวิจยั ว่าคนมีการตัดสินใจแบบใด พบว่าบุคคลจะใช้ ทางลัด
(Heuristic) ในการตัดสินใจ เนื่องจากบุคคลมีความจุในความจาปฏิบตั ิงานจากัด ทาให้ ไม่สามารถคิดได้ ทกุ แง่
ทุกมุม ใช้ เหตุผลได้ ทงหมด
ั้
บุคคลจึงใช้ วิธีทงี่ ่ายกว่า ประหยัดเนื ้อที่ทางปั ญญามากกว่า ในงานวิจยั นี ้ได้ แบ่งทาง
ลัดออกเป็ น 3 ประเภท คือ
(1) ทางลัดแบบพบบ่อย (Availability heuristic) เป็ นทางลัดที่บคุ คลจะตัดสินใจผ่านความง่ายของ
ข้ อมูลในการถูกเรี ยกขึ ้นมา ข้ อมูลที่เรี ยกขึ ้นมาง่ายๆ จะเป็ นข้ อมูลที่พบเจอบ่อยๆ ข้ อมูลที่มีความประทับใจ
ข้ อมูลที่อยูล่ า่ สุด บุคคลจะตีความว่าเหตุการณ์จากข้ อมูลที่เรี ยกขึ ้นมาได้ งา่ ยนี ้จะเกิดขึ ้นบ่อย ยกตัวอย่างเช่น ถ้ า
ผู้ประเมินเห็นผู้ปฏิบตั ิงานทางานอย่างขันแข็งบ่อยๆ จะบอกว่าคนนี ้ทางานขยัน ทังที
้ ่จริงๆ แล้ วลับหลังเขา
อาจจะไม่ทางานเลยก็ได้ หรื อถ้ าก่อนประเมินผู้ปฏิบตั ิงานได้ ทางานดี ขยันขันแข็ง ผู้ประเมินก็จะนึกเหตุการณ์
หลังสุดได้ แล้ วจะประเมินให้ วา่ ดีมากกว่าไม่พบเหตุการณ์ดๆี ก่อนประเมิน อคติสว่ นนี ้จะเรียกว่าผลหลัง
(Recency effect) หรื อว่าตอนพบเจอครัง้ แรกผู้ปฏิบตั ิงานทางานได้ ดี ขยันขันแข็ง จนทาให้ ผ้ ปู ระเมินจาได้
จนกระทัง่ ถึงเวลาประเมินผลงาน อคติสว่ นนี ้จะเรี ยกว่าผลต้ น (Primacy effect)
(2) ทางลัดแบบตัวแทน (Representative heuristic) เป็ นทางลัดทีบ่ คุ คลจะตัดสินเหตุการณ์ที่ไม่แน่ใจ
ด้ วยสิง่ ต่างๆ ที่คล้ ายๆ กัน หรื อสามารถนามาแทนกันได้ ในมโนทัศน์ที่ใหญ่กว่า หรื อจากจุดเด่นในมโนทัศน์
ดังกล่าว ยกตัวอย่างเช่น เมื่อผู้ประเมินไม่แน่ใจว่าผู้ปฏิบตั ิงานคนหนึง่ ทางานได้ ดีหรื อไม่ดี แต่วา่ ปกติแล้ วจาได้
ว่านิสยั เขาไม่ดี ก็นาจุดเด่นในตรงนี ้มาแผ่ขยายที่ผลงาน ทาให้ ประเมินผลงานว่าไม่ดี ทังที
้ ่จริงๆ แล้ วอาจทางาน
ได้ ดีก็ได้ อคติสว่ นนี ้เรี ยกว่าผลตามกัน (Halo effect) หรื อเมื่อผู้ประเมินไม่แน่ใจผู้ปฏิบตั ิงานอีกท่านหนึง่ ว่า
ทางานดีหรื อไม่ดี แต่พบว่าผู้ปฏิบตั ิงานคนนี ้มีนิสยั คล้ ายกับผู้ปฏิบตั ิงานอีกคนหนึง่ ซึง่ ทางานไม่ดแี ล้ วลาออกไป
แล้ ว ผู้ประเมินจะประเมินว่าไม่ดี ทังที
้ ่อาจจะไม่เหมือนคนเดิม หรื ออีกตัวอย่างหนึง่ ถ้ าผู้ปฏิบตั ิงานเป็ นคนที่จบ
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จากมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียง ก็จะแผ่ขยายชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยมาที่ผลงานของผู้ปฏิบตั ิงาน ผลรูปแบบนี ้อาจ
