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การศึกษา วิจัย นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) เพื่อศึกษาการให้ข้อมูลป้อนกลับในช่วงการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีระหว่างหัวหน้างานและพนักงาน ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย 
(แก่งคอย ) จ ากัด    2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลป้อนกลับในช่วงการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจ าปทีี่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน   จากปัจจัยท านาย ได้แก่ ปัจจัยส่วน
บุคคล รูปแบบภาวะผู้น าของผู้ให้ข้อมูลป้อนกลับ พฤติกรรมการจัดการข้อมูลป้อนกลับ ทัศนคติต่อ
การให้และรับข้อมูลป้อนกลับ  และประสิทธิภาพของข้อมูลป้อนกลับ  3) เพื่อเสนอแนะแนวทางใน
การปฏิบัติแก่หัวหน้างานและพนักงาน เมื่อต้องให้และรับข้อมูลป้อนกลับ เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ
นั้นน าไปสู่ผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 

กลุ่มตัวอย่าง คือ หัวหน้างานและพนักงานของ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย  (แก่งคอย ) จ ากัด  
ทั้งหมดจ านวน 370 คน โดยแบ่งเป็น หัวหน้างานจ านวน 38 คน และพนักงานจ านวน 332 คน 
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย T-test, One-Way ANOVA, Pearson Correlation 
Coefficients, Multiple Regression Analysis (Stepwise)   
  ผลการศึกษาพบว่า  (1) หัวหน้างานส่วนใหญ่ให้ข้อมูลป้อนกลับแก่พนักงาน โดยข้อมูล
ป้อนกลับที่ให้นั้นมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับปานกลาง  และหัวหน้างานมีทัศนคติ ทางบวกต่อการ
ให้ข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งทัศน คติต่อการให้ข้อมูลป้อนกลับของหัวหน้างานมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
ด้วยกันกับประสิทธิภาพของข้อมูลป้อนกลับที่หัวหน้างานให้แก่พนักงาน โดยมีความสัมพันธ์อยู่ใน
ระดับปานกลาง และปัจจัยทัศนคติต่อการให้ข้อมูลป้อนกลับของหัวหน้างานและรูปแบบภาวะผู้น า
แบบมุ่งความส าเร็จเป็นปัจจัยท านายประสิทธิภาพของข้อมูลป้อนกลับ  ส่วนพนักงานนั้นส่วนใหญ่



(4) 

ได้รับข้อมูลป้อนกลับจากหัวหน้างาน  โดยประสิทธิภาพของข้อมูลป้อนกลับที่หัวหน้างานให้ตาม
ความเห็นของพนักงานนั้นอยู่ในระดับปานกลาง   และพนักงาน มีทัศนคติทางบวกต่อการรับข้อมูล
ป้อนกลับ  ซึ่งทัศนคติ ต่อการรับข้อมูลป้อนกลับของ พนักงานมีความสัมพันธ์ในทิศทางด้วยกันกับ
ประสิทธิภาพของข้อมูลป้อนกลับที่หัวหน้างานให้ ตามความเห็นของ พนักงาน   พนักงานมี
พฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลป้อนกลับปานกลาง และมีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงข้อมูลป้อนกลับ ต่ า  
และปัจจัยทัศนคติต่อการรับข้อมูลป้ อนกลับของหัวหน้างานและพฤติกรรมการแสวงหา ข้อมูล
ป้อนกลับเป็นปัจจัยท านายประสิทธิภาพของข้อมูลป้อนกลับ  (2) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
ป้อนกลับที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานเรียงตามล าดับจากปัจจัยที่ส่งผลมากท่ีสุดไป
หาปัจจัยที่ส่งผลน้อยท่ีสุด ได้แก่ ปัจจัย พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงข้อมูลป้อนกลับ ปัจจัย
ประสิทธิภาพข้อมูลป้อนกลับของหัวหน้างาน ปัจจัยทัศนคติต่อการให้ข้อมูลป้อนกลับของหัวหน้า
งาน ปัจจัยรูปแบบภาวะผู้น าแบบชี้น า และปัจจัยระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งของพนักงาน    
ซึ่งพยากรณ์ผลการปฏิบัติงานของพนักงานได้ ร้อยละ 18.3  (3) แนวทางการให้และรับข้อมูล
ป้อนกลับที่ควรปฏิบัติ คือ หัวหน้างาน จะต้องมีความจริงใจ มุ่งมั่น ให้ความส าคัญและเอาใจใส่ใน
กระบวนการให้ข้อมูลป้อนกลับ  มีการเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ในการให้ข้อมูลป้อนกลับ ข้อมูล
ป้อนกลับนั้นต้องถูกต้อง เป็นความจริง มีเหตุผลและสามารถน าไปปฏิบัติได้ พร้อมทั้งเปิดโอกาส
ให้พนักงานได้ชี้แจงและให้ข้อเสนอแนะด้วย  พนักงาน จะต้องเปิดใจรับข้อมูลป้อนกลับ ไม่ป้องกัน
ตนเอง เห็นความส าคัญของข้อมูลป้อนกลับ และน าข้อมูลป้อนกลับเหล่านั้นไปปฏิบัติ พร้อมทั้ง
แสวงหาข้อมูลป้อนกลับเป็นประจ าด้วย ส่วนข้อมูลป้อนกลับที่มีประสิทธิภาพนั้นต้องมีความ
เฉพาะเจาะจง มีตัวอย่างประกอบชัดเจน เน้นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการท างานและเป็นสิ่งที่พนักงาน
สามารถปฏิบัติตามได้ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับองค์การ คือ องค์การควรจัดให้มีการให้ข้อมูลป้อนกลับในช่วงการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง องค์การควรจัดให้มีการฝึกอบรมหัวหน้างานใน
หัวข้อการให้ข้อมูลป้อนกลับ การปรับทัศนคติของตนเองในการให้ข้อมูลป้อนกลั บ และในส่วนของ
พนักงานควรจัดอบรมเรื่องการแสดงออกถึงพฤติกรรมและทัศนคติต่อการรับข้อมูลป้อนกลับ 
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 The objectives of this study are: 1) to study feedback between supervisors and 
employees during the annual performance evaluation process at Thai Siam Cement 
(Kaeng Khoi) Co., Ltd.  2) to study factors that are related to feedback during the the 
annual performance evaluation process that affect the performance of employees by 
using predicting factors: personal factors, leadership styles, feedback management 
behavior, attitude toward giving and receiving feedback and effectiveness of the 
feedback  3) to offer supervisors and employees guidance for giving and receiving 
feedback in order for the feedback to be implemented by the employees. 
 The samples are supervisors and employees of Siam Cement of Thailand.  
(Kaeng Khoi) Co., Ltd.  A total of 370 participants can be divided into 38 supervisors  
and 332 employees.  The tool used to collect data is a questionnaire. Statistics used to 
analyze data are frequency, percentage, mean, T-test, One-Way ANOVA, Pearson 
Product Moment Correlation Coefficients and Multiple Regression Analysis by selection 
factors into the equation by Stepwise.  
 The results indicate that (1) the majority of supervisors give feedback to 
employees. The effectiveness of the feedback is moderate. The supervisors have a 
positive attitudes towards giving feedbacks. Supervisor’s attitude is directly correlated to 
the effectiveness of the feedback they give to the employee; the direct correlation is 



(6) 
 

moderate.  Supervisors’ attitude towards giving feedback and achievement-oriented 
leadership are important factors for the effectiveness of the feedback.  Most employees 
receive feedback from supervisors. The effectiveness of the feedback is moderate. 
Employees have a positive attitude towards receiving feedback. Employee’s attitude has 
direct correlation with the effectiveness of the feedback that are given to them by their 
supervisors. The employee moderately seek feedbacks and their tendency to avoid 
receiving feedback is low. Supervisors’ attitude towards giving feedback and employee 
tendency to seek feedback are important factor for effectiveness of the feedback. (2) 
Factors related to the feedback that have the most impact on the performance of the 
employees in descending order are feedback avoiding behavior, supervisors’ effective 
feedback , supervisors’ attitude toward feedback, directive leadership and position time 
of subordinate. All the factor can predict 18.3% of the employee’ performance. (3) The 
guidelines for giving and receiving feedback: supervisors must have see the value in the 
feedback process. They must be sincere, committed and focus on the process. They 
must prepare the information for feedback beforehand. The feedbacks must be true and 
able to be reasonably implemented. Supervisor should allow employees to explain and 
make suggestions. The employee must be open to feedback, not be too defensive. They 
must see the value of the feedback and implement them afterwards. Employee should 
seek feedback regularly.  The effective feedback must be specific, explained by using 
clear examples, pertinent to the  work and reasonably implementable.  
  Suggestions for the organization: the organization should arrange a feedback 
process during the employee’ performance evaluation at least twice year. The 
organization should arrange supervisor training in giving and attitude towards feedback. 
Employee should training in behavior and attitude towards feedback. 
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บทท่ี 1 

 

บทน า 
 

1.1   ท่ีมาและความส าคัญของปัญหา 
   

 การให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) เป็นส่วนหน่ึงในระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน 

(Performance Management)  โดยเป็นการส่ือสารผลการปฏิบัติงานให้พนักงานเห็นถึงผลการ

ปฏิบัติงานของตนว่า ดีหรือไม่ดี ตรงตามเป้าหมายท่ีวางไว้หรือไม่ และควรท่ีจะต้องปรับปรุงส่วน

ใดบ้าง เพื่อให้มีผลการปฏิบัติงานท่ีดีย่ิงข้ึน  การให้ข้อมูลป้อนกลับในช่วงการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานเป็นช่วงเวลาท่ีหัวหน้างานและพนักงานจะได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปล่ียนข้อมูลผลการ

ปฏิบัติงานท่ีผ่านมาว่าเป็นอย่างไร ตรงตามเป้าหมายท่ีวางไว้หรือไม่ พนักงานมีส่ิงใดท่ีต้อง

ปรับปรุงเปล่ียนแปลง  พร้อมท้ังช่วยกันหาแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการท างานให้ดี ย่ิงข้ึน 

(Dejanasz, Dowd, and Schneider, 2002: 124; Jackson and Schuler, 2003: 481-482)  แต่

ท้ังน้ียังมีหัวหน้างานและพนักงานจ านวนมากท่ีรู้สึกล าบากใจหรือวิตกกังวลเมื่อถึงช่วงเวลาท่ีต้อง

ให้และรับข้อมูลป้อนกลับ ในส่วนของหัวหน้างานจะวิตกกังวลเม่ือต้องให้ข้อมูลเชิงลบ (Negative 

Feedback) แก่พนักงานหรือต้องให้ข้อมูลป้อนกลับเม่ือตนเองน้ันไม่มีข้อมูลท่ีเพียงพอ ท้ังยังกลัว

ปฏิกิริยาโต้กลับของพนักงานด้วย  ส่วนพนักงานก็กลัวการได้รับข้อมูลป้อนกลับเชิงลบเช่นกัน และ

มักจะไม่พอใจหรือป้องกันตนเอง (Defensive) จากข้อมูลป้อนกลับเชิงลบน้ัน และข้อมูลป้อนกลับ

ท่ีให้กับพนักงานก็มักไม่มีประสิทธิภาพมากพอท่ีจะท าให้พนักงานยอมรับและเปล่ียนแปลง

พฤติกรรมการท างานได้  ส่ิงน้ีแสดงให้เห็นถึงปัญหาของของกระบวนการให้และรับข้อมูลป้อนท่ีไม่

มีประสิทธิภาพ 

 ในความเป็นจริงแล้วการให้ข้อมูลป้อนกลับถือเป็นทักษะพื้นฐานในการบริหารจัดการ

อย่างหน่ึงท่ีผู้น าจะต้องมี เพราะจะช่วยให้ผู้จัดการได้ทบทวนผลการปฏิบัติงานในแต่ละวัน  รวมท้ัง

การสร้างความคาดหวังท่ีชัดเจนและการแก้ไขความเข้าใจท่ีผิดพลาดระหว่างพนักงาน  และการให้

ข้อมูลป้อนกลับยังเป็นทักษะท่ีสามารถน าไปใช้ในการสอนงาน (Coaching) การแจกจ่ายงาน 

(Delegating Tasks)  และการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วย (Performance Assessment) 

(Harvard Business School, 2006: 7; Hattersley and McJannet, 2008: 123)  แต่ท้ังน้ีพบว่า
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ผู้จัดการจ านวนมากที่ต้องเผชิญหน้ากับพนักงานในการให้ข้อมูลป้อนกลับมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการ
ให้ข้อมูลป้อนกลับ โดยมองว่าเป็นงานที่ยากและส ร้างความทุกข์  โดยเหตุผลที่ท าให้ ผู้จัดการ ไม่
เต็มใจที่จะให้ข้อมูลป้อนกลับ คือ ผู้จัดการทั้งหลายเชื่อว่าตนนั้นไม่มีทักษะทางด้านการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล ที จ าเป็นต่อการจัดการปฏิกิริยาทางอารมณ์ของพนักงานที่ซับซ้อนที่ อาจจะเกิดขึ้น
ในการให้ข้อมูลป้อนกลับ  เหตุผลต่อมาคือผู้จัดการไม่เข้าใจถึงรูปแบบของการให้ข้อมูลป้อนกลับที่
เหมาะสมในสถานการณ์ที่มเีฉพาะเจาะจง (Delahaye, 2005: 156)   

 ส่วนพนักงานที่รับบทบาทในการเป็นผู้รับข้อมูลป้อนกลับนั้น  ในความจริงแล้วพนักงานมี 
ความจ าเป็นที่ จะต้องได้รับข้อมูลป้อนกลับจากหัวหน้างาน เนื่องจากการให้ข้อมูลป้อนกลับนี้จะ
ช่วยให้พนักงานรู้ว่างานที่ตนท านั้นตรงตามเป้าหมายขององค์การหรือไม่อย่างไร และยัง
สันนิษฐานได้ว่าผลการปฏิบัติงานที่เป็นที่พึงพอใจจะช่วยเพิ่มภาพลักษณ์ของบุคคลและให้
พนักงานรู้สึกว่าตนมีความสามารถ  และสุดท้ายการให้ข้อมูลป้อนกลับ น้ันยังน าไปสู่การพัฒนาผล
การปฏิบัติงานและทัศนคติที่ดีข้ึนอีกด้วย (Newstrom and Davis, 1993: 105)  แต่เช่นเดียวกันกับ
หัวหน้างานพนักงานส่วนใหญ่หลีกเลี่ยงที่จะได้รับข้อมูลป้อนกลับจากหัวหน้างาน   โดยเฉพาะ
ข้อมูลป้อนกลับในทา งลบที่เก่ียวข้องกับการท างานที่ผิดพลาดของตนเอง เนื่องจากว่าต้องการ
รักษาภาพลักษณ์ของตนเอง และต้องการสร้างความประทับใจต่อผู้อื่น และการให้ข้อมูลป้อนกลับ
ทางลบยังเป็นการลดการเห็นคุณค่าในตนเองและประสิทธิภาพของตนเองด้วย  (Moss, 2004: 35; 
Cannon and Witherspoon, 2005: 122)  อีกทั้งบุคคลมักจะมองตนเองว่าดีกว่าผู้อ่ืน ดังนั้นการ
ให้ข้อมูลป้อนกลับที่เป็นการต าหนิจึงถูกมองว่าไม่ถูกต้องและผู้รับมักจะไม่เห็นด้วย  และส่งผลให้มี
ความรู้สึก เหมือนถูกคุกคาม  จึงส่งผลให้มีแนวโน้มที่จะสร้างความเครียดซึ่งเป็นอุปสรรคของการ
เรียนรูใ้นการท างาน (Cannon and Witherspoon, 2005: 122) 
 ส่วนข้อมูลป้อนกลับ ที่ท าหน้าที่เป็นสารท่ีจะส่งไปยัง พนักงาน เพื่อให้ ทราบถึงผลการ
ปฏิบัติงานของตนเองที่ผ่านมา น้ัน  หัวหน้างานจ านวนมากยังให้ข้อมูลป้อนกลับ ท่ีไม่ถูกต้อง  หรือ
อาจไม่ได้ให้ข้อมูลป้อนกลับแก่พนักงาน   ข้อมูลป้อนกลับอาจพูดเพียงเรื่องทั่วไปหรือ เน้นที่ตัว
บุคคลมากกว่าผลการปฏิบัติงานอย่า งแท้จริง  ดังนั้นจึงท าให้พนักงา นที่ได้รับข้อมูลป้อนกลับนั้น 
เกิดการต่อต้านข้อมูลป้อนกลับของหัวหน้างาน เพราะสิ่งนี้ท าให้พนักงานรู้สึกเหมือนถูกท าร้าย  
ดังนั้นแล้วสิ่งที่หัวหน้ างานจะต้องตระหนักในการให้ข้อมูลป้อนกลับ นั่นคือ ประสิทธิภาพของ
ข้อมูลป้อนกลับที่ให้กับพนักงาน  งานเขียนจ านวนมากได้ให้ข้อเสนอแนะในการให้ข้อมูลป้อนกลับ
ที่มีประสิทธิภาพเอาไว้ เช่น ความเฉพาะเจาะจง (Specific) การให้ข้อมูลป้อนกลับจะต้องมี
ลักษณะที่เฉพาะเจาะจงและชั ดเจน ไม่ใช่กล่าวท่ัวไป ซึ่งถ้าหากข้อมูลป้อนกลับนั้นมีความ
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คลุมเครือหรือกว้างเกินไปจะท าให้พนักงานไม่ทราบว่าจะต้องแก้ไขหรือปรับปรุงการท างานในส่วน
ใด   การให้ข้อมูลป้อนกลับที่ดีจึงต้องระบุพฤติกรรมหรือมีตัวอย่างประกอบที่ชัดเจน เพื่อให้ผู้รับนั้น
มีความเข้าใจและสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่ผู้ให้พูดได้ (Smeltzer, Leonard and Hynes, 2002: 251; 
Cannon and Witherspoon, 2005: 123)  หรือในส่วนของระยะเวลาของการให้ข้อมูลป้อนกลับ 
(Timing) น้ัน การให้ข้อมูลป้ อนกลับที่มีประสิทธิภาพควรให้ ทันทีกับพฤติกรรมที่ผู้รับได้แสดงออก
หรือหลังจากที่เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้น  การให้ข้อมูลป้อนกลับในทันทีจะส่งผลกระทบต่อผู้รับมากกว่า
การให้ข้อมูลป้อนกลับล่าช้าเพราะการให้ท่ีล่าช้านั้นจะลดความเข้าใจและการเรียนรู้จากความ
ผิดพลาดน้ันๆ (Dejanasz, Dowd and Schneider, 2002: 127; Smeltzer, Leonard and Hynes, 
2002: 251) 
 ในส่วนของความส าคัญและความจ าเป็นของการให้ข้อมูลป้อนกลับนี้ แสดงให้เห็นได้จา ก
การส ารวจของฝ่ายจัดการของบริษัท  Synergy ที่เชื่อมั่นว่าการให้ข้อมูลป้อนกลับต่อพนักงานนั้นมี
ความส าคัญ   ซึ่งจากการที่องค์การได้ใช้วิธีการนี้ท าให้องค์การสามารถพัฒนาผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานได้สูงขึ้นและช่วยลดอัตราการลาออกของพนักงาน  รวมไปถึงลดจ านวนการท่ีองค์การ
จะต้องให้พนักงานออกจาก ได้มากอีก ด้วย และจากการส ารวจยังพบว่า ผู้จัดการท่ีไม่ได้ให้ข้อมูล
ป้อนกลับเกี่ยว กับผลการปฏิบัติงานต่อพนักงานนั้น ต้องใช้เวลาถึง 2 ครั้งหรือมากกว่านั้นในการ
แก้ไขปัญหาใดปัญหาหนึ่ง ซึ่งเหตุการณ์นี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าหากมีการให้ข้อมูลป้อนกลับที่ดีแก่
พนักงาน (Van Fleet and other, 2005: 38; Noe, Hollenbech, Gerhart and Wright, 2006: 
367-368)    ทั้งนี้การให้ข้อมูลป้อนกลับที่มีประสิทธิภาพของหัวหน้างานหรือผู้จัดการนั้น ยังช่วยใน
การรักษาพนักงานที่เก่ง (Talents) ไว้กับองค์การด้วย เห็นได้จากการวิจัยของ 3 องค์กรชื่อดัง คือ 
Hay Group  ในปี 2005  McKinsey & Co. ในปี 2006 และ Towers Perrin ในปี 2007  ท่ีได้ 

ส ารวจถึงสาเหตุที่ท าให้พนักงานลาออกจากองค์การ ได้ข้อสรุปตรงกันอันดับที่ 1 คือ  การไม่ได้รับ
ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) และการสอนงาน (Coaching) ที่เพียงพอจากหัวหน้างาน  
เนื่องมาจากว่าคนท างานยุคใหม่หันมาให้ความสนใจกับผลการท างานของตนเองมากขึ้น ซึ่ งปัจจัย
หน่ึงที่จะท าให้ผลการท างานของเขาออกมาดีได้นั้น คือการได้รับการพัฒนา และการได้รับข้อมูล
ป้อนกลับ (Feedback) จากหัวหน้างานนั่นเอง   นั่นแสดงให้เห็นว่าการให้ข้อมูลป้อนกลับไม่ได้มี
ประโยชน์เพียงแค่ช่วยเพิ่มผลการปฏิบัติงานเท่านั้น ยังช่วยให้พนักงานได้พัฒนา ลดอัตราการ
ลาออก และลดปัญหาอ่ืนๆ ที่อาจตามมาอีกด้วย (Van Fleet  and other, 2005: 38-39)  
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 ดังจะเห็นได้จากปัญหาและความส าคัญของการให้ข้อมูลป้อนกลับข้างต้น จึงมีความ
จ าเป็นที่จะต้องท าความเข้าใจถึงกระบวนการให้ข้อมูลป้อนกลับในช่วงการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เพื่อไม่ให้หัวหน้างานและพนักงานต้องกังวลใจเมื่อต้องให้และรับข้อมูล
ป้อนกลับ  และท าให้ข้ อมูลป้อนกลับนั้นมีประสิทธิภาพส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
และองค์การ  การศึกษาวิจัยชิ้นนี้จึงเกิดขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อต้องการศึกษา การให้และรับข้อมูล
ป้อนกลับของหัวหน้างานและพนักงานในช่วงการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อศึกษาปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับข้อมูลป้ อนกลับที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน  รวมไปถึงการแสวงหา
แนวทางในการปฏิบัติส าหรับหัวหน้างานและพนักงาน  เมื่อต้องให้และรับข้อมูลป้อนกลับในช่วง
การประเมิน ผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน  โดยเลือกศึกษา
หัวหน้างานและพนักง านของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย)  จ ากัด  เนื่องจากว่าบริษัทได้มีการ
น าเรื่องของการให้ข้อมูลป้อนกลับมาใช้อย่างสม่ าเสมอในการปฏิบัติงาน เช่น ประชุมทีมงานตอน
เช้า การติดตามความก้าวหน้าของงาน  แต่ทั้งนี้บริษัทยังคงมีข้อสงสัยในส่วนของการให้ข้อมูล
ป้อนกลับในช่วงการประเมินผลการปฏิบัติงาน ว่า หัวหน้างานได้มีการปฏิบัติตามนโยบายของ
บริษัทหรือไม่ และต้องการทราบว่าหัวหน้างานและพนักงานต้องการข้อมูลป้อนกลับในช่วงการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานรูปแบบใด  แนวทางที่เห มาะสมส าหรับการให้และรับข้อมูลป้อนกลับ
เป็นอย่างไร   ทั้งนี้เรื่องการให้และรับข้อมูลป้อนกลับนั่นยังเป็นการสนับสนุนวัฒนธรรมองค์การใน
ส่วนของการกระตุ้นให้เกิดคนกล้าเปิดใจรับฟัง (Openness Challenge) อีกด้วย  และบริษัท ปูนซิ
เมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน ) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ ยังประกาศวิสัยทัศน์องค์การว่าต้องการเป็นองค์การ
แห่งนวัตกรรม (Innovative Organization)  ซึ่งด้วยเหตุนี้จึงเห็นว่า ควรสนับสนุนให้มีการให้ข้อมูล
ป้อนกลับแก่พนักงานอย่างสม่ าเสมอ  ตามที่ Brady (nd. อ้างถึงใน  Adair, 1996: 193) กล่าวว่า 
ความคิดสร้างสรรค์นั้นเกิดขึ้ นในสภาพแวดล้อมที่มีการกระตุ้น ความคิด  การให้ข้อมูลป้อนกลับ 
และการต าหนิอย่างสร้างสรรค์   สิ่งเหล่านี้ จึงจะเรียกได้ว่าเป็นชุมช นแห่งการคิดสร้างสรรค์เพื่อ
ก่อให้เกิด นวัตกรรม   และอีกอย่างการให้ข้อมูลป้อนกลับเป็นส่วน หน่ึง ของการบริหารผลการ
ปฏิบัติงานขององค์การด้วย เพื่ อที่จะให้องค์การนั้นสามารถขับเคลื่อนธุรกิจไปได้อย่างประสบ
ความส าเร็จ   โดยทั้งนี้ผลการ ศึกษาวิจัยสามารถน าไปปรับใช้ได้อย่างทั่วไป (Generalization) กับ
องค์การทีม่ีลักษณะคล้ายคลึงกับบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด และองค์การต่างๆ   ทั้งยัง
ช่วยเพิ่มเติมองค์ความรู้เรื่องการให้ข้อมูลป้อนกลับแก่งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อีกด้วย 
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1.2   วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 

  1.  เพื่อศึกษาการให้และรับข้อมูลป้อนกลับในช่วงการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี

ระหว่างหัวหน้างานและพนักงาน ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด 

 2.  เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับข้อมูลป้อนกลับในช่วงการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ประจ าปีท่ีส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน  จากปัจจัยท านาย ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล 

รูปแบบภาวะผู้น าของผู้ให้ข้อมูลป้อนกลับ พฤติกรรมการจัดการข้อมูลป้อนกลับ ทัศนคติต่อการให้

และรับข้อมูลป้อนกลับ และประสิทธิภาพของข้อมูลป้อนกลับ 

 3.  เพื่อเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติแก่หัวหน้างานและพนักงาน เม่ือต้องให้และรับ 

ข้อมูลป้อนกลับ เพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับน้ันน าไปสู่ผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 

 

1.3   ค าถามการวิจัย 
 

 1.  หัวหน้างานและพนักงานของ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด มีการให้และ

ข้อมูลป้อนกลับในช่วงการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีอย่างไร 

 2.  ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับข้อมูลป้อนกลับในช่วงการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีท่ี 

ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานมีอะไรบ้าง 

 3.  การให้และรับข้อมูลป้อนกลับในช่วงการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี เพื่อ 

น าไปสู่ผลการปฏิบัติงานของพนักงานควรปฏิบัติอย่างไร 

 

1.4   ขอบเขตการวิจัย 
 
 1.4.1  ขอบเขตด้านรูปแบบการศึกษาวิจัย 

การวิจัยคร้ังน้ีท าการศึกษาเฉพาะ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด และมุ่งประเด็น

เร่ืองการให้และรับข้อมูลป้อนกลับในช่วงการประเมินผลการปฏิบัติงานเพียงเท่าน้ัน   

โดยในช่วงแรกของการศึกษาใช้วิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group)  2 กลุ่ม คือ หัวหน้า

งานและพนักงาน  เพื่อศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมการให้และรับข้อมูลป้อนกลับของหัวหน้างาน

และพนักงาน ศึกษาผลกระทบและปัญหาของการให้ข้อมูลป้อนกลับและร่วมกันเสนอแนะแนวทาง

ในการให้ข้อมูลป้อนกลับท่ีเหมาะสม  หลังจากท่ีได้ประเด็นต่างๆ จากการท าการสนทนากลุ่มแล้ว 
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น าข้อมูลเหล่านี้มาสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล นั่นคือ แบบสอบถาม (Questionnaire)   
โดยเก็บข้อมูลจากหัวหน้างานและพนักงาน เพื่อน าไปใช้ในการวิเคราะห์เพื่อพิสูจน์สมมติฐาน 
จากนั้นน าผลที่ได้จากการสนทนากลุ่มและ การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  มาจัดท าเป็นรายงานผล
การศึกษา เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการศึกษา  
 
 1.4.2  ขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่างและเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ หัวหน้างานและพนักงานของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย 
(แก่งคอย) จ ากัด จ านวน 370 คน แบ่งเป็น หัวหน้างาน จ านวน 38  คน และพนักงาน จ านวน  
332 คน  
 ส่วนหัวหน้างานและพนักงานที่เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม (Focus Group) มีจ านวน 27 คน 
แบ่งเป็น หัวหน้างานจ านวน 9 คน และพนักงานจ านวน 18 คน 

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามจ านวน 2 ชุด ส าหรับหัวหน้า
งานและพนักงาน  

 
 1.4.3  ขอบเขตด้านเวลาและสถานที่เก็บรวบรวมข้อมูล 
 ช่วงเวลาที่กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามนั้นอยู่ในช่วงเดือนกันยายน – ตุลาคม 2552 
แต่ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ระบุไว้ในแบบสอบถามว่าให้ทั้งหัวหน้างานและพนักงานนึกถึงเหตุการณ์การให้
และรับข้อมูลป้อนกลับช่วงเวลาการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี เมื่อเดือนธันวาคม 2551 
ส่วนหัวหน้างานที่ท าหน้าท่ีในการตอบแบบสอบถามผลการปฏิบัติงานของพนักงานนั้น  ผู้วิจัยได้
ระบุให้หัวหน้างานนึกถึงผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาหลังจากได้มีการให้ข้อมูลป้อนกลับ คือ ผลการ
ปฏิบัติงานในช่วงเดือนมกราคม – มิถุนายน 2552 
 ระยะเวลาการเก็บข้อมูลและด าเนินการวิจัยอยู่ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2551– เมษายน 
2553 โดยสถานที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด เลขที่ 33/1 
หมู่ที่ 3 ถนนมิตรภาพ ต าบลบ้านป่า อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 
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1.5   ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 

 1.5.1  ประโยชน์ต่อวิชาการ 

1.5.1.1   เพิ่มเติมองค์ความรู้และการให้ความส าคัญกับการให้และรับข้อมูล

ป้อนกลับในช่วงการประเมินผลการปฏิบัติงาน ท่ีมีผลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 

1.5.1.2   ยืนยันแนวคิดท่ีว่าการให้ข้อมูลป้อนกลับน้ัน สามารถส่งผลต่อผลการ

ปฏิบัติงานของพนักงานได้ 

1.5.1.3   ใช้เป็นแนวทางในการศึกษาต่อส าหรับผู้ท่ีสนใจ เร่ืองของการให้ข้อมูล

ป้อนกลับท่ีส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 

 

 1.5.2  ประโยชน์ต่อวิชาชีพ 

1.5.2.1  ทราบถึงปัจจัยต่างๆ ท่ีมีส่วนช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพในการให้และรับ

ข้อมูลป้อนกลับของหัวหน้างานและพนักงาน  เพื่อการให้ข้อมูลป้อนกลับน้ันส่งผลต่อผลการ

ปฏิบัติงานของพนักงานท่ีเพิ่มข้ึน 

1.5.2.2  องค์การต่างๆ สามารถน าปัจจัยเหล่าน้ีมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการ

ให้ข้อมูลป้อนกลับของหัวหน้างาน และการรับข้อมูลป้อนกลับของพนักงานได้ 

1.5.2.3  ผลการวิจัยสามารถไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานประจ าปี โดยจัดให้มีการให้ข้อมูลป้อนกลับท่ีมีประสิทธิภาพแก่พนักงาน 

1.5.2.4  การให้ข้อมูลป้อนกลับสามารถเป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีใช้ส าหรับการบริหาร

ผลการปฏิบัติงานของพนักงานและองค์การได้ 

 

 1.5.3  ประโยชน์ต่อองค์การ 

1.5.3.1  ทราบถึงสถานะของการให้และรับข้อมูลป้อนกลับของหัวหน้างานและ

พนักงานในช่วงการประเมินผลการปฏิบัติงานใน 

1.5.3.2  ได้แนวทางการปฏิบัติในการให้และรับข้อมูลป้อนกลับท่ีถูกต้อง เพื่อให้

การให้ข้อมูลป้อนกลับน้ัน ช่วยส่งผลต่อการพัฒนาปรับปรุงผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 
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1.6   นิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการส าหรับการศึกษาวิจัย 
 

1.  ข้อมูลป้อนกลับ หมายถึง ข้อมูลท่ีหัวหน้างานให้กับลูกน้อง ในช่วงของการประเมินผล 

การปฏิบัติงาน ซ่ึงอาจอยู่ในรูปของ ค าพูด ลายลักษณ์อักษร กิริยาท่าทาง  และอ่ืนๆ เพ่ือให้

พนักงานได้ทราบว่าตนมีผลการปฏิบัติงานเป็นอย่างไร  มีจุดเด่นและจุดด้อยอะไรบ้าง รวมท้ัง

พฤติกรรมการท างานและผลการปฏิบัติงานท่ีต้องปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้พนักงานสามารถท างานได้

ตรงตามเป้าหมายและมีผลการปฏิบัติงานดีข้ึน   ซ่ึงในงานวิจัยฉบับน้ีมุ่งเน้นข้อมูลป้อนกลับท่ี

เกิดข้ึนในช่วงการประเมินผลการปฏิบัติงาน เดือนธันวาคม 2551 

2.  การให้ข้อมูลป้อนกลับ หมายถึง   การส่ือสารระหว่างหัวหน้างานและลูกน้องถึงผล 

การปฏิบัติงานในปัจจุบัน   การให้ข้อมูลป้อนกลับเป็นส่วนหน่ึงของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

มีเป้าหมายเพื่อให้พนักงานทราบว่าตนน้ันมีผลการปฏิบัติงานเป็นอย่างไร มีประสิทธิภาพหรือไม่ 

ตรงตามเป้าหมายของหน่วยงานหรือไม่ และจะต้องแก้ไขการท างานในส่วนใดบ้าง    ท้ังน้ียังช่วย

ให้พนักงานได้ตระหนักในตนเองและเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปในทางท่ีดีด้วย  เพ่ือน าไปสู่การ

พัฒนาปรับปรุง และเพิ่มผลการปฏิบัติงานให้ตรงตามเป้าหมายของหน่วยงานและองค์การ ซ่ึงใน

งานวิจัยช้ินมุ่งเน้นการให้ข้อมูลป้อนกลับของหัวหน้างานท่ีเกิดข้ึนในช่วงการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน เดือนธันวาคม 2551 

3.  ผู้ให้ข้อมูลป้อนกลับ  หมายถึง ผู้จัดการ Cell หรือ หัวหน้างาน (Cell Head) ของบริษัท 

ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด  ท่ีมีผู้ใต้บังคับบัญชาเท่าน้ัน 

4.  ผู้รับข้อมูลป้อนกลับ หมายถึง พนักงานในระดับผู้ช านาญการ เจ้าหน้าท่ี พนักงาน  

และช่างของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด  ท่ีมีผู้บังคับบัญชาเป็นผู้จัดการ Cell เท่าน้ัน 

5.  อายุงานในต าแหน่ง หมายถึง จ านวนปีท่ีผู้จัดการและพนักงานคนน้ัน ด ารงต าแหน่งใน

ปัจจุบัน 

6.  รูปแบบภาวะผู้น าของผู้ให้ข้อมูลป้อนกลับ หมายถึง พฤติกรรมและคุณลักษณะของ 

หัวหน้างาน (Cell Head) ท่ีหัวหน้างานแสดงออกให้พนักงานรับรู้ ซ่ึงสามารถส่งผลกระทบต่อ

ทัศนคติ ความพึงพอใจ และการปฏิบัติงานของลูกน้อง แบ่งรูปแบบของภาวะผู้น าออกเป็น 4 

รูปแบบ ตามทฤษฎีเส้นทางสู่เป้าหมาย (Path-Goal Theory) คือ  

     1)  ภาวะผู้น าแบบช้ีน า (Directive Leadership) หมายถึง หัวหน้างานท่ีให้ลูกน้องรู้ถึง 

ความคาดหวัง ให้ทิศทางว่าควรจะท าอะไร ท าอย่างไร โดยให้รายละเอียดของงานท่ีจะมอบหมาย 

ก าหนดตารางการท างาน ก าหนดมาตรฐานท่ีเฉพาะของงานท่ีมีความแน่นอนชัดเจนและร้องขอให้
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ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับมาตรฐาน อธิบายบทบาทของตนในฐาน ะผู้น ากลุ่ม  
ไม่โลเลหรือคลุมเครือ  และให้ลูกน้องทุกคนมีความเข้าใจตร งกันอย่างกระจ่างชัดเจน ในบทบาท
หน้าที่ของผู้น า 

