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การประเมินผลงานเป็นวิธีการที่ได้รับความนิยมมากในการบริหารทรัพยากรบคุคล แตท่วา่

มกัพบปัญหาวา่การประเมินได้รับความล าเอียง สว่นหนึ่งมาจากความล าเอียงที่เกิดจากกระบวนการ
ทางปัญญาของมนษุย์ ในบทความนีไ้ด้เสนอถึงกระบวนการทางปัญญาจดุตา่งๆ สง่ผลตอ่ความ
ล าเอียงในการประเมินผลงานอยา่งไร เชน่ การรับรู้ การใสใ่จ การเลือกตอบสนอง ความจ า เป็นต้น 
และได้เสนอแนวทางปรับปรุงพร้อมกบัแนวทางในการท าวิจยัตอ่ไปในอนาคต 

 
 การประเมินสามารถพบเห็นได้ทัว่ๆ ไป เช่น การให้คะแนนผลงานลกูน้องของเจ้านาย การให้คะแนนจิต
พิสยันกัเรียนของครู การประเมินความสามารถทางการแสดงของกรรมการในการประกวด การประเมินของผู้มี
สทิธ์ิออกเสยีงในการเลอืกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  เป็นต้น จดุมุง่หมายของการประเมินแตล่ะครัง้ แตกตา่งกนั
ไป ไมว่า่จะเป็นการให้ผลป้อนกลบั การจดัอนัดบับคุคล การวดัผล การน าข้อมลูไปใช้ในการบริหารจดัการ
ทรัพยากรบคุคล การตดัสนิใจ และอื่นๆ การประเมินเหลา่นีม้กัจะถกูตัง้ค าถามวา่ การประเมินตรงกบัความเป็น
จริงหรือไม ่มีความล าเอยีงหรือไม่ 
 ความล าเอยีงเหลา่นีส้ง่ผลกระทบอยา่งมาก โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผู้ถกูประเมิน ทัง้ตอ่พฤติกรรมของผู้ถกู
ประเมินในอนาคต แรงจงูใจในการแสดงพฤติกรรมของผู้ถกูประเมิน หรือแม้กระทัง่อนาคตของผู้ถกูประเมิน เช่น 
ลกูจ้างถกูประเมินวา่ได้รับผลงานไมด่ีทัง้ที่ลกูจ้างคนนัน้คิดวา่ตนเองท าผลงานได้ดี สง่ผลให้ไมไ่ด้รับการเลือ่นขัน้ 
ลกูจ้างคนนัน้คิดวา่ตนเองไมไ่ด้รับความยตุธิรรม และออกจากองค์กรไป ดงันัน้ การลดความล าเอยีงให้เกิดได้
น้อยที่สดุถือวา่เป็นสิง่ที่ส าคญัอยา่งมาก  
 นกัจิตวิทยาสนใจแหลง่ของการเกิดความล าเอยีงเหลา่นี ้(สามารถหาอา่นเพิ่มเติมได้ใน Landy & Farr, 
1980; Murphy & Cleveland, 1995) เช่น ความสามารถทางปัญญาของผู้ประเมิน สภาพแวดล้อมทางสงัคม 
อารมณ์ของผู้ประเมิน ลกัษณะของผู้ถกูประเมิน เป็นต้น สาเหตทุีจ่ะกลา่วถึงในการทบทวนครัง้นี ้คือ ความ
ล าเอียงที่เกิดจากกระบวนการทางปัญญา (Cognition) ของบคุคล โดยจะเน้นท่ีกระบวนการทางปัญญาที่เกิด
ขึน้กบัผู้ประเมิน ในการประเมินผู้ถกูประเมิน 
 
โครงสร้างทางปัญญาของมนุษย์ 
 นกัจิตวิทยาปัญญากลุม่หนึง่ ซึง่เป็นสว่นใหญ่ในปัจจบุนัต้องการเสาะหาวา่ข้อมลูที่มนษุย์ได้รับถกู
จดัการอยา่งไรในสติปัญญาของมนษุย์ นกัจิตวิทยากลุม่นีเ้รียกวา่กลุม่การประมวลข้อมลูทางปัญญา 
(Information-processing) จากงานวจิยัที่ผา่นมา พบวา่มนษุย์จะมีการรับข้อมลู ตีความข้อมลู เก็บจ าข้อมลู 
และตอบสนองตอ่ข้อมลูที่มนษุย์ได้รับไป และผลของการตอบสนองจากสิง่แวดล้อมก็จะกลบัมาเป็นข้อมลูของ
มนษุย์ตอ่ไป ดงัภาพท่ี 1 
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 จากภาพจะพบวา่ข้อมลูของมนษุย์จะได้รับจากผสัสะทัง้ห้า (Sensory) ทัง้ตา ห ูจมกู ลิน้ กาย ซึง่ใน
ผสัสะเหลา่นัน้ก็จะมคีวามจ าระดบัประสาทสมัผสั (Short term sensory storage: STSS) จะท าให้ข้อมลูที่ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 การประมวลข้อมลูภายในบคุคล 
 
รับมาถกูเก็บจ าไว้ระยะหนึง่โดยยงัไมม่ีการตีความ แล้วข้อมลูเหลา่นีจ้ะผา่นการคดักรองด้วยการรับรู้ 
(Perception) ของบคุคล บคุคลจะเลอืกใสใ่จ เลอืกสนใจข้อมลูบางชนดิ และไมส่นใจข้อมลูบางชนิด การเลอืก
ใสใ่จเหลา่นีจ้ะเป็นผลจากประสบการณ์เก่าที่บคุคลได้เก็บจ าในความจ าระยะยาว (Long-term memory) แล้ว
ข้อมลูจะได้รับการตีความ วา่ข้อมลูเหลา่นัน้คืออะไร เก่ียวข้องกบัความรู้ที่เคยมีอยา่งไร ข้อมลูที่ได้รับการตีความ
แล้วก็จะเข้ามาสูค่วามจ าปฏิบตัิงาน (Working memory) หรือความจ าระยะสัน้ (Short-term memory) ข้อมลูจะ
ได้รับการประมวล เช่น คิด สร้างจินตภาพ (Mental Representation) หรือจดจ า (Memorize) สิง่เหลา่นัน้ การ
จดจ าก็คือการท่ีบคุคลพยายามน าข้อมลูเข้าสูค่วามจ าระยะยาว เมื่อข้อมลูอยูใ่นความจ าระยะยาวแล้วจะท าให้
ข้อมลูเก็บจ าได้อยา่งคอ่นข้างถาวรภายในบคุคลนัน้ อยา่งไรก็ตามเมื่อบคุคลได้รับข้อมลูแล้ว บคุคลอาจจะ
ตอบสนองบางสิง่บางอยา่งตอ่ข้อมลู วิธีการท่ีจะตอบสนองตอ่ข้อมลูมีมากมาย แตบ่คุคลจ าเป็นต้องเลอืกในการ
ตอบสนอง (Response selection) แล้วท าในสิง่ที่ได้เลอืกตอบสนองนัน้ (Response execution) เมื่อได้ท าในสิง่
เหลา่นัน้ สิง่แวดล้อมก็จะตอบสนองตอ่การกระท าของบคุคล แล้วเข้าสูก่ารประมวลข้อมลูใหม ่ทัง้ระบบของการ
ประมวลข้อมลูจะมีความสามารถในการใสใ่จบางสิง่บางอยา่งจ ากดั (Attention resources) เช่น ถ้าบคุคลก าลงั
คิด จะมีแนวโน้มที่จะรับข้อมลูใหมไ่ด้น้อยลง  
 ในการประเมินผลงานของบคุคล อคติทางปัญญาที่จะเกิดขึน้สว่นใหญ่แล้ว จะเกิดจากกระบวนการ 2 
สว่นด้วยกนั คือ การรับรู้ และการเลอืกตดัสนิใจ การรับรู้เป็นสิง่ทีส่ าคญัในการตคีวามข้อมลูที่ได้รับ เช่น การ
ท างานของผู้ถกูประเมิน จะถกูรับรู้วา่ท างานดีหรือไมด่ีก็ได้ แล้วแตป่ระสบการณ์เก่าของบคุคล หรืออคติภายใน
บคุคลดงักลา่ว สว่นการเลอืกตดัสนิใจ เป็นอีกสิง่หนึง่ที่ส าคญัในการประเมินผลงาน ก่อนที่คนจะประเมินใช่วา่
บคุคลจะใช้ข้อมลูเร่ืองผลงานท่ีรับรู้ในผู้ถกูประเมินเทา่นัน้ ยงัมเีร่ืองแรงจงูใจในการประเมินมาเก่ียวข้องด้วย เช่น 

Sensory 

Processing 

STSS 

Perception 

Working 

Memory 
 

Cognition Response 

Selection 

Response 

Execution 

Long-term 

Memory 

System 

Environment 

(Feedback) 

Attention 

Resources 

Selection 



  อคติทางปัญญาในการประเมินผลงาน          3 
 

ความเกรงใจ การคิดถงึผลกระทบท่ีเกิดขึน้กบัตนเอง หรือผู้อื่น สิง่เหลา่นีท้ าให้การประเมินผลงานท่ีเกิดขึน้อาจ
ไมเ่ก่ียวข้องกบัผลงานท่ีรับรู้เลยก็ได้ 
 ตอ่ไปนีจ้ะกลา่วถึงรายละเอียดในแตล่ะสว่นของกระบวนการประมวลผลข้อมลู วา่คอือะไร มี
รายละเอียดอยา่งไร แล้วสง่ผลตอ่การประเมินผลงานอยา่งไรบ้าง 
 