เรี ยกว่าผลจากภาพในความคิด (Stereotype)
(3) การทอดสมอแล้ วปรับแต่ง (Anchoring and adjusting) เป็ นกระบวนการที่บคุ คลมีความเชื่อ หรื อ
ความคิดแบบใดแบบหนึง่ แล้ ว พอเวลาตัดสินใจจะเลือกที่จะปรับแต่งจากความเชื่อหรื อความคิดเดิม บางครัง้ จะ
เลือกข้ อมูลที่ตรงกับความคิดหรือความเชื่อเดิมของตนเองมากกว่า ปรากฎการณ์นี ้จะเรียกว่า อคติในการยืนยัน
(Confirmation bias) เช่น ผู้ประเมินจะรับข้ อมูลเกี่ยวกับผู้ปฏิบตั ิงานเพียงแค่ทตี่ รงกับข้ อมูลในความคิดของตน
ถ้ ามองว่าเป็ นคนดี ก็จะรับแต่ข้อมูลส่วนดีๆ ของผู้ปฏิบตั ิงานมา การทอดสมอแล้ วปรับแต่งจะเรี ยกอีกอย่างว่าผล
การซึมซับ (Assimilation effect) อย่างที่กล่าวไปข้ างต้ น หรื ออาจจะเกิดผลต่างได้ (Contrast effect) ได้
กล่าวคือ ถ้ าบุคคลทอดสมอไปทีจ่ ดุ ใดแล้ ว คนจะประเมินตามสมอที่ตนเองได้ ตงเอาไว้
ั้
เช่น ถ้ าเห็นคนทัว่ ไป
ทางานดี แต่ผ้ ปู ฏิบตั ิงานคนหนึง่ ทางานได้ ปานกลาง ก็จะมองว่าไม่ดี เพราะเป็ นการเทียบกับสมอที่ตนเองได้ ตงั ้
เอาไว้ แต่ถ้าเห็นคนทัว่ ไปทางานไม่ดี แต่มีผ้ ปู ฏิบตั ิคนหนึง่ ทางานได้ ปานกลาง ก็จะมองว่าดี
ปรากฎการณ์ในการตัดสินใจไม่ได้ มีเพียงแค่ 3 ส่วนนี ้เท่านัน้ อาจจะเกิดปรากฎการณ์อื่นๆ ที่ล้วนเกิด
จากข้ อจากัดทางปั ญญาทังสิ
้ ้น เช่น อุโมงค์ทางความคิด (Cognitive tunneling) เป็ นปรากฎการณ์ที่คิดเรื่ องใด
เรื่ องหนึง่ แล้ ว ยากที่จะออกจากกรอบแห่งความคิดนัน้ กรอบข้ อจากัดอาจจะเป็ นการคิดด้ านต่างๆ ของผลงานไม่
ครบถ้ วน การคิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นในผู้ปฏิบตั ิงานคนหนึง่ ไม่ครบถ้ วน หรื อคิดถึงผลที่ตามมาจากการประเมินผล
งานแบบใดแบบหนึง่ ไม่ครบถ้ วน
งานวิจยั ของ Canan Sumer & Knight (1996) เปรี ยบเทียบของการทอดสมอแล้ วปรับแต่งในการ
ประเมินผลงานว่าเหตุการณ์รูปแบบใดมีแนวโน้ มจะใช้ ผลต่าง (Contrast effect) และเหตุการณ์ใดที่จะใช้ ผลซึม
ซับ งานวิจยั ให้ ผ้ รู ่วมการทดลองอ่านรายงาน 2 ฉบับ แบ่งเป็ นการทดลอง 4 กลุม่ คือ กลุม่ แรกให้ อา่ นผลงานที่ดี
แล้ วประเมิน จากนันให้
้ อา่ นผลงานปานกลางแล้ วประเมิน กลุม่ ทีส่ องให้ อา่ นผลงานที่ดีแต่ไม่ประเมิน แล้ วอ่าน
ผลงานปานกลางแล้ วประเมิน กลุม่ ที่ 3 ให้ อา่ นผลงานที่ไม่ดีแล้ วประเมินจากนันให้
้ อา่ นผลงานปานกลางแล้ ว
ประเมิน ส่วนกลุม่ ที่ 4 ให้ อา่ นผลงานที่ไม่ดีแต่ไม่ประเมิน จากนันให้