 2)  ภาวะผู้น าแบบสนับสนุน (Supportive Leadership) หมายถึง หัวหน้างาน 
ที่มีความเป็นกันเอง เข้าหาง่าย และจะพยายามท าทุกสิ่งเพื่อที่จะให้การท างานมีความเพลิดเพลิน  
น่าพอใจมากขึ้น  ท าให้สภาพแวดล้อมการท างานน่าอยู่และน่าท างานมากขึ้นอยู่เสมอ  โดยมุ่งที่
ความต้องการและความเป็นอยู่ที่ดีของ ลูกน้อง  ปฏิบัติต่อลูกน้องในฐานะสมาชิกที่มีความเสมอ
ภาคเท่าเทียมกัน  มีความเป็นเพื่อนที่ดีกับลูกน้อง  และเปิดประตูต้อนรับให้ทุกคนเข้าถึง ตนเองได้ 
รวมทั้งแสดงความสนใจ ห่วงใยในความเป็นอยู่ที่ดีของลูกน้อง 
 3)  ภาวะผู้น าแบบมุ่งความส าเร็จ (Achievement-Oriented Leadership) หมายถึง 
หัวหน้างานที่ก าหนดเป้าหมายที่ท้าทาย และวัตถุประสงค์การท างานที่ชัดเจน คาดหวังผลการ
ปฏิบัติงานในระดับสูงสุด เน้นความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน นอกจากน้ันยังเน้นการปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และแสดงความเชื่อมั่นในตัวลูกน้องในการบรรลุเป้าหมายมาตรฐานการ
ท างานในระดับสูง 
 4)  ภาวะผู้น าแบบมีส่วนร่วม (Participative Leadership) หมายถึง หัวหน้างานที่ 
สามารถท าให้ลูกน้องมีใจ  และกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ หัวหน้างานจะปรึกษา
ลูกน้อง รับฟังความคิดเห็น และขอให้ลูกน้องเสนอแนะรวมทั้งน ามาใช้ประกอบการตัดสินใจอย่าง
จริงใจและจริงจัง ด้วยการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับลูกน้องก่อนการตัดสินใจ 
 การวัดรูปแบบภาวะผู้น าของผู้ให้ข้อมูลป้อนกลับ   ผู้วิจัยใช้แนวคิด รูปแบบภาวะผู้น า 
ตามทฤษฎีเส้นทางสู่เป้าหมาย (Path-Goal Theory) ของ House and Mitchell โดยแบบสอบถาม
นี้ผู้วิจัยได้แปลความและปรับมาจากแบบสอบถามงานวิจัยของ  Negron (2008: 75)  ซึ่งปรับปรุง
มาจากแบบวัดรูปแบบภาวะผู้น าของ  Jermier (1996 อ้างถึงใน Negron, 2008: 39)  โดยผู้วิจัยได้
พัฒนาให้เหมาะกับกลุ่มตัวอย่างและบริบทที่ท าการศึกษาโดยให้หัวหน้างานเป็นผู้ประเมิน   ข้อ
ค าถามมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 7 ระดับ ต้ังแต่ตอบ “ไม่เคยเลย” ถึง “ตลอดเวลา”  มี
ข้อค าถามจ านวน 20 ข้อ 
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7.  พฤติกรรมการจัดการข้อมูลป้อนกลับ หมายถึง พฤติกรรม วิธีการหรือกลยุทธ์ที่
พนักงานกระท าหรือใช้เพื่อการจัดการ เมื่อจะต้องรับข้อมูลป้อนกลับจากหัวหน้างาน โดยแบ่ง
พฤติกรรมออกเป็น 2 รูปแบบ คือ 
 1)  พฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลป้อนกลับ (Feedback Seeking Behavior) หมายถึง 
การที่พนักงานถามหาข้อมูลป้อนกลับจากหัวหน้างานโดยตรง โดยมุ่งหวังให้หัวหน้างานชี้แนะแนว
ทางการท างาน  ยินที่จะรับทั้งข้อมูลป้อนกลับทางบวกและทางลบ เพื่อต้องการให้ตนเองมีผลการ
ปฏิบัติงานที่ดีขึ้น   
 2)  พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงข้อมูลป้อนกลับ (Feedback Avoiding Behavior)  
หมายถึง กลยุทธ์ที่พนักงานใช้ เพื่อเลี่ยงหัวหน้างานหรือเบ่ียงเบนความสนใจของหัวหน้างานจาก
ผลการปฏิบัติงานที่ไม่ดี  เพื่อไม่ให้ได้รับข้อมูลป้อนกลับในทางลบ   

การวัด พฤติกรรมการจัดการข้อมูลป้อนกลับ  ผู้วิจัยได้แปลความและปรับมาจาก
แบบสอบถามงานวิจัยของ  Moss, Valenzi and Taggart (2003: 487-510)  ซึ่งได้ท าการวิจัยเรื่อง 
Are You Hiding from Your Boss? The Development of a Taxonomy and Instrument to 
Assess the Feedback Management Behaviors of Good and Bad Performers. ผู้วิจัยได้
พัฒนา  ปรับ เพิ่มเติมข้อความและข้อค าถาม ให้เหมาะกับกลุ่มตัวอย่างและบริบทที่ท าการศึกษา  
โดยให้พนักงานเป็นผู้ประเมิน   ข้อค าถามมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า  5 ระดับ ต้ังแต่
ตอบ “ไม่เคยเลย” ถึง “ตลอดเวลา”  

8.  ทัศนคติต่อการให้และรับข้อมูลป้อนกลับ หมายถึง ความเข้าใจ ความรู้สึกนึกคิดหรือ 
สภาพจิตใจ ความคิดเห็นหรือกิริยาท่าทางที่หัวหน้างานและพนักงานแสดงออกต่อข้อมูลป้อนกลับ 
ซึ่งบอกได้ถึงแนวโน้มจิตใจและพฤติกรรรมของหัวหน้างานและพนักงาน  โดยอาจแสดงออกว่าชอบ
หรือไม่ชอบ เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย ยอมรับหรือไม่ยอมรับ หรือเป็นกลางแล้วแต่อย่างใดอย่าง
หน่ึง   

    การวัดทัศนคติต่อการให้และรับข้อมูลป้อนกลับ  ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเองจากการทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและการสนทนากลุ่มกับหัวหน้างานและพนักงาน  ซึ่งแบบสอบถามส าหรับ
หัวหน้างานและพนักงานนั้น  มีข้อค าถามที่สอดคล้องและคล้า ยคลึงกันในบางประเด็น เพื่อเป็น
การสอบถามถึงทัศนคติในเรื่องเดียวกัน  โดยเป็นการถามถึงความคิดเห็น ความรู้สึกที่มีต่อ
เหตุการณ์การให้และรับข้อมูลป้อนกลับ ในช่วงช่วงการประเมินผลการปฏิบัติงาน เช่น ค าถามข้อที่  
5 ส าหรับหัวหน้างานถามว่า “ฉันรู้สึกพึงพอใจกับการให้ข้อ มูลป้อนกลับของตัวฉันเองที่ผ่านมา ” 
ส่วนพนักงานจะถามว่า “ฉันรู้สึกพึงพอใจกับการให้ข้อมูลป้อนกลับของหัวหน้างานที่ผ่านมา ”  โดย
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แบบสอบถามนี้ให้หัวหน้างานและพนักงานเป็นผู้ประเมิน   ข้อค าถามมีลักษณะเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า  5 ระดับ ต้ังแต่ตอบ “ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ” ถึง “เห็นด้วยอย่างยิ่ง ” มีข้อค าถามจ านวน 
24 ข้อ การแปลความหมายของคะแนน ท าการหาคะแนนเฉลี่ยของข้อค าถามทั้งหมด  ผู้ที่มีคะแนน
เฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.68 – 5.00 แสดงว่ามีทัศนคติทางบวก คนที่ มีคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.34 – 3.67
แสดงว่ามีทัศนคติปานกลาง และคนที่มีคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 2.33 แสดงว่ามีทัศนคติทาง
ลบ 

9.  ประสิทธิภาพของข้อมูลป้อนกลับ หมายถึง การที่หัวหน้างานให้ข้อมูลป้อนกลับที่ดี 
ถูกต้องตามหลักการให้ข้อมูลป้อนกลับ เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับนั้นมีประโยชน์ต่อพนักงาน ทั้งการ
ปรับปรุงพฤติกรรมการท างาน การเพิ่มผลการปฏิบัติงานและไม่ท าให้พนักงานรู้สึกไม่ดีต่อข้อมูล
ป้อนกลับ ซึ่งข้อมูลป้อนกลับท่ีมีประสิทธิภาพมีคุณลักษณะและวิธีการให้ข้อมูลป้อนกลับ ดังนี้ 
  1)  การเตรียมการ หมายถึง การวางแผนและเตรียมการข้อมูลที่ส าหรับใช้ในการให้
ข้อมูลป้อนกลับ 
  2)  ความเฉพาะเจาะจง หมายถึง ระบุพฤติกรรมหรือกิจกรรมที่ชัดเจนของบุคคลนั้น 
ว่าสิ่งที่พนักงานท าแล้วสิ่งไหนดีที่ควรจะกระท าต่อไป สิ่งที่พนักงานไม่ควรท า และสิ่งที่พนักงาน
ควรท า วิธีการอะไร พฤติกรรมอะไร ล าดับขั้นตอนไหนของการท างาน  
  3)  มีหลักฐานหรือตัวอย่าง หมายถึง ข้อมูลจะต้องอยู่บนฐานของข้อเท็จจริงมากกว่า
สิ่งที่ได้ยินมา หัวหน้างานจึงควรจะอ้างอิงหลักฐานได้อย่างชัดแจ้ง ซึ่งเป็นข้อมูลที่มาจากการ
ส ารวจ ค าติชมของลูกค้า หรือการจดบันทึกอย่างไม่เป็นทางการ  
  4)  ระยะเวลา หมายถึง การให้ข้อมูลป้อนกลับในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งควรให้ในทันที
หรือเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถท าได้ภายหลังเกิดพฤติกรรม  
  5)  ความถี่ หมายถึง จ านวนครั้งที่ให้ข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งการให้ข้อมูลป้อนกลับเฉพาะ
ปลายปีนั้นไม่เพียงพอ จึงควรมีการให้ข้อมูลป้อนกลับสม่ าเสมอ 
  6)  เกี่ยวข้องกับงาน หมายถึง การพูดถึงพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท างานโดยตรง 
ไม่ควรเน้นเรื่องส่วนตัว หรือให้ข้อมูลป้อนกลับที่เป็นการวิจารณ์หรือชี้ให้เห็นถึงผลงานที่ย่ าแย่ของ
พนักงาน   
  7)  ไม่ต าหนิหรือตัดสินบุคคล หมายถึง การไม่ต าหนิหรืออ้างอิงถึงคุณลักษณะส่วน
บุคคลบุคลิกภาพ เจคติ หรือนิสัยใจคอของพนักงาน  
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  8)  สถานที่ หมายถึง สถานที่เหมาะสมในการให้ข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งการให้ข้อมูล
ป้อนกลับเชิงบวกสามารถให้ได้ท้ังในที่ส่วนบุคคลและที่สาธารณะ ส่วนการให้ข้อมูลป้อนกลับใน
เชิงลบควรแจ้งให้ทราบเป็นการส่วนตัวหรือสถานที่ส่วนบุคคล  
  9)  ความพร้อมของหัวหน้าและพนักงาน หมายถึง หัวหน้างานจะต้องอยู่ในอารมณ์ที่
พร้อมจะให้ข้อมูลป้อนกลับ และพนักงานส่วนพนักงานจะต้องพร้อมที่จะรับฟัง   
  10)  ข้อมูลป้อนกลับที่พนักงานสามารถจัดการได้ หมายถึง ข้อมูลป้อนกลับที่เน้นไป
ยังพฤติกรรมที่เฉพาะเจาะจง ที่พนักงานสามารถที่จะแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือควบคุมได้ 
  11)  การปฏิสัมพันธ์ หมายถึง กระบวนการสื่อสารสองทาง (Two-Way 
Communication) หัวหน้างานให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนที่จะมี
การตัดสินใจ  
  12)  สร้างสรรค์และสมดุล หมายถึง ข้อมูลป้อนกลับท่ีมีความสมดุลระหว่างข้อมูล
ป้อนกลับเชิงบวก และข้อมูลป้อนกลับเชิงลบ บอกทั้งข้อดีและข้อเสียของพนักงาน 
   การวัดประสิทธิภาพของข้อมูลป้อน กลับ  ผู้วิจัยได้ สร้างขึ้นเองจากการทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและการสนทนากลุ่มกับหัวหน้างานและพนักงาน  ซึ่งแบบสอบถามส าหรับ
หัวหน้างานและพนักงานนั้น  มีข้อค าถามที่คล้ายคลึงกัน แต่เป็นการถามในมุมมองการรับรู้ของทั้ง 
2 ฝ่ายว่าข้อมูลป้อนกลับที่ให้นั้นเป็นอย่างไร โดยเป็นการถามถึงพฤติกรรมการให้ข้อมูลป้อนกลับ
ของหัวหน้างาน เช่น ค าถามข้อที่  14 ส าหรับหัวหน้างานถามว่า “ฉันให้ข้อมูลป้อนกลับตามความ
เป็นจริงและตรงไปตรงมา ” ส่วนพนักงานจะถามว่า “หัวหน้างานฉันให้ข้อมูลป้อนกลับตามความ
เป็นจริงและตรงไปตรงมา ”  โดยแบบสอบถามนี้ ให้หัวหน้างานและพนักงานเป็นผู้ประเมิน   ข้อ
ค าถามมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า  5 ระดับ ต้ังแต่ตอบ “ไม่เคยเลย” ถึง “ตลอดเวลา” มี
ข้อค าถามจ านวน 21 ข้อ ผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ย ระหว่าง 3.68 – 5.00 แสดงว่าประสิทธิภาพของข้อมูล
ป้อนกลับสูง  ผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ย ระหว่าง 2.34 – 3.67 แสดงว่าประสิทธิภาพของข้อมูลป้อนกลับ
ปานกลาง และ ผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ย ระหว่าง 1.00 – 2.33 แสดงว่าประสิทธิภาพของข้อมูลป้อนกลับ
ต่ า 
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10.  ผลการปฏิบัติงาน หมายถึง ผลลัพธ์และพฤติกรรมของบุคคลในการปฏิบัติงาน ซึ่งวัด 
และประเมินถึงองค์ประกอบทางพฤติกรรมที่ส่งผลหรือมีความสัมพันธ์กับเป้าหมายขององค์การ  
โดยผลของการประเมินจะท าให้ทราบว่าการปฏิบัติงานของบุคคลนั้นเป็นไปตามเป้าหมายของ
หน่วยงานและองค์การหรือไม่  ซึ่งผลงานของบุคคลรวมกันคือผลลัพธ์ขององค์การ  

การวัดผลการปฏิบัติงาน ผู้วิจัยได้พัฒนามาจากแบบสอบถามงานวิจัยของ  ปานจักษ์  
เหล่ารัตนวรพงษ์ (2548: 147-148)  ซึ่งได้ประยุกต์จากแบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่ใช้ประเมิน
บุคลากรของสถานประกอบการในจังหวัดสระบุรีจ านวน  3 แห่งและพิจารณาร่วมกับประเด็นการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของอลงกรณ์  มีสุทธาและสมิต สัชฌุกร (2551: 220-221) ประเมินผล
การปฏิบัติงานใน  13 ประเด็น ได้แก่ คุณภาพของงาน  ปริมาณงาน  ความรอบรู้ในหน้าที่การงาน  
ความสามารถในการตัดสินใจ  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ความสามารถในการเรียนรู้งานใหม่  การ
พัฒนาตนเอง  การเคารพในกฎระเบียบขององค์การ  การรักษาผลประโยชน์ขององค์การ  ความ
เชื่อถือได้ ทัศนคติต่อหัวหน้าและองค์การความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและหน่วยงานอ่ืนและการ
ให้ความร่วมมือในกิจกรรมขององค์การ  ผู้วิจัยได้พัฒนาให้เหมาะกับกลุ่มตัวอย่างและบริบทที่
ท าการศึกษาโดยให้หัวหน้างานเป็นผู้ประเมิน  ข้อค าถามมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า  5 
ระดับ ต้ังแต่ตอบ “ไม่จริงเลย” ถึง “จริงที่สุด” มีข้อค าถามจ านวน 18 ข้อ  การแปลความหมายของ
คะแนน โดยการหาคะแนนเฉลี่ยของข้อค าถามทั้งหมด  พนักงานที่ได้คะแนนเฉลี่ย ระหว่าง 3.68 – 
5.00  แสดงว่ามีผลการปฏิบัติงานสูง   คะแนนเฉลี่ย ระหว่าง 2.34 – 3.67 แสดงว่ามีผลการ
ปฏิบัติงานปานกลาง และคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 2.33 แสดงว่ามีผลการปฏิบัติงานต่ า 



 

 

 
บทที่ 2 

 

แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง การให้และรับข้อมูลป้อนกลับที่ส่ งผลต่อผลการปฏิบัติงานของ
พนักงาน: กรณีศึกษา บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด  ผลการศึกษาที่ได้จะเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติส าหรับหัวหน้างานและพนักงานในการให้และรับข้อมูลป้อนกลับ เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ
นั้นส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน  ในบทนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี  รวมไปถึงผล
การศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา วิจัยจากหนังสือ วารสาร บทความ ทาง
วิชาการ วิทยานิพนธ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลอ้างอิงที่เกี่ยวข้องผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  ซึ่ง
ได้น าเสนอเนื้อหาและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องไปพร้อมกัน ครอบคลุมเนื้อหาในเรื่องตามล าดับต่อไปนี ้

2.1  แนวคิดเกี่ยวกับข้อมูลป้อนกลับ  
2.2  แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติต่อการให้และรับข้อมูลป้อนกลับ  
2.3  แนวคิดและทฤษฎีภาวะผู้น า 
2.4  แนวคิดเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 
2.1  แนวคิดเกี่ยวกับข้อมูลป้อนกลับ  
 

ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) หรือกระบวนการให้ข้อมูลป้อนกลับในช่วงการประเมินผล
การปฏิบัติงาน (Performance Feedback) มีผู้ที่ใช้ชื่อเรียกท่ีหลากหลาย เช่น การสัมภาษณ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal Interview) การอภิปรายทบทวนผลการ 
ปฏิบัติงาน (Performance Review Discussion) และการแจ้งและหารือผลการปฏิบัติงาน 
(Feedback) (อลงกรณ์ มีสุทธาและสมิต สัชฌุกร, 2551: 193; Delahaye, 2005: 156) งานวิจัย
ครั้งนี้ผู้วิจัยใช้ค าว่าข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) โดยมีความหมายและความส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
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2.1.1  ความหมายและความส าคัญของการให้ข้อมูลป้อนกลับ 
ความหมายและความส าคัญของข้อมูลป้อนกลับและการให้ข้อมูลป้อนกลับ ได้มีผู้กล่าวถึง

ไว้หลากหลายทั้งจากงานเขียนทางด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน  (Performance Appraisal) 
การบริหารจัดการผลการปฏิบัติงาน  (Performance Management) และการสื่อสาร ในองค์การ  
(Organizational Communication) รวมไปถึงงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลป้อนกลับด้วย 

2.1.1.1  ความหมายของการให้ข้อมูลป้อนกลับ 
 การให้ข้อมูลป้อนกลับเป็นการแจ้งผลการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งท่ีอยู่ 
ในการประเมินผลการ ปฏิบัติงาน (Performance Appraisal)  โดยเป็นการสื่อสารสองทาง  (Two-
Way Communication)  กระท าโดยผู้ ให้ข้อมูลป้อนกลับ  (ผู้บังคับบัญชา ) เป็นผู้แจ้งข้อมูลไปยัง
ผู้รับข้อมูลป้อนกลับ (พนักงาน) โดยมีจุดประสงค์ เพื่อท าให้ผลการปฏิบัติงานของพนักงานดียิ่งขึ้น   
นอกจากน้ี เปิดโอกาสให้ พนักงานสามารถชี้แจงข้อมูล และความแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้อีก
ด้วย  ข้อมูลป้อนกลับเป็นข้อมูลที่ส าคัญส าหรับการท างานของหัวหน้างาน  โดยจะเป็นส่วนที่ชี้ให้
หัวหน้างานเห็นว่าจุดใดของงานที่เป็นปัญหา เพื่อที่จะได้สามารถแก้ไขได้ทันท่วงที  (จ าเนียร  จวง
ตระกูล, 2527: อ้างถึงในธนิกานต์  อากาศวิภาต, 2548: 9; วิฑูรย์  สิมะโชคดี, 2541: 63) 
 ข้อมูลป้อนกลับ คือ  ข้อมูลที่ให้กับบุคคลเพื่อจุดประสงค์ใน การรักษาและปรับปรุง
การปฏิบัติงาน  ส าหรับพนักงานข้อมูลป้อนกลับ ช่วยให้พนักงานได้พัฒนาตนเอง  มีพฤติกรรม
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีและเพิ่มการตระหนักในตนเอง  (Self-awareness)  ทั้งยังช่วยให้
พนักงานได้ ท าความเข้าใจในจุดแข็งและจุดอ่อนของ ตนเองด้วย  ในด้านผลการปฏิบัติงานการให้
ข้อมูลป้อนกลับมีความจ าเป็นท่ีจะน าไปใช้เพื่อการแก้ไขและขัดเกลาผลการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น  
และมักน ามาใช้ในการประเมิน ความส าเร็จของการท างานหรือโครงกา ร (Project) เพื่อเป็นการ
แลกเปลี่ยนข้อสังเกตเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานหรือพฤติกรรมการท างาน และเป็นขั้นแรกของการ
เปลี่ยนแปลงผลิตภาพไปในทางที่ดีด้วย  (ผุสดี รุมาคม , 2542: 337; Cardy, 2004: 75; Harvard 
Business School, 2006: 4-5)  
 การให้ข้อมูลป้อนกลับ คือ การให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานในปัจจุบันของ
บุคคลเพื่อให้บุคคลได้รู้ว่าการปฏิบัติงานของพวกเขาน้ันมีประสิทธิภาพ หรือไม่ อย่างไร โดยมี
เป้าหมายเพื่อสนับสนุนความเข้าใจที่เหมาะสมของพฤติกรรมที่ ปฏิบัติ และเป็นโอกาสที่ดีที่จะท า
ให้บุคคลได้ทบทวนและแก้ไขพฤติกรรม  รวมทั้ง ผลการปฏิบัติงานที่ผิดพลาด   ทั้งนี้การให้ข้อมูล
ป้อนกลับยังเป็นการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานที่ได้แสดงออกกับมาตรฐานหรือความคาดหวัง  
ข้อมูลป้อนกลับที่ให้นั้นจะท าให้บุคคลรู้ว่าตนท างาน เป็นอย่างไร ควรท าต่อไปหรือหยุด และจะ
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แก้ไขการท างานให้ดีขึ้นได้อย่างไรในอนาคต  ถ้าหากการให้ข้อมูลป้อนกลับนั้นสร้าง สรรค์ คือ เป็น
ความจริง เป็นธรรม และไม่ท าร้ายบุคคล ข้อมูลที่ให้ นั้นก็จะมีคุณค่าที่ช่วยเพิ่ม ผลการปฏิบัติงาน
และช่วยให้บุคคลนั้นมีความเชี่ยวชาญ ในการท างานมากขึ้น (Dejanasz and others, 2002: 122-
123; Armstrong, 2006: 98) 

 Alvero, Bucklin และ Austin (2001: 4-5) ได้ศึกษาวิจัยบทความและงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลป้อนกลับในช่วงปี ค.ศ. 1985 -1998 จึงได้รวบรวมความหมายของการให้
ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน (Performance Feedback) ไว้ดังต่อไปนี ้

1)  ข้อมูลป้อนกลับ คือ ข้อมูลที่ให้แก่บุคคล ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
ปริมาณและคุณภาพของผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาในอดีต  

2)  ข้อมูลป้อนกลับ คือ ข้อมูลที่ส่งผ่านกลับมายังผู้ตอบสนองโดยเฉพาะใน
เรื่องเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน 

3)  ข้อมูลป้อนกลับ คือ ข้อมูลที่บอกกับผู้ปฏิบัติงานว่า อะไรคือสิ่งที่พวก
เขาท าได้ดี และท าอย่างไร 

4)  ข้อมูลป้อนกลับ คือ ข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคคลได้
น าไปปรับปรุงผลการปฏิบัติงานของตนเอง 
 จากความหมายของการให้ข้อมูลป้อนกลับดังกล่าว จึงสามารถสรุปได้ว่า การให้
ข้อมูลป้อนกลับเป็นส่วนหน่ึงของการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยเป็นการสื่ อสารระหว่างหัวหน้า
งานและลูกน้อง ถึงผลการปฏิบัติงานในปัจจุบัน  เป้าหมายของการให้ข้อมูลป้อนกลับ เพื่อให้
พนักงานทราบว่าตนนั้ นมีผลการปฏิบัติงานเป็นอย่างไร  มีประสิทธิภาพหรือไม่ ตรงตามเป้าหมาย
ของหน่วยงานหรือไม่  และจะต้องแก้ไขการท างานในส่วนใด บ้าง   ทั้งนี้ยังช่วยให้พนักงานได้
ตระหนัก ในตนเองและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีด้วย  เพื่อน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุง  
และเพิ่มผลการปฏิบัติงานให้ตรงตามเป้าหมายของหน่วยงานและองค์การ  

 2.1.1.2  ความส าคัญของการให้ข้อมูลป้อนกลับ 
 โดยปกติแล้วบุคคลต้องการรู้ว่าพวกเขาสามารถท าอะไรได้ดีและสิ่งที่ท านั้นเป็น
อย่างไร  ในการท างานบุคคลจึงต้องการรู้ว่าหัวหน้างาน เพื่อนร่วมงานและลูกน้องนั้นคิดอย่างไร
กับพวกเขา รวมไปถึงผลการปฏิบัติงานที่พวกเขาได้ท าด้วย  การได้มาซึ่งข้อมูลป้อนกลับที่
เกี่ยวเนื่องกับผลการปฏิบัติงานเป็นสิ่งที่มีคุณค่าทางจิตใจ จึงเป็นแรงจูงใจและความต้องการของ
มนุษย์ตามธรรมชาติ (Cardy, 2004: 75) 
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ดังที่ได้กล่าวว่าการให้ข้อมูลป้อนกลับเป็นส่วนหน่ึงของการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  ดังนั้นการประเมินผลการปฏิบัติงานจะบรรลุความส าเร็จได้ขึ้นอยู่กับการสื่อสารในช่วง
การประเมินผลการปฏิบัติงาน   ซึ่งก็คือการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน นั่นเอง   
เนื่องจากการให้ข้อมูลป้อนกลับเป็นการกระท าความเข้าใจร่วมกันระหว่ างพนักงานกับหัวหน้างาน  
ซึ่งจะก่ อให้เกิดความ เข้าใจตรงกันว่ าหัวหน้างาน คาดหวังอะไรและพนักงานปฏิบัติถูกต้องตาม
ความคาดหวังของ หัวหน้างานหรือไม่   ถ้าหากสามารถท าความเข้าใจได้ตรงกัน  การประเมินผล
การปฏิบัติงาน ก็จะประสบความส าเร็จและบรรลุ เป้าหมายตามทุกฝ่ายท่ีต้องการ  (จ าเนียร จวง
ตระกูล, 2527: อ้างถึงในธนิกานต์  อากาศวิภาต, 2548: 10) 
 การให้ข้อมูลป้อนกลับ  (Giving Feedback) มีประโยชน์อย่างมากส าหรั บพนักงาน 
เมื่อมีการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลการปฏิบัติงาน สิ่งนี้จะเป็นแนวทางให้พนักงานสามารถเรียนรู้
และเติบโตในอนาคตได้ การให้ข้อมูลป้อนกลับช่วยชี้แนะ จูงใจ และเสริมแรงพฤติกรรมที่เหมาะสม
และลดหรือหยุดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม  ทั้งยังช่วยส่งเสริ มความเชื่อมั่นในความเชี่ยวชาญแล ะ
ความสามารถของพนักงาน  ช่วยให้พนักงานได้ เข้าใจเป้าหมายขององค์การ และรู้ว่าจะท างาน
อย่างไรให้มีผลการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น   การให้ข้อมูลป้อนกลับยังช่วยปรับปรุงสัมพันธภาพของ
พนักงานให้มีการท างานเป็นทีมมากขึ้นและการเพิ่มผลผลิตในก ารท างานอีกด้วย   หัวหน้างานที่
กระตุ้นพนักงานด้วยการให้ข้อมูลป้อนกลับพบว่า การให้ข้อมูลป้อนกลับนั้นช่วยให้พนักงานมี
ความเข้าใจที่ถูกต้องและช่วยเพิ่มผลิตภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน  อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความ
พึงพอใจในการท างานของพนักงาน   เนื่องจากว่าพนักงานมีแนวโ น้มที่จะรู้สึกดีถ้าหากความคิด  
ความคิดเห็นหรือผลการปฏิบัติงานของพวกเขานั้นมีคุณค่า สิ่งนี้จะท าให้พนักงานมีความรู้สึกเป็น
ส่วนหนึ่งขององค์การมากขึ้น  ทั้งนี้ ฝ่ายจัดการของ บริษัท  Synergy เชื่อมั่นว่าการให้ข้อมูล
ป้อนกลับต่อพนักงานนั้นมีความส าคัญ   ซึ่งจากการที่องค์การ ใช้วิธีการนี้ท าให้องค์การสามารถ
พัฒนาผลการปฏิบัติงานของพนักงานและ ลดอัตราการลาออก  รวมถึงลดการท่ีต้องให้พนักงาน
ลาออกจากงานด้วย (Hamilton and Parker, 1997: 18; Dejanasz and others, 2002: 124; Noe 
and others, 2006: 367-368)  

 การรับข้อมูลป้อนกลับ (Receiving Feedback) น้ันสามารถท าให้บุคคลเปลี่ยน
พฤติกรรมและทัศนคติ  เป็นการเพิ่ม ความ เข้าใจถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเอง  ช่วยในการ
วางแผนพัฒนาปรับปรุงตนเองและสามารถเรียนรู้ทักษะใหม่  รวมถึงการประเมินทักษะของตนเอง
ด้วย  การให้ข้อมูลป้อนกลับ สามารถเสริมแรงการกระท าในทางที่ดีและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่ดีด้วย   
การแสวงหาหรือร้องขอข้อมูลป้อนกลับ (Asking Feedback) น้ันเป็นสิ่งที่จ าเป็นและมี ประโยชน์



18 
 
อย่างมากส าหรับพนักงาน เนื่องจากการให้ข้อมูลป้อนกลับนี้จะช่วยให้พนักงานรู้ว่างานที่ตนท านั้น
ตรงตามเป้าหมายขององค์การหรือไม่อย่างไร และยังสันนิษฐานได้ว่าการให้ข้อมูลป้อนกลับในทาง
ที่ดีนั้นสร้างความ พึงพอใจ และ ช่วยเพิ่มภาพลักษณ์ของบุคคล  ท า ให้พนักงานรู้สึกว่าตนมี
ความสามารถ  ผลสุดท้าย แล้วการให้ข้อมูลป้อนกลับน าไปสู่การพัฒนาผลการปฏิบัติงานและ
ทัศนคติที่ดีขึ้นด้วย (Newstrom and Davis, 1993: 105; Dejanasz and others, 2002: 124) 
 การให้ข้อมูลป้อนกลับสามารถใช้เป็นข้อมูลที่มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานและ
การพัฒนาปรับปรุงผลการปฏิบัติงานของบุคคลและอ งค์การ  โดยที่บุคคลนั้นพยายามที่จะพิสูจน์
ความสามารถ ลดความไม่แน่นอน ต้องการเพิ่มการบรรลุความส าเร็จ และกระตุ้นการพัฒนา
ตนเองตลอดจนความก้าวหน้าในอาชีพ  จึงท าให้บุคคลต้องแสวงหาข้อมูลป้อนกลับ  ส่วนองค์การ
น้ัน  หากต้องการเพิ่มประสิทธิภาพ ขององค์การ  องค์การจึงต้องท าความเข้าใจว่าข้อมูลป้อนกลับ
สามารถใช้สร้า งแรงจูงใจ เสริมแรงให้คงพฤติกรรมที่ต้องการ และการท าให้สมาชิกในองค์การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ไม่ต้องการได้อย่างไร (Miller, 1999: 162) 
 ในส่วนของความส าคัญของการให้ข้อมูลป้อนกลับ น้ี Van Fleet, Peterson และ
Van Fleet (2005: 38-39) ที่ศึกษาวิจัยการปิดช่องว่างของการให้ข้อมูลป้อนกลับระหว่างหัวหน้า
งานและพนักงานด้วยระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert System) ได้กล่าวว่า การให้ข้อมูลป้อนกลับ
เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานมีส่วนส าคัญที่ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพแก่ทั้งองค์การและพนักงาน  
โดยที่พนักงานที่ได้รับข้อมูลป้อนกลับ เกี่ยวกับ ผลการปฏิบัติงานในระดับที่สูงจะมีผลการ
ปฏิบัติงานในระดับที่สูงด้วย  และการปราศจากการให้ข้อมูลป้อนกลับที่ เพียงพอจะท าให้พนักงาน
ไม่รู้ว่าการปฏิบัติงานของตนน้ันเป็นอย่างไรหรือจะเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมการท างานที่ไม่ มี
ประสิทธิภาพให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไร  เมื่อเกิดช่องว่างการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับผลการ
ปฏิบัติงาน  พนักงา นจึงไม่ได้เป็นเพียงบุคคลเดียวที่ได้รับผลกระท บ แต่ทว่าองค์การจะได้รับ
ผลกระทบจากผลการปฏิบัติงานที่แย่ของพนักงานด้วย ทั้งการขาดการพัฒนา อัตราการลาออกที่
เพิ่มสูงขึ้นและปัญหาอ่ืนๆ  ที่จะตามมา 
  ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการให้ข้อมูลป้อนกลับ นั้นมีความส าคัญต่อทั้งตัวพนักงาน 
หัวหน้างานและองค์การ  ข้อมูลป้อนกลับช่วยให้พนักงานได้ตระหนักในการท างานของตนเองที่ไม่
มีประสิทธิภาพและปรับปรุงผลการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น ส่วนหัวหน้างาน นั้นการให้ข้อมูลป้อนกลับ
ช่วยให้พนักงานท างานได้ตรงตามเป้าหมาย การสื่อสารของหัวหน้างานนั้นมีประสิทธิภาพ มากขึ้น 
และสุดท้ายสามารถช่วยเพิ่มผลิตภาพให้กับองค์การ และลดปัญหาในด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
พนักงานด้วย 
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2.1.2  วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการให้ข้อมูลป้อนกลับ 
การให้ข้อมูลป้อนกลับ น้ัน ไม่ได้มีไว้ใช้เพื่อการตัดสิน  (Judgment) หรือการลงโทษ  

(Punish) บุคคล  แต่มีเป้าหมา ยถึงพฤติกรรมและผลลัพธ์ของบุคคลเพื่อให้บุคคลนั้นเป็นพนักงาน
ที่ดี  โดยที่เป็นการแนะน าว่าพนักงานควรจะพัฒนาการท างานอย่างไร  เป้าหมายของการให้ข้อมูล
ป้อนกลับจึงเป็นการกระตุ้นให้ผู้รับนั้นมีการเรียนรู้ การเติบโต และการเปลี่ยนแปลง  ซึ่งการให้
ข้อมูลป้อนกลับทางบวก (Positive Feedback) มีเป้าหมายเพื่อเสริมแรงในพฤติกรรมที่ดีหรือเป็น
การแก้ไขปัญหา  ส่วนการให้ข้อมูลป้อนกลับในเชิงแก้ไข  (Corrective Feedback) นั้นมีเป้าหมาย
เพื่อเปลี่ยนแปลงและพัฒนาพฤติกรรมที่ไม่น่าพึงพอใจหรือเป็นการแนะน ารูปแบบการท างานที่มี
ผลิตภาพเพิ่มขึ้น  เพื่อให้ผู้รับนั้นได้เรียนรู้แนวทางใหม่ในการประพฤติตัวหรือตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงนั้น (Harvard Business School, 2006: 4-6) 