การเลือกใส่ใจ (Selective Attention) 
 การเลอืกใสใ่จเป็นกระบวนการคดัเลอืกข้อมลูจากความจ าระดบัประสาทสมัผสัไปสูค่วามจ า
ปฏิบตัิงาน อยา่งไรก็ตามข้อมลูบางอยา่งสามารถสง่ไปสูค่วามจ าปฏิบตัิงานได้ (Hit) แตข้่อมลูบางอยา่งไมไ่ด้
รับเข้าไปสูค่วามจ าปฏิบตัิงาน (Missing) กระบวนการใดที่สง่ผลให้บคุคลคดัเลอืกบางอยา่งมาสูค่วามจ า
ปฏิบตัิงาน ขณะที่ข้อมลูบางอยา่งถกูเพิกเฉย 
 ปัจจยัตา่งๆ ท่ีสง่ผลกระทบตอ่ความใสใ่จข้อมลูมีดงันี ้

1) ความเดน่ชดั (Salience) ข้อมลูใดที่มีความเข้มสงูๆ เช่น สจีดัๆ เสยีงดงัๆ แหลมๆ จะท าให้เข้าสู่
การประมวลข้อมลูได้ดีกวา่ข้อมลูที่ไมเ่ดน่ ถ้าเป็นในการปฏิบตัิงาน การที่ผู้ท างานท าในสิง่ที่นา่ประทบัใจ ซึง่เป็น
ข้อมลูที่เดน่ชดั จะท าให้บคุคลสนใจ ใสใ่จข้อมลูเหลา่นัน้มาก หรือวา่ถ้าบคุคลท าสิง่ที่เลวร้ายแม้แตค่รัง้เดียว 
หรือท าพลาดครัง้ใหญ่ก็สง่ผลท าให้คนใสใ่จ เมื่อบคุคลใสใ่จแล้ว ก็จะท าให้เก็บจ าได้มากขึน้ แล้วสง่ผลตอ่การ
ประเมินผลงานในภายหลงั 

2) ความพยายาม (Effort) ข้อมลูใดที่บคุคลใช้ความพยายาม หรือแบง่ความใสใ่จมากใช้ในการรับ
ข้อมลู จะท าให้ข้อมลูเหลา่นัน้ถกูคดัเลอืกเข้าสูค่วามจ าปฏิบตัิงานได้มาก เช่น การตัง้ใจฟังกบัการไมต่ัง้ใจฟัง 
ข้อมลูจะเข้าในความจ ามากกวา่เมื่อตัง้ใจฟัง ในการปฏิบตัิงาน เมือ่ทัง้ผู้ประเมินและผู้ถกูประเมินตา่งคนตา่ง
ท างาน ข้อมลูด้านการท างานของผู้ถกูประเมินจะเข้าสูค่วามจ าของผู้ประเมินน้อยกวา่ เมื่อผู้ถกูประเมินท างาน
นอกเหนือเวลาท างาน เพราะจะท าให้ผู้ประเมินไมแ่บง่ความใสใ่จไปสูส่ว่นอื่น แล้วจะเก็บจ าได้มากกวา่ 

3) ความคาดหวงั (Expectancy) เมือ่บคุคลคาดหวงัที่จะเจอสิง่ใด จะเลอืกใสใ่จตอ่สิง่เหลา่นัน้ เช่น 
ถ้าผู้ปฏิบตัิงานท่ีผู้ประเมินรับรู้วา่เป็นคนขยนัท างาน ผู้ประเมินจะสงัเกตเห็นเวลาเขาท างานอยา่งขยนัขนัแข็ง 
มากกวา่ชว่งที่ไมท่ างาน และจะจดจ าเวลาที่ท างานได้มากกวา่  

4) คา่นิยมของบคุคล (Value) สิง่ที่ตรงกบัคา่นิยมของบคุคล จะเข้าไปสูค่วามจ าปฏิบตัิงานมากกวา่ 
เช่น ถ้าผู้ประเมินชอบการเอือ้เฟือ้เผื่อแผ ่ระหวา่งบคุคลที่ท างานตามปกติ กบับคุคลท่ีชอบชว่ยเหลอืผู้อื่น ผู้
ประเมินจะจดจ าบคุคลท่ีชอบชว่ยเหลอืผู้อื่นได้มากกวา่ 

ในการประเมินผลการปฏิบตังิาน ผู้ประเมินมีแนวโน้มที่จะน าความรู้เก่ียวกบัผลงานของผู้ถกูประเมิน
จากการท างานโดยปกติทัว่ไป มากกวา่ที่ผู้ประเมินจะจ้องดผูลงานของผู้ปฏิบตัิงาน ซึง่สิง่นีเ้ป็นสิง่ที่ดี เนื่องจาก
น าข้อมลูการปฏิบตัิงานมาจากการท างานโดยปกติจริงๆ สาเหตทุีบ่คุคลใช้ข้อมลูการปฏิบตังิานโดยปกติมากกวา่ 
เพราะวา่บคุคลมีแนวโน้มประหยดัทรัพยากรของตนเอง จากผลงานวิจยัก็สนบัสนนุวา่ในระยะยาวแล้ว ข้อมลู
น้อยๆ ท่ีเก่ียวข้องกบังานจะมีประโยชน์ในการประเมินผลงานมากกวา่ข้อมลูมากๆ ที่ทัง้เก่ียวข้องและไมเ่ก่ียวข้อง
กบัการท างาน เพราะการประเมนิจะถกูเจือปนกบัเร่ืองอื่นๆ ที่ไมเ่ก่ียวข้องกบัการท างาน สง่ผลเป็นอคติในการ
ประเมินผลงาน 
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การรับรู้ (Perception) 
 การรับรู้ของบคุคลเป็นกระบวนการให้ความหมายแก่ข้อมลูที่ได้รับเข้ามา กระบวนการรับรู้ของบคุคล
จะเกิดจากกระบวนการ 3 สว่นด้วยกนั คือ 

1) การประมวลข้อมลูจากบนสูล่า่ง (Top-down processing) เป็นกระบวนการท่ีบคุคลตีความข้อมลู
จากประสบการณ์เก่าที่บคุคลมี เช่น ถ้าเคยมองบคุคลวา่เป็นคนไมด่ี แล้วคนนัน้เกิดให้ของตนเอง จะคิดวา่เขา
อาจจะมีประโยชน์อะไรแอบแฝงได้ แม้วา่เขาจะตัง้ใจมาให้ด้วยความมีน า้ใจจริงๆ  

2) การประมวลข้อมลูจากลา่งสูบ่น (Bottom-up processing) เป็นกระบวนการท่ีบคุคลน าข้อมลูที่ได้
รับมาใช้เลย เช่น ถ้าข้อมลูเดน่ชดัมาก วา่บคุคลท างานท่ีตนเองได้รับมอบหมายอยู ่แม้วา่ผู้ประเมนิจะรับรู้วา่
ผู้ปฏิบตัิงานดีหรือไมด่ีอยา่งไร ก็จะรับรู้วา่ท างานท่ีได้รับมอบหมายอยู่ ไมเ่อาประสบการณ์เก่ามาชว่ยในการ
ตีความ 

3) การจบักลุม่เป็นหนึง่เดียว (Unitization) ถ้าข้อมลูมีลกัษณะเป็นกลุม่อยูด้่วยกนั บคุคลจะจบักลุม่
เป็นสิง่เดยีวกนั เช่น ผู้ประเมินเหน็ผู้ปฏิบตัิงานหลายๆ คนท างานดี ก็จะจบักลุม่วา่ท างานดีทัง้หมด ไมไ่ด้ดู
รายละเอียดปลกียอ่ยวา่คนนีด้ีหรือไมด่ี ถ้าไมไ่ด้ใสใ่จ 