้ อา่ นผลงานปานกลางแล้ วประเมิน ผลการ
ทดลองพบว่าการประเมินในกลุม่ ที่ 2 มากกว่ากลุม่ ที่ 4 แสดงให้ เห็นว่ามีผลของการซึมซับจากการอ่านงานครัง้
แรกอยู่ และพบว่ากลุม่ ที่ 1 น้ อยกว่ากลุม่ ที่ 3 แสดงให้ เห็นว่าเกิดผลต่างขึ ้น ถ้ าผู้ประเมินได้ ประเมินการดูผลงาน
ครัง้ แรก จะทาให้ นาคะแนนครัง้ ทีแ่ ล้ วมาเปรี ยบเทียบกับปั จจุบนั เกิดผลต่าง การทอดสมอในกลุม่ ที่ 2 และกลุม่ ที่
4 ทอดสมอที่ผลงาน ส่วนกลุม่ ที่ 1 และกลุม่ ที่ 3 ทอดสมอที่คะแนนประเมินด้ วย
อภิปัญญา (Metacognition)
อภิปัญญา (Metacognition) คือความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับความรู้ ความเข้ าใจในโลกนี ้ของตนเอง ใน
การประเมินผลงาน จะเป็ นการรับรู้ตนเองของผู้ประเมิน ว่าเข้ าใจผู้ปฏิบตั ิงานได้ ดีมากน้ อยแค่ไหน ผู้ประเมินที่
คิดว่าความรู้ของตนเองมีน้อยจะมีแนวโน้ มที่จะค้ นหาแหล่งความรู้เพิ่มเติม ถ้ าผู้ประเมินคิดว่าตนเองมีความรู้
ความเข้ าใจดี ก็จะมัน่ ใจในการประเมินสูง
อย่างไรก็ตาม อภิปัญญาอาจจะตรงกับโครงสร้ างทางจิตวิทยาอีกตัวหนึง่ คือ การรับรู้ความสามารถ
ของตนเอง (Self-efficacy) ซึง่ Bandura ได้ เสนอเอาไว้ เมื่อโยงมโนทัศน์ทางด้ านอภิปัญญา ทฤษฎีเกี่ยวกับการ
รับรู้ความสามารถตนเอง และทฤษฎีความคาดหวังในการอธิบายแรงจูงใจของมนุษย์แล้ ว จะพบว่าบุคคลจะ
ค้ นหาข้ อมูลเพิม่ เติมขึ ้นอยูก่ บั 2 ปั จจัยด้ วยกัน คือ
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1) อภิปัญญา หรื อการรับรู้ความสามารถของตนเอง ถ้ าคิดว่าตนเองมีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับผู้
ประเมินไม่ดี ก็จะค้ นหาข้ อมูลเพิม่ เติม แต่วา่ ถ้ าคิดว่าตนเองมีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับผู้ประเมินดี ก็จะไม่
ค้ นหาข้ อมูลเพิม่ เติม
2) ผลรวมของผลคูณระหว่างโอกาสที่จะเกิดผลลัพธ์ (Performance-to-outcome expectancy) และ
คุณค่าของผลลัพธ์ (Valence of information) ถ้ าผลลัพธ์มีคณ
ุ ค่าน้ อย แต่โอกาสที่จะได้ น้อยก็จะไม่ทา แต่ถ้า
โอกาสมาก คุณค่ามาก ก็จะทา
ถ้ ามีอภิปัญญามาก ก็จะไม่เลือกใช้ ความพยายามในการหาข้ อมูลเพิ่มเติมเลย แต่ถ้าคิดว่าตนเองมีอภิ
ปั ญญาน้ อย ก็จะหาหนทางที่ทาให้ ผลรวมของผลคูณระหว่างโอกาสที่จะเกิดผลลัพธ์และคุณค่าของผลลัพธ์เกิด
มากที่สดุ เปรียบเทียบกับการลงทุนลงแรงของตนเอง ถ้ าไม่มจี ดุ ใดที่ค้ มุ ค่าเลย ก็จะไม่แสวงหาข้ อมูลเพิ่มเติม