Schreuder (2005: 237) ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการให้ข้อมูลป้อนกลับหรือการ
สัมภาษณ์หลังการประเมินผลการปฏิบัติงาน ไว้ 2 ประการ คือ หน่ึง เพื่อเป็นการทบทวนงานหลัก
ที่รับผิดชอบและการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน สอง เพื่อการวางแผนอนาคตหรือการ
ระบุเป้าหมายที่พนักงานจะต้องพยายามท าให้ได้ก่อนการประเมินครั้งต่อไป โดยที่หัวหน้า งานและ
พนักงานต้องก าหนดเป้าหมายร่วมกัน   ส่วนอลงกรณ์ มีสุทธาและสมิต สัชฌุกร (2551: 195-196) 
ใหว้ัตถุประสงค์ของการแจ้งผลการปฏิบัติงานหรือการให้ข้อมูลป้อนกลับ ไว้ดังนี้  

1)  เพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชารู้ว่า ผู้บังคับบัญชาได้ประเมินผลการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ความรับผิดชอบของเขาว่าได้ด าเนินไปอย่างเป็นผลหรือมีประสิทธิภาพเพียงใด เมื่อ
เปรียบเทียบกับมาตรฐานการปฏิบัติงานตามหน้าที่หรือแผนงานที่ก าหนดไว้ส าหรับพนักงานผู้นั้น  

2)  เพื่อท าการตกลงในแนวทางการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา  
3)  เพื่อร่วมกันพิจารณาจุดแข็งของการปฏิบัติงาน 
4)  เพื่อร่วมกันพิจารณาจุดอ่อน/ จุดบกพร่องที่ต้องปรับปรุง 
5)  เพื่อตกลงกันในแผนการการปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน  
6)  เพื่อตกลงการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานส าหรับการประเมินครั้งต่อไป 
7)  เพื่อต้ังจุดมุ่งหมายร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาในการ  

ท างานตามหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใต้บังคับบัญชาในระยะต่อไป  
  8)  เพื่อส ารวจท่าทีของผู้ใต้บังคับบัญชาว่ามีความพึงพอใจในการประเมินผลการ  
ปฏิบัติงานมากเพียงใด 
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ประโยชน์ของการให้ข้อมูลป้อนกลับหรือการแจ้งผลการปฏิบัติงาน อลงกรณ์ มีสุทธาและ

สมิต สัชฌุกร (2551: 196-197)  ได้กล่าวไว้ว่าเป็นส่ิงท่ีอ านวยประโยชน์อย่างย่ิงท้ังต่อองค์การ 

ผู้บังคับบัญชา และตัวผู้ใต้บังคับบัญชาท้ังในด้านการงานและในเร่ืองส่วนบุคคล โดยจ าแนกได้

ดังต่อไปน้ี  

2.1.2.1  ประโยชน์ต่อองค์การ 

1)   มีระบบท่ีรับประกันความเข้าใจและเช่ือม่ันต่อองค์การ ว่าเปิดโอกาส

ให้พนักงานได้รับรู้ผลการปฏิบัติงานของตน 

2)   เสริมสร้างการส่ือสารจากบนไปล่าง และจากล่างสู่บน เป็นแนวทางให้

สามารถตรวจสอบความคิดและทัศนคติของพนักงานต่อองค์การ 

3)   เป็นหลักประกันให้หัวหน้างานท่ีประเมินผลการปฏิบัติงานของ

พนักงานจะต้องค านึงถึงกฎเกณฑ์การประเมินท่ีองค์การก าหนด เพื่อจะสามารถช้ีแจงแก่พนักงาน

ได้ 

4)   เป็นมาตรการเพื่อให้พนักงานปรับปรุงไปตามทิศทางท่ีน าไปสู่

เป้าหมายขององค์การ 

5)   เป็นเคร่ืองช่วยกระตุ้นเตือนให้พนักงานมีความคิด มีความรู้สึกว่าตนมี

ความหมายต่อองค์การ 

2.1.2.2  ประโยชน์ต่อผู้บังคับบัญชา 

1)  ท าให้หัวหน้างานกับพนักงานมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดในการ

รับรู้ผลการปฏิบัติงาน 

2)  ถ้าให้ข้อมูลป้อนกลับได้อย่างถูกต้องและใช้วิธีการท่ีเหมาะสม จะท าให้

หัวหน้างานเพิ่มความเคารพย าเกรงในตัวหัวหน้างาน 

3)  ท าให้หัวหน้างานต้องใส่ใจติดตามการปฏิบัติงานของพนักงานอย่าง

จริงจัง จึงจะให้ข้อมูลป้อนกลับผลการปฏิบัติงานได้ถูกต้องเป็นท่ียอมรับของพนักงาน 

4)  เป็นโอกาสให้หัวหน้างานได้หย่ังรู้ความคิด ทัศนคติ ความมุ่งม่ัน

ทะเยอทะยานของพนักงาน และเสริมสร้างแรงจูงใจได้ถูกทาง 

5)  พนักงานได้คลายความสงสัยว่าหัวหน้างานเอาความรู้สึกพอใจของตน

เป็นเคร่ืองวัดผลการปฏิบัติงาน หรือใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติงานอย่างเสมอภาค

กับพนักงานทุกคน 
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2.1.2.3  ประโยชน์ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 

1)   ท าให้พนักงานได้รู้ว่าตนท างานบรรลุเป้าหมายมากน้อยเพียงใดใน

ทัศนะของหัวหน้างาน 

2)   ท าให้พนักงานได้รู้ความต้องการและความคาดหวังจากหัวหน้างาน 

3)   เป็นโอกาสท่ีให้พนักงานแน่ใจว่า ตนปฏิบัติงานถูกต้องตามทิศทาง

หรือแนวนโยบายของหน่วยงานหรือไม่ 

4)   เป็นโอกาสให้พนักงานได้ทราบถึงอนาคตของตนในการท างาน 

ส่วน London (2003: 14) ได้สรุปถึงประโยชน์ของการให้ข้อมูลป้อนกลับจาก

งานวิจัยต่างประเทศจ านวนมาก แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของการให้ข้อมูลป้อนกลับ ดังต่อไปน้ี 

1)  การให้ข้อมูลป้อนกลับส่งผลโดยตรงต่อพฤติกรรมการท างาน 

2)  ข้อมูลป้อนกลับส่งผลต่อเป้าหมายของผลการปฏิบัติงานในอนาคต 

โดยเฉพาะการสร้างเป้าหมายเพื่อให้บรรลุผลการปฏิบัติงานในระดับสูงข้ึนไปในอนาคต 

3)  ท าให้พนักงานได้รู้ส่ิงใดท่ีตนท าได้ดี และหากพยายามมากข้ึนผลการ

ปฏิบัติงานก็จะดีข้ึนด้วย 

4)  ข้อมูลป้อนกลับช่วยให้พนักงานสามารถป้องกันความผิดพลาดในการ

ท างานได้มากข้ึน 

5)  ท าให้พนักงานทราบว่าอะไรคือปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลต่อผลการ

ปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานระดับใดคือส่ิงท่ีคาดหวัง 

6)  การให้ข้อมูลป้อนกลับช่วยก าหนดมาตรฐานของผลการปฏิบัติงาน 

และท าให้พนักงานเรียนรู้ท่ีจะประเมินผลงานของตนเองกับมาตรฐานด้วย 

7)  ช่วยให้เพ่ิมการเรียนรู้ของพนักงาน ท าให้พนักงานตระหนักถึงส่ิงท่ี

จ าเป็นต้องรู้และส่ิงท่ีต้องพัฒนา เพื่อจูงใจในการเติบโตและการพัฒนาตนเอง 

 จากการศึกษาวิจัยของ ปริญญา  ประสานจิตร (2541: 65-70) ท่ีศึกษาผลของการ

ให้ความรู้และข้อมูลป้อนกลับต่อการล้างมือของพยาบาล พบว่า การให้ความรู้เร่ืองการล้างมือ 

ร่วมกับการให้ข้อมูลป้อนกลับน้ัน ท าให้พยาบาลมีคะแนนการล้างมือเพิ่มสูงข้ึน เพราะการให้

ความรู้เก่ียวกับการล้างมือน้ันเป็นปัจจัยชักน าให้คนปฏิบัติ และมีปัจจัยเสริมคือการให้ข้อมูล

ป้อนกลับ ท าให้ตระหนักถึงความส าคัญของการล้างมือเพิ่มข้ึน  ท้ังน้ี การให้ความรู้และการให้

ข้อมูลป้อนกลับน้ันจะช่วยให้พยาบาลมีคะแนนการล้างมือท่ีสูงข้ึน เน่ืองจากข้อมูลป้อนกลับเป็น

การเสริมแรง การสนับสนุน และการจูงใจ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างต่อเน่ืองเพิ่มข้ึน   ซ่ึงผล
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การศึกษานี้ไปในแนวทางเดียวกันกับการศึกษาของ จริยา  พันธุ์วิทยากูล (2543 : บทคัดย่อ ) ท่ี
ศึกษาการให้ความรู้และข้อมูลป้อนกลับต่อการใช้อุปกรณ์ป้องกันของพยาบาล 

 การให้ข้อมูลป้อนกลับ จึงไม่ใช่การบอกว่าพนักงานนั้นท างานผิดพลาดในส่วนใด  
แต่เป็นการมุ่งไปยังการพัฒนาและปรับปรุงผลการปฏิบัติงานในอนาคตมากกว่า  บุคคลสามารถ
ใช้ข้อมูลป้อนกลับที่เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของตนน้ันมาใช้ในการวางแผนเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงผลการปฏิ บัติงานของตนเองได้   ส่วนการให้ข้อมูลป้อนกลับ น้ัน  ควรอยู่บนฐานของ
หลักฐานที่สะท้อนให้เห็นถึงผล เหตุการณ์ พฤติกรรมที่ส าคัญ ที่มีผลกระทบมาจากผลการ
ปฏิบัติงานที่เฉพาะเจาะจง  และข้อมูลป้อนกลับควรอยู่บนฐานของความจริงมากกว่าความคิดเห็น 
และน าเสนอในแนวทางที่บุคคลสามารถยอมรับและปฏิบัติได้ (Armstrong, 2006: 98) 

 
2.1.3  แนวคิดในการให้ข้อมูลป้อนกลับ 
การให้ข้อมูลป้อนกลับส่วนใหญ่แล้วจะกล่าวถึงในกระบวนการสื่อสารท่ีเมื่อมีการพูดคุย

กันจะต้องมีการให้ข้อมูลป้อนกลับของผู้รับสารว่าเข้าใจในสารที่ผู้ส่งสารได้ส่งไปหรือไม่  แต่ใน
การศึกษาครั้งนี้เน้นที่การให้ข้อมูลป้อนกลับในช่วงการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งมีหลักการและ
แนวคิดเพิ่มเติมและแตกต่างจากการสื่อสารทั่วไป เพราะว่ามีเรื่องของความรู้สึกและทัศนคติของ
บุคคลเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย 

 2.1.3.1  หลักการของการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน 
 โดยทั่วไปแล้วเมื่อมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน จะมีการแจ้งว่ าผู้ใต้บังคับบัญชา

ปฏิบัติงานเป็นอย่างไร   การแจ้งถึงผลงานที่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ปฏิบัติในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ  น้ัน 
ผู้บังคับบัญชาสามารถจะเลือกโอกาสที่เหมาะสมในการแจ้งให้ผู้ใต้บังคับบัญชารู้ว่าตนมีความเห็น
เป็นอย่างไรโดยไม่ต้องรอแจ้งผลในการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นทางการในตอนที่จะ
พิจารณาเงินเดือน   ทั้งนี้โดยค านึงถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมไม่กระชั้นหรือนานเกินไป  การแจ้งผล
การปฏิบัติงานอย่างมีระบบและต่อเนื่อง  เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บั งคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา
ได้แลกเปลี่ยนทัศนะและความเข้าใจเพื่อปรับตัวกันได้ทันท่วงที  ซึ่งดีกว่าการแจ้งผลการปฏิบัติงาน
ปลายปีแบบรวบยอด  โดยชี้ว่าผู้ใต้บังคับบัญชามี ข้อบกพร่องมากมายจนผู้ใต้บังคับบัญชาเกิด
ความสับสน ไม่รู้ว่าจะแก้ไขปรับปรุงตนอย่างไร เพราะเวลาได้ล่วงเลยมานานแล้ว 
 หลักส าคัญของการให้ข้อมูลป้อนกลับหรือ การแจ้งผลการปฏิบัติงาน  คือ ผู้ประเมิน
ต้องเป็นผู้แจ้งรวมทั้งต้องให้ผู้รับการประเมินได้ตระ หนักด้วยตัวเองและเต็มใจยอมรับกา รประเมิน 
ผลตามที่ได้รับแจ้ง  ผู้ให้ข้อมูลป้อนกลับ ต้องมีความจริงใจต่อผู้รับ  และมีความมั่นคงในความคิด   
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เพื่อเป็นการประเมินความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของผู้ ใต้บังคับบัญชาไปพร้อมกับการ

ต้ังเป้าหมายร่วมกันส าหรับการปฏิบัติงานในช่วงต่อไป การให้ข้อมูลป้อนกลับน้ีเป็นท้ังการให้และ

การรับข้อมูลข่าวสาร เป็นการสนองตอบต่อความต้องการของผู้ใต้บังคับบัญชา เพราะผู้ใต้บังคับ 

บัญชาทุกคนเม่ือท างานไปสักระยะหน่ึง ย่อมต้องการจะรู้ว่าส่ิงท่ีเขาได้ปฏิบัติไปแล้วเป็นอย่างไรใน

สายตาหรือทัศนะของผู้บังคับบัญชา เขาจะได้มีโอกาสเปรียบเทียบว่ามาตรฐานการปฏิบัติงานของ

ผู้บังคับบัญชาต้ังไว้สูงหรือต ่าเพียงไร  ถ้าไม่มีการให้ข้อมูลป้อนกลับผู้บังคับบัญชาก็คิดและหวังแต่

ฝ่ายเดียวว่าผู้ใต้บังคับบัญชาน่าจะท างานให้ได้ผลถึงระดับท่ีต้องการ  โดยท่ีผู้ใต้บังคับบัญชาไม่

เคยรู้มาก่อนและยังคงไม่รู้ต่อไปถึงความต้องการของผู้บังคับบัญชา (อลงกรณ์ มีสุทธาและสมิต 

สัชฌุกร, 2551: 194-195) 

2.1.3.2  กระบวนการให้ข้อมูลป้อนกลับ 

   กระบวนการให้ข้อมูลป้อนกลับ ในช่วงการประเมินผลการปฏิบัติงานน้ีมี

วัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานได้ทราบถึงวิธีการปฏิบัติงานของพนักงานท่ีผู้บังคับบัญชาประเมิน

ออกมาได้ว่ามีค่าอย่างไร รวมท้ังหารือถึงผลการให้ข้อมูลป้อนกลับด้วย Extension Course 

Institute (53-54 อ้างถึงใน ธนิกานต์  อากาศวิภาต, 2548: 10) ได้สรุปวิธีการท่ีจะท าให้การให้

ข้อมูลป้อนกลับ น้ันบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้กระท าได้โดยข้ันตอนต่อไปน้ี 

1)   รวบรวมข้อมูล ก่อนท่ีจะนัดหมายเพ่ือแจ้งและหารือกับพนักงานน้ัน 

ผู้บังคับบัญชาจ าเป็นต้องรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับพนักงานผู้น้ันให้มากท่ีสุด เพื่อจะได้มี

โอกาสพิจารณาจุดอ่อนและจุดแข็งของพนักงานผู้น้ัน และผู้บังคับบัญชาได้เตรียมพร้อมท่ีจะ

อธิบายและชี้แจงตลอดจนตอบค าถามต่างๆ ของพนักงานได้เป็นอย่างดี 

2)   วางแผนการแจ้งและหารือ ผู้บังคับบัญชาตระหนักถึงวัตถุประสงค์ของ 

การแจ้งและหารือเตรียมรายละเอียดและประเด็นต่างๆ ท่ีจะพูดหรือหารือกัน พร้อมท้ังวางแผนการ

แจ้งและหารือประกอบกับเตรียมค าถามต่างๆ นอกจากน้ีควรระบุแนวทางในการแก้ปัญหาหรือ

ปรับปรุงในประเด็นต่างๆ ล่วงหน้าไว้ 

3)   สร้างบรรยากาศท่ีเหมาะสม ควรจะให้ข้อมูลป้อนกลับในเวลาท่ี 

ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาสะดวกท้ังสองฝ่าย ควรกระท าในสถานท่ีส่วนตัวและปราศจาก

ส่ิงรบกวนหรือหันเหความสนใจ  ส่ิงท่ีส าคัญท่ีสุดของข้ันตอนน้ี จะต้องแจ้งให้พนักงานทราบ

ล่วงหน้า 
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4)   ด าเนินการแจ้งและหารือ  เป็นข้ันตอนท่ีส าคัญท่ีสุดเพราะเป็นการ 

เผชิญหน้าระหว่างผู้บังคับบัญชากับพนักงาน ผู้บังคับบัญชาอาจมีความหวาดกลัว อาจมีสาเหตุ

หลายประการ เช่น ผู้บังคับบัญชาไม่มีประสบการณ์มาก่อน ผู้ใต้บังคับบัญชาหัวแข็ง มีการเล่น

พรรคเล่นพวก ผู้บังคับบัญชาควรใช้เทคนิค ดังน้ี 

(1)  เป็นผู้ฟังท่ีดี 

(2)  ท าให้พนักงานเกิดความรู้สึกสบายใจ 

(3)  ชักจูงหรือสนับสนุนให้พนักงานแสดงความคิดเห็น 

(4)  เร่ิมต้นด้วยการชมเชยในจุดแข็งของพนักงาน 

(5)  แสดงให้เห็นว่าผู้บังคับบัญชามีความสนใจอย่างจริงจังในงาน

ของพนักงานและปัญหาในการปฏิบัติงาน 

(6)  ตัดสินใจเพื่อด าเนินการและท าให้พนักงานยอมรับหรือเห็นด้วย

กับการตัดสินใจน้ัน (ถ้าเป็นไปได้) 

5)  ติดตามและประเมินผล เป็นการตรวจสอบดูว่าส่ิงท่ีกระท าไปมีผล

เพียงใด บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือไม่ อาจจะกระท าได้โดยแบบตรวจสอบ ดังตารางท่ี 2.1  

 

ตารางท่ี 2.1  แบบตรวจสอบเพื่อประเมินผลการให้ข้อมูลป้อนกลับ 

 

ข้อพิจารณา ใช่ บางส่วน ไม่ใช่ หมายเหตุ 

1. มีการเตรียมการหรือไม่ 

2. บรรยากาศเหมาะสมหรือไม่ 

3. แจ้งวัตถุประสงค์ไว้หรือไม่ 

4. มีข้อเท็จจริงท้ังหมดหรือไม่ 

5. เป็นกันเองกับพนักงานหรือไม่ 

6. ให้พนักงานมีส่วนร่วมหรือไม่ 

7. การปรึกษาหารืออยู่ในประเด็นหรือไม่ 

8. ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ฟังท่ีดีหรือไม่ 

9. ได้รับความร่วมมือจากพนักงานหรือไม่ 

10.ได้ก าหนดการด า เนินการอย่างเจาะจงหรือไม่ 

11.ได้มีการก าหนดการติดตามประเมินผลหรือไม่ 

12. อ่ืน ๆ 
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ในการให้ข้อมูลป้อนกลับในช่วงการประเมินผลการปฏิบัติงานน้ี ควรจะเป็นการ

ส่ือสารแบบสองทาง (Two-Way Communication) กล่าวคือ ควรให้พนักงานได้พูดมากท่ีสุดเท่าท่ี

จะท าได้ เพื่อระบายความอึดอัดในใจซ่ึงเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดของบรรยากาศหรือช่วย

ไม่ให้เกิดความรุนแรงได้   ท้ังน้ีหัวหน้างานหรือผู้ท่ีท าหน้าท่ีในการให้ข้อมูลป้อนกลับควรมีการ

เตรียมการก่อนการด าเนินการให้ข้อมูลป้อนกลับ เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลในการให้ข้อมูลป้อนกลับ 

 ส่วน Forte (2009: 3-4) กล่าวว่า การให้ข้อมูลป้อนกลับเป็นแนวทางในการแนะน า 

สอนงาน และให้การศึกษาแก่พนักงาน เพื่อให้พนักงานปรับปรุงการท างานท่ีไม่ดีหรือรักษาการ

ท างานท่ีดีเอาไว้ ดังน้ันเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับสามารถเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและผลการ

ปฏิบัติงานของพนักงานได้ จึงได้ให้ข้ันตอนในการให้ข้อมูลป้อนกลับในช่วงการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานไว้ 5 ข้ันตอนดังน้ี 

1)  เร่ิมต้นด้วยการให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวกหรือกล่าวชมเชยพนักงานถึง

ผลงานท่ีผ่านมา จะช่วยให้การอภิปรายถึงผลการปฏิบัติงานประสบความส าเร็จ 

2)  อธิบายถึงพฤติกรรมและสถานการณ์ในปัจจุบัน  อธิบายว่าก าลังเกิด 

อะไรข้ึน โดยจะต้องเป็นข้อความท่ีเฉพาะเจาะจง กะทัดรัด และตรงไปตรง มา แสดงให้เห็นว่า

หัวหน้างานสังเกตพฤติกรรมการท างานของพนักงานเพ่ือน ามาให้ข้อมูลป้อนกลับ โดยการให้ข้อมูล

ป้อนกลับต้องมุ่งเน้นไปท่ีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและกระตุ้นให้มีพฤติกรรมท่ีดีต่อไป 

3)  อธิบายถึงผลลัพธ์และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนของพฤติกรรมในปัจจุบันท่ี 

ส่งผลต่อลูกค้าและพนักงาน โดยต้องอธิบายรายละเอียดให้ชัดเจนและเป็นข้อมูลท่ีถูกต้องจะท าให้

ข้อมูลป้อนกลับมีความหมายมากข้ึน ท้ังน้ีชี้แจงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนว่าไม่ได้เพียงส่งผลต่อ

องค์การเท่าน้ันยังส่งผลต่อตัวพนักงานหรือผู้รับข้อมูลป้อนกลับเองด้วย การกล่าวเช่นน้ีจะท าให้

พนักงานเห็นถึงความจ าเป็นท่ีต้องเปล่ียนแปลง 

4)  การวางแผนเพื่อเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีไม่ดีและรักษาพฤติกรรมการ 

ท างานท่ีดีไว้ให้ต่อเน่ือง โดยจะต้องให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นวาง

แผนการพัฒนาและปรับปรุงการท างานของตนเองด้วย 

5)  ปิดท้ายการสนทนาด้วยการให้ข้อมูลป้อนกลับชิงบวก กระบวนการ 

ส่ือสารจะดีถ้าเม่ือเร่ิมและจบการพูดคุยด้วยข้อความเชิงบวก เพื่อให้พนักงานแน่ใจว่าการสนทนา

และการให้ข้อมูลป้อนกลับน้ันมีคุณค่า ซ่ึงจะท าให้พนักงานเปิดใจรับข้อความท่ีกล่าวถึงผลการ

ปฏิบัติงานของตนเองมากข้ึน 
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 ส่วนกระบวนการให้ข้อมูลป้อนกลับ Daft (2008: 210) กล่าวว่า เกิดข้ึนเม่ือหัวหน้า

งานใช้ส าหรับการประเมินผลงานและการส่ือสารเพื่อช่วยให้พนักงานและองค์การได้เรียนรู้และ

ปรับปรุงให้ดีข้ึน กระบวนการให้ข้อมูลป้อนกลับจึงประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ การสังเกต 

(Observations) การประเมิน (Assessment) ผลลัพธ์ (Consequence) และการพัฒนา 

(Development) แสดงดังภาพท่ี 2.1 

 

 

 
 

 

ภาพท่ี 2.1  กระบวนการให้ข้อมูลป้อนกลับ 

แหล่งท่ีมา: Daft ,2008: 210 

 

2.1.3.3  แนวคิดการให้ข้อมูลป้อนกลับ 

 ปุระชัย  เป่ียมสมบูรณ์ (2542: 56) ได้กล่าวถึง ความส าคัญของการให้ข้อมูล 

ป้อนกลับในช่วงการประเมินผลการปฏิบัติงาน ไว้ว่า เน่ืองจากการประเมินผลการปฏิบัติงานมี

จุดมุ่งหมายส าคัญประการหน่ึงเก่ียวกับการให้ข้อมูลป้อนกลับส าหรับผู้ถูกประเมิน  โดยเช่ือว่า

ข้อมูลป้อนกลับในช่วงการประเมินผลการปฏิบัติงานน้ีน่าจะมีประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองของ

พนักงานผู้ถูกประเมิน  แต่ยังมีนักวิชาการและนักบริหารจ านวนไม่น้อย ท่ียังขาดความเข้าใจ

1. การสังเกต

พฤติกรรมการท างาน  
ของพนักงาน

(สังเกตเห็นอะไร)

2. การประเมิน

พฤติกรรมกับเป้าหมาย
และวิสัยทัศน์

(ประเมินอย่างไร)

3. ผลลัพธ์

ท่ีได้จากการประเมินผล

(ผลลัพธ์อะไร)

4. การพัฒนา

การคงพฤติกรรมหรือการ

ปรับปรุงพฤติกรรม 

(พัฒนาอย่างไร)
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เกี่ยวกับกระบวนการถ่ายทอดข้อมูลป้อนกลับ โดยมักเข้าใจว่า  ข้อมูลป้อนกลับ น้ันจะได้รับการ
ยอมรับจากผู้ถูกประเมินโดยปริยาย ข้อมูลป้อนกลับจะเป็นประโยชน์ในการพั ฒนาตนเองของผู้ถูก
ประเมินโดยปราศจากเงื่อนไข  ข้อมูลป้อนกลับเป็นมโนทัศน์ที่มีมิติเดียวไม่ใช่หลายมิติ  หรือแม้แต่
ข้อมูลป้อนกลับเป็นกระบวนการอัตโนมัติที่ไม่มีความสลับซับซ้อนแต่อย่างใด   ความคิด ความ
เข้าใจเหล่านี้เป็นความเข้าใจที่ผิด ความจริงแล้วแนวคิดและกระบวนการในการให้ข้อมูลป้อนกลับ
นั้นมีความสลับซับซ้อนมาก มีองค์ประกอบที่เข้ามาเกี่ยวข้องหลากหลาย ทั้งบุคคล ความคิด 
ความรู้สึก ทัศนคติ ข้อมูลป้อนกลับที่ส่งไป ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรื่องที่อ ยู่ภายในจิตใจของ
บุคคลทั้งผู้ให้และผู้รับข้อมูลป้อนกลับ   
 Ilgen, Fisher และ Taylor (1979: 349-371) ได้ท าการศึกษาและท าความเข้าใจ
กระบวนการถ่ายทอดข้อมูลป้อนกลับ  ด้วยการ ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ผลของการให้ข้อมูล
ป้อนกลับระดับบุคคลต่อพฤติกรรมในองค์การ  เพื่อศึกษาว่าปัจจัยใดที่มีความส าคัญท าให้การให้
ข้อมูลป้อนกลับนี้ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานได้  จากการศึกษาวิจัยท าให้ได้ตัวแบบ
ของกระบวนการถ่ายทอดข้อมูลป้อนกลับ  จากการประเมินผลการปฏิบัติงานไปสู่ผู้ถูกประเมิน ดัง
ภาพที่ 2.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.2  ตัวแบบของกระบวนการถ่ายทอดข้อมูลป้อนกลับ  
แหล่งท่ีมา: Ilgen, Fisher and Taylor, 1979: 352 

คุณสมบัติท่ีแตกต่างกันของผู้รับข้อมูลป้อนกลับ 

ข้อจ ากัด
ภายนอก 

การ
ยอมรับ
การ

ป้อนกลับ 

การ
ป้อนกลับ
ท่ีรับรู ้

ความ
ปรารถนาจะ
ตอบสนอง
การป้อนกลับ 

การ
ตอบสนอง 

การ
ตอบสนอง
ท่ีจงใจ 

แหล่งท่ีมา 

สิ่งกระตุ้น
การป้อนกลับ
ระดับซับซ้อน 
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 โดยสามารถสรุปองค์ประกอบภายในกระบวนการถ่ายทอดข้อมูลป้อนกลับ ได้ดังน้ี 

1)  แหล่งท่ีมาของข้อมูลป้อนกลับ (Source) หรือผู้ให้ข้อมูลป้อนกลับ 

แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ หน่ึง บุคคล ได้แก่ ผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา 

หรือแม้แต่ลูกค้า สอง งาน (Task) และสาม ตนเอง (Self) ท้ังน้ีแหล่งท่ีมาของข้อมูลป้อนกลับจะ

ส่งผลต่อการยอมรับข้อมูลป้อนกลับของบุคคลจะต้องประกอบด้วย 2 ปัจจัย คือ ความน่าเช่ือถือ

ของแหล่งท่ีมา (Creditability) ว่าเป็นผู้ท่ีมีความเช่ียวชาญเหมาะสมท่ีจะตัดสินพฤติกรรมได้อย่าง

ถูกต้องหรือไม่ และ อ านาจของแหล่งท่ีมา (Power) เป็นอ านาจในการให้รางวัลหรือลงโทษแก่

บุคคล 

2)  ข้อมูลป้อนกลับท่ีรับรู้ (Perceived Feedback) หมายถึง การท่ีผู้รับน้ัน 

ประเมินว่าข้อมูลป้อนกลับท่ีได้รับมาจากแหล่งท่ีมาต่างๆ น้ันมีความถูกต้องหรือไม่  โดยบุคคล

มักจะยอมรับข้อมูลป้อนกลับท่ีมาจากคนใกล้ตัวมากกว่า ท้ังน้ีสารท่ีส่งหรือข้อมูลป้อนกลับท่ีให้น้ัน

จะมีเร่ืองของเวลาเข้ามาประกอบด้วย ข้อมูลป้อนกลับท่ีให้แบบล่าช้าน้ันจะมีผลกระทบต่อผลการ

ปฏิบัติงานน้อยกว่าการให้ข้อมูลป้อนกลับแบบทันที ข้อมูลป้อนกลับทางบวกจะท าให้บุคคลรับรู้ว่า

ถูกต้องมากกว่าข้อมูลป้อนกลับทางลบ และการให้ข้อมูลป้อนกลับบ่อยๆ จะช่วยให้ผู้รับสามารถ

ประยุกต์ข้อมูลป้อนกลับเหล่าน้ันได้ดี    

3)  การยอมรับข้อมูลป้อนกลับ (Acceptance of Feedback) หมายถึง 

ความเช่ือของผู้รับว่าข้อมูลป้อนกลับน้ันถูกต้องกับผลการปฏิบัติงานของตนเอง การยอมรับข้อมูล

ป้อนกลับจะมากข้ึนถ้าผู้ให้ข้อมูลป้อนกลับมีความน่าเช่ือถือและความเช่ียวชาญในเร่ืองน้ันๆ  

รวมท้ังมีความน่าไว้วางใจด้วย ในส่วนของข้อมูลป้อนกลับน้ัน ข้อมูลป้อนกลับทางบวกมักจะได้รับ

การยอมรับมากกว่าข้อมูลป้อนกลับเชิงลบ ด้านตัวของผู้รับข้อมูลป้อนกลับ อายุมีผลต่อการ

ยอมรับข้อมูลป้อนกลับ และอายุก็มีความสัมพันธ์กับประสบการณ์ของบุคคล บุคคล ท่ีมี

ประสบการณ์สูงมักจะใช้ประสบการณ์ของตนเองมาเป็นแหล่งของข้อมูลป้อนกลับและจะปฏิเสธ

ข้อมูลป้อนกลับท่ีมาจากบุคคลอ่ืน 

4)  ความต้องการจะตอบสนองข้อมูลป้อนกลับ (Desire to Response to 

Feedback) หมายถึง ความต้ังใจของบุคคลท่ีจะตอบสนองต่อข้อมูลป้อนกลับ บุคคลจะพยายาม

ตอบสนองต่อข้อมูลป้อนกลับในทางท่ีดีถ้าหากบุคคลท่ีให้ข้อมูลป้อนกลับน้ันมีอ านาจท่ีสามารถ

ควบคุมคุณค่าผลลัพธ์ของการท างานได้ นอกจากน้ีเวลา ความถ่ี และลักษณะของข้อมูลป้อนกลับ

ก็มีความส าคัญต่อความต้องการท่ีจะตอบสนองต่อข้อมูลป้อนกลับด้วย ท้ังน้ีผู้รับข้อมูลป้อนกลับท่ี
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ต้องการบรรลุความส าเร็จจะมีความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างข้อมูลป้อนกลับท่ีได้รับกับผลการ

ปฏิบัติงาน 

5)  ความต้ังใจในการตอบสนอง (Intended Response) เป็นเร่ืองของ 

ความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายของผลการปฏิบัติงานและการให้ข้อมูลป้อนกลับ มีข้อเสนอแนะว่า

เป้าหมายท่ีขาดการให้ข้อมูลป้อนกลับจะส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานในระดับต่ าหรือไม่ส่งผล

กระทบเลย เป้าหมายของผลการปฏิบัติงานท่ีดีต้องเฉพาะเจาะจง ยากและมีระดับควบคุม การให้

ข้อมูลป้อนกลับท่ีมีประสิทธิภาพต้องมีความชัดเจนและเฉพาะจง ซ่ึงจะท าให้สามารถต้ังเป้าหมาย

ท่ีมีความเฉพาะเจาะจงด้วย 

Ilgen and others จึงได้สรุปความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลป้อนกลับและเป้าหมาย

ของผลการปฏิบัติงาน ไว้ตามภาพท่ี 2.3 กรณีท่ีเป้าหมายมีลักษณะกว้างและการให้ข้อมูล

ป้อนกลับมีลักษณะเฉพาะเจาะจง จะท าให้การประเมินผลการปฏิบัติงานท าได้ยากและไม่แน่นอน 

แต่หากเป้าหมายมีความชัดเจนแต่ให้ข้อมูลป้อนกลับกว้างจะท าให้บุคคลตีความหมายของข้อมูล

ป้อนกลับได้ยาก  สุดท้ายถ้าหากเป้าหมายกว้างและให้ข้อมูลป้อนกลับแบบกว้างด้วย ข้อมูล

ป้อนกลับจะมีคุณค่าน้อยต่อผู้รับ และไม่มีแนวทางท่ีแน่นอนเพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุงการ

ท างาน  ดังน้ันแล้วควรต้ังเป้าหมายท่ีเฉพาะเจาะจงและให้ข้อมูลป้อนกลับท่ีเฉพาะเจาะจง ซ่ึงจะ

ท าให้สามารถปรับปรุงการปฏิบัติงานได้มากย่ิงกว่ากรณีอ่ืนๆ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.3  ความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายกับการให้ข้อมูลป้อนกลับในการประเมิน 

      ผลการปฏิบัติงาน 

แหล่งท่ีมา: Ilgen, Fisher and Taylor, 1979: 365 

ข้อมูลป้อนกลับท่ีง่ายต่อการท าความ

เข้าใจและการประยุกต์ใช้  เพ่ือการ

ปรับปรุงผลการปฏิบัติงานในอนาคต 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน  

กระท าได้ยาก 

ข้อมูลป้อนกลับท่ีได้รับการตีความ   

โดยอาศัยกรอบอ้างอิง 

ของผู้ถูกประเมินเป็นส าคัญ 

ข้อมูลป้อนกลับมียากต่อการตีความ

และการประยุกต์ใช้ กว้าง 

เฉพาะ 

กว้าง 

ข้อมูลป้อนกลับ 

เฉพาะ กว้าง 

เป้าหมาย 
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 ในหลักการทั่วไป เมื่อทราบผลการประเมินผลการปฏิบัติงานแล้ว ก็ควรแจ้งให้ผู้รับ
การประเมินได้ทราบผลเพื่อการวิเคราะห์และปรับปรุงการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับ 
(Feedback) แก่ผู้รับการประเมินได้รู้ถึงสถานภาพของตนเองที่แสดงถึงความมีคุณค่าต่อองค์การ 
เพราะการปรึกษาหารืองานในโอกาสอ่ืนๆ แม้จะมี ข้อหารือหรือข้อแนะน าเรื่องใดต่ อผู้ใต้บังคับ  
บัญชาก็มีลักษณะเป็นการบอกกล่าวโดยทั่วๆ ไป แต่ในการแจ้งและหารือผลการปฏิบัติงานไม่
เพียงแต่ช่วยให้ผู้รับการประเมินได้รู้ถึงผลการปฏิบัติงานของตน แต่ยังเป็นโอกาสที่จะได้พิจารณา
ปรบัปรุงตนเองให้ดีขึ้นอีกด้วย (อลงกรณ์ มีสุทธา และสมิต สัชฌุกร, 2551: 193) 