จากกระบวนการทัง้สาม ต้องใช้พร้อมๆ กนัในการประเมินผลงาน ถ้าไมม่ีการประเมินจากบนลงลา่ง ก็
จะไมท่ราบเลยวา่การปฏิบตังิานประเภทใดเป็นรูปแบบท่ีดีหรือไมด่ี แตว่า่ถ้าแตล่ะคนมมีาตรฐานในการประเมิน
แตกตา่งกนัแล้ว ก็จะท าให้รับรู้ผลงานแตกตา่งกนั ซึง่เป็นอคติที่เกิดจากมาตรฐานของผู้ ประเมินไมต่รงกนั การ
ประมวลข้อมลูจากลา่งสูบ่นก็ส าคญัเช่นเดียวกนั ถ้ารายละเอียดข้อมลูจากลา่งสูบ่นไมช่ดัเจน ท าให้บคุคลใช้การ
ตีความจากบนสูล่า่งมาเสริม ท าให้เกิดอคติได้ เช่น ถ้าบคุคลท างานมีผลงานในระดบักลางๆ ไมส่ามารถตดัสนิ
ได้วา่ดีหรือไมด่ี ท าให้ผู้ประเมินใช้การประมวลข้อมลูจากบนลงลา่ง คนท่ีเคยรับรู้วา่ดี ก็จะถกูประเมินวา่ดี
มากกวา่คนที่เคยรับรู้วา่ไมด่ี สว่นการจบักลุม่เป็นหนึง่เดียว ทัง้เกิดจากการประมวลหลายๆ คนจบักลุม่เป็นกลุม่
เดียว หรือการประมวลหลายๆ เวลาจบักลุม่ภายในคนๆ เดียว สิง่เหลา่นีท้ าให้รายละเอยีดในการประเมินของ
บคุคลเสยีไป สิง่นีอ้าจสง่ผลดีตอ่การประเมินผลงาน เพราะชว่ยให้ได้เกณฑ์ที่ตดัสนิชดัเจน แตว่า่ถ้าเกิดใช้ใน
วตัถปุระสงค์ในการให้ข้อมลูป้อนกลบัแล้ว จะท าให้ไมไ่ด้รายละเอยีด ท าให้ไมส่ามารถให้ข้อมลูป้อนกลบัได้
อยา่งจ าเพาะ (Specificity) ซึง่จะได้ประโยชน์น้อยกว่าการให้ข้อมลูป้อนกลบัแบบจ าเพาะ 
 
ความจ าปฏิบตัิงาน (Working memory) 
 ความจ าปฏิบตัิงานอาจเรียกได้อกีช่ือหนึง่วา่ความจ าระยะสัน้ (Short-term memory) เป็นสว่นท่ีท า
หน้าที่ในการประมวลข้อมลู เปลีย่นแปลงข้อมลู เรียกดงึข้อมลูมาจากความจ าระยะยาว แตว่า่ความจใุนความจ า

ปฏิบตัิงานมีน้อยมาก เพียงแค ่7  2 ก้อน (Chunk) เทา่นัน้ แตส่าเหตทุี่ดเูหมือนวา่บคุคลประมวลข้อมลูได้มาก 

เป็นเพราะวา่ในแตล่ะก้อน มีการเช่ือมโยงข้อมลูมาก ท าให้ 7  2 ก้อน ดเูหมือนเยอะกวา่นัน้ แตถ่งึแม้วา่จะ
เยอะก็ยงัจ ากดัอยูด่ี โดยเฉพาะอยา่งยิ่งข้อมลูที่ไมไ่ด้เช่ือมโยง  
 ด้วยเหตนุีใ้นการประเมินผลงานของบคุคล ถ้าต้องประเมินผลงานของบคุคลหลายๆ คนพร้อมกนั ถ้า
จ านวนน้อยก็จะดี ท าให้ใช้การประมวลข้อมลูมาก ท าให้มกีารพิจารณามากขึน้ แตถ้่ามากจนเกินไปก็จะท าให้
เกินความจขุองความจ าปฏิบตังิานไป ท าให้การเปรียบเทียบไมไ่ด้ผลดี อาจไม่ตรงกบัความเป็นจริง 
 นอกเหนือจากนีค้วามจ าในสว่นนีย้งัได้รับผลกระทบจากแหลง่แหง่ความใสใ่จ (Attention resources) 
ถ้าบคุคลได้แบง่ความใสใ่จให้กบัการกระท าสว่นอื่น เช่น ท างานพร้อมกบัฟังเพลง ท าให้ความสามารถในการคดิ
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น้อยลง เมื่อบคุคลให้ความใสใ่จน้อย จะท าให้บคุคลใช้ทางลดัในการประมวลข้อมลูแทน (จะกลา่วตอ่ไปใน
ภายหลงั) 
 ความจ าปฏิบตัิงานยงัมีระยะเวลาจ ากดั กลา่วคือ ถ้าปลอ่ยทิง้เวลาไปเร่ือยๆ โดยไมม่กีารทบทวน 
ข้อมลูในความจ าปฏิบตังิานจะคอ่ยๆ หายไป บางครัง้ข้อมลูก็ไมส่ามารถเข้าไปในความจ าระยะยาวทัง้หมด ท า
ให้การประเมินผลงานผิดพลาดไป  
 สดุท้ายความจ าปฏิบตัิงานยงัมีปัญหาเร่ืองความสบัสนได้ กลา่วคอื เนื่องจากการประมวลผลข้อมลู
ของบคุคลประมวลเป็นก้อนๆ โดยแตล่ะก้อนมกีารเช่ือมโยงภายใน แตว่า่การเช่ือมโยงนีก็้เกิดจากการ
ประมวลผลแบบลา่งขึน้บน และบนลงลา่ง บางครัง้มโนทศัน์ที่ใกล้เคียงกนัอาจท าให้สบัสน เช่น การประเมินผล
การปฏิบตัิงานของบคุคลภายในแผนกหลายๆ คน อาจเกิดการประมวลข้อมลูสบัสน จ าผิดพลาดไป เช่น คนหนึง่
ท างานได้ดี แตไ่ปจ าเป็นอีกคนหนึง่ 
 
ความจ าระยะยาว (Long-term memory) 
 ความจ าระยะยาวเหมือนกบัเป็นหนว่ยความจหุลกั เป็นสว่นท่ีเก็บจ าข้อมลูทัง้หมด ในปัจจบุนัยงัไม่
สามารถประเมินความจขุองความจ าระยะยาวได้วา่มีความจมุากน้อยเพียงไหน แตถื่อวา่เยอะมาก สงัเกตได้จาก
ค าศพัท์ในพจนานกุรม อยา่งน้อยความจ าของบคุคลที่เป็นผู้ใหญ่ก็รู้จกัความหมายอยา่งคร่าวๆ ของค าศพัท์
อยา่งน้อยคร่ึงหนึง่ของพจนานกุรม ซึง่ถือวา่เยอะมาก และยงันกึภาพของค าศพัท์เหลา่นัน้ได้ด้วย 
 ความจขุองความจ าระยะยาวถือวา่สามารถจขุ้อมลูได้มากมาย แตว่า่ความสามารถในการจขุ้อมลูแต่
ละครัง้มีจ ากดั ถ้าข้อมลูมีจ านวนมาก เช่น มีบคุคลปฏิบตัิงานทัง้หมด 10 คนท างานพร้อมกนั ขณะที่ตนเองต้อง
ท างานไปด้วย แทบจะเป็นไปไมไ่ด้เลยที่จะรู้ผลงานของทกุคนอยา่งละเอียด และจดจ าสิง่เหลา่นัน้ได้ในความจ า
ระยะยาวได้พร้อมกนั 
 ความจ าระยะยาวไมไ่ด้มีการจ าแบบ เข้าแบบไหน ออกแบบนัน้ เชน่ เห็นคนท างานแบบใด พอเวลานกึ
ออกมาก็จะเห็นภาพคนท างานเหมือนเดิม แตจ่ะมีการเช่ือมโยงกบัมโนทศัน์ในความจ าทีม่ีอยูเ่ดิม ท าให้บางครัง้
จะพบวา่เข้ามาอยา่ง แตอ่อกมาอีกรูปแบบหนึง่ สิง่เหลา่นีจ้ะพบมากในเร่ืองของขา่วลอื และเนื่องจาก
ประสบการณ์พืน้หลงัของบคุคลที่แตกตา่งกนั ท าให้สิง่ที่ออกมาของแตล่ะบคุคลแตกตา่งกนั เพราะพืน้หลงั หรือ
ความจ า การเช่ือมโยงของแตล่ะบคุคลแตกตา่งกนั พืน้หลงัของบคุคลจะเรียกวา่ รูปจ าลองในจิตใจ (Mental 
model)  
 รูปจ าลองในจิตใจของแตล่ะบคุคลมีการเปลีย่นแปลงตลอดเวลา ผา่นกระบวนการท่ีเรียกวา่การซมึผา่น 
(Assimilation) และการแบง่แยก (Accommodation) การซมึผา่นเป็นการท่ีบคุคลน าความรู้ที่ตนเองมีไปอธิบาย
ปรากฎการณ์ทีเ่กิดขึน้ แล้วเก็บจ าเอาไว้ สว่นการแบง่แยกเป็นการปรับเปลีย่นรูปจ าลองในจิตใจของตนเอง ให้
เป็นไปตามปรากฎการณ์ทีม่ี การเปลีย่นแปลงในรูปจ าลองในจิตใจของบคุคลจะเรียกวา่การเรียนรู้ (Learning)  
 จากการศกึษาวจิยัพบวา่รูปจ าลองในจิตใจของบคุคลสามารถแบง่ได้เป็นสองรูปแบบด้วยกนัตาม
โมเดลการจ าของ Squire พบวา่ความจ าระยะยาวสามารถแบง่ได้ดงัภาพท่ี 2 
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ภาพท่ี 2   อนกุรมวิธานในการแบง่ความจ าของ Squire 

1) ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัมโนทศัน์ (Declarative knowledge) เป็นการท่ีบคุคลรู้วา่สิง่ใดคือ
อะไร เป็นความจ าเก่ียวกบัมโนทศัน์ แบง่เป็นความจ าความหมายของสิง่ตา่งๆ ในโลก (Semantic memory) และ
ความจ าเก่ียวกบัเหตกุารณ์ภายในโลก (Episodic memory) ความจ าในการประเมินผลงานสว่นใหญ่จะเป็น
ความจ าประเภทนี ้เช่น การให้ความหมายเก่ียวกบัผู้ที่ได้รับการประเมินแตล่ะคน วา่คนนีด้ี หรือไมด่ี ท างาน
หรือไมท่ างาน หรือเหตกุารณ์ใดมีใครท าอะไรบ้าง มเีหตกุารณ์นา่ประทบัใจของบคุคลแตล่ะคนอยา่งไรบ้าง  