ทฤษฎีบุคลิกภาพโดยนัย (Implicit personality theory)
แต่ละบุคคลจะมีทฤษฎีบคุ ลิกภาพตามความคิดของตน ว่าทาไมแต่ละบุคคลถึงมีพฤติกรรมที่แสดง
ออกมาแตกต่างกัน ซึง่ ทฤษฎีบคุ ลิกภาพตามความคิดของตนนันจะเรี
้
ยกว่าทฤษฎีบคุ ลิกภาพโดยนัย (Implicit
personality theory) คล้ ายๆ กับการอนุมานสาเหตุ (Attribution) สาเหตุที่เรียกว่าโดยนัย เพราะว่าแต่ละบุคคล
ไม่สามารถอธิบายออกมาเป็ นทฤษฎีหรื อจัดเรียบเรี ยงระเบียบของความคิดได้ ชดั เจนเหมือนกับทฤษฎีทาง
บุคลิกภาพโดยทัว่ ไป ทฤษฎีภายในความคิดของแต่ละบุคคลนี ้ส่งผลต่อการประเมินผลงานอย่างมาก เพราะการ
ประเมินผลงานอาจจะไม่ได้ มองที่ตวั พฤติกรรมการปฏิบตั ิงานเพียงอย่างเดียว แต่ดถู ึงสาเหตุแห่งพฤติกรรม
เหล่านันด้
้ วย เช่น ถ้ าคิดว่าพฤติกรรมเหล่านี ้เกิดจากนิสยั ของผู้ปฏิบตั ิงาน การทาดีได้ แค่นี ้ก็ดีสาหรับผู้ปฏิบตั ิงาน
คนนี ้แล้ ว อาจจะให้ คะแนนสูง ถ้ าคิดว่าที่ผลงานออกมาแบบนี ้เนือ่ งจากสิง่ แวดล้ อมไม่ดี ผู้ปฏิบตั ิงานดีอยูแ่ ล้ วก็
จะให้ คะแนนสูงเช่นกัน
Heslin, Latham, & VandeWalle (2005) ได้ ทดสอบทฤษฎีบคุ ลิกภาพโดยนัย โดยได้ เลือกเฉพาะ
ทฤษฎีของแต่ละบุคคลที่วา่ บุคคลเปลีย่ นแปลงได้ (Incremental implicit theory) หรื อเปลีย่ นแปลงไม่ได้ (Entity
implicit theory) ผู้ประเมินที่เชือว่าบุคคลเปลีย่ นแปลงได้ ก็จะรับรู้ถึงผลงานทังที
้ ่ดีและไม่ดีของผู้ปฏิบตั ิงาน
มากกว่า และถ้ าให้ ผ้ ปู ระเมินได้ รับการฝึ กให้ เชื่อว่าบุคคลเปลีย่ นแปลงได้ ก็จะส่งผลให้ ผ้ ปู ระเมินรับรู้ถึง การ
พัฒนาของบุคคลมากยิง่ ขึ ้น สิง่ เหล่านี ้ก็ตรงกับแนวคิดเรื่ องอคติการยืนยัน เพราะสิง่ ใดที่บคุ คลมีข้อมูลในปั ญญา
ของตนเองแล้ ว ก็จะหาสิง่ ที่มายืนยันความคิดของตนเองให้ สอดคล้ องกับโลกแห่งความเป็ นจริ ง (Cognitive
consistency)
ทฤษฎีบคุ ลิกภาพโดยนัยจะส่งผลต่อการประเมินลักษณะภายในตัวบุคคล (Trait evaluation) มากกว่า
พฤติกรรมของบุคคล เพราะว่าพฤติกรรมมีลกั ษณะเป็ นอัตนัยมากกว่า และความเป็ นจริ งแล้ วทฤษฎีบคุ ลิกภาพ
โดยนัยก็คือพื ้นหลังทางความคิด หรื อแบบจาลองทางความคิด (Mental model) ของแต่ละบุคคลนัน่ เอง
เพียงแต่เป็ นในเรื่ องทีเ่ กี่ยวกับบุคลิกภาพหรื อพฤติกรรมของแต่ละบุคคล
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ผลของอารมณ์ ต่ออคติทางปั ญญา
ผลของอารมณ์ก็เกี่ยวข้ องกับปั ญญาของมนุษย์เช่นเดียวกัน พบว่าอารมณ์ก็ถือเป็ นข้ อมูลหนึง่ ในการ