 
2.1.4  รูปแบบของการให้ข้อมูลป้อนกลับ 

 รูปแบบหรือประเภทของการให้ข้อมูลป้อนกลับนั้น ได้มีนักวิชาการหลายท่านเขียนไว้ โดย
ใช้หลักเกณฑ์ในการแบ่งแยก ท่ีแตกต่างกัน ออกไป ทั้งนี้งานวิจัยชิ้นนี้ได้สรุปรวบรวมรูปแบบของ
การให้ข้อมูลป้อนกลับจากงานเขียนและงานวิจัย ไว้ดังต่อไปนี ้
 2.1.4.1  ข้อมูลป้อนกลับด้านข้อมูล (Information Feedback) เป็นการบอกข้อมูล 
ป้อนกลับเพื่อให้ผู้รับทราบเกิดความตระหนักในตนเองโดยไม่มีการตัดสิน ซึ่งเป็นหลักส า คัญในการ
พัฒนาบุคคล โดยบุคคลจะทราบถึงผลที่ตามมาในการปฏิบัติของบุคคลและตระหนักถึงจุดเด่น
และจุดด้อย ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยในการฝึกฝนและพัฒนา  เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติตามต้องการ  
(Chu and Chu, 1991 อ้างถึงใน จริยา  พันธุ์วิทยากูล, 2543: 17) 
 2.1.4.2  ข้อมูลป้อนกลับด้านการประเมินผล (Evaluation Feedback) เป็นการให้ 
ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลแล้วบอกเกณฑ์การตัดสินที่ก าหนดไปยังผู้รับ ซึ่งอาจ
มีผลในท านองการให้รางวัลหรือการติเตียน อันอาจมีผลต่อการแสดงพฤติกรรมในอนาคต เป็นการ
กระตุ้นและจัดสถานการณ์ที่เหมาะสมอันจะส่งผลต่อการพัฒนาประสิทธิผลของการท างาน  (Chu 
and Chu, 1991 อ้างถึงใน จริยา  พันธุ์วิทยากูล, 2543: 17) 
 2.1.4.3  ข้อมูลป้อนกลับอย่างไม่เป็นทางการ (Informal feedback) เป็นการให้ 
ข้อมูลป้อนกลับโดยการใช้ค าพูด ไม่มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ข้อมูลที่ให้อาจได้รับการ
ตัดสินหรือไม่ได้รับการตัดสินตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด แต่จะไม่มีผลในการให้รางวัลหรือ
ลงโทษ (Chu and Chu, 1991 อ้างถึงใน จริยา  พันธุ์วิทยากูล, 2543: 17) 
 2.1.4.4  ข้อมูลป้อนกลับอย่างเป็นทางการ (Formal Feedback) เป็นการให้ข้อมูล
ป้อนกลับที่มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับการประเมินผลหรือการให้
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ข้อมูลป้อนกลับด้านข้อมูล ถ้าเป็นข้อมูลที่ได้รับจากการประเมินผลจะสามารถให้รางวัลหรือลงโทษ
ได้ (Chu and Chu, 1991 อ้างถึงใน จริยา  พันธุ์วิทยากูล, 2543: 17) 
 2.1.4.5  ข้อมูลป้อนกลับที่เป็นกลาง (Neutral Feedback) คือ ข้อมูลตรงไปตรงมา 
ซึ่งไม่ได้รวมถึงการใช้ดุลยพินิจใดๆ ของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือพฤติกรรมที่
เป็นไปในทางที่ดีหรือไม่ดี ตัวอย่างที่ปกติธรรมดาของข้อมูลป้อนกลับประเภทนี้ได้แก่  ตัวเลขการ
ผลิตรวมของกลุ่มงาน ข้อเสนอแนะจากลูกค้าเพื่อให้มีการปรับปรุงสินค้าหรือบริการ  จ านวนหรือ
ประเภทที่ร้องเรียน จ านวนการบาดเจ็บในขณะท างาน  และข้อมูลเท็จจริงที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน      
(ผุสดี รุมาคม, 2542: 338-339) 
 2.1.4.6  ข้อมูลป้อนกลับในทางที่ดี (Positive Feedback)  คือ ข้อมูลป้อนกลับที่มี 
ปัจจัยด้านคุณภาพในทางที่ดีอยู่ด้วย ซึ่งข้อมูลนี้เป็นการเสริมแรงให้กับพนักงาน  ข้อมูลป้อนกลับ
ในทางที่ดีจะอยู่ในหลายรูปแบบ ได้แก่  การชมเชย การขึ้นค่าตอบแทน การเลื่อนต าแหน่ง  และ
สิทธิประโยชน์พิเศษต่างๆ รวมไปถึงการยอมรับจากผู้บังคับบั ญชา  ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญในการให้
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน   ดังนั้นผู้บังคับบัญชา จงมองหาโอกาสที่จะชมเชยการปฏิบัติงานที่ดี  
โดยการกระท าเช่นนี้ผู้บังคับบัญชาจะกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติงานที่ได้ดีและความคิดในทางที่ดีซึ่ง
จะช่วยประกันได้ว่าจะมีการปฏิบัติงานอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องกันไป  
 ข้อมูลป้อนกลับในทางที่ดีหรือในทางเสริมมีผลกระทบในทางที่ดีต่อทัศนคติของ
พนักงานและควรท่ีจะต้องถูกน าไปใช้ในการยกระดับและรักษาขวัญของสมาชิกในกลุ่มงาน  
อย่างไรก็ตามผู้บังคับบัญชาส่วนมากไม่เต็มใจที่จะให้ข้อมูลป้อนกลับประเภทนี้  พวกเขามัก
มองเห็นว่าข้อมูลป้อนกลับในทางที่ดีเป็นเพียงแต่ค าสรรเสริญเท่านั้นและพวกเขารู้สึกว่าข้อมูล
ป้อนกลับดังกล่าวผ่านเข้ามีโดยไม่มีความจริงใจหรือพนักงานที่เป็นผู้ใหญ่ที่มีวุฒิภาวะจึงไม่
ต้องการการลูบหลัง ค าสรรเสริญเป็นสิ่งที่ให้แก่เด็ก  แต่ข้อมูลป้อนกลับในท างที่ดีนั้นไม่ได้เป็น
เพียงแต่ค าสรรเสริญเท่านั้น  ข้อมูลป้อนกลับประเภทนี้เป็นวิธีการที่จะช่วยให้บุคคลทราบว่าพวก
เขาก าลังบรรลุผลส าเร็จตามที่ผู้บริหารคาดหวังไว้   (ผุสดี รุมาคม, 2542: 339; Chu and Chu, 
1991 อ้างถึงใน จริยา  พันธุ์วิทยากูล, 2543: 17) 
 2.1.4.7  ข้อมูลป้อนกลับในทางที่ไม่ดี (Negative Feedback) คือ ข้อมูลป้อนกลับท่ี 
มีปัจจัยด้านคุณภาพในทางที่ไม่ดีอยู่ด้วย เช่น การติเตียน การลงโทษ เพื่อให้ผู้รับต้ังข้อสังเกตที่ท า
ให้เกิดความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงการท างาน  ข้อมูลป้อนกลับในทางที่ไม่ดีนั้นเป็นการแก้ไข
และกล่าวกับพนักงานว่า ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพื่ออนาคต ข้อมูลที่เป็นแนวทางแก้ไขจะเน้นว่า
วิธีการปฏิบัติงานที่เป็นอยู่ในปัจจุบันไม่ได้รับการยอมรับ จะต้องค้นหาวิธีการใหม่ขึ้นมาทดแทน 
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   การให้ข้อมูลป้อนกลับในทางท่ีไม่ดีจะท าให้ผู้รับเกิดการยอมรับน้อยกว่าการให้

ข้อมูลในทางท่ีดี  เน่ืองจากเป็นการคุกคามการส านึกในคุณค่าของตนเอง(Self-esteem) ข้อมูล

ป้อนกลับในทางท่ีไม่ดีน้ีจึงมักมีผลกระทบในทางท่ีไม่เป็นมิตรต่อความสัมพันธ์ระหว่าง

ผู้บังคับบัญชากับพนักงานและโน้มเอียงท่ีจะก่อให้เกิดการป้องกันตนเอง แต่ถึงกระน้ันก็ตามยังมี

หลายคร้ังท่ีข้อมูลป้อนกลับประเภทน้ีเป็นส่ิงจ าเป็นและเหมาะสมท่ีจะใช้กับพนักงาน เมื่อมีความ

พยายามท่ีจะปรับปรุงการปฏิบัติงานของพวกเขา (ผุสดี รุมาคม, 2542: 340; Chu and Chu, 

1991 อ้างถึงใน จริยา  พันธ์ุวิทยากูล, 2543: 17) 

 ท้ังน้ีเมื่อกล่าวถึงการให้ข้อมูลป้อนกลับในช่วงการประเมินผลการปฏิบัติงาน หรือท่ี

มักเรียกกันท่ัวไปว่าการแจ้งผลการปฏิบัติงานน้ัน จะมีรูปแบบของการแจ้งผลการปฏิบัติงาน 3 

รูปแบบ และแต่ละรูปแบบน้ันมีความแตกต่างกันดังต่อไปน้ี (อลงกรณ์ มีสุทธาและสมิต สัชฌุกร, 

2551: 199; Maier, 1976 อ้างถึงใน Delahaye, 2005: 156-157) 

1)  การบอกและพูดชักชวนจนเห็นดี (Tell-and-Sell)  รูปแบบน้ีหัวหน้างาน 

จะเตรียมค าตัดสินมาก่อนจากน้ันจะแจ้งผลให้พนักงานทราบ และในขณะเดียวกันจะพยายามชัก

จูงให้พนักงานทราบในข้อดีและข้อเสียของตน โดยท่ีรูปแบบน้ีผู้ให้ข้อมูลป้อนกลับจะมีอ านาจ

มากกว่าผู้รับข้อมูลป้อนกลับ  อ านาจท่ีมากกว่าน้ีมาจากต าแหน่งงานท่ีสูงกว่าในองค์การหรือผู้

ประเมินน้ันมีความรู้ท่ีเก่ียวข้องท่ีเป็นพ้ืนฐานมากกว่า รูปแบบน้ีสามารถใช้ได้ดีกับพนักงานท่ีมีอายุ

น้อยหรือพนักงานใหม่ท่ียังขาดประสบการณ์ ขาดความรู้สึกท่ีมั่นคง และต้องการค าแนะน า พร้อม

ท้ังค ายืนยันจากผู้มีอ านาจหน้าท่ีในการมอบหมายงานให้ตนท า 

2)  การบอกและฟัง (Tell-and-Listen) รูปแบบน้ีหัวหน้างานมีบทบาทเป็น 

ผู้รับฟังในขณะแจ้งผลการปฏิบัติงานหัวหน้างานอาจน่ิงเงียบเป็นบางคร้ัง และให้พนักงานมีส่วน

ร่วมในการปฏิสัมพันธ์  เพื่อมุ่งท่ีจะให้พนักงานได้ระบายความรู้สึกออกมา  วิธีการน้ีสามารถสร้าง

ความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ให้ข้อมูลป้อนกลับและผู้รับข้อมูลป้อนกลับ ในขณะให้ข้อมูลป้อนกลับ

พนักงานจะมีความรู้สึกสร้างสรรค์ และมีทัศนคติท่ีดีต่อหัวหน้างาน เมื่อการให้ข้อมูลป้อนกลับ

ส้ินสุดลง  รูปแบบน้ีหัวหน้างานจะแนะน าพนักงานด้วยการตัดสินใจและจะให้เหตุผลของการ

ตัดสินใจ จากน้ันให้พนักงานร่วมแสดงความคิดเห็น  การท่ีให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมน้ีจะ

กระตุ้นให้พนักงานยอมรับการตัดสินใจและหัวหน้างานจะให้ข้อมูลท่ีใหม่และแตกต่างท่ีช่วยเพิ่ม

การตัดสินใจ  

 

 



33 

 

3)  การแก้ไขปัญหา (Problem Solving)  การให้ข้อมูลป้อนกลับรูปแบบ 

น้ีหัวหน้างานแสดงบทบาทเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือต่อพนักงาน โดยหัวหน้างานจะมุ่งสร้างพื้นฐาน

ท่ีเน้นหนักในผลประโยชน์ร่วมกัน  เพื่อน าไปใช้เสริมสร้างบรรยากาศท่ีมีการหารือกันถึงปัญหาใน

งาน ซ่ึงจะช่วยให้พนักงานสามารถท างานได้ดีย่ิงข้ึน  รูปแบบน้ีช่วยลดช่องว่างเก่ียวกับฐานะและ

ต าแหน่ง  ซ่ึงบางคร้ังใช้กับผู้ประเมินและผู้ถูกประเมินมีอ านาจเท่ากัน โดยพยายามมุ่งความสนใจ

ไปท่ีผลประโยชน์เป็นหลัก เพื่อให้รูปแบบน้ีสัมฤทธ์ิผลหัวหน้างานจะต้องเช่ือว่าองค์การจะต้องมี

การเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน และการให้พนักงานมีส่วนร่วมในการก าหนดรูปแบบน้ีด้วย 

   รูปแบบการให้ข้อมูลป้อนกลับแบบการบอกและพูดชักชวนจนเห็นดี (Tell-and-

Sell) และการบอกและฟัง (Tell-and-Listen) น้ันเหมาะสมกับการน าไปใช้ประเมินเพื่อการบริหาร

จัดการ เพราะอ านาจการตัดสินใจสุดท้ายจะอยู่ท่ีผู้ประเมิน น่ันคือผู้จัดการหรือหัวหน้างาน แต่

หัวหน้ามักจะถูกลดความน่าเช่ือถือถ้าหากล าเอียง  ส่วนรูปแบบการแก้ไขปัญหา (Problem 

Solving) น้ีเหมาะส าหรับการประเมินเพื่อการพัฒนา ส่ิงท่ีส าคัญคือ การให้ผู้ถูกประเมินน้ันมีความ

ร่วมรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ สุดท้ายถ้าหากผลท่ีได้คือพนักงานต้องได้รับการพัฒนา  ความ

ซับซ้อนของการออกแบบประสบการณ์และการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมเพื่อเป็นเคร่ืองมือช่วยให้พนักงาน

เข้าใจลึกซ้ึงถึงภาระงานท่ีย่ิงใหญ่จึงต้องตัดสินใจจากผู้ประเมินร่วมด้วย  ซ่ึงรูปแบบน้ีเป็นรูปแบบท่ี

นักจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การสนใจมากท่ีสุด เน่ืองจากมีข้อดีในด้านสามารถส่งเสริมการ

พัฒนาตนเองต่อไปท้ังในด้านส่วนตัวและหน้าท่ีการงาน ส่งเสริมเทคนิคบริหารท่ีเน้นการมีส่วนร่วม 

ส่งเสริมการใช้เทคนิคพัฒนาองค์การ ส่งเสริมแก้ไขข้อขัดแย้ง เป็นต้น  อย่างไรก็ดีรูปแบบน้ีมี

ข้อจ ากัด เช่น ไม่สามารถแจ้งได้ว่าพนักงานความสามารถเป็นอย่างไร ไม่สามารถน าไปใช้กรณี

เล่ือนข้ัน โยกย้าย และไม่สามารถสร้างข้อมูลเก่ียวกับลักษณะการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับรูปแบบของการให้ข้อมูลป้อนกลับน้ี ส่วนใหญ่จะเป็น

งานวิจัยในทางการศึกษาหรือการเรียนรู้  โดยเป็นการศึกษารูปแบบหรือวิธีการให้ข้อมูลป้อนกลับท่ี

แตกต่างกันกับผลท่ีได้รับ ดังการศึกษาของ สุขดี  ต้ังทรงสวัสด์ิ (2533: 53-56) ท่ีท าการศึกษา

เปรียบเทียบการให้ข้อมูลป้อนกลับเก่ียวกับการบ้านท่ีแตกต่างกันท่ีมีผลต่อผลการเรียน วิชา

คณิตศาสตร์ พบว่า นักเรียนท่ีได้รับข้อมูลป้อนกลับเก่ียวกับการบ้านท่ีแตกต่างกันมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ท่ีแตกต่างกันโดยท่ีนักเรียนท่ีได้รับข้อมูลป้อนกลับแบบวิพากษ์และ

คะแนนจะมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ดีกว่าคนท่ีได้รับข้อมูลป้อนกลับแบบคะแนน

เท่าน้ัน  เน่ืองจากว่าการให้ข้อมูลป้อนกลับแบบวิพากษ์และคะแนนท าให้นักเรียนรู้ตนเองว่า

บกพร่องตรงไหน และอะไรคือสาเหตุของความบกพร่องพร้อมท้ังให้แนวทางในการแก้ไขด้วย และ
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คะแนนที่ให้ท าใ ห้นักเรียนทราบถึงความสามารถหรือความก้าวหน้าของตนเอง ซึ่งเป็นรางวัลของ
ความพยายาม และช่วยให้มีความพยายามมากขึ้นด้วย 
 ส่วนกรรณิกา  ปิ่นทอง (2537: 60-62)  ศึกษาเปรียบเทียบการให้ข้อมูลป้อนกลับที่
แตกต่างกันที่มีผลต่อการอ่านในวิชาภาษาไทย พบว่า นักเรียนท่ีได้รับข้อมูลป้อนกลับทั้งแบบที่
บอกแนวทางแก้ไข และบอกแนวทางแก้ไขร่วมกับการให้ก าลังใจนั้น ท าให้นักเรียนมีความเข้าใจใน
การอ่านวิชาภาษาไทยเพิ่มขึ้น เนื่องจากว่าท าให้ นักเรียนได้ทราบว่าตนเองมีข้อบกพร่องตรงไหน 
อย่างไร และอะไรคือสาเหตุของความบกพร่องนั้น    เมื่อพิจารณาถึงรูปแบบของสื่อที่ใช้ในการให้
ข้อมูลป้อนกลับ งานศึกษาวิจัยของ วรลาภ์ ดาราพาณิชย์ (2549: 99-102) ที่ศึกษาเปรียบเทียบผล
ของการให้ข้อมูลป้อนกลับ 3 รูปแบบจากบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  พบว่า นักเรียนท่ีได้รับ
ข้อมูลป้อนกลับจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่แตกต่างกัน 3 รูปแบบ ได้แก่ ข้อความ  รูปภาพ 
และเสียงนั้น ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท้ัง 3 กลุ่มนั้นไม่แตกต่างกัน  แต่ผลคะแนนของข้อมูล
ป้อนกลับแบบรูปภาพนั้นมีคะแนนมากที่สุ ดเพราะภาพเป็นสิ่งที่มนุษย์เรียนรู้ได้มากท่ีสุดจาก
ประสาทสัมผัสทางตา เรียกได้ว่าการออกแบบข้อมูลป้อนกลับแบบภาพนั้นเป็นการออกแบบที่ดี 
 เมื่อกล่าวถึงผลของการให้ข้อมูลป้อนกลับที่แตกต่างกันของหัวหน้างานที่ส่งผลต่อ
ผลิตภาพในการท างานของพนักงานนั้น  การศึกษาของ  กาญจนา  ปัญญาแวว (2545: บทคัดย่อ) 
สรุปได้ว่า รูปแบบการให้ข้อมูลป้อนกลับด้วยวิธีการชมแล้วติ และวิธีการชม เป็นวิธีการให้ข้อมูล
ป้อนกลับที่ดีที่สุด  เพราะส่งผลต่อผลิตภาพของพนักงานให้สูงขึ้นและพนักงานก็มีปฏิกิริยา
ความรู้สึกทางบวกต่อการให้ข้อมูลป้อนกลับด้วย  ส่วนวิธี ติเป็นวิธีที่ไม่เหมาะสมส าหรับการให้
ข้อมูลป้อนกลับแก่พนักงาน เพราะท าให้ผลิตภาพลดลงและท าให้พนักงานมีปฏิกิริยาความรู้สึก
ทางลบ   ส่วน Atwater และ Brett (2006: 517-532) ได้ศึกษาผลกระทบของรูปแบบของการให้
ข้อมูลป้อนกลับแบบข้อความกับแบบตัวเลขที่มีต่อปฏิกิริยาตอบกลับของผู้น า  ผลการศึกษาพบว่า
ผู้น าตอบสนองต่อการให้ข้อมูลป้อนกลับในรูปแบบของตัวเลข (Numeric) ดีกว่าข้อมูลป้อนกลับ
แบบข้อความ (Text)  เนื่องจากข้อมูลแบบตัวเลขนั้นมีความเฉพาะเจาะจงและชัดเจน  แต่ทั้งนั้นผล
การศึกษายังพบว่าผู้ที่ได้รับข้อมูลป้อนกลับแบบข้อความนั้นมีการพัฒนาที่ดีขึ้นกว่าคนที่ได้แบบ
ตัวเลข   และคนที่ตอบสนองต่อข้อมูลป้อนกลับทางลบจะมีความต้องการพัฒนาตนเองมากกว่า
คนที่ตอบสนองทางบวก 
 ส่วนงานวิจัยเกี่ยวกับข้อมูลป้อนกลับ Alvero, Bucklin และ Austin (2001: 3-29) 
ได้ศึกษาวิจัยบทความและงานวิจัยท่ี เกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลป้อนกลับในช่วงปี  ค.ศ.1985 -1998  
และได้สรุปผลการวิจัยว่า  การให้ข้อมูลป้อนกลับนั้นท าให้บุคคลสามารถจัดการกับพฤติกรรมใน
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องค์การได้ดีขึ้น  แต่ทั้งนี้วิธีการและประสิทธิภาพของการให้ข้อมูลป้อนกลับไม่ มีรูปแบบที่แน่นอน
ชัดเจน   การ ให้ข้อมูลป้อนกลับ ควร ขึ้นอยู่กับบริบทของการให้และควรให้ข้อมูลป้อนกลับที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ บุคคล  แต่ทั้ งนี้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ควรให้ข้อมูลป้อนกลับ
ด้วยการผสมผสานวิธีการหลากหลาย 

 ทั้งนี้การตัดสินใจว่าจะเลือกใช้รูปแบบการให้ข้อมูลป้อนกลับในช่วงการประเมินผล 
การปฏิบัติงานรูปแบบใดนั้นขึ้นอยู่กับวุฒิภาวะในการท างานของผู้ถูกประเมิน ถ้าหากผู้ถูกประเมิน
มีความรู้ดี มีความสนใจในงานมาก กระบวนการบริหารจัดการจะขึ้นอยู่กับการมีอ านาจเหนือใน
การแก้ไขปัญหา  ผู้ถูกประเมินที่มีวุฒิภาวะในการท างานสูงจะมีความพร้อมที่ต้องการเปรียบเทียบ
ตนกับคุณสมบัติของงาน   แต่ทั้งนี้แล้วควรมีการใช้วิธีการแล ะรูปแบบการให้ข้อมูลป้อนกลับที่
หลากหลาย เพื่อให้ได้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 

2.1.5  การให้ข้อมูลป้อนกลับที่มีประสิทธิภาพ  
ในกระบวนการการให้ข้อมูลป้อนกลับในช่วงการประเมินผลการปฏิบัติงานนั้น หัวหน้างาน

ท าหน้าที่ในการให้ข้อมูลป้อนกลับ ส่วนพนักงานนั้นท าหน้าที่ในการรับข้อมูลป้อนกลับ  ดังนั้นแล้ว
การให้ข้อมูลป้อนกลับที่มีประสิทธิภาพ ของหัวหน้างาน จะท าให้ผลของข้อมูลป้อนกลับที่ส่งไปให้
พนักงานนั้นเป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการและช่วยให้พนักงานได้เปลี่ยนแปลงและมีผลการ
ปฏิบัติงานที่ดีขึ้น   

การให้ข้อมูลป้อนกลับต่อผลการปฏิบัติงานในอดีตของพนักงานที่มีประสิทธิภาพจะต้องมี
ทั้งการให้ความรู้ (Instruction) และการจูงใจ  (Motivation)  เพราะเป็นช่วงเวลาที่หัวหน้างานจะได้
ให้ข้อมูลป้อนกลับ เพื่อเป็นการเสริมแรงพฤติกรรมและจูงใจให้พนักงานคงพฤติกรรมที่ควรท าและ
พัฒนาผลการปฏิบัติงานให้ดี ข้ึน (Dejanasz and others, 2002: 126-127; Smeltzer and others, 
2002: 251)   ในงานวิจัยชิ้นนี้ได้ทบทวนคุณลักษณะและแนวทางในการให้ข้อมูลป้อนกลับ ที่มี
ประสิทธิภาพ ไว้หลากหลาย  ซึ่งเป็นหลักการส าหรับ เพื่อให้ ข้อมูลป้อนกลับนั้นเป็นการ ต าหนิที่
สร้างสรรค์มากกว่าการต าหนิในทางลบ  และเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่าง
เต็มที่  จึงได้สรุปรวมคุณลักษณะและวิธีการในการให้ข้อมูลป้อนกลับที่มีประสิทธิภาพไว้ดังต่อไปนี้ 

2.1.5.1  การเตรียมการ (Preparation) 
  การให้ข้อมูลป้อนกลับที่ดี ควรเริ่มต้นจากการเตรียมการและการวางแผน หัวหน้า
งานควรเริ่มต้นด้วยการเตรียมบทพูด วางแผนประเด็นท่ีต้องการสื่อสารกั บพนักงาน เช่น การ
ท างานที่ผ่านมา การวางแผนงานในอนาคต หัวหน้างานควรมีการวิเคราะห์พนักงานด้วยว่ามีความ
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เป็นไปได้ที่จะตอบสนองต่อข้อมูลป้อนกลับอย่างไรบ้าง  การเตรียมการนี้หัวหน้างานควรต้องเก็บ
รวบรวมข้อเท็จจริงที่ต้องการน าเสนอแก่พนักงาน พิจารณาท าความเข้าใจความต้อ งการ
เจริญเติบโตก้าวหน้าในการท างานของพนักงาน  วางแผนว่าจะให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อช่วยให้
พนักงานพัฒนาได้อย่างไร  มีกลยุทธ์ในการสื่อสารกับพนักงาน โดยการให้ข้อมูลป้อนกลับนั้นควร
ออกแบบให้เข้ากับพนักงานแต่ละคน  และในส่วนของพนักงานเองนั้นก็ควรมีการเตรียมตัวตนเอง
ด้วยการประเมินตนเอง (Self Assessment) ว่าผลการท างานที่ผ่านมาเป็นอย่างไร เพราะเมื่อ
หัวหน้างานให้ข้อมูลป้อนกลับแล้วจะได้พิจารณาว่าถูกต้องหรือไม่ และจะมีแนวทางในการแก้ไข
อย่างไร (Dejanasz and others, 2002: 128; Jackson and Schuler, 2003: 482; London, 
2003: 148-149; Barrett, 2006: 191; Harvard Business School, 2006: 17; Mochal, 2006: 2) 

2.1.5.2  ความเฉพาะเจาะจง (Specificity) 
  พนักงานมักจะต้องการข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงที่เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของพวก
เขาเพื่อใช้ในการปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน  เพราะเมื่อข้อมูลนั้นผิดพลาดผลการปฏิบัติงานก็มี
แนวโน้มที่จะแย่ลง ดังนั้นการให้ข้อมูลป้อนกลับที่ดีหรือการแสดงความคิดเห็น จึงควรเป็นข้อมูลที่มี
ความเฉพาะเจาะจง  ระบุพฤติกรรมหรือกิจกรรมที่ชัดเจนของบุคคลนั้นว่า สิ่งที่พนักงานท า ดีที่ควร
จะกระท าต่อไป สิ่งที่พนักงานไม่ควรท า และสิ่งที่พนักงานควรท า  วิธีการอะไร พฤติกรรมอะไร 
ล าดับขั้นตอนไหนของการท างาน ไม่ใช่บอกกล่าวอย่างกว้างๆ จนผู้รับข้อมูลไม่ทราบว่าจุดใดเป็น
ข้อบกพร่องที่ตนคว รแก้ไขปรับปรุง เช่น ไม่ควรพูดว่า “คุณชอบครอบง าคนอ่ืน ” แต่ให้พูดว่า “เมื่อ
คุณต้องการตัดสินใจคุณมักจะไม่ค่อยฟังว่าคนอ่ืนคิดอย่างไร ” หรือควรว่า “ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
คุณมาท างานสายถึง 8 ครั้งแล้ว” จะดีกว่าการพูดว่า “คุณมาท างานสายเสมอ”   
 โดยทั่วไปแล้วพนักงานสามารถจัดการกับข้อมูลป้อนกลับได้บางส่วน  เพราะถ้าหาก
ต้องจัดการกับข้อมูลป้อนกลับจ านวนมากจะท าให้ พนักงานต้องยุ่งยากสับสน   ดังนั้นการให้ข้อมูล
ป้อนกลับที่ดีนั้นควรเน้นไปที่หัวข้อที่เฉพาะเจาะจงหนึ่งหรือสองหัวข้อเท่านั้น เพราะถ้าหาก
มากกว่านั้นจะท าให้ไม่ได้ข้อมูลที่ดี   การให้ข้อมูลป้อนกลับที่เฉพาะเจาะจง น้ีจะช่วยในการเรียนรู้
และการพัฒนาของพนักงาน  พนักงานจะได้รู้ว่าจะต้องออกแบบการพัฒนาปรับปรุงผลการ
ปฏิบัติงานของตนเองอย่างไร  รวมไปถึงท าให้ ง่ายต่อการยอมรับ ข้อมูลป้อนกลับ  ส่วน ข้อความที่
คลุมเครือจะท าให้การพัฒนาปรับปรุงผลการปฏิบัติงานของพนักงานนั้นผิดพลาด  (สุพานี  สฤษฎ์ 
วานิช, 2549: 365-366; Neher, 1997: 202; Cook and Hunsaker, 2001: 289; Dejanasz and 
others, 2002: 126-127; Smeltzer and others, 2002: 251; London, 2003: 15-16; Bacal, 
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2004: 37-38; Hellriegel and Slocum, 2004: 305; Moss and Sanchenz, 2004: 40; 
Armstrong, 2006: 99; Harvard Business School, 2006: 21; Luecke, 2006: 56-57)  
 โดยการศึกษาของ Liden และ Mitchell (1985: 291-308) แสดงให้เห็นว่า คนส่วน
ใหญ่ชอบข้อมูลป้อนกลับที่มีความเฉพาะเจาะจงมากกว่าข้อมูลป้อนกลับที่ไม่เฉพาะเจาะจงหรือ
คลุมเครือ และยังได้เสนอแนะว่าการให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงลบยิ่งต้องมีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้น 
โดยการมีข้อมูลสนับสนุนพฤติกรรมต่างๆ จึงจะท าให้บุคคลยอมรับข้อมูลป้อนกลับมากขึ้นด้วย 

2.1.5.3  มีหลักฐานหรือตัวอย่าง (Sample) 
 เมื่อต้องให้ข้อมูลป้อนกลับแก่พนักงาน หัวหน้างานจะต้องตระหนักว่าการให้นั้น
จะต้องอยู่บนฐานของข้อมูล ข้อเท็จจริงมากกว่าสิ่งที่ได้ยินมา   หัวหน้างานควรหลีกเลี่ยงการสรุป
ความเห็นที่มาจาก สิ่งจูงใจ ความต้ังใจและความรู้สึกจนกว่าจะมีที่มาของพฤติกรรมที่ชัดเจนเพื่อ
มาสนับสนุนการสรุปนั้น เพราะการสรุปโดยไม่มี หลักฐานนั้นจะน าไปสู่การให้ข้อมูลป้อนกลับที่ไม่
สร้างสรรค์และค าต าหนิที่คลุมเครือนั้นจะเพิ่มความวิตกกังวลให้กับพนักงาน   หัวหน้างานจึงควร
อ้างอิงหลักฐาน ได้อย่างชัดแจ้ง ซึ่งเป็นข้อมูลที่มาจากการส ารวจ ค าติชมของลูกค้า หรือการจด
บันทึกอย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งเป็นสิ่งที่หัวหน้างานเห็นแต่ไม่สามารถบอกกับพนักงานได้ทันที จึง
ต้องจดไว้และมาบอกภายหลัง   เมื่อต้องให้ข้อมูลป้อนกลับ แก่พนักงานจึงต้องมีหลักฐานยืนยันใน
สิ่งที่พูด เพื่อให้ข้อมูลเหล่านั้นมีความน่าเชื่อถือ เช่น หากพูดถึง ลูกค้าที่มีความข้องใจในการบริการ  
ผู้บังคับบัญชาควรบอกด้วยว่า  ลูกค้านั้นมีใครบ้างเพื่อให้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น   หรือ “จาก
รายงานแสดงให้เห็นว่าคุณใช้โทรศัพท์ของบริษัท เพื่อเรื่องส่วนตัว ”  หรือ “เราได้รับค าบ่นมาจาก
ลูกค้า ซึ่งคุณได้ท าตัวไม่สุภาพกับเขา คุณสามารถอธิบายเรื่องนี้ได้อย่างไร ” หรือ “เมื่อเดือน
มิถุนายน ผมได้รับโทรศัพท์ร้องเรียนจากลูกค้า ว่าไม่สามารถพบคุณได้เนื่องจากคุณยังมาไม่ถึงที่
ท างานในตอน 9 โมงเช้า ”  แต่อย่า จงใจยกหลักฐานมายันกับพนักงานจนกลายเป็นการโต้แย้ง
ข้อเท็จจริงเพื่อเอาชนะกัน ทั้งนี้ให้มีการเขียนบันทึกสิ่งที่ต้องการบอกแก่พนักงานด้วย  เพื่อช่วยให้
พนักงานสามารถแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ได้ และข้อมูลที่บันทึกไว้เหล่านี้อาจมีความจ าเป็น
ในอนาคตส าหรับหัวหน้างาน หากมีความจ าเป็นจะต้องให้พนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานที่ไม่ดี
ออกจากงานด้วย  (อลงกรณ์ มีสุทธาและสมิต สัชฌุกร, 2551: 200; Neher, 1997: 202; Cook 
and Hunsaker, 2001: 289; Dejanasz and others, 2002: 126-127; Smeltzer and others, 
2002: 251; London, 2003: 15-16; Bacal, 2004: 37-38; Armstrong, 2006: 99; Harvard 
Business School, 2006: 10; Mochal, 2006: 2; Hattersley and McJannet, 2008: 124)   
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2.1.5.4  ระยะเวลา (Timing) 
การให้ข้อมูลป้อนกลับที่ดีต้องให้ในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งควรให้ในทันทีหรือเร็วที่สุด 

เท่าที่จะสามารถท าได้ภายหลังเกิดพฤติกรรม ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว การให้ข้อมูลป้อนกลับที่มี
ประสิทธิภาพควรให้ภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากที่เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้น   เพราะทั้งผู้รับและผู้ให้ยังจ า
เหตุการณ์ได้ดีจึงสามารถให้ได้อย่างรวดเร็ว  และมีความถูกต้องแม่นย า มีประโยชน์มากที่สุด  การ
ให้ข้อมูลป้อนกลับในทันทีจะส่งผล กระทบต่อผู้รับมากกว่าการให้ข้อมูลป้อนกลับล่าช้า   เพราะถ้า
หากให้ข้อมูลป้อนกลับล่าช้าจะไม่สามารคาดหวังได้ว่าข้อมูลป้อนกลับนั้นจะมีอิทธิพลต่อผลการ
ปฏิบัติงานได้ และถ้าหากให้ข้อมูลป้อนกลับล่าช้าจะท าให้ลดความเป็นไปได้ที่พนักงานนั้นจะ
เข้าใจหรือได้เรียนรู้จากความผิ ดพลาดนั้น  ทั้งนี้การที่ หัวหน้างานไม่พูดหรือบอกอะไรกับพนักงาน
เมื่อท างานผิดพลาดหรือท าได้ไม่ดีพอนั้นจะแสดงให้เห็นว่าหัวหน้างานยอมรับในพฤติกรรม
เหล่านั้น  ส่วนการให้ข้อมูลป้อนกลับในทันทีสามารถกระตุ้นผลการปฏิบัติงานในขณะที่ก าลัง
เกิดขึ้นได้  ถ้าหากรอเวลาการให้ข้อมูลป้อนกลับพนักงานอาจไม่สามารถทบทวนความจ าถึงผล
การปฏิบัติงานได้ทั้งหมดหรืออย่างมีเหตุและผล  การให้ข้อมูลป้อนกลับในทันทีมีความเสี่ยงอยู่
บ้าง  ถ้าหากผู้ให้นั้นมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องจากการส ารวจหรือการวินิจฉัย  ถ้าหากว่าให้ข้อมูล
ป้อนกลับทางบวกกับพนักงานที่ไม่มีความรับผิดชอบในการท างานก็จะ ท าให้พนักงาน เกิดอาการ
เขิน รู้สึกผิดและอาย  แต่ถ้าหากให้ข้อมูลป้อนกลับทางลบในทันทีกับพนักงานที่ไม่มีความ
รับผิดชอบก็จะท าให้พนักงานไม่พอใจและเกิดความขัดแย้งได้  และถ้าหากมีความผิดพลาดในการ
ให้ข้อมูลป้อนกลับบ่อยๆ ก็ จะท าให้ตัวของผู้ให้ ข้อมูลป้อนกลับนั้นขาดความน่าเชื่อถือ  ดังนั้นจึง
ต้องมั่นใจก่อนว่ามีข้อมูลที่ถูกต้องก่อนการให้ข้อมูลป้อนกลับ 