2) ความรู้ความเข้าใจสว่นอื่นๆ (Nondeclarative knowledge) เป็นความรู้ความเข้าใจที่ไมไ่ด้
เก่ียวข้องกบัความหมาย เหตกุารณ์ ภายในสมองจะมีพืน้ท่ีที่ท างานแตกตา่งกบัความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัมโน
ทศัน์ แบง่เป็นความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบักระบวนการ (Procedural memory) เช่น วิธีการท าอาหาร ความจ า
แบบเสีย้ม (Priming) ที่บคุคลได้รับการกระตุ้นความจ า ท าให้มานกึในภายหลงัได้งา่ยขึน้ การวางเง่ือนไข 
(Conditioning) เป็นการท่ีบคุคลได้รับสิง่เร้าบางอยา่งไปเช่ือมโยงกบัอารมณ์ หรือปฏิกิริยาตอบสนองทาง
ร่างกายบางอยา่ง และความจ าแบบไมเ่ช่ือมโยง (Nonassociative) เช่น การด้านชา (Habituation) ที่บคุคล
ได้รับสิง่เร้าหลายๆ ครัง้ตดิตอ่กนั ก็จะสนใจ และใช้เวลาในการประมวลข้อมลูตอ่สิง่เร้าเหลา่นัน้น้อยลง แต่
ความจ าทัง้หมดที่ไมเ่ก่ียวข้องกบัความจ าแบบมโนทศัน์เก่ียวข้องกบัการประเมินผลงานน้อยมาก 

นอกจากนีย้งัมีค านิยามเก่ียวกบัโครงสร้างทางปัญญาของบคุคล เช่น ค าวา่ภาพในความคดิ (Schema) 
สิง่นีก็้เหมือนกบัความจ าแบบมโนทศัน์ (Semantic memory) นัน่เอง และความจ าแบบบท (Script) ซึง่สิง่นีก็้
คล้ายกบัความจ าแบบกระบวนการ (Procedural memory) 

ความจ าระยะยาวบางครัง้จะมีการลมืได้ ซึง่การลมืจะมากขึน้ถ้าทิง้ระยะเวลาไว้นาน แตบ่างครัง้จะ
พบวา่เร่ืองบางเร่ืองจ าได้นาน ขณะที่เร่ืองบางเร่ืองจะจ าได้ไมน่าน ปัจจยัที่ท าให้เร่ืองตา่งๆ มีแนวโน้มที่จะลมื
แตกตา่งกนั คือ 

1) ความเข้มของความจ า (Strength) วา่ความรู้เหลา่นัน้ได้พบเจอมากน้อยขนาดไหน และถกูเรียก
กลบัใช้ในความจ าปฏิบตังิานบอ่ยแคไ่หน รวมถงึได้รับการเรียกกลบัคืนมาลา่สดุเมื่อไร ถ้าผู้ปฏิบตังิานท างานดี
สม ่าเสมอ จะท าให้ผู้ประเมินจ าได้มากกวา่ผู้ปฏิบตัิงานท่ีท างานดตีอนแรก และท างานระดบัปานกลางในช่วง
หลงัๆ หรือถ้าผู้ประเมินพจิารณาผลงานของผู้ปฏิบตัิงานบอ่ยๆ จะช่วยให้ความจ าของผู้ปฏิบตัิงานอยูไ่ด้นาน 
และถกูต้องมากยิง่ขึน้ ไมไ่ด้รับอคติจากผลต้น (Primacy effect) หรือผลปลาย (Recency effect) มากนกั 

LTM 

Declarative Nondeclarative 

Semantic 

Episodic 

Procedural 

Priming 

Conditioning 

Nonassociative 
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2) ความเช่ือมโยง (Association) ความรู้ตา่งๆ ได้รับการเช่ือมโยงกบัความรู้สว่นอื่นๆ มากน้อย
เพียงใด เช่น ความจ าในเหตกุารณ์ดีๆ ของผู้ปฏิบตัิงานท่ีมองวา่ดี จะมีแนวโน้มที่จะจ าได้ดี เพราะได้รับการ
เช่ือมโยงกนัระหวา่งข้อมลู แตผ่ลงานท่ีไมด่ีของผู้ปฏิบตัิงานท่ีมองวา่ดี จะไมไ่ด้รับการเช่ือมโยงมากเทา่ชิน้แรก 
ท าให้จ าได้น้อยกวา่ 

3) ความสามารถในการสบัสน (Confusability) ถ้าข้อมลูสบัสนได้น้อย จะท าให้จ าได้มากกวา่ ดกีวา่ 
แมน่ย ากวา่ ข้อมลูที่สบัสนได้ง่าย เช่น ช่ือผู้ปฏิบตัิงานคล้ายๆ กนั หรือการเรียกคนเป็นตวัเลข เช่น คนที่ 1 คนที่ 2 
ท าให้สบัสนได้ง่าย ท าให้การรับรู้ความสามารถในการจ างานชิน้นีต้ ่า ท าให้ไมม่ัน่ใจความสามารถในการจดจ า
และประเมินผลงานของตนเอง 

4) ความจ าเดน่ชดั (Flashbulb) ถ้าสิง่ใดที่ประทบัใจ จะท าให้จดจ าได้ง่าย เช่น เหตกุารณ์นา่
ประทบัใจ บคุคลที่ประทบัใจ ท าเหตกุารณ์ที่นา่ประทบัใจ สิง่เหลา่นีจ้ะท าให้จดจ าไปได้นาน แล้วสง่ผลกระทบ
ตอ่การประเมินผลปฏิบตัิงาน ท าให้อาจมีความแตกตา่งระหวา่งคนท่ีท าดีเสมอต้นเสมอปลาย กบัคนที่ท าดเีป็น
บางครัง้ แตส่ว่นใหญ่เป็นเหตกุารณ์ที่นา่ประทบัใจ 

ด้วยเหตผุลที่วา่ความจ าระยะยาวของบคุคลมีการเปลีย่นแปลงตลอดเวลา และความจ าระยะยาวอาจ
เสือ่มถอย ข้อมลูบางสว่นอาจถกูลมืหรือบิดเบือนไปได้ ความรู้ตรงจดุนีอ้าจมาใช้พิจารณาในการออกแบบการ
ประเมินผลงานของบคุคล Murphy, Balzer, Lockhart & Eisenman (1985) ได้ทดลองผู้ประเมินประเมินผลงาน
ที่ผา่นมา เปรียบเทียบกบัปัจจบุนั ถ้าทิง้ระยะเวลาระหวา่งปัจจบุนั (Current performance) และการประเมินครัง้
ที่แล้ว (Previous performance) นาน จะท าให้การแบง่แยกระหวา่งผลงานปัจจบุนัและผลงานในอดีตมีน้อย 
(Accommodation effect) แตถ้่าทิง้ระยะเวลาระหวา่งการประเมนิผลงานในอดตีและการประเมินผลงาน
ปัจจบุนัน้อย จะท าให้ผลการแบง่แยกมีสงู แยกแยะได้วา่ในอดตีเป็นอยา่งไร อนาคตเป็นอยา่งไร และหลงัจากที่
ประเมินผลงานในปัจจบุนัแล้ว ถ้าทิง้ระยะเวลาไว้สกัพกัแล้วให้ผู้ประเมินผลงานอกีครัง้ (Subsequent 
performance) แล้วให้กลบัไปนกึผลงานในปัจจบุนั พบวา่ถ้าทิง้ระยะเวลาไว้นานจะเกิดผลการซมึซบั 
(Assimilation effect) มาก คือเอาผลงานภายหลงัไปซมึซบัผลงานตอนแรก แตถ้่าทิง้ระยะเวลาไมน่านนกัก็จะ
เกิดผลซมึซบัน้อย จากสิง่เหลา่นีท้ าให้การประเมินผลงานบอ่ยๆ นา่จะสง่ผลที่ดี  
 
การเลือกตอบสนอง (Response selection) 
 เมื่อผู้ประเมินได้รับรู้ผลงานของผู้ปฏิบตัิงานแล้ว ไมจ่ าเป็นวา่การประเมินผลงานจะต้องเกิดจากผลงาน
ของผู้ปฏิบตัิงานเพียงอยา่งเดียว ยงัมีแรงจงูใจของผู้ประเมิน (Rater motivation) อื่นอีกที่สง่ผลตอ่การเลอืก
ตอบสนอง หรือเลอืกประเมินลงในแบบประเมินผลงาน  

1) สาเหตขุองการประเมิน จดุประสงค์ในการประเมินรูปแบบตา่งๆ สง่ผลตอ่วิธีการประเมินแตกตา่ง
กนัของผู้ประเมิน ถ้าเน้นให้เป็นการให้ข้อมลูป้อนกลบั อาจท าให้การประเมินตรงไปตรงมา มากกวา่การประเมิน
เพื่อเลือ่นขัน้ หรือไลอ่อก 