ประมวลผลทางปั ญญา การที่อารมณ์มาเกี่ยวข้ องกับการประมวลข้ อมูลทางปั ญญานี ้จะเรี ยกว่าการเจือปนทาง
ปั ญญา (Mental contamination) เนื่องจากอารมณ์ก็เป็ นข้ อมูลหนึง่ ดังนันอารมณ์
้
ก็สง่ ผลเชื่อมโยงกับข้ อมูล
อื่นๆ ด้ วย ด้ วยเหตุนี ้ถ้ าจาเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึง่ ตอนอารมณ์ดี ก็จะเรียกนึกขึ ้นมาได้ ตอนอารมณ์ดี แต่ถ้า
จาเหตุการณ์ใดตอนอารมณ์ไม่ดี ก็จะเรียกนึกขึ ้นมาได้ ตอนอารมณ์ไม่ดี ปรากฎการณ์นี ้จะเรียกว่าผลการ
สอดคล้ องทางอารมณ์ (Mood congruence effect) ด้ วยเหตุนี ้เอง อารมณ์ขณะประเมินผลงานก็เกี่ยวข้ องกับ
คะแนนที่ประเมินเหมือนกัน ถ้ าอารมณ์ไม่ดี ก็จะทาให้ เหตุการณ์ทเี่ กี่ยวข้ องกับอารมณ์ที่ไม่ดีถกู ระลึกออกมาได้
ง่าย ส่วนเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้ องกับอารมณ์ที่ดจี ะถูกระลึกออกมาได้ ยากกว่า ส่งผลให้ คะแนนการประเมินตา่ เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับขณะที่ประเมินแล้ วมีอารมณ์ทดี่ ี
การนาความรู้เรื่องอคติทางปั ญญาไปประยุกต์ ใช้ กับสถานการณ์ จริง
จากทีก่ ล่าวมาในข้ างต้ นจะพบว่ามีอคติทางปั ญญามากมายที่จะส่งผลต่อการประเมินในครัง้ หนึง่ สิง่
แรกที่สง่ ผลคือการใส่ใจ เหตุการณ์ที่ใส่ใจก็จะเก็บจาได้ งา่ ยกว่า แต่วา่ ถ้ าใส่ใจมากเกินไปก็จะทาให้ ข้อมูลที่ไม่
เกี่ยวข้ องเข้ ามา วิธีการปฏิบตั ิที่งา่ ยที่สดุ คือ การใส่ใจเฉพาะสิง่ ที่สาคัญ เกี่ยวข้ องกับงาน เช่น เวลาผู้ปฏิบตั ิงาน
เสนอผลงาน หรื อทางานส่งมา ให้ ตรวจดูให้ ดี และก่อนการประเมินควรมีการพูดคุยกันถึงหลักในการประเมิน ว่า
จะประเมินในเรื่ องใดบ้ าง ผู้ประเมินทุกคนจะได้ มีพื ้นฐานทางความคิดเหมือนกัน ทาให้ เลือกใส่ใจในสิง่ ๆ
เดียวกัน ส่วนในเรื่ องของการรับรู้ ก็จะสามารถลดอคติสว่ นนี ้ได้ ด้วยการพูดคุยถึงหลักการประเมินก่อน และทาให้
วิธีการประเมินเป็ นอัตนัยมากที่สดุ อย่างไรก็ตามการทาให้ เป็ นอัตนัยก็อาจจะทาให้ การประเมินไม่ครอบคลุมผล
การปฏิบตั ิงานทังหมด
้
ดังนันควรจั
้
ดให้ สมดุลกันระหว่างความเป็ นอัตนัยและความครอบคลุมของผลการ
ปฏิบตั ิงาน
เรื่ องของความจาเนื่องจากบุคคลมีความจุจากัด ดังนันการให้
้
ประเมินหลายๆ ประเด็น หรื อหลายๆ คน
พร้ อมๆ กันจะส่งผลให้ คณ
ุ ภาพในการประเมินลดลง คุณค่าของการประเมินไม่สงู ขึ ้นมากนัก ทาให้ ไม่ค้ มุ ค่า ถ้ า
จะให้ ดีที่สดุ คือควรจะประเมินเฉพาะบุคคลที่ค้ นุ เคยกัน ทางานร่วมกันอยูแ่ ล้ ว อาทิเช่น คนในแผนกเดียวกัน ที่