 การให้ข้อมูลป้อนกลับควรด าเนินการอย่างต่อเนื่อง หรือเป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับ 
อย่างไม่เป็นทางการ มากกว่าการให้ข้อมูลป้อนกลับ ในช่วงระหว่างการประเมินผลการปฏิบัติงาน
กลางปีหรือปลายปี ยิ่งถ้าหากเป็นผลการปฏิบัติงานที่แย่ควรให้ข้อมูลป้อนกลับทันทีไม่ควรเก็บไว้
จนถึงการประเมินผลปลายปี เพราะจะ ท าให้จัดการได้ยากและหัวหน้างานมักจะไม่เต็มใจที่จะให้
ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานที่มีปั ญหาด้วย   การให้ข้อมูลป้อนกลับทันทียังเป็นการ
หลีกเลี่ยงข้อมูลที่มากเกินไปและจะท าให้ข้อมูลป้อนกลับนั้นมีคุณค่ามากที่สุด  การให้ข้อมูล
ป้อนกลับจะต้องกระท าอยู่เป็นประจ าตลอดเวลา   หัวหน้างาน จึงควรชมเชยและให้ก าลังใจ
พนักงานที่ท างานได้ตามเป้าหมาย  ในขณะเดียวกันให้ความช่วยเหลือแก่พนักงานที่ท างานต ่ากว่า
เป้าหมาย   หัวหน้างาน ควรใช้เวลาเพียงเล็กน้อยในช่วงเวลาที่ว่างจากการปฏิบัติงานเพื่อไม่ให้
ผู้ร่วมงานรู้สึกว่ามาเบียดบังเวลา การท า งานของเขา โดยการให้ข้อมูลป้อนกลับต้องมีความ



39 
 
เหมาะสมไม่มากเกิน ไปหรือน้อยเกินไป   ให้ ตัดข้อความที่ ไม่ เกี่ยวข้องทิ้งไปเพราะถ้าข้อมูลมี
รายละเอียดมากเกินไป จะเป็นการยากต่อผู้รับที่จะน าไปปฏิบัติและจะท าให้ข้อมูลนั้นไม่น่าสนใจ
หรือเกิดความสับสนขึ้นได้   รวมทั้งควรใช้ภาษาที่ท าให้ผู้รับสามารถเข้าใจได้ง่าย   การให้ข้อมูล
ป้อนกลับที่ดี ไม่ควรใ ห้ในขณะที่พนักงาน รีบเร่งกลับบ้านเพราะจะท าให้ผู้รับไม่มีสมาธิในการรับ
ข้อมูลป้อนกลับอาจท าให้ไม่สนใจข้อมูลหรือแปลความ หมายของข้อมูลผิดไป ได้  จากตัวอย่าง
บริษัท Synygy นั้นบริษัทจะด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานในทุกๆ ไตรมาศ โดยองค์การเห็น
ว่าสามารถช่วยพนักงานได้อย่างดีในการพัฒนาผลการปฏิบัติงาน (Neher, 1997: 202; Smeltzer 
and others, 2002: 251; Dejanasz and others, 2002: 126-127; Williams, 2002:154-155; 
Jackson and Schuler, 2003: 482; Cardy, 2004: 80-81; Armstrong, 2006: 99; Luecke, 
2006: 56-57) 
 งานวิจัยทางการศึกษาและการเรียนรู้มักจะศึกษาเปรียบเทียบการให้ข้อมูล
ป้อนกลับทันทีกับการให้ข้อมูลป้อนกลับล่าช้า  ซึ่งผลการศึกษาวิจัยของ กนกพรรณ  เคียนทอง  
(2540: บทคัดย่อ)  และพรรณทิพย์  มานะชนม์  (2540: บทคัดย่อ) ที่ศึกษาเปรียบเทียบการให้
ข้อมูลป้อนกลับทันทีกับข้อมูลป้อนกลับล่าช้ากับความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ ผลที่ได้
นั้นตรงกันว่า นักเรียนที่ได้รับข้อมูลป้อนกลับแบบทันทีมีความสามารถเขียนภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น 
เมื่อเทียบกับนักเรียนที่ได้รับข้อมูลป้อนกลับแบบล่าช้า   ส่วน Shute (2008: 153-189) ได้วิจัย
เอกสาร ซึ่งเป็นการ ทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ ข้อมูลป้อนกลับจ านวน มากกว่า 100 บทความ 
ซึ่งได้ให้ข้อเสนอแนะ ด้านเวลากับการให้ข้อมูลป้อนกลับ ไว้ว่า ให้พิจารณาความยากง่ายของงาน
ด้วย ถ้าหาก งานที่ท านั้นยากหรือเป็นงานใหม่ควรให้ข้อมูลป้อนกลับแบบทันที   ส่วนงานที่ง่ายควร
ให้ข้อมูลป้อนกลับแบบล่าช้า เพื่อเป็นการป้องกันความรู้สึกของผู้รับ  และเพื่อสนับสนุนการส่งผ่าน
การเรียนรู้และส่งผ่านผลการปฏิบัติงาน รวมถึงการรักษากระบวนการหรือแนวความคิด ความรู้ 
การให้ข้อมูลป้อนกลับแบบล่าช้านั้นมีความเหมาะสมมากกว่าการให้ป้อนกลับทันที 

2.1.5.5  ความถี่ (Frequency) 
 ความถี่ในการให้ข้อมูลป้อนกลับนั้นมีความส าคัญ  การให้ข้อมูลป้อนกลับเป็นสิ่งที่

ดีเป็นการเปิดโอกาสในการอภิปรายถึงผลการปฏิบัติงานเพื่อน าไปสู่การพัฒนา  การให้ ข้อมูล
ป้อนกลับควรให้บ่อยๆ จะท าให้เกิดแรงจูงใจภายในท่ีจะท าการปรับเปลี่ยนพฤติ กรรมการปฏิบัติ 
แต่ทั้งนี้ มีผู้ให้ความเห็นว่าการให้ข้อมู ลป้อนกลับที่มีความถี่มากเกินไป ก็อาจจะท าให้บุคคลเกิด
ความเบื่อหน่าย  ขาดความกระตือรือร้นหรือความสนใจในข้อมูลป้อนกลับ น้ัน และน าไปสู่การไม่
เชื่อถือข้อมูลป้อนกลับ   อีกทั้ง ยัง ไม่พัฒนาความสามารถในการตัดสินใจของบุคคล โดยมี
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การศึกษาพบว่าการให้ข้อมูลป้อนกลับ 2 ครั้งต่อสัปดาห์ไม่มีความแตกต่างจากการให้สัปดาห์ละ
ครั้ง  ดังนั้นการให้ ข้อมูลป้อนกลับ 1 ครั้งต่อสัปดาห์จะ ท าให้ประหยัดค่าใช้จ่าย ลงได้และไม่ลด
ความน่าเชื่อถือข้อมูลป้อนกลับด้วย  การให้ข้อมูลป้อนกลับเฉพาะปลายปีนั้นไม่เพียงพอเพราะ
หัวหน้างานไม่ควรท าให้พนักงานประหลาดใจจากผลการประเมินอย่างเป็นทางการ  การให้ข้อมูล
ป้อนกลับอย่างเป็นทางการนั้นเน้นเพื่ออนาคต  เป็นการสร้างความชัดเจนและเสริมแรงจุดแข็งของ
บุคคลและการพัฒนาเป้าหมาย ข้อมูลป้อนกลับในเหตุการณ์ที่เฉพาะเจาะจงจึงควรพร้อมที่จะให้
อยู่เสมอ   
  เรื่องของ เวลาและความถี่ในการให้ข้อมูลป้อนกลับ เพื่อให้ประสบความส าเร็จ น้ัน
ควรที่จะให้หลังจากการท าโครงการแต่ละโครงการ  (Post Project)  การให้หลังจากโครงการเสร็จ
สิ้นนั้นเป็นการให้ที่เหมาะสมสามารถก่อ ให้เกิดแรงจูงใจและขวัญก าลังใจ   การให้ข้อมูลป้อนกลับ
หลังจากการท าโครงการเสร็จสิ้ นควรเป็นการให้อย่างไม่เป็นทางการ (Informal Feedback)  ซึ่งจะ
แสดงให้เห็นถึงความผูกพันของหัวหน้า พนักงานและผลการปฏิบัติงาน  การให้ข้ อมูลป้อนกลับ
แบบไม่เป็นทางการนี้ ไม่เพียงแต่เป็นการรักษาและเพิ่มผลิตภาพเท่านั้น  แต่ยังสามารถท าให้
พนักงานมีความผูกพันกับกระบวนการท างานและการจ้างงานด้วย  ดัง นั้นแล้วการให้ข้อมูล
ป้อนกลับสามารถเป็นแรงจูงใจในการพัฒนาได้มากกว่าก ารต าหนิหรือว่ากล่าว  และการเน้นที่ผล
การปฏิบัติงานด้วยการให้ข้อความที่ ชัดเจนและเป็นธรรม จะช่วยในการพัฒนาองค์การด้วย  

(Chhokar and Wallin, 1984 อ้างถึงใน จริยา  พันธุ์วิทยากูล, 2543: 20; Neher, 1997: 202; 
Dejanasz and others, 2002: 126-127; London, 2003: 15-16; Cardy, 2004: 80-81) 
 Cook (1968: 263-277) ได้ศึกษาความถี่ของการให้ข้อมูลป้อนกลับ ที่เกี่ยวข้องกับทัศนคติ
และผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการ  ผลการศึกษาพบว่า ทัศนคติมีความสัมพันธ์โดยตรงกับความถี่
ของการให้ข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งความถี่ที่กลุ่มตัวอย่างชอบคือการให้ข้อมูลป้อนกลับทุกวัน ส่วนที่
ชอบน้อยที่สุดคื อการให้ข้อมูลป้อนกลับครั้งเดียวในปลายปี   ส่วน ผลการปฏิบัติงาน น้ันมี
ความสัมพันธ์โดยตรงกับความถี่ในการให้ข้อมูลป้อนกลับ เช่นกัน  โดยที่การให้ข้อมูลป้อนกลับทุก
สัปดาห์แสดงให้เห็นถึงผลการปฏิบัติงานมากท่ีสุด ส่วนที่ ส่งผลน้อยที่สุดคือการให้ข้อมูลป้อนกลับ
ปลายปีครั้งเดียว  ซึ่งผลการศึกษานั้นมีความสอดคล้องกับการศึกษา ของ Pampino, MacDonald, 
Mullin  และ Wilder (2003: 21-43) ท่ีศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบของการให้ข้อมูลป้อนกลับทุก
วันและการให้ข้อมูลป้อนกลับทุกสัปดาห์   ซึ่งผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า การให้ข้อมูลป้อนกลับ
ทุกวัน เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพช่วยให้พนักงานปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน ของตนเอง 
และการให้ข้อมูลป้อนกลับทุกวันมี ประสิทธิภาพมากกว่าการให้ข้อมูลป้อนกลับทุกสัปดาห์ และ



41 
 
พนักงานชอบให้หัวหน้างานให้ข้อมูลป้อนกลับทุกวันมากกว่าด้วย และผลการศึกษายังสอดคล้อง
กับการศึกษาของ  Kang, Oah และ Dickinson (2003: 21-53) ที่ศึกษาผลกระทบของความถี่ใน
การให้ข้อมูลป้อนกลับที่แตกต่างกันต่อผลการท างานของนักเรียนโดยศึกษาจากนักเรียนจ านวน 
53 คน ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนที่ได้รับข้อมูลป้อนกลับในทุกครั้งที่ท างานส าเร็จ น้ันมีผลการ
ท างานดีกว่านักเรียนที่ได้รับข้อมูลป้อนกลับครั้งเดียวหลังจากท างานส าเร็จผ่านไปแล้ว 4 ครั้ง   
 2.1.5.6  เกี่ยวข้องกับงาน (Work Related) 

 การให้ข้อมูลป้อนกลับที่มีประสิทธิภาพ ควรพูดถึงพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ 
ท างานโดยตรง ปัญหาท่ีเกิด ข้ึนหรือมุ่งไปที่การปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน  ไม่ควรเน้นเรื่องส่วนตัว 
หรือให้ข้อมูลป้อนกลับเพียงเพื่อวิจารณ์หรือชี้ให้เห็นถึงผลงานที่ย่ าแย่ของพนักงาน  แต่หากควรมุ่ง
ในเรื่องของตัวงานที่ออกมาไม่ดีและในขณะเดียวกันการให้ข้อมูลป้อนกลับส าหรับงานที่ท าได้ดีถือ
เป็นสิ่งที่ส าคัญเช่นกัน เพราะจะช่วยให้พนักงานได้เรียนรู้จากสิ่งที่เขาได้ท าดีอยู่แล้ว และสิ่งนี้จะท า
ให้พนักงานเปิดใจยอมรับได้ง่ายขึ้น  ตัวอย่างเช่น ให้พูดว่า “เรามาพิจารณาปัญหาร่วมกันและหา
แนวทางแก้ไข” ดีกว่าพูดว่า “คุณเป็นคนที่ท าให้เกิดปัญหา ” หรือ ให้พูดว่า “เราสูญเสียลูกค้าไปถึง
สองรายแล้วในสัปดาห์นี้ ”  ดีกว่าพูดว่า “คุณเป็นคนขี้เกีย จท างานไม่ไปติดต่อกับลูกค้าต้ังหลาย
รายเลยนะ” หรือไม่ควรพูดว่า “ฉันรู้ว่าที่คุณมาท างานสายเพราะว่าคุณไปเที่ยวกลางคืนทุกคืน” แต่
ให้พูดว่า “เราจ าเป็นต้องพูดคุยเกี่ยวกับการขาดงานและมาท างานสายของคุณ” (สุพานี  สกฤษฎ์ 
วานิช, 2549: 365-366; Luecke, 2006: 56-57; Dejanasz and others, 2002: 126-127; 
London, 2003: 15-16) 

2.1.5.7  ไม่ต าหนิหรือตัดสินบุคคล (No prescriptive) 
การให้ข้อมูลป้อนกลับนั้นไม่ควร ต าหนิหรืออ้างอิงถึงคุณลักษณะส่วนบุคคล

บุคลิกภาพ  เจคติ หรือนิสัยใจคอของผู้รับข้อมูลป้อนกลับ  เช่น คุณเป็นคนที่ขี้เกียจมาก   เพราะจะ
ท าให้พนักงาน รู้สึกว่าเขาก าลังถูกต าหนิในเรื่องส่วนตัว  และความรู้สึกเช่นนี้จะท าให้ผู้รับข้อมูล
ป้อนกลับไม่อยู่ในอารมณ์ที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆ ต่อไป  และให้หลีกเลี่ยง ข้อมูลป้อนกลับที่เป็นการ
ตัดสินหรือออกค าสั่ งกับบุคคลนั้น  เพราะถ้าหากใช้วิธีการสั่งสอนในสิ่งที่ควรท าหรือไม่ควรท าจะ
ยิ่งท าให้พนักงานนั้นต่อต้านข้อมูลป้อนกลับเหล่านั้น มากขึ้น  และที่ส าคัญ คือ การจะพูดหรือให้
ข้อมูลป้อนกลับเพื่อให้บุคคลเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพหรือคุณลักษณะนั้นเป็นสิ่งที่ท าได้ยากท่ีสุด 
เมื่อเปรียบเทียบกับการเปลี่ยนแปลงทักษะการท างาน ความรู้ และทัศนคติในการท างาน ดังนั้นจึง
ไม่ควรให้ข้อมูลป้อนกลับที่มุ่งต าหนิบุคลิกภาพจองพนักงาน (Cook and Hunsaker, 2001: 289; 
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Dejanasz and others, 2002: 126-127; Armstrong, 2006: 99; Harvard Business School, 
2006: 11-12; Luecke, 2006: 56-57)  

2.1.5.8  สถานทีท่ี่เหมาะสม (In the Appropriate Setting) 
 สถานที่เหมาะสมในการให้ข้อมูลป้อนกลับ โดยทั่วไปแล้วการให้ข้อมูลป้อนกลับเชิง
บวก (Positive Feedback) แก่พนักงานนั้นสามารถให้ได้ทั้งใน สถานที่ส่วนบุคคล  (In Private) 
และสถานที่สาธารณะ (In Public) แต่ถ้าจะให้ดคีวรให้ต่อหน้าคนอ่ืนๆ เพราะพนักงานจะได้รับการ
ยอมรับนับถือจากคนอ่ืนๆ ไปด้วย   ส่วนการให้ข้อมูล ป้อนกลับในเชิงลบ  (Negative Feedback) 
ควรแจ้งให้ทราบเป็นการส่วนตัว หรือสถานที่ส่วนบุคคล เพื่อเป็นการลดความล าบากใจ ความไม่
พอใจและการป้องกันตนเองของพ นักงาน เพราะพนักงานอาจไม่อยากให้คนอ่ืนรับรู้   บางแนวคิด
เสนอว่าสถานที่ในการให้ข้อมูลป้อนกลับควรเป็นสถานที่ที่เป็นส่วนตัวระหว่างผู้ให้แล ะผู้รับจะเป็น
รูปแบบของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  ความเป็นส่วนตัวจะท าให้ความคิด และอารมณ์
ได้รับการแสดงออกอย่างเปิดเผย  อีกทั้งยังป้องกันความเข้าใจผิด และสรุปความผิดพลาดของ
บุคคลอื่นด้วย (สุพานี  สกฤษฎ์วานิช , 2549: 365-366; Dejanasz and others, 2002: 126-127; 
Hellriegel and Slocum, 2004: 305) 
 Moss และ Sanchenz (2004: 41) เขียนบทความเกี่ยวกับช่องว่างของการให้ข้อมูล
ป้อนกลับ (Feedback Gap) ได้เสนอว่าปัจจัยหนึ่งที่หัวหน้างานหรือผู้จัดการควรพิจารณาในการ
ให้ข้อมูลป้อนกลับที่มีประสิทธิภาพ คือ ความเป็นส่วนตัว (Privacy) โดยเฉพาะการให้ข้อมูล
ป้อนกลับในทางลบ (Negative Feedback) เนื่องจากพนักงานต้องการปกป้องศักด์ิศรีและความ
เชื่อถือในตนเอง 

2.1.5.9  ความพร้อมของหัวหน้าและพนักงาน (Readiness) 
หัวหน้างานจะต้องดูบรรยากาศก่อนที่จะให้ข้อมูลป้อนกลับหรือแจ้งผลการ 

ปฏิบัติงาน หัวหน้างานจะต้องคิดให้ดีว่าระหว่างที่ท าการประเมินอยู่นั้นมีอะไรโกรธเคืองหรือไม่  ถ้า
มีควรพูดกันก่อนที่จะแจ้งผลการปฏิบัติงาน  หากหัวหน้างานแจ้งผลการปฏิบัติงานขณะโกรธเคือง  
พนักงานจะรู้สึกว่าข้อมูลที่ให้นั้นเกิดจากอารมณ์มากกว่าเหตุผลและข้อเท็จจริง  การยอมรับผลการ
ประเมินจะเกิดขึ้นได้ยากในสถานการณ์เช่นนี้   ส่วนพนักงานนั้นควรให้ข้อมูลป้อนกลับในช่วงเวลา
และอารมณ์ที่พนักงานพร้อมที่จะรับฟัง  เพราะในช่วงเวลาที่คนเราอยู่ในอารมณ์โกรธ  อารมณ์เสีย 
อารมณ์ปกป้องตนเองจะไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะให้ข้อมูลป้อนกลับ   แต่ต้องไม่ทิ้งเรื่ องนั้นไว้
เนิ่นนานจนเกินไปจนพนักงานคนนั้นลืมไปแล้ว  การให้ข้อมูลป้อนกลับน้ันก็จะไม่เกิดประโยชน์ 
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(สุพานี  สกฤษฎ์วานิช, 2549: 365-366; อลงกรณ์ มีสุทธาและสมิต สัชฌุกร, 2551: 199-200; 

Cook and Hunsaker, 2001: 289; Hellriegel and Slocum, 2004: 305) 

  2.1.5.10  ข้อมูลป้อนกลับท่ีพนักงานสามารถจัดการได้ (Can Manage) 

 การให้ข้อมูลป้อนกลับ โดยเ ฉพาะข้อมูลป้อนกลับในทางท่ีไม่ดี ให้เน้นไปยัง

พฤติกรรมท่ีเฉพาะเจาะจง (Specific) ท่ีสามารถแน่ใจได้ว่าพนักงานหรือผู้รับน้ันสามารถท่ีจะแก้ไข 

ปรับปรุง เปล่ียนแปลง หรือควบคุมได้ เช่น กรณีท่ีถ้างานล่าช้ามาจากแผนกก่อนหน้าน้ีส่งงาน

มายังแผนกตนเองช้าก็จะเกินความรับผิดชอบของแผนกน้ี การควบคุมแก้ไขควรท าให้ตรงจุด และ

ท้ังน้ีควรมุ่งให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อก่อให้เกิดการแก้ไขปรับปรุงเพื่อผลงานท่ีดีข้ึนในอนาคตมุ่งให้

ความส าคัญกับเร่ืองท่ีสามารถปรับปรุงแก้ไขได้ในอนาคต หรืออาจกล่าวได้อีกอย่างหน่ึงว่าให้

จัดล าดับความส าคัญของเร่ืองท่ีจะให้ข้อมูลป้อนกลับ เช่น ถ้าลูกน้องของคุณท างานผิดพลาด ซ่ึง

เป็นความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนเพียงหนเดียว คุณก็อาจปล่อยผ่านไปคร้ังหน่ึงก่อนก็ได้ (สุพานี 

สกฤษฎ์วานิช, 2549: 365-366; Cook and Hunsaker, 2001: 289; Dejanasz and others, 

2002: 26-127; Luecke, 2006: 56-57) 

2.1.5.11   การปฏิสัมพันธ์  (Interpersonal) 

 หลักการท่ีเป็นพ้ืนฐานของการให้ข้อมูลป้อนกลับ คือ ความไว้วางใจระหว่างผู้ให้

และผู้รับ จึงต้องสร้างให้เกิดความไว้วางใจระหว่างกัน  การให้ข้อมูลป้อนกลับท่ีดีจะต้องเป็น

กระบวนการส่ือสารสองทาง (Two-Way Communication) และเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของท้ัง

หัวหน้างานและพนักงาน ไม่ใช่เป็นหน้าท่ีรับผิดชอบของหัวหน้างานเพียงอย่างเดียว  ท้ังน้ีเป็นการ

ช่วยให้พนักงานและผู้จัดการเข้าใจในบทบาทและความรับผิดชอบของตนเอง ในกระบวนการ

จัดการผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการฝึกอบรม การสอนงาน และการใช้เคร่ืองมืออ่ืนๆ  หัวหน้า

งานและพนักงานควรร่วมกันแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหามากกว่ามุ่งประเด็นการประเมินผลงาน

เท่าน้ัน  หัวหน้างานจึงควรถามพนักงานมากกว่าการพูดอยู่คนเดียว แนวทางหน่ึงท่ีท าได้คือ การ

ให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นกับ ข้อมูลป้อนกลับและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนก่อนท่ีจะมีการ

ตัดสินใจ เช่น “ในสถานการณ์แบบน้ันเราควรปฏิบัติอย่างไร” หรือ “คุณคิดอย่างไรกับเหตุการณ์น้ี”  

และเม่ือพนักงานช้ีแจงอธิบายถึงส่ิงท่ีพนักงานคิดแล้ว หัวหน้างานควรท าความเข้าใจในส่ิงท่ี

พนักงานพูด ถ้าหากไม่เข้าใจให้สอบถามกลับจนกระท่ังท้ังหัวหน้างานและพนักงานเข้าใจตรงกัน  

การสอบถามพนักงานและการรวมเอามุมมองของพนักงานเข้ามาร่วมกับการตัดสินใจน้ันจะเป็น

การลดความเข้าใจท่ีผิดพลาด  พัฒนาแนวทางแก้ไขท่ีดีข้ึน และจะท าให้พนักงานมุ่งม่ันทุ่มเท

ให้กับแนวทางแก้ไขปัญหาน้ันด้วย (Dejanasz and others, 2002: 126-127; Ivancevich and 
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Matteson, 2002: 19; Hellriegel and Slocum, 2004: 305; Armstrong, 2006: 99; Harvard 

Business School, 2006: 22; Mochal, 2006: 2; Whetzel and Wheaton, 2007: 296-297) 

2.1.5.12  สร้างสรรค์และสมดุล (Constructive and Balance) 

 การให้ข้อมูลป้อนกลับจะได้รับการยอมรับเม่ือความคิดเห็นน้ันมีความสมดุล

ระหว่างข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก (Positive Feedback) และข้อมูลป้อนกลับเชิงลบ (Negative 

Feedback)  ดังน้ันหัวหน้างานต้องบอกท้ังข้อดีและข้อเสียของพนักงาน เพื่อให้พนักงานรู้ว่า

พนักงานมีคุณค่าต่อกิจการและต่อตัวผู้บังคับบัญชาอย่างไร และช่วยให้พนักงานพัฒนางานไปใน

ตัวด้วย  การให้ข้อมูลป้อนกลับจะได้ประโยชน์มากหากเร่ิมต้นบทสนทนาในเชิงบวก เพราะจะ

เสริมแรงพนักงานเม่ือเขารู้สึกว่ามีคุณค่าต่อองค์การ และต่อผู้บังคับบัญชาอย่างไร  ท้ังน้ีการให้

ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวกน้ันยังจะช่วยลดการป้องกันตนเองของพนักงานและท าให้พนักงานเปิดใจ

ยอมรับกับค าต าหนิท่ีสร้างสรรค์ด้วย  ส่ิงท่ีส าคัญหัวหน้างานไม่ควรใช้ค าพูดท่ีท าให้ความ

ภาคภูมิใจในตนเองของพนักงานหมดไป เพราะจะท าให้พนักงานมีปฏิกิริยาป้องกันตนเอง 

(Defense Reaction) และไม่ให้ความร่วมมือในการต้ังเป้าหมายหรือการปรับปรุงงานใดๆ ท้ังส้ิน  

หัวหน้างานควรให้ข้อมูลป้อนแบบกลับแบบ Sandwich เร่ิมต้นด้วยการให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก

ชมเชย จากน้ันค่อยให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงลบ  และปิดท้ายการสนทนาด้วยการให้ข้อมูลป้อนกลับ

เชิงบวก จะท าให้ข้อมูลป้อนกลับน้ันจูงใจมากย่ิงข้ึนและช่วยให้พนักงานเอาชนะข้อบกพร่องต่างๆ 

และส่งเสริมจุดเด่นในตัวของพนักงานได้ (อลงกรณ์ มีสุทธาและสมิต สัชฌุกร, 2551: 200; Neher, 

1997: 202, Dejanasz and others, 2002: 126-127; Mochal, 2006: 2) 

 ส่ิงท่ีส าคัญประการหน่ึงท่ีหัวหน้างานหรือผู้จัดการควรตระหนักถึงและปฏิบัติตาม

คือ หัวหน้างานจะต้องแจ้งผลการปฏิบัติงานหรือให้ข้อมูลป้อนกลับต่อพนักงานด้วยตนเอง  

หัวหน้างานบางท่านอาจรู้สึกว่าตนไม่มีเวลาท่ีจะแจ้งผลให้กับพนักงานของตนทราบ บางคร้ัง

หัวหน้างานอาจฝากงานน้ีไว้กับผู้อ่ืน อาจเป็นผู้บังคับบัญชาระดับสูงข้ึนไปหรือระดับต่ าลงมา  การ

ฝากงานแบบน้ีจะท าให้พนักงานคิดไปว่าหัวหน้างานของตนเองต้องการหลบหลีกอะไรบ้าง เช่น 

ผลการประเมินอาจไม่ถูกต้องจนหัวหน้างานไม่กล้าเผชิญหน้ากับพนักงาน  (อลงกรณ์ มีสุทธาและ

สมิต สัชฌุกร, 2551: 200) 

 Shute (2008: 153-189)  ได้วิจัยเอกสาร ซ่ึงเป็นการทบทวนงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับ

ข้อมูลป้อนกลับจ านวนมากกว่า 100 บทความ จากน้ันจึงได้สรุปแนวทางการให้ข้อมูลป้อนกลับ

และสิ่งท่ีควรหลีกเล่ียงส าหรับการให้ข้อมูลป้อนกลับ เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับน้ันเป็นข้อมูลท่ีส่ือสาร
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ไปยังผู้รับ ให้ผู้รับสามารถน าไปใช้ปรับปรุงความคิดหรือพฤติกรรมของตนเอง รวมท้ังเพิ่มการ

เรียนรู้ด้วย ดังต่อไปน้ี 

 แนวทางการให้ข้อมูลป้อนกลับ 

1)  การให้ข้อมูลป้อนกลับท่ีมีความเก่ียวข้องกับงาน ซ่ึงเป็นการเสนอแนะ

วิธีการในการปรับปรุงการท างาน มากกว่าการให้ข้อมูลป้อนกลับท่ีเน้นท่ีบุคคล 

2)  การอธิบายอย่างละเอียดถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

3)  การให้ข้อมูลป้อนกลับท่ีผู้รับสามารถจัดการได้และเป็นข้อมูลท่ีไม่มาก

เกินไปเพื่อป้องกันความผิดพลาด 

4)  การให้ข้อมูลป้อนกลับท่ีละเอียดและแสดงถึงเป้าหมายและผลการ

ปฏิบัติงานชัดเจน 

5)  ภาษาท่ีใช้ควรง่ายและไม่ซับซ้อนจนเกินไป และเน้นในส่ิงท่ีสามารถ

เป็นไปได้ เพราะข้อมูลป้อนกลับท่ีซับซ้อนไม่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ 

6)  ข้อมูลป้อนกลับท่ีช่วยลดความไม่แน่นอนและสร้างความชัดเจน

เก่ียวกับเป้าหมายและเป็นข้อมูลป้อนกลับท่ีช่วยให้ผู้รับบรรลุเป้าหมายได้ 

7)  การให้ข้อมูลป้อนกลับโดยปราศจากอคติของผู้ให้ 

8)  การให้ข้อมูลป้อนกลับท่ีสนับสนุนเป้าหมายของการเรียนรู้ 

9)  การให้ข้อมูลป้อนกลับหลังจากท่ีพนักงานได้พยายามปรับปรุงแก้ไข 

ตนเองแล้ว 

 ส่ิงท่ีควรหลีกเล่ียงในการให้ข้อมูลป้อนกลับ 

1)  หลีกเล่ียงการให้ข้อมูลป้อนกลับท่ีเป็นการเปรียบเทียบพนักงานกับ

พนักงานคนอ่ืน 

2)  หลีกเล่ียงการประเมินหรือการตัดสิน ควรบอกถึงวิธีการในการปรับปรุง

ตนเองให้กับผู้รับข้อมูลป้อนกลับ 

3)  หลีกเล่ียงการให้ข้อมูลป้อนกลับท่ีเป็นการลดความภาคภูมิใจในตนเอง

ของบุคคลหรือเป็นการควบคุมหรือการต าหนิบุคคล 

4)  หลีกเล่ียงการให้ข้อมูลป้อนกลับด้วยค าพูด ควรใช้วิธีการเขียนหรือ

คอมพิวเตอร์เพราะจะช่วยลดอคติ 

5)  หลีกเล่ียงการใช้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อไปรบกวนการท างานของพนักงาน

เมื่อพนักงานท างานได้ดีแล้ว 
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 ประสิทธิภาพของข้อมูลป้อนกลับน้ี เป็นหน่ึงในตัวแปรท่ีผู้วิจัยใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี 

เพื่อต้องการทราบว่าข้อมูลป้อนกลับท่ีมีประสิทธิภาพน้ันมาจากปัจจัยใดบ้างท่ีเก่ียวเน่ืองกับผู้ให้

และผู้รับข้อมูลป้อนกลับ รวมไปถึงต้องการศึกษาว่าข้อมูลป้อนกลับท่ีมีประสิทธิภาพตามการรับรู้

ของหัวหน้างานและพนักงานน้ันส่งผลต่อผลการปฏิบัติของพนักงานหรือไม่อย่างไร  ข้อค าถามท่ีใช้

วัดในแบบสอบถามประสิทธิภาพของข้อมูลป้อนกลับจึงจะมาจากการการรวบรวมเน้ือหาข้างต้น

และการท าสนทนากลุ่ม เพ่ือใช้วัดประสิทธิภาพของข้อมูลป้อนกลับ 

 

2.1.6  ปัจจัยท่ีมีความส าคัญต่อการยอมรับข้อมูลป้อนกลับ 

ข้อมูลป้อนกลับท่ีหัวหน้างานได้ให้กับพนักงานน้ันจะมีประโยชน์หรือตรงตามเป้าหมายท่ี

ให้หรือไม่น้ันข้ึนอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง  การท่ีพนักงานให้การยอมรับข้อมูลป้อนกลับ พนักงานก็

จะน าข้อมูลป้อนกลับท่ีได้เหล่าน้ันไปปรับเปล่ียนพฤติกรรมหรือผลการปฏิบัติงานของตนเอง  โดย

ปัจจัยท่ีมีความส าคัญต่อการยอมรับข้อมูลป้อนกลับของพนักงาน ได้แก่ ข้อมูลป้อนกลับ ผู้ให้

ข้อมูลป้อนกลับ และ ผู้รับข้อมูลป้อนกลับ (ถวิล ธาราโภชน์, 2532: 92) 

2.1.6.1  ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) ต้องมีความถูกต้อง ชัดเจน คงท่ี ไม่เปล่ียน 

กลับไปกลับมาข้อมูลป้อนกลับท่ีข่มขู่ และสร้างความกลัวไม่สามารถเปล่ียนความเช่ือหรือ

พฤติกรรมได้ และบางคร้ังอาจลดโอกาสท่ีจะท าให้ผู้รับเปล่ียนแปลงพฤติกรรม ส่วนการให้ข้อมูล

ป้อนกลับซ้ าๆ จะท าให้ผู้รับข้อมูลป้อนกลับน้ันเกิดการจ าข้อมูลท่ีให้ได้ 

2.1.6.2  ผู้ให้ข้อมูลป้อนกลับ (Giver) จะต้องให้ข้อมูลท่ีไม่ขัดแย้งกันในตัวเอง ถ้า 

ตลอดช่วงท่ีให้ข้อมูลไม่คงท่ี เปล่ียนไปตลอดเวลา จะท าให้ผู้รับข้อมูล ป้อนกลับขาดความรู้สึก

ม่ันใจในตัวผู้ให้ข้อมูลป้อนกลับ และขาดความน่าเช่ือถือในท่ีสุด รวมถึงผู้ให้ข้อมูลต้องมีทักษะใน

การส่ือความหมาย สามารถอธิบายให้ผู้รับข้อมูลเข้าใจและเกิดความเช่ือถือ  

 ในส่วนของปัจจัยของผู้ให้ข้อมูลป้อนกลับน้ี Ilgen and others (1979: 349-371) 

ได้ศึกษาเร่ืองการให้ข้อมูลป้อนกลับท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมของบุคคล และสรุปว่าปัจจัยท่ีเก่ียวข้อง

กับผู้ให้ข้อมูลป้อนกลับท่ีส่งผลต่อการยอมรับและการสนองตอบต่อการให้ข้อมูลป้อนกลับ ว่า

ประกอบด้วยความน่าเช่ือถือและพลังอ านาจของผู้ให้ข้อมูลป้อนกลับ 

1)   ความน่าเช่ือถือ (Creditability) ของผู้ให้ข้อมูลป้อนกลับ  คือ  การท่ี 

หัวหน้างานน้ันเป็นผู้มีอ านาจตามหน้าท่ีในการประเมินผลการปฏิบัติงาน และจะมีความน่าเช่ือถือ