2) การคาดการณ์ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึน้แก่ผู้ปฏิบตัิงานถ้าประเมนิได้ถกูต้อง เช่น ถ้าประเมินได้
ถกูต้องแล้วจะท าให้ผู้ปฏิบตัิงานถกูไลอ่อก หรือลดเงินเดือน ประกอบกบัท่ีตนเองไมช่อบผู้ปฏิบตัิงานคนนีอ้ยูแ่ล้ว 
อาจท าให้ประเมินให้ไมด่ี แม้วา่ผลงานของผู้ปฏิบตัิงานคนนัน้จะดก็ีตาม 
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3) การคาดการณ์ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึน้แก่ผู้อื่นถ้าประเมินได้ถกูต้อง เช่น ถ้าประเมินได้ถกูต้อง
แล้วจะท าให้คนทีต่วัเองชอบพอถกูไลอ่อก ท าให้อาจจะประเมินต า่เอาไว้ เพื่อให้ไมแ่ตกตา่งจากคนท่ีตวัเองชอบ
พอมากนกั 

4) การคาดการณ์ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึน้แก่ตนเองถ้าประเมินได้ถกูต้อง เช่น ถ้าตนเองประเมินได้
ถกูต้องแล้วจะได้รับการยอมรับจากผู้มีอ านาจ หรือถ้าตนเองประเมินได้ถกูต้องจะถกูผู้ปฏิบตัิงานเรียกร้อง 
หรือไมช่อบหน้า หรือถ้าต้องการให้ผู้อื่นยอมรับ ตนเองอาจจะประเมินดีๆ ให้กบัผู้อื่น หรือรักษาคา่นยิม สจัจะที่
ตนเองยดึถือเอาไว้ เป็นต้น 

5) การคาดการณ์ผลกระทบที่เกิดขึน้ภายในฝ่ายหรือองค์กรถ้าประเมินได้ถกูต้อง เช่น ถ้าลกูน้องของ
ตนเองได้รับการประเมินผลงานไมด่ี จะท าให้ผู้บริหารมามองดวูา่ท าไมฝ่ายนีท้ างานได้ไมด่ี เป็นต้น 

อยา่งไรก็ตาม แรงจงูใจของผู้ประเมินแตล่ะคนยอ่มแตกตา่งกนั แรงจงูใจของบคุคลสามารถอธิบายได้
หลายๆ ทฤษฎี ไมว่า่จะเป็น ทฤษฎีความต้องการ (Needs theory) ทฤษฎีความเทา่เทยีม (Equity theory) 
ทฤษฎีแรงเสริม (Reinforcement theory) หรือทฤษฎีความคาดหวงั (Expectancy theory) และแรงจงูใจตา่งๆ 
ยอ่มสง่ผลท าให้ตดัสนิใจแตกตา่งกนั เช่น ให้คะแนนสงู ปานกลาง หรือต ่า ทฤษฎีในการอธิบายวิธีการตดัสนิใจ
แบง่ออกเป็น 2 รูปแบบ คือ ทฤษฎีหาหลกัการ (Normative theory) และทฤษฎีบรรยายการตดัสนิใจ 
(Descriptive theory)  

1) ทฤษฎีหาหลกัการ (Normative decision theory) เป็นทฤษฎีทีห่าความเป็นไปได้ทัง้หมด คดิตาม
หลกัเหตผุล แล้วคิดตามหลกัคณิตศาสตร์วา่บคุคลจะเลอืกตดัสนิใจอะไร ทฤษฎีที่จะยกมาอธิบายใน ณ ที่นีค้ือ 
ทฤษฎีอรรถประโยชน์แบบพห ุ(Multiple utility theory) 

ทฤษฎีอรรถประโยชน์แบบพหเุป็นการน าความเป็นไปได้ในการเลอืกตดัสนิใจทัง้หมดขึน้ตัง้ แล้วดวูา่
ทางเลอืกไหนท่ีมีอรรถประโยชน์สงูสดุ บคุคลก็จะเลอืกทางตดัสนิใจนัน้ อรรถประโยชน์จะค านวณจากผลรวม
ของผลคณูระหวา่งความเป็นไปได้ของผลลพัธ์ที่อาจจะเกิดขึน้จากการเลอืกทางเลอืกนัน้ตามการรับรู้และความ
นา่ปรารถนาของทางเลอืกเหลา่นัน้ตามการรับรู้ของบคุคล จะเป็นดงัสมการ 

  
 
U(v)  คือ คา่อรรถประโยชน์ของทางเลอืกที่ v 

 i  คือ ผลลพัธ์ที่อาจจะเกิดขึน้ทัง้หมดถ้าเลอืกทางเลอืกที่ v 
 p(i)  คือ ความเป็นไปได้ของผลลพัธ์ทีอ่าจจะเกิดขึน้นัน้ตามการรับรู้หลกัจากเลอืกทางเลอืกที่ v 
 v(i)  คือ ความนา่ปรารถนาของผลลพัธ์ i นัน้ 
ตวัอยา่งเช่น 
 การเลอืกตดัสนิใจทัง้หมด 3 รูปแบบด้วยกนั คือ ประเมินผลงานสงู ปานกลาง และต ่า โดยค านวณ
ผลลพัธ์ที่อาจจะเกิดขึน้ 4 อยา่งด้วยกนั คือ 1) การด ารงความถกูต้องของตนเอง 2) ตนเองโดนลกูน้องตอ่วา่ 3) 
ลกูน้องโดนลดเงินเดือน และ 4) ตนเองไมป่ลอดภยั มีอนัตราย ได้รับการประเมินความนา่ปรารถนาของผลลพัธ์ 
(คะแนนตัง้แต ่-10 ถึง 10 คะแนน) เป็น 9, -3, -7 และ -5 ตามล าดบั ความนา่จะเป็นของผลลพัธ์ตา่งๆ ตามการ
รับรู้ หลงัจากเลอืกทางตดัสนิใจทัง้ 3 รูปแบบเป็นดงัตารางที่ 1 
 





n
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ตารางที่ 1  แสดงตวัอยา่งทฤษฎีอรรถประโยชน์แบบพห ุ
ผลลพัธ์ 1 2 3 4 

อรรถประโยชน์ ความนา่ปรารถนา 9 -3 -7 -5 
รูปแบบการตดัสนิใจ 
     ประเมินสงู 
     ประเมินปานกลาง 
     ประเมินต ่า 