ต้ องทางานร่วมกันทุกวัน การประเมินผลงานจะได้ ผลที่ตรง ถ้ าการประเมินผลงานเกิดจากความต้ องการทีจ่ ะ
ประเมินผลงานให้ ถกู ต้ องของผู้ประเมินเท่านัน้ ไม่มีแรงจูงใจอื่นๆ มาเกี่ยวข้ อง ส่วนความจาระยะยาว เป็ นไป
ไม่ได้ เลยที่บคุ คลจะจาเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นทังหมดของผู
้
้ ปฏิบตั ิงานแต่ละคนได้ การใช้ เครื่ องช่วยจา อย่างเช่น การ
จดบันทึกไว้ จะช่วยได้ แล้ วพอเวลาประเมินผลงานค่อยนาสิง่ เหล่านี ้มาใช้ นอกเหนือจากนี ้ระยะห่างระหว่างการ
ประเมินผลงานแต่ละครัง้ เกี่ยวข้ องกับความจาระยะยาวอย่างมาก ถ้ าทิ ้งนานเกินไป จะทาให้ ประเมินเฉพาะ
ข้ อมูลที่จาได้ คือ ในช่วงก่อนที่ประเมินผลงานเท่านัน้ ถ้ าช่วงหลายเดือนก่อนหน้ านันจะจ
้ าไม่ได้ ทาให้ ไม่มีความ
ตรงในการประเมินผลงาน
ส่วนการเลือกตัดสินใจจะเห็นว่าไม่ใช่มีเพียงประเด็นเรื่ องการประเมินผลงานอย่างเดียวในขณะที่
พิจารณาผลงาน ยังมีแรงจูงใจอืน่ ๆ ที่สง่ ผลด้ วย การประยุกต์ใช้ แล้ วแต่วตั ถุประสงค์ ถ้ าเพื่อการให้ ข้อมูล
ป้อนกลับ อาจจะทาแบบตรงไปตรงมาได้ และอาจมีการปิ ดชื่อไม่บอกชื่อผู้ประเมินเพื่อให้ การให้ ข้อมูลป้อนกลับ
ตรงไปตรงมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประเมินจากผู้ใต้ บงั คับบัญชาไปยังผู้ที่อยูส่ งู กว่า แต่ถ้าเพื่อการตัดสินใจ
ทางการจัดการบางสิง่ บางอย่าง จะต้ องกระจายความรับผิดชอบไม่ให้ ระบุผ้ ปู ระเมินได้ เพื่อให้ ผ้ ปู ระเมินไม่กลัว
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ถึงผลกระทบที่เกิดขึ ้นกับตนเอง แต่ถ้าเกิดมีการประเมินเป็ นทีมได้ ก็จะดีขึ ้น แต่ต้องระวังการสมรู้ร่วมคิดกันใน
การให้ คะแนนสูงด้ วย
ส่วนประเด็นเรื่ องทางลัดในการตัดสินใจ เป็ นเรื่ องปกติที่บคุ คลจะใช้ ทางลัดเหล่านี ้ การป้องกันอาจทา
ได้ โดย ไม่ให้ เห็นผลงานเก่า เพราะอาจทาให้ เกิดผลต่างหรื อผลเหมือนขึ ้น ควรทาให้ เป็ นอัตนัย เพื่อลดปั ญหา
เรื่ องทางลัดการเป็ นตัวแทน ควรมีการประเมินหลายๆ คน เพื่อลดปั ญหาการประจบสอพลอ ให้ ผ้ ปู ระเมินเห็นการ
ทาผลงาน การประเมินแบบ 360 องศาจะช่วยทาให้ ปัญหาเรื่ องอานาจการประเมินอยูก่ บั คนๆ เดียวลดลง แม้ วา่
ผู้ประเมินเพียงคนเดียวจะยุติธรรมขนาดไหน แต่ก็มีอคติเหล่านี ้ในมนุษย์อยูเ่ สมอ
อย่างไรก็ตาม เรื่ องการประเมินผลงาน ถ้ าเกิดแก้ ปัญหาหนึง่ มักจะตามมาด้ วยปั ญหาใหม่เสมอ อาทิ