เพิ่มข้ึนหากหัวหน้างานน้ันเป็นผู้เชี่ยวชาญในงานของพนักงานและมีต าแหน่งท่ีจะประเมินผลการ

ปฏิบัติงานน้ันด้วย สามารถแยกประเด็นได้ 2 ประเด็น ได้แก่ 
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  (1)  ความรู้ความช านาญ (Expertise) ของผู้ให้ข้อมูลป้อนกลับ

ประกอบด้วยความรู้ ประสบการณ์ในเร่ืองท่ีให้ข้อมูลป้อนกลับ และมีความคุ้นเคยกับการปฏิบัติ

ของผู้รับข้อมูลป้อนกลับในเร่ืองท่ีให้ข้อมูลป้อนกลับเป็นอย่างดี 

  (2)  ความน่าไว้วางใจ (Trust) ของผู้ให้ข้อมูลป้อนกลับ ผู้ให้ข้อมูล

ป้อนกลับท่ีน่าไว้วางใจย่อมท าให้ผู้รับเกิดการยอมรับ และมีการตอบสนองต่อการให้ข้อมูล

ป้อนกลับมากกว่าผู้ให้ข้อมูลป้อนกลับท่ีไม่น่าไว้วางใจ 

2)   พลังอ านาจ (Power) ของผู้ให้ข้อมูลป้อนกลับคือ ความสามารถของ 

หัวหน้างานในการควบคุมการให้รางวัลและผลตอบแทน   ท้ังน้ีผู้ให้ข้อมูลป้อนกลับท่ีมีความรู้ 

ความช านาญและมีความน่าไว้วางใจเพียงใด  ย่อมท าให้ผู้รับข้อมูลป้อนกลับ ยอมรับ และ

ตอบสนองต่อการให้ข้อมูลป้อนกลับมากเท่าน้ัน  การให้ข้อมูลป้อนกลับควรให้ด้วยความจริงใจ ใน

บรรยากาศท่ีอบอุ่น และให้การยอมรับในผู้รับข้อมูลป้อนกลับ  และควรให้ผู้รับข้อมูลป้อนกลับ

ตัดสินใจในการท่ีจะยอมรับหรือปฏิเสธท่ีจะตอบสนองต่อการให้ข้อมูลป้อนกลับน้ัน 

2.1.6.3  ผู้รับข้อมูลป้อนกลับ (Recipient) การให้ข้อมูลป้อนกลับจะมีความหมาย 

มากเม่ือผู้รับข้อมูลป้อนกลับมีความพร้อมและต้ังใจท่ีจะรับฟัง แต่ถ้าผู้รับอยู่ในสภาพอารมณ์ท่ีมี

ความเครียดท้ังร่างกายและจิตใจการรับข่าวสารจะด าเนินไปได้ไม่ดี อีกท้ังอายุและประสบการณ์

เดิมของผู้รับข้อมูลอาจมีผลต่อการรับข้อมูลป้อนกลับ “ผู้ใหญ่ท่ีมีประสบการณ์น้ันมักมีลักษณะฝัง

แน่นกับความเคยชิน หรือประสบการณ์เดิมท่ีผ่านมา จะท าให้เกิดการยอมรับข้อมูลป้อนกลับน้อย 

และผู้ใหญ่มักจะเปล่ียนแปลงอะไรได้ยาก ชอบท าตามความเคยชินท่ีปฏิบัติมา” สอดคล้องกับผล

การศึกษาวิจัยของ  Ilgen and others (1979: 349-371) ท่ีพบว่า อายุของผู้รับข้อมูลป้อนกลับมี

อิทธิพลต่อระดับการยอมรับข้อมูลป้อนกลับ บุคคลท่ีมีอายุมากจะใช้ข้อมูลป้อนกลับน้อยกว่าคนท่ี

มีอายุน้อยกว่า และอายุตัวมีความสัมพันธ์กับประสบการณ์ในการท างาน  บุคคลท่ีมีประสบการณ์

มากมีแนวโน้มท่ีจะใช้ประสบการณ์ในอดีตของตนเองเป็นแหล่งท่ีมาของข้อมูลป้อนกลับ และ มี

แนวโน้มท่ีจะปฏิเสธข้อมูลป้อนกลับท่ีมาจากคน อ่ืนด้วย  ดังน้ันแล้วจึงสรุปได้ว่าอายุมี

ความสัมพันธ์ในทางตรงกันข้ามกับความต้ังใจในการยอมรับข้อมูลป้อนกลับ 

 ส่วน London (2003: 46) กล่าวว่าบุคลิกภาพของบุคคลส่งผลต่อการยอมรับข้อมูล

ป้อนกลับ โดยบุคคลท่ีมีความเช่ือม่ันในตนเองต่ า (Low Self-Confidence)  จะกลัวเม่ือต้องถูก

ประเมิน มักจะป้องกันตนเอง มีแนวโน้มท่ีจะปฏิเสธและหลีกเล่ียงข้อมูลป้อนกลับ และพยายาม

ควบคุมข้อมูลป้อนกลับท่ีได้รับ  ส่วนคนท่ีมีความเชื่อม่ันในตนเองสูง (High Self-Confidence) 

มักจะยอมรับข้อมูลป้อนกลับ มีแนวโน้มท่ีจะสนใจการประเมินตนเองและการปรับปรุงตนเองด้วย 
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2.1.7  บทบาทของหัวหน้างานกับการให้ข้อมูลป้อนกลับ 

ผู้จัดการหรือหัวหน้างานจ านวนมากพบว่าการท่ีต้องเผชิญหน้ากับพนักงานในการแจ้งผล

การประเมินผลการปฏิบัติงานหรือการให้ข้อมูลป้อนกลับในช่วงการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็น

งานท่ียากและสร้างความทุกข์  โดยเหตุผลท่ีท าให้หัวหน้างานไม่เต็มใจท่ีจะให้ข้อมูลป้อนกลับ 

อันดับแรก คือ ผู้จัดการท้ังหลายเช่ือว่าตนน้ันไม่มีทักษะทางด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ท่ี

จ าเป็นต่อการจัดการปฏิกิริยาทางอารมณ์ของพนักงานท่ีซับซ้อนท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการให้ข้อมูล

ป้อนกลับ  เหตุผลต่อมาคือผู้จัดการไม่เข้าใจถึงรูปแบบของการให้ข้อมูลป้อนกลับท่ีเหมาะสมใน

สถานการณ์ท่ีเฉพาะ (Delahaye, 2005: 156) 

Noe and others (2006: 368-369) ได้กล่าวว่า ถ้าหากว่าพนักงานไม่ตระหนักถึงผลการ

ปฏิบัติงานท่ีไม่เป็นไปตามความคาดหวังขององค์การก็จะท าให้ยากต่อการพัฒนาและจะท าให้

พนักงานมีผลการปฏิบัติงานท่ีแย่ลง ผู้จัดการท่ีให้ข้อมูลป้อนกลับต่อผลการปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพจะท าให้พนักงานมีพฤติกรรมตอบสนองในทางบวก ให้การยอมรับข้อมูลป้อนกลับ 

และมีผลการปฏิบัติงานท่ีดีข้ึน จึงได้แนะน าการให้ข้อมูลป้อนกลับต่อผลการปฏิบัติงานแก่ผู้จัดการ

ว่าควรพิจารณาถึงสิ่งต่อไปน้ี 

2.1.7.1  การให้ข้อมูลป้อนกลับควรให้หลายคร้ังไม่ใช่คร้ังเดียวต่อปี เน่ืองจากว่า 

ผู้จัดการมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการแก้ไขการปฏิบัติงานท่ีไม่ได้คุณภาพในทันทีท่ีพบเห็น แต่ถ้าหาก

ผลการปฏิบัติงานเกิดข้ึนต้นปีและรอการแก้ไขในปลายปีจะท าให้ผลิตภาพเสียหายได้  และอีก

อย่างไม่จ าเป็นต้องท าให้พนักงานประหลาดใจจากการประเมินปลายปีด้วย ผู้จัดการจึงควรให้

ข้อมูลป้อนกลับหลายคร้ังกว่าเดิมเม่ือพนักงานต้องการท่ีจะรู้ถึงผลการปฏิบัติงานน้ัน ไม่ต้องรอถึง

การประเมินผลอย่างเป็นทางการ 

2.1.7.2  การสร้างบริบทท่ีถูกต้องในการให้ข้อมูลป้อนกลับ ผู้จัดการควรเลือก 

สถานท่ีท่ีเหมาะสมกับการให้ข้อมูลป้อนกลับ ซ่ึงบางคร้ังห้องท างานของผู้จัดการอาจไม่ใช่ท่ีท่ีดี

ท่ีสุด เพราะพนักงานจะมองว่าท่ีท างานไม่ใช่ท่ีท่ีควรพูดเร่ืองน้ี ผู้จัดการควรอธิบายหรือบอกกล่าว

กับพนักงานเม่ือมีโอกาสท่ีจะอภิปรายถึงบทบาทของพนักงาน  บทบาทของผู้จัดการและ

สัมพันธภาพระหว่างกัน   ผู้จัดการควรยอมรับว่าควรจะเปิดให้มีการพูดคุยกันบ้างระหว่างตนเอง

กับพนักงาน 

2.1.7.3  การให้พนักงานประเมินตนเองก่อนการให้ข้อมูลป้อนกลับ  เพื่อต้องการให้ 

พนักงานคิดถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงท่ีผ่านมาและกระตุ้นให้พนักงานคิดเก่ียวกับจุดอ่อนของ

ตนเอง  แม้ว่าจะถูกน ามาใช้น้อยในการประเมินผลการปฏิบัติงาน แต่การประเมินตนเองน้ีจะให้
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ผลดี  โดยท าให้ระหว่างการให้ข้อมูลป้อนกลับน้ันราบร่ืนและเน้นไปท่ีความเห็นท่ีไม่ตรงกันท่ีมีอยู่

เท่าน้ัน  สุดท้ายยังช่วยให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลป้อนกลับน้ันด้วย 

2.1.7.4  การกระตุ้นให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลป้อนกลับ  ผู้จัดการ 

ควรให้ข้อมูลป้อนกลับแบบการแก้ไขปัญหา (Problem Solving) การให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วม

ในการให้ข้อมูลป้อนกลับน้ีจะท าให้พนักงานมีความพึงพอใจในกระบวนการการให้ข้อมูลป้อนกลับ 

การมีส่วนร่วมน้ีรวมไปถึงการให้พนักงานแสดงความคิดเห็นถึงการประเมินผลและการอภิปรายถึง

เป้าหมายน้ันด้วย 

2.1.7.5  การช่ืนชมและชมเชยผลการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ  การชมเชยน้ีจะ 

เป็นการเสริมแรงให้พฤติกรรมท่ีดีของพนักงานน้ันคงอยู่ต่อไป ไม่ใช่ว่าการให้ข้อมูลป้อนกลับน้ีจะ

เป็นเพียงการเน้นท่ีปัญหาของผลการปฏิบัติงานของพนักงานเท่าน้ัน 

2.1.7.6  การมุ่งเน้นไปท่ีการแก้ไขปัญหา  การท่ีผู้จัดการใช้โอกาสของการให้ข้อมูล 

ป้อนกลับน้ีไปกับการต าหนิและลงโทษกับพนักงานท่ีมีผลการปฏิบัติงานท่ีไม่ดีเพียงอย่างเดียว จะ

ท าให้ลดความเช่ือม่ันในตนเอง และเพิ่มการป้องกันตนเองของพนักงาน  และไม่ได้ช่วยในการ

พัฒนาปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน  ดังน้ันเพื่อเป็นการปรับปรุงผลการปฏิบัติงานท่ีไม่ดี ผู้จัดการจึง

ต้องพยายามแก้ไขสาเหตุของปัญหา โดยร่วมกับพนักงานในการหาสาเหตุและแนวทางในการ

แก้ไขปัญหาให้ตรงจุด  ซ่ึงปัญหาแต่ละส่วนต้องการการแก้ไขท่ีแตกต่างกัน  

2.1.7.7  การมุ่งเน้นให้ข้อมูลป้อนกลับท่ีเน้นไปท่ีพฤติกรรมและผลลัพธ์ไม่ใช่ท่ีตัว 

บุคคล  ผู้จัดการควรหลีกเล่ียงการต าหนิท่ีตัวบุคคลเมื่อต้องให้ข้อมูลป้อนกลับทางลบ ให้เน้นท่ีการ

อภิปรายถึงพฤติกรรมการท างานและผลงานมากกว่า เพราะถ้าหากเน้นไปท่ีตัวบุคคลจะท าให้

พนักงานป้องกันตนเองมากข้ึนและมีความรู้สึกไม่ดี 

2.1.7.8  การต าหนิติเตียนให้น้อยท่ีสุด  หัวหน้าท่ีมีประสิทธิภาพควรอดทนต่อการ 

ท างานท่ีไม่ดีของพนักงานโดยจะต้องไม่แสดงถึงผลการท างานท่ีต่ าลงอย่างต่อเน่ืองและต าหนิติ

เตียนพนักงานตลอดเวลา เพราะจะท าให้พนักงานป้องกันตนเอง 

2.1.7.9  การต้ังเป้าหมายท่ีชัดเจนและระบุวันท่ีจะติดตามการท างาน การต้ัง 

 เป้าหมายไว้อย่างชัดเจนน้ันช่วยเพ่ิมความพึงพอใจ แรงจูงใจในการพัฒนาปรับปรุงและการ

พัฒนาผลการปฏิบัติงานพนักงาน ท้ังน้ีการระบุวันท่ีจะติดตามประเมินผลการท างานจะย่ิงช่วยให้

พนักงานมุ่งม่ันท างานไปสู่เป้าหมายเพื่อความส าเร็จมากย่ิงข้ึน 

  โดยท่ัวไปแล้วผู้จัดการมักจะให้ข้อมูลป้อนกลับใน 2 ลักษณะ คือ ข้อมูลท่ีเป็น

ความรู้สึก (Feel) และข้อมูลท่ีเป็นข้อเท็จจริง (Fact)  ผู้จัดการท่ีให้ข้อมูลป้อนกลับในแบบของ
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ความรู้สึก โดยพูดแต่การตัดสินถึงพฤติกรรมของบุคคล เช่น คุณไม่ใส่ใจในงาน คุณข้ีเกียจ โดยท่ี

ไม่ได้ให้ข้อเท็จจริงเก่ียวกับผลการปฏิบัติงาน การให้ข้อมูลป้อนกลับประเภทน้ีเป็นการให้ในทางลบ

และเป็นการต าหนิมากกว่าข้อมูลป้อนกลับท่ีสร้างสรรค์  จึงมีผลท าให้พนักงานไม่เข้าใจว่าจะต้อง

ปรับปรุงพัฒนางานในส่วนใด   ส่วนผู้จัดการท่ีให้ข้อมูลป้อนกลับในส่วนของข้อเท็จจริง จะให้

รายละเอียดท่ีเฉพาะเจาะจงถึงผลการปฏิบัติงาน เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงการท างาน จึงเป็นการให้

ข้อมูลป้อนกลับในทางสร้างสรรค์  ข้อมูลป้อนกลับน้ีจะระบุถึงประเด็นท่ีเฉพาะเจาะและ

รายละเอียดท่ีสนับสนุนพนักงาน  รวมท้ังมาตรฐานของงานท่ีต้องการให้บรรลุ จึงท าให้พนักงาน

ทราบถึงส่ิงท่ีผู้จัดการต้องการให้พนักงานพัฒนาปรับปรุง (Margerison, 1988: 7-8) 

 Margerison (1988: 8) ได้ให้แนะน าการให้ข้อมูลป้อนกลับของหัวหน้างานว่าควรท่ี

จะเปล่ียนจากค าต าหนิติเตียนพนักงานไปสู่การให้ข้อเสนอแนะแทน โดยการให้ค าแนะน าและการ

ต าหนิน้ันเหมือนเหรียญสองด้าน ท่ีหากว่าเราให้ค าแนะน าแก่พนักงาน พนักงานอาจมองว่าเป็น

การต าหนิได้ ดังน้ันผู้จัดการหรือหัวหน้างานจึงต้องให้ความส าคัญกับข้อความท่ีจะพูดกับพนักงาน 

โดยจะต้องเปล่ียนจากการต าหนิเป็นการให้ค าแนะน า ด้วยวิธีการดังต่อไปน้ี 

1)  ให้มองในด้านดีหรือการกระท าท่ีดีของพนักงาน และอธิบายถึง

หลักฐานท่ีผู้ประเมินน้ันได้พบหรือเห็นมาก่อนการให้ค าแนะน า 

2)  การให้ข้อมูลป้อนกลับจะมีประสิทธิภาพมาก ถ้าหากให้เม่ือพนักงาน

ร้องขอ แต่ในบางคร้ังไม่สามารถรอการร้องขอได้เพราะเป็นสถานการณ์เร่งด่วน 

3)  ให้บอกถึงสิ่งท่ีต้องการให้พนักงานพัฒนาปรับปรุงมากกว่าการบอกแต่

ความผิดพลาดของพนักงาน และให้ข้อมูลท่ีพูดน้ันอยู่บนฐานของสถานการณ์ความจริงมากกว่า

มาจากการส ารวจท่ัวไป 

4) ให้ฟังในส่ิงท่ีพนักงานพูด และให้พนักงานได้ร่วมหาแนวทางการ

แก้ปัญหา และอาจใช้วิธีการให้พนักงานประเมินตนเองร่วมด้วย ก่อนท่ีผู้จัดการจะตัดสินหรือให้

ข้อมูลป้อนกลับ 

 ท้ังน้ียังได้เสนอหลักการพัฒนาทักษะส าหรับการให้ข้อมูลป้อนกลับของหัวหน้างาน 

ไว้ดังน้ี  

1)  ให้อธิบายโดยเน้นในส่ิงท่ีคุณเห็นและได้ยินมากจากการส ารวจของคุณ 

และใช้รูปแบบของการอธิบายมากกว่าการประเมินตัดสิน 

2)  ให้เน้นข้อความท่ีเฉพาะเจาะจงมากกว่าข้อความท่ัวไป เพราะจะท าให้

บุคคลเข้าใจในประเด็นท่ีต้องการส่ือสารมากกว่า 
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3)  การให้ข้อมูลป้อนกลับท่ีสร้างสรรค์มากกว่าข้อมูลป้อนกลับทางลบ ควร

บอกถึงสิ่งท่ีต้องการให้พัฒนาปรับปรุง  ส่ิงท่ีควรท ามากกว่าบอกว่าส่ิงไหนไม่ควรท าและสิ่งไหนผิด 

4)  การให้ข้อมูลป้อนกลับท่ีพนักงานสามารถท าได้  และสามารถเห็นถึง

แนวทางของการพัฒนาในการท างาน 

5)  พยายามให้ข้อมูลป้อนกลับเมื่อพนักงานต้องการหรือร้องขอ และบอก

ให้พนักงานตระหนักได้ว่าท าไมพวกเขาจึงต้องได้รับข้อมูลป้อนกลับ 

6)  ควรสละเวลาในการอธิบายถึงสถานการณ์หรือผลการปฏิบัติงาน

เพื่อให้พนักงานเข้าใจในส่ิงท่ีผู้จัดการต้องการส่ือสาร  มากกว่าการใช้เวลาเพียงเล็กน้อยพูดคุยกัน

ตามทางเดินผ่านเท่าน้ัน 

7)  เพื่อความเข้าในประเด็นท่ีได้พูดน้ัน ควรมีการสรุปจุดเน้นข้อความท่ี

ต้องการส่ือสารด้วย 

   เพื่อเป็นการสร้างความแน่ใจว่าการให้ข้อมูลป้อนกลับของหัวหน้างานน้ันจะมี

ประสิทธิภาพ อลงกรณ์ มีสุทธาและสมิต สัชฌุกร (2551: 202-203) ได้ให้เทคนิคส าหรับหัวหน้า

งาน เพื่อส าหรับใช้ในการแจ้งผลการปฏิบัติงานหรือการให้ข้อมูลป้อนกลับ ซ่ึงเทคนิคเหล่าน้ีจะช่วย

ให้พนักงานยอมรับในเร่ืองท่ีหัวหน้างานแจ้งมากข้ึน ได้แก่ 

1)  เชิญพนักงานน่ังตามสบายในท่ีสบายพอสมควร ให้เขารู้สึกผ่อนคลาย 

และเป็นปกติ เคยมีความใกล้ชิดกันอย่างไรก็ให้แสดงท่าทีอย่างคงเส้นคงวา  อย่างเสแสร้งหรือ

ต้ังใจท าตัวเป็นกันเองเป็นพิเศษ  แต่ต้องให้พนักงานรู้สึกผ่อนคลายไม่มีอาการอึดอัด  ส่ิงท่ีส าคัญ

ต้องบอกให้เขาทราบว่า  การแจ้งผลน่ีปฏิบัติต่อทุกคนเสมอกัน  แม้แต่ตัวท่านเองก็จะต้องได้รับ

การแจ้งผลจากผู้บังคับบัญชาด้วยเช่นกัน  ควรแจ้งวัตถุประสงค์ของการให้ข้อมูลป้อนกลับว่า เป็น

การบอกให้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานของพนักงานท่ีผ่านมาในช่วงเวลาการประเมิน  เพ่ือเป็นการ

ตระเตรียมให้เขาฟังและเข้าใจตามท่ีท่านต้องการจะแจ้งจริงๆ   

2)  ในตอนต้นควรจะพูดถึงเร่ืองท่ัวไปเก่ียวกับหน้าท่ีการงานของพนักงาน

ท่ีเข้ารับการแจ้งผลการปฏิบัติงาน 

3)  กล่าวทบทวนเร่ืองท่ีดีและความส าเร็จในงานท่ีผ่านมาของพนักงานผู้ 

น้ันถ้าไม่เร่ิมด้วยการสร้างบรรยากาศท่ีดี  แต่เร่ิมโดยมุ่งไปท่ีข้อผิดพลาดบกพร่องของพนักงาน  

ท่านจะท าให้พนักงานเร่ิมต้ังรับและเตรียมป้องกันตนเอง จนไม่ใส่ใจกับการแจ้งผลการปฏิบัติงาน 

นอกจากน้ี  พนักงานจะกังวลแต่คิดหาข้อแก้ตัวและปิดก้ันความร่วมมือใดๆ กับท่าน 
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4)  การให้ความสนใจต่อการปรับปรุงการปฏิบัติงานและการพัฒนาความ

เจริญก้าวหน้าของพนักงานเป็นส าคัญ 

5)  เมื่อจะต้องพูดถึงผลการปฏิบัติงานท่ีไม่สมบูรณ์  ไม่ควรกล่าวต าหนิให้ 

พนักงานผู้น้ันเสียหน้า หรือให้พนักงานรับภาระในความผิดพลาดของงานแต่ผู้เดี ยว  หากมี

ข้อเท็จจริงท่ีว่าท่านมีส่วนร่วมรับผิดชอบก็ให้บอกกับพนักงาตรงๆ จุดส าคัญอยู่ท่ีว่าถ้าย่ิงได้รับการ

ต าหนิ หรือได้รับความไม่พอใจมากเท่าใด  การท่ีจะคิดปรับปรุงเปล่ียนแปลงพฤติกรรมให้ดีข้ึนก็จะ

น้อยลง  กลับเป็นการต่อต้านคิดหาเหตุผลหักล้าง  โทษส่ิงอ่ืนเคร่ืองมือแทนท่ีจะรับเป็นความ

บกพร่องของตน หรืออาจโทษว่าเป็นความผิดพลาดของคนอ่ืนได้ 

6)  ทบทวนถึงความผิดพลาดและบกพร่อง  ผลเสียและการท างานท่ีล่าช้า 

ไม่ทันตามก าหนดให้พนักงานทราบ  แต่อย่าย้ าพูดยืดยาวจนเกิดความเบ่ือหน่าย  ควรมุ่งไปในทาง

ช้ีแนะการแก้ไขในอนาคตมากกว่าท่ีจะคาดค้ันให้พนักงานรู้สึกเกิดเป็นปมด้อยในจิตใจ  ควรจะเน้น

ถึงการปรับปรุงแก้ไขและแนวทางป้องกันการผิดพลาดเพื่อมิให้เกิดซ้ า  ชักจูงให้พนักงานมีจิตใจ

เข้มแข็งและยืนยันท่ีจะให้ความร่วมมือกับพนักงาน  ความจริงพนักงานสามารถรับฟังการแจ้งผล

ท านองน้ีได้มาก ถ้าเป็นการวิจารณ์ในเชิงติเพื่อก่อ (Constructive Criticism) 

7)  ต้องให้โอกาสพนักงานได้พูด โดยกระตุ้นให้พนักงานออกความคิดเห็น 

ต่างๆ อย่างเปิดเผย  เร่ิมให้พนักงานได้มีโอกาสพูดโดยใช้ค าง่ายๆ ส้ันๆ 2-3 ค าถาม แต่อย่าให้

ค าถามท่ีมีค าตอบเพียงว่า “ใช่” และ “ไม่ใช่” อาจใช้วิธีขอความคิดเห็นในเร่ืองงานท่ีได้ท ามาแล้ว

เป็นอย่างไรบ้าง และเขาเห็นว่าการปฏิบัติงานของเขาเป็นอย่างไร 

8)  เปิดใจให้กว้างพร้อมท่ีจะรับฟังความคิดเห็นและข้อเท็จจริงของ 

พนักงาน  แสดงให้พนักงานเห็นว่าท่านมีความต้ังใจและอยากจะรู้เร่ืองราวจา กตัวของพนักงาน

มากข้ึน  ขอให้พนักงานร่วมหารือในเร่ืองต่างๆ และให้พนักงานช้ีแจ้งได้อย่างเปิดเผยและโดยเสรี 

9)  พยายามฟังอย่างสงบ สุภาพและหลีกเล่ียงการโต้เถียง  ถ้าหากความ 

 เห็นของพนักงานไม่ตรงกับท่าน ก็ควรพิจารณาอย่างสุขุมเยือกเย็น และเคารพในความคิดเห็นของ

ผู้ใต้บังคับบัญชา  อย่างด่วนตัดสินใจอะไรถูกอะไรผิด ยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าท่านอาจผิดได้ 

และการประเมินผลการปฏิบัติงานน้ีก็ไม่ใช่ส่ิงท่ีถาวร  อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ แต่ในขณะน้ีท่านมี

ความเช่ือม่ันว่าได้กระท าไปอย่างรอบคอบและบริสุทธ์ิยุติธรรม 

10)  ควรแสดงท่าทีให้เห็นว่า ท่านมีเวลาเพียงพอส าหรับการให้ข้อมูล

ป้อนกลับน้ี และท่านคิดว่าเป็นเร่ืองท่ีส าคัญมาก 
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 ดังน้ันในกระบวนการแจ้งผลการปฏิบัติงานหรือการให้ข้อมูลป้อนกลับ วู๊ด และ มาร์แชล 

(2546: 13-14)  กล่าวว่า ผู้บริหารหรือหัวหน้างานควรปรับเปล่ียนบทบาทตนเองมาเป็นผู้สอนงาน 

(Coach) หรือท่ีปรึกษา (Consultant)  ซ่ึงจะต้องท าหน้าท่ีคอยสนับสนุนและพัฒนาพนักงาน  

ยืนยันผลการประเมิน การด าเนินการตามผลและยอมรับในความสามารถของพนักงาน ซ่ึงจะ

แตกต่างจากบทบาทของผู้ตัดสินท่ีท าหน้าท่ีในการประเมินพนักงาน  ส่วน Daft (2008: 212) กล่าว

ว่าความเอาใจใส่ (Empathy) ของหัวหน้างานเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคัญท่ีสุดในกระบวนการการให้

ข้อมูลป้อนกลับ หัวหน้างานจึงควรเอาใจใส่ในความรู้สึกของพนักงานและรู้ว่าพนักงานรู้สึกอย่างไร 

ความเอาใจใส่น้ีจะช่วยให้หัวหน้างานให้ข้อมูลป้อนกลับท่ีสะท้อนถึงความเป็นจริง และช่วยให้

พนักงานได้พัฒนาตนเอง 

 

 2.1.8  พฤติกรรมการจัดการข้อมูลป้อนกลับของพนักงาน   

  Moss, Valenzi และ Taggart (2003: 489-493) ได้ศึกษาวิจัย กลยุทธ์ในการจัดการภาพ

ประทับใจของพนักงาน และหน่ึงในพฤติกรรมน้ีคือ พฤติกรรมการจัดการข้อมูลป้อนกลับ 

(Feedback Management Behavior) ซ่ึงพฤติกรรมท่ีพนักงานใช้ในการจัดการข้อมูลป้อนกลับน้ัน 

แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ดังต่อไปน้ี   

2.1.8.1  พฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลป้อนกลับ (Feedback Seeking Behavior) 

การแสวงหาข้อมูลป้อนกลับสามารถให้ค าจ ากัดความได้ว่า คือ การท่ีพนักงานใช้

กลยุทธ์ท่ีถูกออกแบบมาเพ่ือให้หัวหน้างานเห็นถึงผลการปฏิบัติงานท่ีประสบความส าเร็จ เพื่อให้

เกิดการยอมรับในความส าเร็จน้ัน และเพื่อให้ได้รับข้อมูลป้อนกลับทางบวก (Positive Feedback)  

การแสวงหาข้อมูลป้อนกลับน้ี เพ่ือเป็นการควบคุมและการตรวจสอบตนเอง และเป็นการลดความ

ไม่แน่นอนในผลการปฏิบัติงาน  พนักงานต้องการข้อมูลท่ีเป็นจริงเก่ียวกับผลการปฏิบัติงานของ

พวกเขา  เพ่ือให้ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามความคาดหมาย  พนักงานพวกน้ีเมื่อไม่แน่ใจในผล

การปฏิบัติงานของตนเองจะไม่รอรับข้อมูลป้อนกลับเก่ียวกับผลการปฏิบัติงาน  แต่จะใช้วิธีการเข้า

ไปขอข้อมูลจากหัวหน้างานทันทีเพ่ือลดความไม่แน่นอน เพราะพนักงานต้องการแน่ใจว่า ผลการ

ปฏิบัติงานของตนน้ันท าได้ดีหรือไม่  หากสามารถท าได้ดีก็จะย่ิงแสวงหาข้อมูลป้อนกลับ เพ่ือ

เพื่อให้หัวหน้างานประทับใจในผลงานของตนเอง  

  London (2003: 45) ได้ให้เหตุผลท่ีคนจะแสวงหาข้อมูลป้อนกลับ ไว้ดังน้ี 

1)   ข้อมูลป้อนกลับน้ันมีคุณค่าส าหรับการลดความไม่แน่นอน ด้วยการท า

ให้มีพฤติกรรมท่ีถูกต้องและรู้ว่าตนเองถูกประเมินอย่างไร 
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2)   เป็นสัญญาณท่ีเก่ียวข้องกับความส าคัญของเป้าหมายหลายอย่าง 

3)   สร้างให้บุคคลรู้สึกว่ามีความสามารถและสามารถควบคุมได้ 

4)   เป็นเคร่ืองมือส าหรับการประเมินตนเอง   

5)   ให้พนักงานได้มีโอกาสระบุหรือก าหนดตัวตนของตนเอง 

  VandeWalle (2003: 581-604) ศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลป้อนกลับของ

บุคคลท่ีมุ่งเน้นการเรียนรู้ (Learning Goal Orientation) ผลการศึกษาพบว่า บุคคลท่ีมุ่งเน้นการ

เรียนรู้จะรับรู้ถึงคุณค่าของข้อมูลป้อนกลับว่าเป็นประโยชน์ส าหรับน าไปใช้ในการพัฒนาขีด

ความสามารถของตนเอง ดังน้ันจึงท าให้มีพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลป้อนกลับบ่อยข้ึน และจะ

ขอข้อมูลป้อนกลับทันทีเม่ือเกิดเหตุการณ์หรือมีพฤติกรรมการท างานท่ีบกพร่อง  โดยวิธีการท่ีใช้ใน

การแสวงหาข้อมูลป้อนกลับ คือ วิธีการตรวจสอบ (Inquiry Method) ท่ีบุคคลจะถามหาข้อมูล

ป้อนกลับโดยตรงจากบุคคล เน่ืองจากว่าต้องการพัฒนาความสามารถของตนเองและวิธีน้ีจะท าให้

ได้ข้อมูลป้อนกลับท่ีถูกต้อง และข้อมูลป้อนกลับท่ีต้องการคือ ข้อมูลป้อนกลับเก่ียวกับกระบวนการ 

(Process Feedback) เพราะจะช่วยให้สามารถพัฒนาส่ิงท่ีบกพร่องได้อย่างถูกต้อง  ส่วนแหล่ง

ของข้อมูลป้อนกลับท่ีบุคคลท่ีมุ่งเน้นการเรียนรู้จะเข้าไปขอข้อมูลป้อนกลับ คือ ผู้เช่ียวชาญ

เน่ืองจากเป็นผู้มีความรู้โดยตรงกับการท างานน้ันๆ   

 การศึกษาของ VandeWalle จึงได้สรุปมิติของการแสวงหาข้อมูลป้อนกลับท่ีช่วย

เพิ่มผลการปฏิบัติงาน ไว้ดังน้ี 

1)  วิธีการ ควรใช้วิธีการแสวงหาข้อมูลป้อนกลับแบบตรวจสอบ (Inquiry 

Method) ท่ีให้บุคคลเป็นผู้ให้ข้อมูลป้อนกลับโดยตรง  

2)  รูปแบบ ควรแสวงหาข้อมูลป้อนกลับเก่ียวกับกระบวนการ (Process 

Feedback) มากกว่าข้อมูลป้อนกลับเก่ียวกับผลลัพธ์ (Outcome Feedback)  

3)  แหล่งท่ีมา ควรแสวงหาข้อมูลป้อนกลับท่ีมาจากผู้เช่ียวชาญมากกว่าผู้

ท่ีมีอ านาจ เน่ืองจากผู้เช่ียวชาญเป็นผู้มีความรู้ท่ีจ าเป็นต่อการพัฒนาปรับปรุงการท างานและมี

ความน่าเช่ือถือ ส่วนผู้ท่ีมีอ านาจน้ันมักจะขาดความรู้ในการให้ข้อมูลป้อนกลับท่ีมีประสิทธิภาพ

และไม่เต็มใจให้ข้อมูลป้อนกลับเพราะกลัวความขัดแข้งและต้องท าหน้าท่ีในการให้รางวัลด้วย 

4)  ชนิดของข้อมูลป้อนกลับ ควรแสวงหาข้อมูลป้อนกลับเชิงลบ 

(Negative Feedback) มากกว่าเชิงบวก (Positive Feedback) เพราะจะเป็นข้อมูลท่ีจะน าไปใช้

ในการเพิ่มผลกาปฏิบัติงาน 
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5)  ช่วงเวลา ควรแสวงหาข้อมูลป้อนกลับทันที(Immediately Feedback) 

โดยเฉพาะเมื่อมีผลการปฏิบัติงานท่ีผิดพลาด จะช่วยให้พัฒนาปรับปรุงผลการปฏิบัติงานได้ดี 

บุคคลท่ีมุ่งเน้นการเรียนรู้ (Learning Goal Orientation) มีประสิทธิภาพในการเพิ่ม

ผลการปฏิบัติงานได้มากกว่าบุคคลท่ีมุ่งเน้นผลการปฏิบัติงาน (Performance Goal Orientation) 

เพราะสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลป้อนกลับในการปรับปรุงผลการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 

 ในส่วนของเร่ืองพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลป้อนกลับน้ี Ang, Cummings, Straub 

และ Earley (1993: 240-261)  ได้ศึกษาวิจัยถึงผลกระทบของอารมณ์ของผู้ให้ข้อมูลป้อนกลับหรือ

หัวหน้างานท่ีมีต่อพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลป้อนกลับของพนักงาน ผลการศึกษาพบว่า การให้

ข้อมูลป้อนกลับท าให้พนักงานมีผลการปฏิบัติงานเพิ่มข้ึน แต่พนักงานกลับแสวงหาข้อมูล

ป้อนกลับน้อยลง เน่ืองจากพนักงานรับรู้ถึงอารมณ์ท่ีไม่ดีของหัวหน้างานจึงท าให้ไม่เต็มใจท่ีจะขอ

ข้อมูลป้อนกลับ เพราะพวกเขาเช่ือว่าถ้าหากถามหาข้อมูลป้อนกลับในเวลาน้ันจะเป็นความเส่ียงท่ี

หัวหน้าจะโกรธและประเมินผลการปฏิบัติงานไปในทางลบ  งานวิจัยจึงได้เสนอให้น าเทคโนโลยีเข้า

มาช่วยให้มีการส่ือสารข้อมูลป้อนกลับทันทีและสนับสนุนการแสวงหาข้อมูลป้อนกลับของพนักงาน 