 
1 
5 
10 

 
0 
7 
10 

 
0 
0 
6 

 
0 
2 
4 

 
9 
14 
-2 

 
 จากตารางพบวา่อรรถประโยชน์ของการประเมินปานกลางมีอรรถประโยชน์สงูที่สดุ ดงันัน้ตามทฤษฎีผู้
ประเมินจะเลอืกการประเมินปานกลางตามทฤษฎีนี ้อยา่งไรก็ตามทฤษฎีนีไ้มส่ามารถที่จะพิสจูน์ยนืยนัและ
พิสจูน์เท็จได้ เนื่องจากเป็นไปไมไ่ด้ที่จะหาผลลพัธ์ทัง้หมด รูปแบบการตดัสนิใจทัง้หมด ซึง่เป็นไปไมไ่ด้ เพราะวา่
ความจ าปฏิบตัิการของบคุคลมีความสามารถในการประมวลข้อมลูจ ากดั นอกจากนีย้งัใช้เวลา และใช้ความ
พยายามมาก  
 2) ทฤษฎีบรรยายการตดัสนิใจ (Descriptive decision theory) เป็นทฤษฎีที่พยายามบรรยาย
ปรากฎการณ์ทีเ่กิดขึน้ในการตดัสนิใจของมนษุย์ แตก็่ไมใ่ช่ทฤษฎีโดยทัว่ไปที่สามารถอธิบายสถานการณ์การ
ตดัสนิใจทัง้หมด 
 Tversky & Kahneman (1974) ได้ศกึษาวิจยัวา่คนมีการตดัสนิใจแบบใด พบวา่บคุคลจะใช้ทางลดั 
(Heuristic) ในการตดัสนิใจ เนื่องจากบคุคลมีความจใุนความจ าปฏิบตัิงานจ ากดั ท าให้ไมส่ามารถคิดได้ทกุแง่
ทกุมมุ ใช้เหตผุลได้ทัง้หมด บคุคลจึงใช้วิธีทีง่่ายกวา่ ประหยดัเนือ้ที่ทางปัญญามากกวา่ ในงานวิจยันีไ้ด้แบง่ทาง
ลดัออกเป็น 3 ประเภท คือ 
 (1) ทางลดัแบบพบบอ่ย (Availability heuristic) เป็นทางลดัที่บคุคลจะตดัสนิใจผา่นความงา่ยของ
ข้อมลูในการถกูเรียกขึน้มา ข้อมลูที่เรียกขึน้มางา่ยๆ จะเป็นข้อมลูที่พบเจอบอ่ยๆ ข้อมลูที่มีความประทบัใจ 
ข้อมลูที่อยูล่า่สดุ บคุคลจะตีความวา่เหตกุารณ์จากข้อมลูที่เรียกขึน้มาได้งา่ยนีจ้ะเกิดขึน้บอ่ย ยกตวัอยา่งเช่น ถ้า
ผู้ประเมินเห็นผู้ปฏิบตัิงานท างานอยา่งขนัแข็งบอ่ยๆ จะบอกวา่คนนีท้ างานขยนั ทัง้ที่จริงๆ แล้วลบัหลงัเขา
อาจจะไมท่ างานเลยก็ได้ หรือถ้าก่อนประเมินผู้ปฏิบตัิงานได้ท างานดี ขยนัขนัแข็ง ผู้ประเมินก็จะนกึเหตกุารณ์
หลงัสดุได้ แล้วจะประเมินให้วา่ดมีากกวา่ไมพ่บเหตกุารณ์ดีๆ  ก่อนประเมิน อคติสว่นนีจ้ะเรียกวา่ผลหลงั 
(Recency effect) หรือวา่ตอนพบเจอครัง้แรกผู้ปฏิบตัิงานท างานได้ดี ขยนัขนัแข็ง จนท าให้ผู้ประเมินจ าได้
จนกระทัง่ถงึเวลาประเมินผลงาน อคติสว่นนีจ้ะเรียกวา่ผลต้น (Primacy effect) 
 (2) ทางลดัแบบตวัแทน (Representative heuristic) เป็นทางลดัทีบ่คุคลจะตดัสนิเหตกุารณ์ที่ไมแ่นใ่จ
ด้วยสิง่ตา่งๆ ท่ีคล้ายๆ กนั หรือสามารถน ามาแทนกนัได้ในมโนทศัน์ที่ใหญ่กวา่ หรือจากจดุเดน่ในมโนทศัน์
ดงักลา่ว ยกตวัอยา่งเช่น เมื่อผู้ประเมินไมแ่นใ่จวา่ผู้ปฏิบตัิงานคนหนึง่ท างานได้ดีหรือไมด่ี แตว่า่ปกติแล้วจ าได้
วา่นิสยัเขาไมด่ี ก็น าจดุเดน่ในตรงนีม้าแผข่ยายที่ผลงาน ท าให้ประเมินผลงานวา่ไมด่ี ทัง้ที่จริงๆ แล้วอาจท างาน
ได้ดีก็ได้ อคติสว่นนีเ้รียกวา่ผลตามกนั (Halo effect) หรือเมื่อผู้ประเมินไมแ่นใ่จผู้ปฏิบตัิงานอีกทา่นหนึง่วา่
ท างานดีหรือไมด่ี แตพ่บวา่ผู้ปฏิบตัิงานคนนีม้ีนิสยัคล้ายกบัผู้ปฏิบตัิงานอกีคนหนึง่ซึง่ท างานไมด่แีล้วลาออกไป
แล้ว ผู้ประเมินจะประเมินวา่ไมด่ ีทัง้ที่อาจจะไมเ่หมือนคนเดมิ หรืออีกตวัอยา่งหนึง่ ถ้าผู้ปฏิบตัิงานเป็นคนท่ีจบ
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จากมหาวิทยาลยัมีช่ือเสยีง ก็จะแผข่ยายช่ือเสยีงของมหาวิทยาลยัมาที่ผลงานของผู้ปฏิบตัิงาน ผลรูปแบบนีอ้าจ
เรียกวา่ผลจากภาพในความคิด (Stereotype) 
 (3) การทอดสมอแล้วปรับแตง่ (Anchoring and adjusting) เป็นกระบวนการท่ีบคุคลมีความเช่ือ หรือ
ความคิดแบบใดแบบหนึง่แล้ว พอเวลาตดัสนิใจจะเลอืกที่จะปรับแตง่จากความเช่ือหรือความคิดเดิม บางครัง้จะ
เลอืกข้อมลูที่ตรงกบัความคิดหรือความเช่ือเดมิของตนเองมากกวา่ ปรากฎการณ์นีจ้ะเรียกวา่ อคตใินการยืนยนั 
(Confirmation bias) เช่น ผู้ประเมินจะรับข้อมลูเก่ียวกบัผู้ปฏิบตัิงานเพียงแคท่ีต่รงกบัข้อมลูในความคิดของตน 
ถ้ามองวา่เป็นคนดี ก็จะรับแตข้่อมลูสว่นดีๆ ของผู้ปฏิบตัิงานมา การทอดสมอแล้วปรับแตง่จะเรียกอีกอยา่งวา่ผล
การซมึซบั (Assimilation effect) อยา่งที่กลา่วไปข้างต้น หรืออาจจะเกิดผลตา่งได้ (Contrast effect) ได้ 
กลา่วคอื ถ้าบคุคลทอดสมอไปท่ีจดุใดแล้ว คนจะประเมินตามสมอที่ตนเองได้ตัง้เอาไว้ เช่น ถ้าเห็นคนทัว่ไป
ท างานดี แตผู่้ปฏิบตัิงานคนหนึง่ท างานได้ปานกลาง ก็จะมองวา่ไมด่ี เพราะเป็นการเทียบกบัสมอที่ตนเองได้ตัง้
เอาไว้ แตถ้่าเห็นคนทัว่ไปท างานไมด่ี แตม่ีผู้ปฏิบตัิคนหนึง่ท างานได้ปานกลาง ก็จะมองวา่ดี 
 ปรากฎการณ์ในการตดัสนิใจไมไ่ด้มีเพียงแค ่3 สว่นนีเ้ทา่นัน้ อาจจะเกิดปรากฎการณ์อื่นๆ ที่ล้วนเกิด
จากข้อจ ากดัทางปัญญาทัง้สิน้ เช่น อโุมงค์ทางความคิด (Cognitive tunneling) เป็นปรากฎการณ์ที่คิดเร่ืองใด
เร่ืองหนึง่แล้ว ยากที่จะออกจากกรอบแหง่ความคิดนัน้ กรอบข้อจ ากดัอาจจะเป็นการคิดด้านตา่งๆ ของผลงานไม่
ครบถ้วน การคิดเหตกุารณ์ที่เกิดขึน้ในผู้ปฏิบตัิงานคนหนึง่ไมค่รบถ้วน หรือคิดถงึผลที่ตามมาจากการประเมินผล
งานแบบใดแบบหนึง่ไมค่รบถ้วน 
 งานวจิยัของ Canan Sumer & Knight (1996) เปรียบเทียบของการทอดสมอแล้วปรับแตง่ในการ
ประเมินผลงานวา่เหตกุารณ์รูปแบบใดมีแนวโน้มจะใช้ผลตา่ง (Contrast effect) และเหตกุารณ์ใดที่จะใช้ผลซมึ
ซบั งานวิจยัให้ผู้ ร่วมการทดลองอา่นรายงาน 2 ฉบบั แบง่เป็นการทดลอง 4 กลุม่ คือ กลุม่แรกให้อา่นผลงานท่ีดี 
แล้วประเมิน จากนัน้ให้อา่นผลงานปานกลางแล้วประเมิน กลุม่ทีส่องให้อา่นผลงานท่ีดีแตไ่มป่ระเมิน แล้วอา่น
ผลงานปานกลางแล้วประเมิน กลุม่ที่ 3 ให้อา่นผลงานท่ีไมด่ีแล้วประเมินจากนัน้ให้อา่นผลงานปานกลางแล้ว
ประเมิน สว่นกลุม่ที่ 4 ให้อา่นผลงานท่ีไมด่ีแตไ่มป่ระเมิน จากนัน้ให้อา่นผลงานปานกลางแล้วประเมิน ผลการ
ทดลองพบวา่การประเมินในกลุม่ที่ 2 มากกวา่กลุม่ที่ 4 แสดงให้เห็นวา่มีผลของการซมึซบัจากการอา่นงานครัง้
แรกอยู ่และพบวา่กลุม่ที่ 1 น้อยกวา่กลุม่ที่ 3 แสดงให้เห็นวา่เกิดผลตา่งขึน้ ถ้าผู้ประเมินได้ประเมนิการดผูลงาน
ครัง้แรก จะท าให้น าคะแนนครัง้ทีแ่ล้วมาเปรียบเทยีบกบัปัจจบุนั เกิดผลตา่ง การทอดสมอในกลุม่ที่ 2 และกลุม่ที่ 
4 ทอดสมอที่ผลงาน สว่นกลุม่ที่ 1 และกลุม่ที่ 3 ทอดสมอที่คะแนนประเมินด้วย 
 