เช่น การเพิ่มจานวนคน แต่อาจจะมีปัญหาเรื่ องงบประมาณ เรื่ องคุณภาพการประเมิน ถ้ าประเมินน้ อยอาจรู้
แหล่งที่มาของการประเมินได้ หรือการประเมินแบบระบุผ้ ปู ระเมินได้ อาจจะดูยตุ ิธรรม แต่ทาให้ เกิดปั ญหาเรื่ อง
แรงจูงใจในการประเมินที่ไม่สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์การประเมิน ด้ วยเหตุผลที่วา่ การประเมินผลมักจะมีอคติ
อยูเ่ สมอไม่มากก็น้อย การประเมินควรทาให้ มีอคติน้อยที่สดุ กล่าวคือทาให้ ตรงวัตถุประสงค์มากที่สดุ และไม่
พึง่ พิงกับการประเมินผลมากจนเกินไป ควรดูปัจจัยอื่นประกอบด้ วย เช่น ผลงานที่สามารถวัดได้
สรุ ป
กระบวนการทางปั ญญาทังการรั
้
บรู้ การใส่ใจ ความจา การประมวลข้ อมูล การเลือกตัดสินใจ ล้ วนเป็ น
ส่วนที่สง่ ผลต่อการประเมินผลงานทังสิ
้ ้น เหตุผลที่ทาให้ สงิ่ เหล่านี ้ในแต่ละคนแตกต่างกันเนื่องจากมีพื ้นหลัง หรื อ
รูปจาลองในจิตใจของแต่ละบุคคล และแรงจูงใจของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกันไป การแก้ ไขทาได้ ยากเพราะอคติ
เหล่านี ้จะมีระบบของตนเอง เช่น อคติจากทางลัดแบบพบบ่อย เป็ นต้ น บางครัง้ การเพิ่มคนประเมินอาจไม่
สามารถแก้ ไขปั ญหาได้ หมดได้ เช่น บุคคลที่ทางานเฉพาะตอนทีม่ ีคนอื่นอยูด่ ้ วยเท่านัน้ เนื่องจากปั ญหาเหล่านี ้
ไม่สามารถแก้ ไขได้ แต่สามารถปรับปรุงให้ อคติเหล่านี ้มีน้อยที่สดุ ได้ และการพึง่ พิงการประเมินผลงานเพียง
อย่างเดียว ไม่เพียงพอที่จะทาให้ การประเมินผลงานมีความตรง ต้ องอาศัยการประเมินผลงานรูปแบบอื่น
ประกอบ เช่น รูปแบบอัตนัย
งานวิจัยในอนาคต
ผลของความจาส่งผลต่อการประเมินผลงานของบุคคล น่าจะมีการเปรี ยบเทียบว่ากรอบความคิด
เกี่ยวกับบุคคล ซึง่ เป็ นความจาแบบมโนทัศน์ และเหตุการณ์ทเี่ กิดขึ ้นของผู้ปฏิบตั ิงาน สิง่ ไหนที่สง่ ผลต่อการ
ประเมินผลงานมากกว่ากัน กล่าวคือ การทางานให้ ดี หรื อการทางานให้ เด่น สิง่ ไหนที่จะส่งผลกระทบต่อการ
ประเมินผลงานมากกว่ากัน นอกจากนี ้ยังมีเรื่ องผลของแรงจูงใจต่างๆ ว่าแรงจูงใจรูปแบบใด ส่งผลต่อการ
ประเมินผลงานบ้ าง ลักษณะวัฒนธรรมแบบใดที่สง่ ผลต่อแรงจูงใจที่แตกต่างกัน วัฒนธรรมแบบแข่งขันกันจะพบ
แรงจูงใจแบบใด และวัฒนธรรมแบบช่วยเหลือกันจะพบแรงจูงใจแบบใด ที่เป็ นอคติในการประเมิน และงานวิจยั
ที่จะเสนอสุดท้ าย คือ ผลงานจริงๆ แล้ วส่งผลต่อการประเมิน หรื อว่าความรู้จกั มักคุ้นส่งผลต่อการประเมินผล
งานมากกว่ากัน
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