ซ่ึงจากการศึกษาพบว่า  พนักงานท่ีได้รับข้อมูลป้อนกลับผ่านทางคอมพิวเตอร์ จะแสวงหาข้อมูล

ป้อนกลับบ่อยข้ึนกว่าคนท่ีได้รับข้อมูลป้อนกลับแบบตัวต่อตัว (Face to Face) และพนักงานจะ

แสวงหาข้อมูลป้อนกลับบ่อยข้ึน หากรับรู้ว่าหัวหน้างานมีอารมณ์ดี  ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลของผู้รับ

ข้อมูลป้อนกลับน้ัน  Ashford (1986 อ้างถึงใน Miller, 1999: 168) ได้ท าการศึกษาวิจัย และพบว่า

พนักงานท่ีท างานอยู่ในต าแหน่งในองค์การเป็นระยะเวลานานมีพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูล

ป้อนกลับน้อยกว่าพนักงานท่ีเพิ่ งเข้าท างานใหม่ ท้ังน้ีเน่ืองจากว่าพนักงานท่ีท างานมาเป็น

เวลานานไม่ต้องการถูกมองว่าเป็นคนโง่จากการประเมินผลการปฏิบัติงานน้ัน   

  ทางด้านผลลัพธ์ของการแสวงหาข้อมูลป้อนกลับน้ันได้มีการศึกษาของ London, 

Larsen และ Thisted (1999: 5-27) ท่ีศึกษาวิจัยถึงความสัมพันธ์ของการให้ข้อมูลป้อนกลับกับ

การพัฒนาตนเองของพนักงาน พบว่า พฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลป้อนกลับมีความสัมพันธ์ใน

ทิศทางเดียวกันกับการพัฒนาตนเองของพนักงาน รวมไปถึงพบว่าพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูล

ป้อนกลับน้ีมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน  โดยท่ีข้อมูลป้อนกลับท่ีให้

น้ันถ้าหากเป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับแบบเสริมแรงในทางบวก (Positive Reinforcement) และ

เป็นข้อมูลป้อนกลับแบบไม่คุกคาม (Nonthreatening Feedback) จะมีความสัมพันธ์สูงกับผลการ

ปฏิบัติงาน  อีกด้วย  ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ Lam, Huang และ Snape (2007: 348-363) 

ท่ีศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลป้อนกลับกับการแลกเปล่ียนของหัวหน้างานกับพนักงาน ผล
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การศึกษาพบว่า ผลการปฏิบัติงานของพนักงานจะเพิ่มข้ึนน้ัน เป็นผลมากจากสัมพันธภาพท่ีดี

ระหว่างหัวหน้างานและลูกน้องด้วย รวมถึงพนักงานต้องแสวงหาข้อมูลป้อนกลับด้วย   และ

สอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยของ  Renn และ Fedor (2001: 563-583)  ท่ีได้ศึกษาพฤติกรรม

การแสวงหาข้อมูลป้อนกลับกับผลการปฏิบัติงาน ผลการศึกษาพบว่า การแสวงหาข้อมูลป้อนกลับ

มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับปริมาณและคุณภาพของผลการปฏิบัติงาน  โดยพนักงานจะมีการ

ต้ังเป้าหมายในการรับข้อมูลป้อนกลับจากรายงานผลการปฏิบัติงานและแบบฟอร์มการให้ข้อมูล

ป้อนกลับจากหัวหน้างาน 

 ส าหรับพนักงานท่ีต้องการขอข้อมูลป้อนกลับจากหัวหน้างาน Dejanasz and 

others (2002: 130) ได้เสนอแนะแนวทางการขอข้อมูลป้อนกลับจากหัวหน้างาน ไว้ดังต่อไปน้ี 

1)  แสดงให้หัวหน้างานเห็นว่าตนเองพร้อมท่ีจะเปิดรับการเปล่ียนแปลง

และการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 

2)  ท าความเข้าใจว่าท าไมตนเองถึงไม่ได้รับข้อมูลป้อนกลับจากหัวหน้า

งาน และให้มองว่าข้อมูลป้อนกลับสามารถท าให้ตนเองน้ันท างานได้ดีข้ึนอย่างไร 

3)  ขอข้อเสนอแนะจากหัวหน้างานว่าตนเองต้องพัฒนาปรับปรุงอย่างไร

ให้ฟังข้อมูลป้อนกลับอย่างต้ังใจ และแสดงให้หัวหน้างานเห็นว่าตนเองเข้าใจในข้อมูลป้อนกลับ

และมีความมุ่งม่ันท่ีจะเปล่ียนแปลง  

2.1.8.2  พฤติกรรมการท าให้ข้อมูลป้อนกลับน้อยลง (Feedback Mitigating 

Behavior)  

 พฤติกรรมการท าให้ข้อมูลป้อนกลับน้อยลง คือ การลดการได้รับข้อมูลป้อนกลับ

โดยเฉพาะในทางลบ เม่ือพนักงานมีผลการปฏิบัติงานท่ีไม่ดี กลยุทธ์น้ีพนักงานออกแบบมาเพ่ือลด

การถูกท าร้ายว่ากล่าวจากข้อมูลป้อนกลับท่ีไม่ดีท่ีรุนแรงจากหัวหน้างาน  โดยวิธีการท่ีพนักงานใช้

น้ันจะเป็นการยอมรับผิดในผลการปฏิบัติงานท่ีล้มเหลว การขอโทษหัวหน้างาน โดยการกระท า

เช่นน้ีจะเป็นการลดความโกรธของหัวหน้างาน และให้หัวหน้างานให้อภัยกับความผิดพลาดน้ัน  

เมื่อพนักงานยอมรับผิดก็จะขอโทษและพยายามอธิบายถึงสาเหตุของผลการปฏิบัติงานท่ีไม่ดี  

โดยมีแนวโน้มท่ีจะพูดถึงปัจจัยภายนอกมากกว่าปัจจัยภายในท่ีมาจากตัวพนักงานงาน  การ

ยอมรับผิดน้ีท าให้หัวหน้างานยอมรับความผิดพลาดน้ัน  ท้ังยังมองว่าพ นักงานเป็นคนท่ีมีส านึก

และซื่อสัตย์ด้วย ท าให้พนักงานมีภาพลักษณ์ท่ีดีข้ึน  
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2.1.8.3  พฤติกรรมการหลีกเล่ียงข้อมูลป้อนกลับ (Feedback Avoiding Behavior) 

การหลีกเล่ียงข้อมูลป้อนกลับเป็นกลยุทธ์ท่ีพนักงานใช้ เพื่อเล่ียงหัวหน้างานหรือ

เบ่ียงเบนความสนใจของหัวหน้างานจากผลการปฏิบัติงานท่ีไม่ดี  เพื่อไม่ให้ได้รับข้อมูลป้อนกลับ

ในทางลบ  ท้ังน้ียังเป็นการรักษาภาพลักษณ์ท่ีดีเอาไว้ด้วย  London (2003: 49) กล่าวว่า บุคคลมี

แนวโน้มท่ีจะหลีกเล่ียงการแสวงหาข้อมูลป้อนกลับ (Avoid Seeking Feedback) เน่ืองจากท าให้

เกิดความวิตกกังวลและเคร่งเครียดจากการถูกประเมิน พนักงานจึงลังเลท่ีจะถามว่าตนเองท างาน

ได้ดีหรือไม่จากหัวหน้างาน  พวกเขากลัวว่าการถามหาข้อมูลป้อนกลับน้ันจะท าให้ตนเองรู้สึกไม่

ปลอดภัย ไม่มีความแน่นอน และลดความเช่ือม่ันในตนเองหรือท าให้ไร้ความสามารถ ซ่ึงจริงๆ แล้ว

พนักงานกังวลว่าหัวหน้างานคิดอย่างไรกับตนเอง เพราะหัวหน้างานมีอ านาจในการควบคุม

เงินเดือน การเล่ือนข้ัน การมอบหมายงานและผลลัพธ์การท างานอ่ืนๆ   

 เมื่อพนักงานมีผลการปฏิบัติงานท่ีไม่ดี มีแนวโน้มอย่างมากท่ีจะได้รับข้อมูล

ป้อนกลับทางลบจากหัวหน้างาน  โดยข้อมูลป้อนกลับทางลบน้ีเป็นการท าลายตัวตนและท าลาย

ภาพลักษณ์ของพนักงาน  พนักงานจึงพยายามจะหลบหนีจากการถูกดุด่าจากหัวหน้างาน และ

การถูกลงโทษ  วิธีการท่ีพนักงานใช้ในการหลีกเล่ียงข้อมูลป้อนกลับ มีดังต่อไปน้ี 

1)  หยุดหรือไม่สนทนากับหัวหน้างาน 

2)  เปล่ียนบทสนทนากับหัวหน้างานให้ออกห่างจากเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับผล

การปฏิบัติงาน 

3)  ไม่สบตากับหัวหน้างานและพยายามหลีกเล่ียงท่ีจะปฏิสัมพันธ์ด้วย 

4)  ซ่อน ปิดบัง หลักฐานของผลการปฏิบัติงานท่ีไม่ดี 

5)  ยึดม่ันในระยะห่างในการปฏิสัมพันธ์กับหัวหน้างาน 

6)  คัดกรองข้อมูลเก่ียวกับผลการปฏิบัติงานท่ีจะน าเสนอหรือพูดคุย 

7)  ออกจากการให้ข้อมูลป้อนกลับด้วยการขาดงานและเฉ่ือยชา 

นักจิตวิทยากล่าวถึงสาเหตุท่ีบุคคลมักจะกลัวการได้รับข้อมูลป้อนกลับหรือการได้

ยินคนพูดถึงส่ิงท่ีไม่สมบูรณ์เก่ียวกับตัวเราว่า มาจากบุคคลกลัวการถูกต าหนิและท าให้บาดเจ็บ 

และเห็นว่าการให้ข้อมูลป้อนกลับเหมือนกับการได้รับความเห็นจากพ่อแม่และครูในตอนเด็ก  การ

ให้ข้อมูลป้อนกลับท่ีมีความส าคัญมักจะท าให้บุคคลมีพฤติกรรมและความรู้สึกในทางลบ  โดย

ตัวอย่างของพฤติกรรมท่ีบุคคลมีต่อข้อมูลป้อนกลับ มีดังต่อไปน้ี (Harvard Business Review, 

2005: 30-35) 
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1)  การผลัดวันประกันพรุ่ง (Procrastination) เกิดข้ึนเม่ือรู้สึกว่าตนไม่มี 

ประโยชน์ กังวลใจ ถูกท าให้ล าบากใจหรือไม่พึงพอใจ การผัดวันประกันพรุ่งจึงเข้ามาเป็น

องค์ประกอบหน่ึงของความโกรธและการต่อต้าน  เช่น เมื่อพนักงานรู้สึกผิดหวังท่ีตนไม่ได้รับการ

เล่ือนต าแหน่ง ท้ังท่ีเป็นคนมีผลการปฏิบัติงานท่ีดี แทนท่ีเขาจะท างานต่อไป เขาจะเปล่ียนมาเป็น

การเล่มเกมในคอมพิวเตอร์ ส่งงานล่าช้าแทน  เมื่อหัวหน้าให้โอกาสในการแก้ตัวพนักงานก็ยังคง

ท าแบบเดิมอยู่ 

2)  การไม่ยอมรับ (Denial) พนักงานจะไม่ยอมรับเม่ือพวกเขาไม่มีความ 

สามารถหรือไม่ต้ังใจท่ีจะเผชิญกับความจริงหรือความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนในการท างานใน

สถานการณ์ของพวกเขา  การไม่ยอมรับน้ีมักเกิดข้ึนโดยเป็นการตอบสนองท่ีไม่ต้ังใจ 

3)  การครุ่นคิด (Brooding)  เป็นการตอบสนองทางอารมณ์ท่ีมีพลังอย่าง 

มาก โดยเข้ามาครอบครองอารมณ์และพฤติกรรมของบุคคล  เม่ือบุคคลรู้สึกว่าตนเองน้ันไม่

สามารถควบคุมเหตุการณ์ได้ก็จะหยุดน่ิงและแยกตัวออกไป  

4)  ความอิจฉาริษยา (Jealousy) การเปรียบเทียบตนเองกับบุคคลอ่ืนน้ัน 

เป็นพฤติกรรมท่ีปกติของบุคคล แต่ส่ิงน้ีได้กลายมาเป็นปัญหาเม่ือมีพื้นฐานของความสงสัย การ

แข่งขัน ความอิจฉา หรือความรู้สึกเป็นเจ้าของ  คนท่ีริษยาคนอ่ืนน้ันจะต้องการอยู่เหนือกว่าคนอ่ืน

ท่ีรับรู้ว่ามีความสามารถ ความฉลาดมากกว่า และจะพยายามท าให้คนเหล่าน้ีอ่อนก าลังลง 

5)  การท าลายตัวเอง (Self-Sabotage) เป็นพฤติกรรมท่ีมักจะมาจากจิต 

ใต้ส านึก พบในบุคคลท่ีท างานไม่ประสบความส าเร็จหรือไม่สามารถจัดการกับงานของตนเองได้ 

เมื่อได้รับค าต าหนิหรือข้อแก้ไขจากหัวหน้างาน คนเหล่าน้ีจะตอบโต้กับข้อมูลป้อนกลับน้ันอย่าง

รุนแรง เช่น การด่ากลับ สุดท้ายส่งผลให้โดนไล่ออก 

  โดยส่วนใหญ่แล้วพนักงานมักจะหลีกเล่ีย งการได้รับข้อมูลป้อนกลับ และมี

แนวโน้มท่ีอาจจะไม่เห็นด้วยกับข้อมูลป้อนกลับ และอาจป้องกันตนเองจากข้อมูลป้อนกลับท่ีต าหนิ

ผลการปฏิบัติงานของพวกเขา  Margerison (1988: 10)  และ Cook กับ Hunsaker (2001: 289)  

จึงได้ให้ข้อเสนอแนะส าหรับพนักงานผู้ท่ีต้องรับข้อมูลป้อนกลับ ซ่ึงสามารถสรุปได้ดังน้ี 

1)  อย่าป้องกันตนเอง และย้ิมรับเพื่อให้เห็นว่าไม่ได้โกรธกับข้อต าหนิ

เหล่าน้ัน  แต่สามารถเปล่ียนให้กลายเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้ 

2)  ถามถึงความหมายหรือค าจ ากัดความในส่ิงท่ีคุณไม่เข้าใจ และ

พยายามมองหาพฤติกรรมท่ีเฉพาะเจาะจงในข้อมูลป้อนกลับเหล่าน้ัน  เพื่อท่ีจะท าให้คุณเข้าใจใน

ส่ิงท่ีหัวหน้างานต้องการพูดมากข้ึน  
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3)  ร่วมแสดงความรู้สึกของคุณท่ีมีต่อความคิดเห็นน้ัน และสอบถาม

หัวหน้างานถึงค าแนะน าท่ีเหมาะสมส าหรับเพื่อใช้ในการพัฒนาผลการปฏิบัติงานของตนเอง 

4)  ขอบคุณผู้ให้ข้อมูลป้อนกลับ ถ้าหากรู้สึกว่าข้อต าหนิหรือข้อแนะน าน้ัน

มีประโยชน์ และพยายามมองว่าข้อต าหนิเหล่าน้ันคือข้อเสนอแนะท่ีมีประโยชน์ส าหรับตนเอง 

5)  ลองปฏิบัติตามค าแนะน าในการพัฒนาปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน จาก

ข้อมูลป้อนกลับท่ีหัวหน้างานให้มา 

จะเห็นได้ว่าพฤติกรรมการจัดการข้อมูลป้อนกลับของพนักงานน้ัน สามารถแบ่งเป็น 

3 รูปแบบ แต่ส าหรับการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี พฤติกรรมการจัดการข้อมูลป้อนกลับเป็นหน่ึงในตัว

แปรต้นท่ีผู้วิจัยต้องการศึกษาว่าพนักงานในองค์การน้ันพฤติกรรมการจัดการข้อมูลป้อนกลับ

อย่างไร และพนักงานท่ีมีพฤติกรรมการจัดการข้อมูลป้อนกลับท่ีแตกต่างกันจะมีทัศนคติต่อการรับ

ข้อมูลป้อนกลับท่ีแตกต่างกันหรือไม่ โดยแบ่งพฤติกรรมการจัดการข้อมูลป้อนกลับท่ีต้องการศึกษา

ออกเป็น 2 ประเภท คือ พฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลป้อนกลับ (Feedback Seeking Behavior) 

และ พฤติกรรมการหลีกเล่ียงข้อมูลป้อนกลับ (Feedback Avoiding Behavior)  

 

2.1.9  การพัฒนาวัฒนธรรมการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Developing a Feedback 

        Culture) 

London (2003: 231-232) ได้เสนอแนะให้องค์การสร้างวัฒนธรรมท่ีมุ่งเน้นการให้ข้อมูล

ป้อนกลับ (Feedback-Oriented Culture) เพื่อเป็นแนวทางท่ีจะท าให้ผู้จัดการและพนักงานน้ันมี

ความสบายใจในการให้และรับข้อมูลป้อนกลับ และข้อมูลป้อนกลับน้ีสามารถบูรณาการเข้าเป็น

ส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงานด้วย แนวทางการพัฒนาวัฒนธรรมการให้ข้อมูล

ป้อนกลับ มีดังต่อไปน้ี 

2.1.9.1  การสนับสนุนการให้ข้อมูลป้อนกลับท่ีไม่เป็นการคุกคาม ด้วยการจัดให้มี

การให้ข้อมูลป้อนกลับจากหลายแหล่งท่ีมา เพื่อใช้ส าหรับการพัฒนาไม่ใช่เพื่อน าไปตัดสินใจ 

2.1.9.2  การฝึกอบรมหัวหน้างานให้สามารถเป็นผู้สอนงาน (Coach) ท่ีดีแก่ 

พนักงานและลูกน้องของตนเอง และมีความพร้อมท่ีจะช่วยพนักงานแปลความข้อมูลป้อนกลับ 

และใช้ข้อมูลป้อนกลับไปต้ังเป็นเป้าหมายส าหรับการพัฒนาตนเอง ซ่ึงองค์การจะต้องเช่ือมโยงผล

ของการพัฒนาของพนักงานเข้ากับรางวัลท่ีพนักงานควรได้รับ เช่น การเล่ือนต าแหน่ง หรือการข้ึน

เงินเดือน 
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2.1.9.3  การเพิ่มคุณภาพของข้อมูลป้อนกลับ ด้วยการเน้นถึงความส าคัญของ 
ข้อมูลป้อนกลับและการสนับสนุนการใช้ข้อมูลป้อนกลับในองค์การ องค์การสามารถเพิ่มคุณภาพ
ของข้อมูลป้อนกลับด้วยการฝึกอบรมผู้จัดการถึงวิธีการให้ข้อมูลป้อนกลับที่สร้างสรรค์ ทั้งนี้
องค์การต้องท าให้มั่นใจได้ว่ามีมาตรฐานการท างาน  เป้าหมาย ความคาดหวังและการวัดผลการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนด้วย   พร้อมกันนี้หัวหน้างาน ควรให้เวลากับการให้ข้อมูลป้อนกลับและการ
ประเมินและสร้างความชัดเจนกับผลของข้อมูลป้อนกลับด้วยการกระตุ้นให้พนักงานต้ังค าถามที่
สงสัยแก่หัวหน้างานหรือกระตุ้นให้หัวหน้างานแลกเปลี่ยนผลของการให้ข้อมูลป้อนกลับกับเพื่อน
ร่วมงานและลูกน้อง และร่วมกันอภิปรายถึงผลของความหมายของการให้ข้อมูลป้อนกลับนั้น 

2.1.9.4  การให้ผู้บริหารระดับสูงเข้ามามีส่วนร่วมและเป็นต้นแบบของกระบวนการ  
ให้ข้อมูลป้อนกลับ และร้องขอให้เหล่าผู้จัดการที่เป็นลูกน้องเข้ามาประเมินผู้บริหารระดับสูงจะนั้น
ให้รับข้อมูลป้อนกลับและมีส่วนร่วมกับกิจกรรมการพัฒนา 

2.1.9.5  การฝึกทักษะการเป็นผู้อ านวยความสะดวก (Facilitator) และผู้สอนงาน 
(Coaches) เพื่อช่วยแปลความข้อมูลป้อนกลับให้แก่ผู้รับ ต้ังเป้าหมาย ส าหรับการพัฒนาและเก็บ
รวบรวมข้อมูลติดตามการเปลี่ยนแปลงผลการปฏิบัติงานของพนักงานตลอดเวลา ผู้สอนงานจะ
เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการตัดการส าหรับวัฒนธรรมการเห็นคุณค่าของข้อมูลป้อนกลับ ผู้จัดการ
จึงควรสละเวลาส าหรับการสอนงานให้กับลูกน้อง 

2.1.9.6  เพื่อเป็นการสนับสนุนการให้ข้อมูลป้อนกลับ องค์การควรให้โอกาสในการ  
พัฒนาส าหรับพนักงาน คือ ไม่ใช่เพียงให้ข้อมูลป้อนกลับ ต้ังเป้าหมายการพัฒนาอย่างเดียว แต่
ควรจะมีการจัดฝึกอบรม การมอบหมายงานพิเศษ และการแสวงหาแนวทางอื่นส าหรับกา ร
เพิ่มเติมการพัฒนา 

 
2.2  แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกับทัศนคติต่อการให้และรับข้อมูลป้อนกลับ 
 

องค์ประกอบหนึ่งที่มีส่วนส าคัญต่อการให้และรับข้อมูลป้อนกลับที่มีประสิทธิภาพ คือ 
ความรู้สึกหรือที่เรียกว่าทัศนคติ  ซึ่งแต่ละบุ คคลจะมีทัศนคติต่อข้อมูลป้อนกลับที่ แตกต่างกัน  
โดยเฉพาะหัวหน้างานและพนักงาน  ซึ่งส่งผลต่อการให้และรับข้อมูลป้อนกลับที่แตกต่างกันด้วย 
เพื่อเป็นการท าความเข้าใจเรื่องทัศนคติต่อการให้และรับข้อมูลป้อนกลับ จึงได้ศึกษาดังต่อไปนี้ 
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2.2.1  ความหมายและความส าคัญของทัศนคติ 
 2.2.1.1  ความหมายของทัศนคติ 

  ทัศนคติ  คือ ผลผสมผสานของความรู้สึกนึกคิด ความเชื่อ ความคิดเห็น  ความรู้
และความรู้สึกของบุคคล ที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง คนใดคนหนึ่ง สถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง   ซึ่ง
ออกมาในรูปแบบของการประมาณค่าหรือค าพูดเชิงประเมิน (Evaluative Statements) อันอาจ
เป็นไปในทางยอมรับหรือปฏิ เสธก็ได้ เช่น เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย เชื่อหรือไม่เชื่อ ดีหรือไม่ดี ชอบ
หรือไม่ชอบ  และความรู้สึกเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งขึ้น  ดังนั้น
พฤติกรรมมนุษย์คือการแสดงออกซึ่งทัศนคติของพวกเขา ทัศนคติทุกทัศนคติจะรวมเอาความเชื่อ
ไว้ด้วย และเมื่อทัศนคติของบุคคลถูกรวมไว้ด้วยกันอย่างมีโครงสร้างก็คือ ระบบค่านิยม และเมื่อ
บุคคลมีความแตกต่างกันทัศนคติของแต่ละบุคคลที่มีต่อสิ่งเดียวกันจึงแตกต่างกันไปด้วย (สร้อย
ตระกูล (ติวยานนท์) อรรถมานะ, 2545: 64; สุพานี สฤษฎ์วานิช, 2549: 89) 

  เมื่อกล่าวถึงทัศนคติกั บการท างานแล้ว น้ัน ทัศนคติ  คือ การแสดงออกทาง
ความรู้สึกที่มีต่อบุคคล วัตถุ กิจกรรม และเหตุการณ์   ซึ่งเรียกว่าทัศนคติเกี่ยวกับงานหรือความพึง
พอใจในงาน (Job Satisfaction) ทัศนคติจะมีผลกระทบต่อการท างานและองค์การโดยรวม  คนที่มี
ทัศนคติในแง่บวกมักจะเป็นพนักงานที่มีประสิทธิภาพในการท างานที่ดี แต่คนที่มีทัศนคติในแง่ลบ
มักจะมีประสิทธิภาพในการท างานที่น้อยกว่าซึ่งอาจท าให้มีผลกระทบถึงระบบการท างานได้  
ดังนั้นทัศนคติเกี่ยวกับการ ท างานและระดับความพึงพอใจของงานจึงเป็นเสมือนปรอทวัดระดับ
ขวัญและก าลังใจของพนักงานตลอดจนความส าเร็จขององค์การ ที่พึงประสงค์ ด้วย  (ประสงค์  
ปราณีตพลกรัง, 2543: 29)  

  ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่า ทัศนคติ เป็นความรู้สึกนึกคิดหรือสภาพจิตใจ ความ
คิดเห็นหรือกิริยาท่าทางที่บุคคลแสดงออกต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่อยู่รอบตัว ซึ่งบอกได้ถึงแนวโน้มจิตใจ
ของบุคคลที่ได้สัมผัสกับสิ่งใดสิ่ง น้ันแล้วพร้อมที่จะแสดงพฤติกรรมออกมาว่ามีความรู้สึกเช่นไร   
โดยอาจแสดงออกว่าชอบหรือไม่ชอบ เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย ยอมรับหรือไม่ยอมรับ หรือเป็น
กลางแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นต้น  
                       2.2.1.2  ความส าคัญของทัศนคติ 
  จากความหมายข้างต้นนั้น จะเห็นได้ว่าทัศนคตินั้นมีผลต่อพฤติกรรมที่แสดงออก
ของแต่ละบุคคล  การศึกษาเรื่องทัศนคติจึงต้องเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของทัศนคติ  ซึ่ง
สามารถสรุปได้ ดังนี้  
 



62 

 

1)  ทัศนคติเป็นฐานของปฏิสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลต่อบุคคลและระหว่าง 

บุคคลต่อสังคม  เมื่อบุคคลมีสัมพันธ์ติดต่อกับคนอ่ืน เขาจะเรียนรู้ไปด้วยว่าทัศนคติของผู้ท่ีติดต่อ

อยู่ด้วยน้ัน เหมือนหรือต่างไปจากทัศนคติของเขาเอง การประเมินทัศนคติระหว่างกันในลักษณะน้ี

ช่วยก าหนดปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในอนาคต นอกจากน้ีทัศนคติยังเป็นฐานของปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลกับสังคมด้วย เช่น ทัศนคติท่ีบุคคลมีต่อประเด็นต่างๆ ในสังคม อาทิ การท าแท้ง จะท าให้

เขามีแนวโน้มท่ีจะเลือกหรือไม่เลือกผู้สมัครรับเลือกต้ังท่ีมีนโยบายสนับสนุนการออกกฎหมาย

เก่ียวกับการท าแท้งในรัฐสภา เป็นต้น (ติน ปรัชญพฤทธ์ิ, วุฒิชัย จ านง และ ปภาวดี ดุลยจินดา, 

2531: 504) 

2)  ทัศนคติเป็นเคร่ืองมือในการพยากรณ์ ทัศนคติสามารถน ามาใช้เป็น 

เคร่ืองมือในการพยากรณ์สังคมได้ด้วย โดยใช้การส ารวจทัศนคติ (Attitude Survey) ซ่ึงเป็นการ

ส ารวจความคิดเห็นของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงต่างๆ เช่น ในช่วงการเลือกต้ังในแต่ละคร้ัง มักจะมีการ

ส ารวจทัศนคติของผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงต่อผู้สมัครรับเลือกต้ัง ซ่ึงการส ารวจทัศนคติน้ีก็สามารถ

น ามาใช้ในการพยากรณ์ผลการเลือกต้ังได้ค่อนข้างแม่นย า เป็นต้น นอกเหนือจากการน ามาใช้ใน

การพยากรณ์สังคมแล้ว ในปัจจุบันหลายๆ องค์การได้น าการส ารวจทัศนคติมาใช้ในการวัด

ทัศนคติของพนักงานในองค์การ เพื่อพยากรณ์แนวโน้มพฤติกรรมการท างานของพนักงาน เพราะ

ถ้าพนักงานมีทัศนคติท่ีไม่ดีต่อการท างาน ก็จะท าให้มีผลทางพฤติกรรมเชิงลบเกิดข้ึนซ่ึงจะเป็น

ปัญหาขององค์การต่อไป  การส ารวจทัศนคติจึงท าให้ผู้บริหารเข้าใจทัศนคติของพนักงานท่ีเป็นอยู่

ในปัจจุบัน และสามารถน ามาใช้ในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการท างานของพนักงานให้เป็นไปใน

ทิศทางท่ีต้องการได้ เพราะถ้าผู้บริหารสามารถเปล่ียนทัศนคติของพนักงานได้ก็จะสามารถเปล่ียน

พฤติกรรมได้ด้วยเช่นกัน (สุพานี สฤษฎ์วานิช, 2549: 91)  

  ทัศนคติเป็นส่ิงท่ีส าคัญในองค์การ เพราะจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ

ท างาน  ถ้าพนักงานมีทัศนคติทางบวก (Positive Affectivity) จะท าให้พนักงานมุ่งสร้างสรรค์ส่ิงท่ี

ดีให้กับองค์การและตนเอง เช่น ทุ่มเทให้กับการท างานอย่างเต็มก าลังความสามารถ แต่ถ้า

พนักงานมีทัศนคติท่ีไม่ดีหรือมีทัศนคติด้านลบ (Negative Affectivity) ต่องานและองค์การ อาจท า

ให้เขาไม่ต้ังใจท างาน ไม่เห็นคุณค่าของงาน และลาออกจากงานในท่ีสุด ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อ

องค์การโดยรวม (ศิริวรรณ  เสรีรัตน์และคณะ, 2550: 277) 

 

 

 



63 

 

2.2.2  องค์ประกอบของทัศนคติ 

ทัศนคติของแต่ละบุคคลน้ันแตกต่างกัน แล้วแต่ความรู้สึก ความรู้ ประสบการณ์ท่ีมีบุคคล

มีต่อส่ิงน้ันๆ  แต่ท้ังน้ีแล้วองค์ประกอบท่ีส าคัญของทัศนคติโดยท่ัวไปจะเหมือนกัน ซ่ึงประกอบด้วย 

(สร้อยตระกูล (ติวยานนท์) อรรถมานะ, 2545: 64-65) 

  2.2.2.1  องค์ประกอบด้านความคิดความเข้าใจ (Cognitive Component) 

 ความคิด ความเข้าใจน้ีเป็นการแสดงออกซ่ึงความเช่ือ การรับรู้ข้อมูลและความรู้

เก่ียวกับส่ิงต่างๆ ซ่ึงเป็นผลมาจากการเรียนรู้ในประสบการณ์ต่างๆ จากสภาพแวดล้อมอันเป็นเร่ือง

ของปัญญาในระดับท่ีสูงข้ึน อาทิ นักบริหารหรือผู้บังคับบัญชามีความคิดหรือความเช่ือว่า

ผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาน้ันมีลักษณะของความเป็นผู้ใหญ่ สามารถปกครองตนเองได้ ดังน้ันเขา

จึงให้ความเป็นอิสระในการท างานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการท าการ

วินิจฉัยส่ังการ  

  2.2.2.2  องค์ประกอบด้านความรู้สึก (Affective Component)  

 องค์ประกอบด้านความรู้สึกน้ีจะเป็นสภาพทางอารมณ์ (Emotion) ประกอบกับการ

ประเมิน (Evaluation) ในส่ิงน้ันๆ อันเป็นผลจากการเรียนรู้ในอดีต ดังน้ัน องค์ประกอบด้านน้ีจึง

ประกอบด้วยการประเมินความรู้สึก ความชอบ หรือการตอบสนองทางอารมณ์ท่ีมีต่อส่ิงของหรือ

บุคคล ซ่ึงสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ (ลัดดา กิติวิภาต, 2532: 4)  

1)   ความรู้สึกทางบวก (ความพึงพอใจ) เช่น ความเคารพนับถือ 

ความชอบพอ ความเห็นอกเห็นใจ เป็นต้น  

2)   ความรู้สึกทางลบ (ความไม่พึงพอใจ) เช่น ความกลัว ความรู้สึก

รังเกียจ ดูถูก ขยะแขยง เป็นต้น  

ในบรรดาองค์ประกอบท้ัง 3 ของทัศนคติ องค์ประกอบทางด้านความรู้สึกนับเป็น

องค์ประกอบท่ีส าคัญของทัศนคติ เน่ืองจากความรู้สึกจะเก่ียวข้องกับการกระท า ยกตัวอย่างเช่น 

ความรู้สึกทางบวกท าให้บุคคลเข้าใกล้ส่ิงน้ัน เช่น เราชอบพอใคร เราก็พยายามจะเข้าใกล้ มี

ความสัมพันธ์อันยาวนานกับคนๆ น้ัน ในทางตรงกันข้าม ความรู้สึกทางลบท าให้บุคคลมีแนวโน้มท่ี

จะหลีกหนีหรือหลีกห่างจากส่ิงท่ีเขาไม่ชอบ หรือตัดความสัมพันธ์กับส่ิงน้ันไปเลย  

2.2.2.3  องค์ประกอบด้านแนวโน้มของพฤติกรรม (Behavioral Tendency 

Component)  

 องค์ประกอบด้านแนวโน้มของพฤติกรรมน้ี หมายถึง แนวโน้มของบุคคลท่ีจะแสดง

พฤติกรรมหรือปฏิบัติต่อส่ิงท่ีตนชอบหรือเกลียดอันเป็นการตอบสนองหรือการกระท าในทางใดทาง
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หน่ึง ซึ่งเป็นผลมาจากความคิด  ความเชื่อ  ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่งเร้านั้นๆ  เช่น บุคคลมี
ทัศนคติที่ดีต่อระบอบประชาธิปไตย  หรือมีความคิด  ความเชื่อ  ความรู้สึกที่ดีต่อระบอบ
ประชาธิปไตย  บุคคลผู้นั้นก็มีแนวโน้มที่จะแสดงพฤติกรรมหรือการแสดงออกใดๆ  ที่เป็นการ
สนับสนุนหรือส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยอันเป็นพฤติกรรมแบบเข้าหาหรือแสวงหา  (Seek 
Contact) ตรงกันข้ามหากมีทัศนคติต่อสิ่งนั้นๆ  ไม่ดี  ก็จะเกิดพฤติกรรมในการถอยหนีหรือ
หลีกเลี่ยง (Avoiding Contact) 

  แม้องค์ประกอบทัศนคติทั้งด้านความคิด ความรู้สึก และแนวโน้มพฤติกรรมนี้จะมี
ลักษณะสอดคล้องไปในทางเดียวกันก็ตาม  แต่ก็ยัง มีปรากฏการไม่สอดคล้องกับความคิดหรือ
ความรู้สึกทั้ง 3 นี้อยู่ นั่นก็คือพฤติกรรมอาจจะเกิดขึ้นในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับความคิดหรือ
ความรู้สึกของบุคคลนั้นๆ ทั้งนี้เพราะอิทธิพลของตัวแปรอ่ืนอันได้แก่ สภาพแวดล้อม เป็นต้น 