อภปัิญญา (Metacognition) 
 อภิปัญญา (Metacognition) คือความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบัความรู้ ความเข้าใจในโลกนีข้องตนเอง ใน
การประเมินผลงาน จะเป็นการรับรู้ตนเองของผู้ประเมิน วา่เข้าใจผู้ปฏิบตัิงานได้ดีมากน้อยแคไ่หน ผู้ประเมินที่
คิดวา่ความรู้ของตนเองมีน้อยจะมีแนวโน้มที่จะค้นหาแหลง่ความรู้เพิ่มเตมิ ถ้าผู้ประเมินคดิวา่ตนเองมีความรู้
ความเข้าใจดี ก็จะมัน่ใจในการประเมินสงู 
 อยา่งไรก็ตาม อภิปัญญาอาจจะตรงกบัโครงสร้างทางจิตวิทยาอีกตวัหนึง่ คือ การรับรู้ความสามารถ
ของตนเอง (Self-efficacy) ซึง่ Bandura ได้เสนอเอาไว้ เมื่อโยงมโนทศัน์ทางด้านอภิปัญญา ทฤษฎีเก่ียวกบัการ
รับรู้ความสามารถตนเอง และทฤษฎีความคาดหวงัในการอธิบายแรงจงูใจของมนษุย์แล้ว จะพบวา่บคุคลจะ
ค้นหาข้อมลูเพิม่เติมขึน้อยูก่บั 2 ปัจจยัด้วยกนั คือ 
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 1) อภิปัญญา หรือการรับรู้ความสามารถของตนเอง ถ้าคดิวา่ตนเองมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัผู้
ประเมินไมด่ี ก็จะค้นหาข้อมลูเพิม่เติม แตว่า่ถ้าคิดวา่ตนเองมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัผู้ประเมินดี ก็จะไม่
ค้นหาข้อมลูเพิม่เติม 
 2) ผลรวมของผลคณูระหวา่งโอกาสที่จะเกิดผลลพัธ์ (Performance-to-outcome expectancy) และ
คณุคา่ของผลลพัธ์ (Valence of information) ถ้าผลลพัธ์มีคณุคา่น้อย แตโ่อกาสที่จะได้น้อยก็จะไมท่ า แตถ้่า
โอกาสมาก คณุคา่มาก ก็จะท า 
 ถ้ามีอภิปัญญามาก ก็จะไมเ่ลอืกใช้ความพยายามในการหาข้อมลูเพิ่มเติมเลย แตถ้่าคิดวา่ตนเองมอีภิ
ปัญญาน้อย ก็จะหาหนทางที่ท าให้ผลรวมของผลคณูระหวา่งโอกาสที่จะเกิดผลลพัธ์และคณุคา่ของผลลพัธ์เกิด
มากที่สดุ เปรียบเทียบกบัการลงทนุลงแรงของตนเอง ถ้าไมม่จีดุใดที่คุ้มคา่เลย ก็จะไมแ่สวงหาข้อมลูเพิ่มเติม 
 
ทฤษฎีบุคลกิภาพโดยนัย (Implicit personality theory) 
 แตล่ะบคุคลจะมีทฤษฎีบคุลกิภาพตามความคดิของตน วา่ท าไมแตล่ะบคุคลถึงมีพฤตกิรรมที่แสดง
ออกมาแตกตา่งกนั ซึง่ทฤษฎีบคุลกิภาพตามความคิดของตนนัน้จะเรียกวา่ทฤษฎีบคุลกิภาพโดยนัย (Implicit 
personality theory) คล้ายๆ กบัการอนมุานสาเหต ุ(Attribution) สาเหตทุี่เรียกวา่โดยนยั เพราะวา่แตล่ะบคุคล
ไมส่ามารถอธิบายออกมาเป็นทฤษฎีหรือจดัเรียบเรียงระเบียบของความคิดได้ชดัเจนเหมือนกบัทฤษฎีทาง
บคุลกิภาพโดยทัว่ไป ทฤษฎีภายในความคิดของแตล่ะบคุคลนีส้ง่ผลตอ่การประเมินผลงานอยา่งมาก เพราะการ
ประเมินผลงานอาจจะไมไ่ด้มองที่ตวัพฤติกรรมการปฏิบตัิงานเพยีงอยา่งเดียว แตด่ถูึงสาเหตแุหง่พฤติกรรม
เหลา่นัน้ด้วย เช่น ถ้าคดิวา่พฤตกิรรมเหลา่นีเ้กิดจากนิสยัของผู้ปฏิบตัิงาน การท าดีได้แคน่ีก็้ดีส าหรับผู้ปฏิบตัิงาน
คนนีแ้ล้ว อาจจะให้คะแนนสงู ถ้าคิดวา่ที่ผลงานออกมาแบบนีเ้นือ่งจากสิง่แวดล้อมไมด่ี ผู้ปฏิบตัิงานดีอยูแ่ล้วก็
จะให้คะแนนสงูเช่นกนั 
 Heslin, Latham, & VandeWalle (2005) ได้ทดสอบทฤษฎีบคุลกิภาพโดยนยั โดยได้เลอืกเฉพาะ
ทฤษฎีของแตล่ะบคุคลที่วา่บคุคลเปลีย่นแปลงได้ (Incremental implicit theory) หรือเปลีย่นแปลงไมไ่ด้ (Entity 
implicit theory) ผู้ประเมินที่เชือวา่บคุคลเปลีย่นแปลงได้ก็จะรับรู้ถึงผลงานทัง้ที่ดีและไมด่ีของผู้ปฏิบตัิงาน
มากกวา่ และถ้าให้ผู้ประเมินได้รับการฝึกให้เช่ือวา่บคุคลเปลีย่นแปลงได้ ก็จะสง่ผลให้ผู้ประเมินรับรู้ถึงการ
พฒันาของบคุคลมากยิง่ขึน้ สิง่เหลา่นีก็้ตรงกบัแนวคดิเร่ืองอคตกิารยืนยนั เพราะสิง่ใดที่บคุคลมีข้อมลูในปัญญา
ของตนเองแล้ว ก็จะหาสิง่ที่มายนืยนัความคดิของตนเองให้สอดคล้องกบัโลกแหง่ความเป็นจริง (Cognitive 
consistency) 
 ทฤษฎีบคุลกิภาพโดยนยัจะสง่ผลตอ่การประเมินลกัษณะภายในตวับคุคล (Trait evaluation) มากกวา่
พฤติกรรมของบคุคล เพราะวา่พฤติกรรมมีลกัษณะเป็นอตันยัมากกวา่ และความเป็นจริงแล้วทฤษฎีบคุลกิภาพ
โดยนยัก็คือพืน้หลงัทางความคิด หรือแบบจ าลองทางความคิด (Mental model) ของแตล่ะบคุคลนัน่เอง 
เพียงแตเ่ป็นในเร่ืองทีเ่ก่ียวกบับคุลกิภาพหรือพฤติกรรมของแตล่ะบคุคล 
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ผลของอารมณ์ต่ออคตทิางปัญญา 
 ผลของอารมณ์ก็เก่ียวข้องกบัปัญญาของมนษุย์เช่นเดียวกนั พบวา่อารมณ์ก็ถือเป็นข้อมลูหนึง่ในการ
ประมวลผลทางปัญญา การที่อารมณ์มาเก่ียวข้องกบัการประมวลข้อมลูทางปัญญานีจ้ะเรียกวา่การเจือปนทาง
ปัญญา (Mental contamination) เนื่องจากอารมณ์ก็เป็นข้อมลูหนึง่ ดงันัน้อารมณ์ก็สง่ผลเช่ือมโยงกบัข้อมลู
อื่นๆ ด้วย ด้วยเหตนุีถ้้าจ าเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึง่ตอนอารมณ์ดี ก็จะเรียกนกึขึน้มาได้ตอนอารมณ์ดี แตถ้่า
จ าเหตกุารณ์ใดตอนอารมณ์ไมด่ี ก็จะเรียกนกึขึน้มาได้ตอนอารมณ์ไม่ดี ปรากฎการณ์นีจ้ะเรียกวา่ผลการ
สอดคล้องทางอารมณ์ (Mood congruence effect) ด้วยเหตนุีเ้อง อารมณ์ขณะประเมินผลงานก็เก่ียวข้องกบั
คะแนนท่ีประเมินเหมือนกนั ถ้าอารมณ์ไมด่ี ก็จะท าให้เหตกุารณ์ทีเ่ก่ียวข้องกบัอารมณ์ที่ไมด่ีถกูระลกึออกมาได้
ง่าย สว่นเหตกุารณ์ที่เก่ียวข้องกบัอารมณ์ที่ดจีะถกูระลกึออกมาได้ยากกวา่ สง่ผลให้คะแนนการประเมินต า่ เมื่อ
เปรียบเทียบกบัขณะท่ีประเมินแล้วมีอารมณ์ทีด่ี 
 
การน าความรู้เร่ืองอคตทิางปัญญาไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริง 
 จากทีก่ลา่วมาในข้างต้นจะพบวา่มีอคติทางปัญญามากมายที่จะสง่ผลตอ่การประเมินในครัง้หนึง่ สิง่
แรกที่สง่ผลคือการใสใ่จ เหตกุารณ์ที่ใสใ่จก็จะเก็บจ าได้งา่ยกวา่ แตว่า่ถ้าใสใ่จมากเกินไปก็จะท าให้ข้อมลูที่ไม่
เก่ียวข้องเข้ามา วิธีการปฏิบตัิที่งา่ยที่สดุคือ การใสใ่จเฉพาะสิง่ที่ส าคญั เก่ียวข้องกบังาน เช่น เวลาผู้ปฏิบตัิงาน
เสนอผลงาน หรือท างานสง่มา ให้ตรวจดใูห้ดี และก่อนการประเมนิควรมีการพดูคยุกนัถงึหลกัในการประเมิน วา่
จะประเมินในเร่ืองใดบ้าง ผู้ประเมินทกุคนจะได้มีพืน้ฐานทางความคิดเหมือนกนั ท าให้เลอืกใสใ่จในสิง่ๆ 
เดียวกนั สว่นในเร่ืองของการรับรู้ ก็จะสามารถลดอคติสว่นนีไ้ด้ด้วยการพดูคยุถงึหลกัการประเมินกอ่น และท าให้
วิธีการประเมินเป็นอตันยัมากที่สดุ อยา่งไรก็ตามการท าให้เป็นอตันยัก็อาจจะท าให้การประเมินไมค่รอบคลมุผล
การปฏิบตัิงานทัง้หมด ดงันัน้ควรจดัให้สมดลุกนัระหวา่งความเป็นอตันยัและความครอบคลมุของผลการ
ปฏิบตัิงาน 
 เร่ืองของความจ าเนื่องจากบคุคลมีความจุจ ากดั ดงันัน้การให้ประเมินหลายๆ ประเด็น หรือหลายๆ คน
พร้อมๆ กนัจะสง่ผลให้คณุภาพในการประเมินลดลง คณุคา่ของการประเมินไมส่งูขึน้มากนกั ท าให้ไมคุ่้มคา่ ถ้า
จะให้ดีที่สดุคือควรจะประเมินเฉพาะบคุคลที่คุ้นเคยกนั ท างานร่วมกนัอยูแ่ล้ว อาทิเช่น คนในแผนกเดียวกนั ที่
ต้องท างานร่วมกนัทกุวนั การประเมินผลงานจะได้ผลที่ตรง ถ้าการประเมินผลงานเกิดจากความต้องการท่ีจะ
ประเมินผลงานให้ถกูต้องของผู้ประเมินเทา่นัน้ ไมม่ีแรงจงูใจอื่นๆ มาเก่ียวข้อง สว่นความจ าระยะยาว เป็นไป
ไมไ่ด้เลยที่บคุคลจะจ าเหตกุารณ์ที่เกิดขึน้ทัง้หมดของผู้ปฏิบตัิงานแต่ละคนได้ การใช้เคร่ืองช่วยจ า อยา่งเช่น การ
จดบนัทกึไว้ จะช่วยได้ แล้วพอเวลาประเมินผลงานคอ่ยน าสิง่เหลา่นีม้าใช้ นอกเหนือจากนีร้ะยะหา่งระหวา่งการ
ประเมินผลงานแตล่ะครัง้ เก่ียวข้องกบัความจ าระยะยาวอยา่งมาก ถ้าทิง้นานเกินไป จะท าให้ประเมินเฉพาะ
ข้อมลูที่จ าได้ คือ ในช่วงก่อนที่ประเมินผลงานเทา่นัน้ ถ้าชว่งหลายเดือนก่อนหน้านัน้จะจ าไมไ่ด้ ท าให้ไมม่ีความ
ตรงในการประเมินผลงาน  
 สว่นการเลอืกตดัสนิใจจะเห็นวา่ไมใ่ชม่ีเพียงประเด็นเร่ืองการประเมินผลงานอยา่งเดียวในขณะที่
พิจารณาผลงาน ยงัมีแรงจงูใจอืน่ๆ ที่สง่ผลด้วย การประยกุต์ใช้แล้วแตว่ตัถปุระสงค์ ถ้าเพื่อการให้ข้อมลู
ป้อนกลบั อาจจะท าแบบตรงไปตรงมาได้ และอาจมกีารปิดช่ือไมบ่อกช่ือผู้ประเมินเพื่อให้การให้ข้อมลูป้อนกลบั
ตรงไปตรงมา โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการประเมินจากผู้ใต้บงัคบับญัชาไปยงัผู้ที่อยูส่งูกวา่ แตถ้่าเพื่อการตดัสนิใจ
ทางการจดัการบางสิง่บางอยา่ง จะต้องกระจายความรับผิดชอบไมใ่ห้ระบผุู้ประเมินได้ เพื่อให้ผู้ประเมินไมก่ลวั
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ถึงผลกระทบที่เกิดขึน้กบัตนเอง แตถ้่าเกิดมีการประเมินเป็นทีมได้ก็จะดีขึน้ แตต้่องระวงัการสมรู้ร่วมคดิกนัใน
การให้คะแนนสงูด้วย 
 สว่นประเด็นเร่ืองทางลดัในการตดัสนิใจ เป็นเร่ืองปกติที่บคุคลจะใช้ทางลดัเหลา่นี ้การป้องกนัอาจท า
ได้โดย ไมใ่ห้เห็นผลงานเกา่ เพราะอาจท าให้เกิดผลตา่งหรือผลเหมือนขึน้ ควรท าให้เป็นอตันยั เพื่อลดปัญหา
เร่ืองทางลดัการเป็นตวัแทน ควรมีการประเมินหลายๆ คน เพื่อลดปัญหาการประจบสอพลอ ให้ผู้ประเมินเห็นการ
ท าผลงาน การประเมินแบบ 360 องศาจะชว่ยท าให้ปัญหาเร่ืองอ านาจการประเมินอยูก่บัคนๆ เดยีวลดลง แม้วา่
ผู้ประเมินเพียงคนเดียวจะยตุิธรรมขนาดไหน แตก็่มีอคติเหลา่นีใ้นมนษุย์อยูเ่สมอ 
 อยา่งไรก็ตาม เร่ืองการประเมินผลงาน ถ้าเกิดแก้ปัญหาหนึง่ มกัจะตามมาด้วยปัญหาใหมเ่สมอ อาทิ
เช่น การเพิ่มจ านวนคน แตอ่าจจะมีปัญหาเร่ืองงบประมาณ เร่ืองคณุภาพการประเมิน ถ้าประเมินน้อยอาจรู้
แหลง่ที่มาของการประเมินได้ หรือการประเมินแบบระบผุู้ประเมินได้ อาจจะดยูตุิธรรม แตท่ าให้เกิดปัญหาเร่ือง
แรงจงูใจในการประเมินท่ีไมส่อดคล้องกบัวตัถปุระสงค์การประเมนิ ด้วยเหตผุลที่วา่การประเมินผลมกัจะมีอคติ
อยูเ่สมอไมม่ากก็น้อย การประเมนิควรท าให้มีอคติน้อยที่สดุ กลา่วคือท าให้ตรงวตัถปุระสงค์มากที่สดุ และไม่
พึง่พิงกบัการประเมินผลมากจนเกินไป ควรดปัูจจยัอื่นประกอบด้วย เช่น ผลงานท่ีสามารถวดัได้ 
 
สรุป 
 กระบวนการทางปัญญาทัง้การรับรู้ การใสใ่จ ความจ า การประมวลข้อมลู การเลอืกตดัสนิใจ ล้วนเป็น
สว่นท่ีสง่ผลตอ่การประเมินผลงานทัง้สิน้ เหตผุลที่ท าให้สิง่เหลา่นีใ้นแตล่ะคนแตกตา่งกนัเนื่องจากมีพืน้หลงั หรือ
รูปจ าลองในจิตใจของแตล่ะบคุคล และแรงจงูใจของแตล่ะบคุคลท่ีแตกตา่งกนัไป การแก้ไขท าได้ยากเพราะอคติ
เหลา่นีจ้ะมีระบบของตนเอง เช่น อคติจากทางลดัแบบพบบอ่ย เป็นต้น บางครัง้การเพิ่มคนประเมินอาจไม่
สามารถแก้ไขปัญหาได้หมดได้ เช่น บคุคลที่ท างานเฉพาะตอนทีม่ีคนอื่นอยูด้่วยเทา่นัน้ เนื่องจากปัญหาเหลา่นี ้
ไมส่ามารถแก้ไขได้ แตส่ามารถปรับปรุงให้อคตเิหลา่นีม้ีน้อยที่สดุได้ และการพึง่พงิการประเมินผลงานเพียง
อยา่งเดยีว ไมเ่พยีงพอท่ีจะท าให้การประเมินผลงานมคีวามตรง ต้องอาศยัการประเมินผลงานรูปแบบอื่น
ประกอบ เช่น รูปแบบอตันยั 
 
งานวิจัยในอนาคต 
 ผลของความจ าสง่ผลตอ่การประเมินผลงานของบคุคล นา่จะมกีารเปรียบเทียบวา่กรอบความคดิ
เก่ียวกบับคุคล ซึง่เป็นความจ าแบบมโนทศัน์ และเหตกุารณ์ทีเ่กิดขึน้ของผู้ปฏิบตัิงาน สิง่ไหนที่สง่ผลตอ่การ
ประเมินผลงานมากกวา่กนั กลา่วคือ การท างานให้ดี หรือการท างานให้เดน่ สิง่ไหนที่จะสง่ผลกระทบตอ่การ
ประเมินผลงานมากกวา่กนั นอกจากนีย้งัมเีร่ืองผลของแรงจงูใจตา่งๆ วา่แรงจงูใจรูปแบบใด สง่ผลตอ่การ
ประเมินผลงานบ้าง ลกัษณะวฒันธรรมแบบใดที่สง่ผลตอ่แรงจงูใจที่แตกตา่งกนั วฒันธรรมแบบแขง่ขนักนัจะพบ
แรงจงูใจแบบใด และวฒันธรรมแบบช่วยเหลอืกนัจะพบแรงจงูใจแบบใด ที่เป็นอคติในการประเมนิ และงานวจิยั
ที่จะเสนอสดุท้าย คือ ผลงานจริงๆ แล้วสง่ผลต่อการประเมิน หรือวา่ความรู้จกัมกัคุ้นสง่ผลตอ่การประเมินผล
งานมากกวา่กนั  
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