 
 2.2.3  หน้าที่และประโยชน์ของทัศนคติ 

เนื่องด้วยทัศนคตินั้นมีความส าคัญต่อแนวโน้มพฤติกรรมที่บุคคลจะแสดงออกทัศนคติจึง 
มีหน้าที่และประโยชน์ทั้งต่อจิตใจและพฤติกรรม ซึ่งสามารถแบ่งหน้าที่และประโยชน์ ของทัศนคติ  
ได้ดังนี้ (สร้อยตระกูล (ติวยานนท)์ อรรถมานะ, 2545: 66-68) 
  2.2.3.1  หน้าที่ในการเป็นเครื่องมือ ปรับเปลี่ยน หรือใช้ประโยชน์ (Instrumental, 
Adjustive or Utilitarian Function) หน้าที่ของทัศนคติประการนี้เกิดจากการตระหนักในข้อเท็จจริง
ที่ว่าบุคคลพยายามจะได้มาซึ่งรางวัลให้มากท่ีสุด และพยายามจะลดการถูกลงโทษให้น้อยลงที่สุด
ด้วย ดังนั้นทัศนคติซึ่งท าหน้าที่ในการปรับตัวนี้  จะเป็นหนทางเพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายซึ่งท าให้
เกิดความพึงพอใจ  หรือหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ปรารถนาอันท าให้เกิดความไม่พึงพอใจซึ่งเป็นเรื่องของ
การใช้ประโยชน์หรือการให้ได้มาซึ่งประโยชน์ทัศนคติที่เกิดขึ้นมาโดยพิจารณาในแง่ การปรับตัวนี้
จะขึ้นอยู่กับการรับรู้  ทั้งในปัจจุบันและในอดีตของการใช้ประโยชน์หรือได้ประโยชน์จากสิ่งต่างๆ  
รอบๆ ตัวของบุคคลบุคคลหนึ่ง  นอกจากน้ีความชัดเจน  ความถาวร  ความใกล้ไกลของรางวัลและ
การลงโทษ  ซึ่งสัมพันธ์กับกิจกรรมและเป้าหมายของบุคคลจะเป็นปัจจัยเกี่ยวข้อง ที่ส าคัญ ทั้งนี้
เพราะทัศนคติและนิสัยจะเกิดจากสิ่งต่างๆ  รวมตลอดถึงบุคคลและสัญลักษณ์ที่ช่วยท าให้เขา
ตอบสนองความต้องการของเขา  ยิ่งสิ่งนั้นๆ ก่อให้เกิดความพึงพอใจได้มากและมีลักษณะแน่นอน
ชัดเจน เขาจะยิ่งรับรู้ว่าสิ่งนั้นเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ  และยิ่งจะท าให้เกิดทัศนคติในทางบวก  
ดังนั้นจะเห็นได้ว่าในการบริหารจึงพยายามสร้างทัศนคติในทางบวกนี้  โดยการจัดให้มีโครงการ
ต่างๆ ที่จะช่วยตอบสนองความต้องการของบุคคลอันท าให้เกิดความพึงพอใจ 
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  2.2.3.2  หน้าที่ในการป้องกันตนเอง (Ego-Defense Function) โดยปกติบุคคลจะ 
ไม่เพียงแต่สนใจเกี่ ยวกับโลกภายนอกเท่านั้น  แต่เขาจะให้ความสนใจกับตัวของเขาเองอย่างมาก  
เมื่อบุคคลเผชิญกับข่าวสารข้อมูล  หรือเหตุการณ์ต่างๆ  ที่มีลักษณะคุกคามเขา  เขาจะใช้กลไกใน
การป้องกันตนเอง ซึ่งจะเป็นการช่วยลดความกระวนกระวายใจ อันเนื่องจากปัญหาต่างๆ  เหล่านั้น 
กลไกนี้เรียกกันว่า  กลไกการป้องกันตนเอง  (Ego-Defense Mechanism) ซึ่งอาจแบ่งได้เป็น  2 
กลุ่มใหญ่ๆ คือ กลุ่มสุดโต่งอันได้แก่กรณีที่เกิดความบกพร่องอย่างมาก ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องปฏิเสธ
หรือหลีกเลี่ยงข้อมูล เหตุการณ์ต่างๆ เหล่านั้นโดยสิ้นเชิง ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งนั้นจ ะเป็นกรณีที่มีความ
บกพร่องน้อย  ดังนั้นจึงมคีวามจ าเป็นต้องใช้กลไกเพื่อการบิดเบือนข้อมูลดังกล่าวเช่นกัน  แต่ไม่ถึง
ขั้นปฏิเสธโดยสิ้นเชิง  ได้แก่ การกล่าวโทษผู้อ่ืน (Projection) การหาเหตุผลมาอธิบาย 
(Rationalization) โดยทั่วไปบุคคลทุกคนจะใช้กลไกการป้องกันตนเองนี้  หากต่างกันในแง่ความ
มากน้อย  ในกรณีที่ใช้กลไกมาก ทัศนคติของบุคคลนั้นจะท าหน้าที่ในการป้องกันตนเองมากกว่า
คนอ่ืน  และบุคคลมักจะใช้กลไกดังกล่าวโดยไม่รู้ตัวและจกระท าหน้าที่ในการป้องกันตนเองโดยไม่
รู้ตัวเช่นกัน 
  2.2.3.3  หน้าที่ในการแสดงออกซึ่งค่านิยม (Value-Expressive Function) ในขณะ 
ที่ทัศนคติบางอย่างท าหน้าที่ปกป้องบุคคลจากการคุกคามหรือไม่พึงพอใจ  ทัศนคติบางอย่างก็ท า
หน้าที่ของการแสดงออกซึ่งค่านิยมที่ส าคัญๆ  ของบุคคลนั้นๆ  ซึ่งเป็นการแสดงถึงชนิดของบุคคลที่
เขาคิดว่าตัวเขาเป็น  การท่ีบุคคลได้แสดงถึงทัศนคติซึ่ งสะท้อนถึงความเชื่อของเขาและมโนภาพ
ของเขา จะท าให้เขาเกิดความพึงพอใจ  ในชั้นนี้บุคคลจะไม่เห็นว่าเงินหรือการได้รับการยอมรับใน
สังคมเป็นสิ่งที่เขาปรารถนา  หากแต่เป็นการสร้างเอกลักษณ์หรือความเป็นตัวของตัวเองและย้ า
ความคิดของเขาที่ท าให้เขาเป็นเขา  ทัศนคติในการแสดงอ อกซึ่งค่านิยมมิได้เพียงท าให้เข้าใจใน
มโนภาพของตนเองเท่านั้น แต่ยังผสมผสานมโนภาพตนเองเข้ากับความต้องการที่บุคคลปรารถนา  
อาทิ ด้วยการแต่งตัวหรือการพูด 
  2.2.3.4  หน้าที่ในด้านความรู้ (Knowledge Function) โดยทั่วไปบุคคลจะแสวงหา 
ความรู้เพื่อช่วยอธิบายถึงสิ่งต่าง ๆ ที่ยุ่งเหยิงสับสนรอบๆ  ตัวเขา ขณะเดียวกันบุคคลจะต้องการ
มาตรฐานหรือกรอบของการอ้างอิงที่จะช่วยท าให้เขาเข้าใจในโลก  โดยเฉพาะในแง่สังคมที่อยู่
รอบตัวเขานั้น  และทัศนคติจะช่วยท าหน้าที่ของมาตรฐานนี้  ดังนั้นความแน่ชัดหรือความหมาย  
และความสม่ าเสมอหรือความแน่นอน  จึงเป็นการเน้นย้ าท่ีดีส าหรับปทัสถาน  (Norms) ใน
วัฒนธรรมหนึ่งๆ  มิฉะนั้นแล้วในการพยายามท าความเข้าในจักรวาลที่รอบตัวเขา  บุคคลก็จะมีแต่
ความงงงวย 
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2.2.4  ประเภทของทัศนคติ 
บุคคลสามารถแสดงทัศนคติออกได้เป็น  3 ประเภทด้วยกัน  (วิรัช ลภิรัตนกุล, 2524: 16) 

ดังนี้  
  2.2.4.1  ทัศนคติเชิงบวก (Positive Attitude) เป็นทัศนคติที่ชักน าให้บุคคล  
แสดงออกพฤติกรรมในด้านดีต่อบุคคล เรื่องราว และสิ่งต่างๆ ก่อให้เกิดความรู้สึกที่ดี  ก่อเกิดความ
ร่วมมือในทุกกิจกรรม นับว่าเป็นพื้นฐานที่ดีในการยอมรับความคิดหรือการยอมรับข้อมูลใหม่ๆ  
  2.2.4.2  ทัศนคติเชิงลบ (Negative Attitude) เป็นทัศนคติที่สร้างความรู้สึกที่ไม่ดี 
ต่อบุคคลต่อเรื่องราวหรือต่อสิ่งต่างๆ  มักจะเกิดพร้อมกับความไม่พอใจ  เป็นสิ่งที่เป็นอคติในจิตใจ
ของบุคลากรน าไปสู่การด่วนสรุป  ด่วนตัดสินใจในเรื่องต่างๆ  อาจท าให้งานที่รับผิดชอบเกิดความ
เสียหายได ้ 
  2.2.4.3  ทัศนคตินิ่งเฉย (Passive Attitude) เป็นทัศนคติบุคคลไม่แสดงความคิด 
เกี่ยวกับบุคคลเกี่ยวกับเรื่องราว  หรือต่อสถานการณ์ต่างๆ  ซึ่งมักมีสาเหตุจากความห่างไกลจาก
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับตัวบุคคลากรเอง  หรืออาจจะขาดความรู้หรือข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่อง
น้ันๆ ท าให้เกิดความไม่สนใจทั้งๆ ที่อาจส่งผลต่องานและต่อตัวบุคลากรเองก็ได้  
 

2.2.5  ทัศนคติต่อการให้ข้อมูลป้อนกลับของหัวหน้างานและพนักงาน 
ทัศนคติ เป็นเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกที่บุคคลมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จากนั้นจะ

แสดงออกถึงการชอบและไม่ชอบในสิ่งนั้น ทัศนคติที่มีต่อข้อมูลป้อนกลับ จึงเป็นความรู้สึกที่
หัวหน้างานและพนักงานนั้นแสดงออกต่อข้อมูลป้อนกลับ ว่าชอบหรือไม่ชอบ เห็นด้วยหรื อไม่เห็น
ด้วย ทั้งนี้ หัวหน้างานและพนักงานต่างก็จะมีทัศนคติต่อข้อมูลป้อนกลับที่แตกต่างกันออกไป 
แล้วแต่ประสบการณ์ ความรู้ และความเข้าใจที่มีต่อข้อมูลป้อนกลับนั้นๆ  Cardy (2004: 93)  ได้
กล่าวว่า ในกระบวนการให้ข้อมูลป้อนกลับนั้นจะมีเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกเ ข้ามาเกี่ยวข้อง
ด้วยอยู่เสมอทั้งของผู้ให้และผู้รับข้อมูลป้อนกลับในผลการปฏิบัติงานนั้น  ผู้ให้ข้อมูลป้อนกลับหรือ
หัวหน้างานนั้นจะต้องมีการควบคุมตนเอง เพราะเป็นผู้มีอ านาจมากในต าแหน่งในการแลกเปลี่ยน
ข้อมูล    ส่วนผู้รับข้อมูลป้อนกลับหรือพนักงานนั้นก็อาจมีประสบกา รณ์ที่หลากหลาย ในเรื่องของ
อารมณ์ความรู้สึกที่ใช้ในการจัดการกับข้อมูลป้อนกลับนั้นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ปัญหาเรื่อง
อารมณ์ความรู้สึกจึงเป็นเรื่องที่มีความส าคัญในกระบวนการให้ข้อมูลป้อนกลับ 

จากบทความของ Cannon และ Witherspoon (2005: 120-134)  กล่าวว่า หัวหน้างาน
และพนักงานมักไม่ชอบการให้และรับข้อมูลป้อนกลับ  งานเขียนนี้ให้ความส าคัญกับ การรู้คิด 
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(Cognitive) และอารมณ์  (Emotional) ท่ีส่งผลต่อกระบวนการรับข้อมูลป้อนกลับของพนักงาน  
และส่งผลต่อความสามารถในการให้ข้อมูลป้อนกลับที่มีคุณภาพและไม่ท าให้ผู้รับป้องกันตนเอง
ของหัวหน้างาน    ดังนั้นแล้วผู้ให้และผู้รับข้อมูลป้อนกลับ จึงต้องตระหนักถึงการรู้คิด (Cognitive) 
และอารมณ์ (Emotional) ที่ซ้อนอยู่ในกระบวนการให้ข้อมูลป้อนกลับที่มีประสิทธิภาพ  และการให้
ข้อมูลป้อนกลับที่มีประสิทธิภาพของหัวหน้างานควรเป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับที่น าไปสู่การเรียนรู้
และผลลัพธ์ที่เหมาะสม 

2.2.5.1  ทัศนคติต่อการให้ข้อมูลป้อนกลับของหัวหน้างาน 
 ความรับผิดชอบในการประเมินผลการปฏิบัติงานและการให้ข้อมูลป้อนกลับนั้น เป็น

หน้าที่ของหัวหน้างานหรือผู้จัดการ และข้อมูลป้อนกลับนั้นจะต้อง ได้รับการยอมรับจากคนท างาน
เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการท างาน  ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องเอาจริงเอาจัง  จึงมักจะมีประเด็น
และค าถามจากผู้ที่ท าหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานและการให้ข้อมูลป้อนกลับ เช่น พนักงานจะ
เห็นด้วยกับข้อมูลป้อนกลับนี้ หรือไม่ พนักงานจะมีปฏิกิ ริยาและอารมณ์อย่างไร ฉันจะท าอย่าง ไร
กับพนักงานถ้าพวกเขาเหล่านี้มีปฏิกิริยาในทางที่ไม่ดี 

 ปัญหาเหล่านี้น าไปสู่ความรู้สึกทางปฏิกิริยาที่มีต่อประสบการณ์เมื่อ ต้องให้ข้อมูล
ป้อนกลับ ความรู้สึกของผู้ให้ ข้อมูลป้อนกลับนั้นจะอยู่ในช่วง ระหว่างธรรมดา วิตกกังวล ไปจนถึง
เครียด และจะต้ังค าถามกับความเชื่อมั่นในตนเองถึงความสามารถในการให้ข้อมูลป้อนกลับและ
การจัดการผลการปฏิบัติงานในบางสถานการณ์    ผู้ให้ข้อมูลป้อนกลับ ท่ีรู้สึกไม่ดีมากจน บางครั้ง
อาจน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงหรือบิดเบือน การประเมินและการให้ข้อมูลป้อนกลับของ พวกเขา  น่ัน
คือว่า  ถ้าหากผู้ให้ข้อมูลป้อนกลับนั้นรู้สึกถึงความบกพร่อง ไม่มั่นใจในตนเองและกลัว การให้
ข้อมูลป้อนกลับ   จะน าไปสู่กา รให้ข้อมูลป้อนกลับที่ไม่ถูกต้องและ สามารถน าไปสู่ปัญหา ที่อาจ
เกิดขึ้นในอนาคตได้ 
  ความรู้สึกของผู้ประเมินสามารถส่งผลในทุกขั้นตอนของกระบวนก ารประเมินผล
การปฏิบัติงาน ต้ังแต่การส ารวจพฤติกรรม การวินิจฉัย การประเมินผล และการให้ข้อมูลป้อนกลับ  
เช่น ความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบผู้ถูกประเมิน  จึงกล่าวได้ว่าอารมณ์ของผู้ประเมินสามารถเป็น
ปัจจัยที่ก าหนดประสิทธิภาพของการให้ข้อมูลป้อนกลับต่อผลการปฏิบัติงานได้  (Cardy, 2004: 
94-97) 

 Van Fleet and others (2005: 43-48) ได้ศึกษาเรื่องการปิดช่องว่างของการให้
ข้อมูลป้อนกลับ ทั้งนี้ได้รวบรวมอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นจากตัวผู้จัดการที่ส่งผลต่อการให้ข้อมูลป้อนกลับ
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น้ันไม่มีประสิทธิภาพ ซ่ึงเป็นต้นเหตุของการเกิดช่องว่างของการให้ข้อมูลป้อนกลับไว้ 8 ประเด็น 

ดังต่อไปน้ี 

1)  ความไม่เต็มใจในการให้ข้อมูลป้อนกลับทางลบ ผู้จัดการส่วนใหญ่ไม่ 

เต็มใจท่ีจะให้ข้อมูลป้อนกลับทางลบแก่พนักงาน  เพราะกลัวว่าพนักงานจะเรียกร้องหรือฟ้องร้อง

ตน  เมื่อพนักงานเห็นว่าส่ิงท่ีตนได้รับจากการปฏิบัติน้ันมีความแตกต่าง ไม่ว่าจะเป็นผลการ

ปฏิบัติงาน การให้ก าลังใจและสัมพันธภาพ  จะท าให้พนักงานสรุปว่าผู้จัดการและองค์การน้ันไม่มี

ความเป็นธรรม 

2)  ความกลัวในการให้ข้อมูลป้อนกลับทางลบ ผู้จัดการกลัวปฏิกิริยาตอบ 

กลับของพนักงานท่ีอาจจะท าปึงปังในท่ีท างาน ซ่ึงเป็นปฏิกิริยาทางลบของพนักงานท่ีมีต่อข้อมูล

ป้อนกลับ  เมื่อผู้จัดการประเมินว่าพวกเขาท าในส่ิงท่ีผิดพลาด  บางคร้ังจึงท าให้ผู้จัดการเปล่ียนมา

เป็นการประเมินหรือให้ข้อมูลป้อนกลับในทางบวกเพิ่มมากข้ึนแทน 

3)  ข้อมูลป้อนกลับท่ีเหมาะสมกับบุคลิกภาพท่ีไวต่อความรู้สึกและการ 

ป้องกันตนเองของพนักงาน โดยท่ัวไปผู้จัดการมักไม่มีความสามารถในการออกแบบข้อมูล

ป้อนกลับท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสมตามคุณลักษณะท่ีแตกต่างกันของพนักงานแต่ละคน  

เพราะว่าโดยท่ัวไปบุคคลจะมีปฏิกิริยาต่อข้อมูลป้อนกลับทางลบท่ีแตกต่างกัน  ส่ิงน้ีจะเป็น

อุปสรรคในการให้ข้อมูลป้อนกลับทางลบของผู้จัดการ 

4)  ความยากในการให้ข้อมูลป้อนกลับเมื่อมุมมองหรือค่านิยมแตกต่างกัน 

ผู้ประเมินและผู้ถูกประเมินจะมีมุมมองต่อข้อมูลป้อนกลับท่ีแตกต่างกัน  โดยผู้ประเมินจะมองว่า

ผลงานท่ีท าน้ันจะต้องออกมาดีและมีความแตกต่าง  ส่วนพนักงานมองว่าตนท าได้ดีแล้ว ดังน้ัน

เมื่อมีการประเมินให้ข้อมูลป้อนกลับทางลบและมีความเห็นท่ีไม่ตรงกันจะท าให้เกิดการไม่ยอมรับ

ข้อมูลป้อนกลับน้ัน  ก่อให้เกิดความขัดแย้งและน าไปสู่อัตราการลาออกท่ีเพ่ิมข้ึนและอุบัติเหตุในท่ี

ท างานด้วย 

5)  การให้ข้อมูลป้อนกลับไปยังเพื่อนร่วมงานและพนักงานท่ีไม่ลงรอยกัน 

ผู้จัดการต้องเผชิญกับสถานการณ์ท่ีล าบากใจ  เมื่อต้องให้ข้อมูลป้อนกลับทางลบกับเพื่อนร่วมงาน  

ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีผู้จัดการน้ันปรารถนาท่ีจะมีความสัมพันธ์ท่ีดีด้วย  เหตุการณ์น้ีจึงท าให้ผู้จัดการกลัว

ท่ีจะให้ข้อมูลป้อนกลับทางลบเก่ียวกับผลการปฏิบัติงาน เพราะกลัวว่าจะถูกแบ่งแยกออกจากกลุ่ม 

6)  การให้ข้อมูลป้อนกลับไปยังพนักงานท่ีมีความรู้มากหรือมีสาขาท่ี 

เฉพาะแตกต่าง   หากผู้จัดการน้ันไม่ได้มีความรู้มากในสาขาท่ีเฉพาะเจาะจง  เมื่อต้องให้ข้อมูล

ป้อนกลับในทางลบกับพนักงานในสาขาน้ันๆ จึงเป็นเร่ืองท่ีท้าทาย  ปัญหาท่ีมีมากคือเมื่อผู้จัดการ
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ท่ีท าหน้าท่ีประเมินน้ันมีอายุตัวและอายุงานน้อยกว่าพนักงาน  ส่ิงเหล่าน้ีจึงท าให้ผู้จัดการไม่เต็ม

ในท่ีจะให้ข้อมูลป้อนกลับทางลบ  เม่ือพวกเขาไม่มีความรู้ในสาขาน้ันๆ เพราะกลัวว่าพนักงานจะ

ขอค าแนะน า เหตุการณ์น้ีมักจะเกิดข้ึนกับผู้จัดการใหม่ 

7)  ความกลัวในการให้ข้อมูลป้อนกลับทางบวก  ผู้จัดการบางคนกลัวใน 

การให้ข้อมูลป้อนกลับทางบวกแก่พนักงาน  ซ่ึงเป็นสาเหตุท่ีท าให้พนักงานท่ีมีความรู้สึกเชื่อม่ันใน

ตนเองสูงและมีผลการปฏิบัติงานท่ีต่ าลง 

8)  การให้ข้อมูลป้อนกลับทางลบท่ีไม่แสดงถึงการจูงใจ การให้ข้อมูล 

ป้อนกลับของผู้จัดการมักมองข้ามผลการปฏิบัติงานในทางท่ีดีและมักใช้การให้ข้อมูลป้อนกลับทาง

ลบท่ีไม่เป็นธรรม ซ่ึงท าให้พนักงานเชื่อว่าการให้ข้อมูลป้อนกลับทางลบและการไม่ให้ข้อมูล

ป้อนกลับทางบวกน้ัน เพื่อเป็นการลดและการหยุดย้ังการให้เงินเดือนและรางวัลท่ีเพิ่มข้ึน  จึงท าให้

พนักงานมองว่าข้อมูลป้อนกลับน้ันไม่ได้ช่วยจูงใจพนักงาน 

 ส่วน Dejanasz and others (2002: 127-128) ได้ให้เหตุผลท่ีหัวหน้างานวิตกกังวล

กับการให้ข้อมูลป้อนกลับ ไว้ดังต่อไปน้ี 

1)  หัวหน้างานหรือผู้จัดการรู้สึกไม่สบายใจเมื่อต้องให้ข้อมูลป้อนกลับทาง

ลบหรืออภิปรายถึงผลการปฏิบัติงานท่ีเป็นจุดอ่อนของพนักงาน จึงท าให้ละเลยหรือให้ข้อมูล

ป้อนกลับล่าช้า 

2)  พนักงานมักจะประเมินผลคะแนนการท างานของตนเองไว้สูงกว่า

มาตรฐาน ดังน้ันเมื่อผลการประเมินของหัวหน้างานต่ ากว่าท่ีพนักงานคิดไว้ จึงเป็นธรรมชาติท่ีท า

ให้การให้ข้อมูลป้อนกลับน้ันเกิดความขัดแย้ง 

3)  หัวหน้างานกลับปฏิกิริยาตอบกลับของพนักงาน เม่ือให้ข้อมูลป้อนกลับ

ทางลบ เช่น การป้องกันตนเอง การต่อต้านหัวหน้างาน 

4)  ในองค์การท่ีลดขนาดและเพิ่มช่องว่างการควบคุม ผู้จัดการจึงมีเวลา

น้อยท่ีจะให้ข้อมูลป้อนกลับท่ีมีประสิทธิภาพแก่พนักงานจ านวนมาก หัวหน้างานรู้สึกว่าไม่สามารถ

ติดตามการท างานของพนักงานได้อย่างใกล้ชิด 

 ในเร่ืองของอารมณ์ความรู้สึกและทัศนคติของหัวหน้างานน้ันสามารถส่งผลต่อการ

ให้ข้อมูลป้อนกลับของหัวหน้าได้ ดังการศึกษาของ Adams (2005: 24-42) ในเร่ืองของความรู้สึก

ของหัวหน้างานท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการให้ข้อมูลป้อนกลับของหัวหน้างาน  การศึกษาพบว่า 

พนักงานท่ีหัวหน้างานชอบน้อยกว่าจะได้รับข้อมูลป้อนกลับในทางลบ (Negative Feedback) 

มากกว่าพนักงานท่ีหัวหน้างานชอบมากกว่า ส่วนระดับผลการปฏิบัติงานน้ันมีความสัมพันธ์
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ทางบวกกับความรู้สึกทางบวกของหัวหน้างาน น้ันคือ พนักงานท่ีหัวหน้างานชอบส่วนใหญ่แล้วจะ

มีผลการปฏิบัติงานท่ีดีหรือสูงกว่าคนท่ีหัวหน้างานชอบน้อยกว่า อันเน่ืองมาจากการได้รับข้อมูล

ป้อนกลับทางบวกท่ีมากกว่าน่ันเอง 

  2.2.5.2  ทัศนคติต่อการรับข้อมูลป้อนกลับของพนักงาน 

 เมื่อพนักงานมีผลการปฏิบัติงานท่ีต่ าลง บุคคลก็มีแนวโน้มท่ีจะปกป้องตนเอง  โดย

พนักงานจะพยายามให้เหตุของผลการปฏิบัติงานท่ีแย่น่ันว่ามาจาก ปัจจัยภายนอก เช่น งานยาก 

ค าส่ังไม่ชัดเจน เคร่ืองมือไม่เพียงพอ และสถานการณ์ท่ีมาจากหัวหน้างาน ซ่ึงหัวหน้างานก็มัก

ปกป้องตนเองเช่นกัน ด้วยการปฏิเสธความรับผิดชอบในผลการปฏิบัติท่ีแย่ของพนักงานว่ามาจาก

ความไม่เอาใจใส่ของตน  ความต้องการท่ีจะป้องกันตนเองน้ีจึงท าให้เป็นเร่ืองยากท่ีพนักงานและ

หัวหน้างานจะมีความคิดเห็นท่ีตรงกัน เพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงาน พนักงานมักมีความเชื่อว่าตน

น้ันปฏิบัติงานได้ดีและน่าเชื่อถือ  แต่หัวหน้างานก็มักจะให้การประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีไม่น่า

พอใจ  การประเมินจึงถูกเข้าใจว่าไม่มีความเป็นธรรม  แต่เมื่อผู้จัดการเห็นว่าพนักงานท างานได้ดี 

และชมเชยพนักงานจะเห็นว่าเป็นส่ิงท่ีสมควรจะได้รับ (Jackson and Schuler, 2003: 482) 

 Cardy (2004: 99-100) กล่าวว่าเม่ือพนักงานได้รับข้อมูลป้อนกลับ จะมีการจัดการ

กับอารมณ์และความรู้สึกท่ีอยู่ภายใน ซ่ึงจะเกิดข้ึนอย่างรวดเร็วและยากในการจัดการ อารมณ์ท่ี

ตอบสนองต่อการให้ข้อมูลป้อนกลับน้ันมีหลากหลายรูปแบบ ซ่ึงปฏิกิริยาหลัก ได้แก่  

1)  ความประหลาดใจ (Surprise) เป็นอารมณ์ทางบวกท่ีเกิดข้ึน เม่ือการ

ประเมินผลท่ีได้รับน้ันเป็นไปในทางบวก หรือดีกว่าท่ีตนเองคาดหวังไว้ 

2)  การป้องกัน (Defensiveness) เป็นความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนเม่ือบุคคล

ต้องการปกป้องตนเอง เมื่อเห็นว่าข้อมูลป้อนกลับท่ีได้รับน้ัน กล่าวถึงบุคลิกภาพหรือตัวตนมาก 

หรือไม่มีความเป็นธรรม  ซ่ึงเราเรียกปฏิกิริยาน้ีว่าโรคปกป้องตนเอง (Defensiveness Syndrome) 

ซ่ึงจะประกอบด้วยอาการดังต่อไปน้ี 

(1)  สะเทือนใจ (Shock) เป็นอาการเร่ิมต้นท่ีรู้สึกตะลึงกับการ

ประเมินผล และข้อมูลป้อนกลับในทางลบ 

(2)  โกรธ (Angry) ต่อมาบุคคลจะโกรธกับข้อมูลป้อนกลับและผู้ท่ีให้

ข้อมูลป้อนกลับน้ัน เม่ือเห็นว่าการประเมินน้ันไม่มีความเป็นธรรม 

(3)  การปฏิเสธ (Rejection) บุคคลจะปฏิเสธทันทีเมื่อเห็นว่าการ

ประเมินหรือข้อมูลป้อนกลับน้ันผิด ไม่มีเหตุผลท่ีจะฟัง และเป็นส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง 
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 เมื่อเกิดปฏิกิริยาเหล่าน้ีจะเกิดข้ึนตามล าดับ  และจะท าให้บุคคลไม่รับฟังและมอง

ว่าผู้ส่งมอบข้อมูลป้อนกลับน้ันแปลกประหลาด จากน้ันก็จะท าให้พวกเขาเหล่าน้ีไม่เห็นด้วย และ

ไม่ให้ความร่วมมือกับแผนพัฒนาผลการปฏิบัติงานท่ีวางไว้  

 

ตารางท่ี 2.2  พฤติกรรมการให้และการรับข้อมูลป้อนกลับท่ีดีและไม่ดีของหัวหน้างาน 

          และพนักงาน 

 

ความรุนแรงของ
พฤติกรรม 

หัวหน้างาน พนักงาน 

พฤติกรรมท่ีโดดเด่น 

(Outstanding) 
 มักจะให้ค าต าหนิในลักษณะ

สร้างสรรค์อย่างสม่ าเสมอ 

 ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการ

ตัดสินใจว่าจะพัฒนางานและ

คุณภาพของงานอย่างไร 

 ริเริ่มการเปล่ียนแปลงจากฐาน

ของข้อมูลป้อนกลับที่เหมาะสม 

 มีการรับข้อมูลป้อนกลับที่

สร้างสรรค์อย่างสม่ าเสมอ 

 ยินดีรับข้อมูลป้อนกลับทุกชนิด 

โดยเฉพาะข้อมูลป้อนกลับทาง

ลบ 

 

พฤติกรรมท่ีเกินความ
คาดหวัง (Exceeds 
Expectation) 

 

 การให้ข้อมูลป้อนกลับใน

แนวทางท่ีใส่ใจต่อความรู้สึก 

 อธิบายข้อมูลป้อนกลับเพ่ือให้

เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

 

 การเปลี่ยนจากข้อต าหนิเป็น

การเปลี่ยนแปลงในทางบวก 

 แสวงหาความเข้าใจมากกว่า

การป้องกันข้อมูลป้อนกลับทาง

ลบ 

 ยอมรับข้อมูลป้อนกลับทางลบ

ด้วยความรู้สึกที่ดี 

พฤติกรรมท่ีเป็นไปตาม

ความคาดหวัง (Meet 
Expectation) 

 ให้ข้อมูลป้อนกลับต่อ

ผู้ใต้บังคับบัญชาตามความ

จ าเป็น 

 ให้ค าวิจารณ์ทางลบแก่พนักงาน 

ในขณะเดียวกันก็รักษา

ความสัมพันธ์ไว้ด้วย 

 เต็มใจรับข้อมูลป้อนกลับและ

เห็นคุณค่าข้อมูลป้อนกลับ 

 การท างานโดยเรียนรู้จากการ

ข้อมูลป้อนกลับที่ได้รับ 

 สามารถเปลี่ยนข้อต าหนิ

ทั้งหมดให้เป็นการกระท าที่

เหมาะสม 
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ตารางท่ี 2.2  (ต่อ) 

 

ความรุนแรงของ
พฤติกรรม 

หัวหน้างาน พนักงาน 

พฤติกรรมท่ีจ าเป็นต้อง

ปรับปรุง (Needs 
Improvement) 

 มักจะต าหนิบุคคลที่ไม่

ปฏิบัติงาน 

 ให้ข้อมูลป้อนกลับทางลบที่ท าให้

บุคคลเสียหาย 

 มีแนวโน้มท่ีจะให้ข้อมูลป้อนกลับ

ที่ไม่สนใจความรู้สึกของผู้รับ 

 มักจะเงียบเม่ือถูกเรียกไป

ต าหนิในทางสร้างสรรค์ 

 ไม่ยอมรับข้อต าหนิที่สร้างสรรค์ 

 

พฤติกรรมท่ีไม่เป็นท่ี
ยอมรับ (Unacceptable) 

 ไม่เคยให้ข้อต าหนิที่สร้างสรรค์

แก่พนักงานเลย 

 ไม่เคยบอกพนักงานว่าจะ

พัฒนาการท างานและคุณภาพ

ของงานได้อย่างไร 

 ให้ข้อมูลป้อนกลับทางลบและไม่

เห็นด้วยกับผลการท างานอย่าง

สม่ าเสมอ 

 ป้องกันและไม่เห็นด้วยกับ

ข้อมูลป้อนกลับที่ได้รับอย่าง

สม่ าเสมอ 

  

 

แหล่งท่ีมา:  Max and Bacal, 2003: 86-87   

 

 ตารางท่ี 2.2 ได้แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมท่ีดีและไม่ดีของหัวหน้างานและพนักงาน

ในการให้และรับผู้ข้อมูลป้อนกลับโดยเรียงล าดับจากพฤติกรรมหรือการกระท าท่ีดีมากโดดเด่น

สมควรแก่การกระท าอย่างย่ิง (Outstanding) ไปจนถึงพฤติกรรมหรือการกระท าในการให้และรับ

ข้อมูลป้อนกลับท่ีไม่น่ายอมรับและไม่สมควรกระท า (Unacceptable)     

 ทัศนคติท่ีพนักงานมีต่อการให้ข้อมูลป้อนกลับของหัวหน้างานน้ัน Ilies, Pater และ 

Judge (2007: 590-609) ได้ท าการศึกษาปฏิกิริยาท่ีบุคคลมีต่อข้อมูลป้อนกลับทางลบ (Negative 

Feedback) ผลการศึกษาพบว่า ข้อมูลป้อนกลับทางลบ ส่งผลให้บุคคลมีความรู้สึกทางลบเช่นกัน   

ส่วน Wulingnan และ Leung (2000: 37-44) ได้ศึกษาการตอบสนองของพนักงานต่อการให้ข้อมูล

ป้อนกลับในทางลบ (Negative Feedback) ของหัวหน้างาน  ผลการศึกษาพบว่า  การรับรู้ของ
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พนักงานที่มีต่อการให้ข้อมูลป้อนกลับในทางลบนั้น  ส่งผลต่อทัศนคติและการตอบสนองต่อข้อมูล
ป้อนกลับนั้น  หากพนักงานรับรู้ว่าการให้ข้อมูลป้อนกลับในทางลบของหัวหน้างานนั้นเป็นไปเพื่อ
ช่วยเหลือพนักงานให้เพิ่มพูนผลการปฏิบัติงาน จะท าให้พนักงานมีทัศนคติที่ดี มีความพึงพ อใจต่อ
หัวหน้างาน และมีความเชื่อถือหัวหน้างาน  จึงท าให้มีปฏิกิริยาที่ดีต่อค าต าหนิ เหล่านั้น  รวมไปถึง
มีความรู้สึกผูกพันกับองค์การด้วย   ฉะนั้นสรุปได้ว่า การรับรู้ถึงความตั้งใจในการให้ข้อมูล
ป้อนกลับของหัวหน้างานที่มีต่อพนักงานนั้นมีผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมที่พนักงานจะแสดงออก
ต่อข้อต าหนิเหล่านั้น    ส่วน Belschak และ Den Hartog (2008: 1-30)  ได้ศึกษาผลกระทบของ
ข้อมูลป้อนกลับที่มีอารมณ์และพฤติกรรมในการท างานของพนักงาน ผลการศึกษาพบว่า บุคคลที่
ได้รับข้อมูลป้อนกลับในที่สาธารณะจะมีความต้ังใจในการ ในการแสดงพฤติกรรมการท างานที่
ตรงกันข้าม (Counterproductive Work Behavior) สูงขึ้นกว่าบุคคลที่ได้รับข้อมูลป้อนกลับในที่
ส่วนบุคคล   การให้ข้อมูลป้อนกลับทางลบ ส่งผลให้ บุคคลลดความต้ังใจที่จะแสดงพฤติกรรมการ
เป็นพลเมืองขององค์การ (Organizational Citizenship Behavior) มีแนวโน้มที่จะเพิ่มรูปแบบ
พฤติกรรมการท างานที่เป็นอันตรายหรือเป็นภัยต่อองค์การมากขึ้น  รวมไปถึงมีความต้ังใจในการ
ลาออกด้วย 
 ส่วน Sargeant, Mann, Sinclair, Vleuten และ Metsemakers (2008: 275-288) 
ได้ศึกษาการตอบสนองทางอารมณ์ของแพทย์ที่มีต่อการยอมรับและการน าข้อมูลป้อนกลับไปปรับ
ใช้  ผลการศึกษาพบว่า  แ พทย์จะแสดงอารมณ์ทางบวกและเห็นด้วย กับข้อมูลป้อนกลับที่ตรงกับ
สิ่งที่พวกเขาปฏิบัติหรือตรงกับการรับรู้ของตนเอง (Self-Perception)  และเป็นข้อมูลป้อนกลับที่
ระบุเฉพาะเจาะจงถึงความจ าเป็นที่ต้องเปลี่ยนแปลง พวกเขาก็จะแสดงอารมณ์ทางบวกและน า
ข้อมูลป้อนกลับไปใช้ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ของตนเอง  การศึกษายังได้แนะน าให้ มีการ
อ านวยความสะดวกในการให้ข้อมูลป้อนกลับ เพื่อช่วยเพิ่มการสะท้อนอารมณ์และการให้ ข้อมูล
ป้อนกลับที่สร้างสรรค์  โดยการสนับสนุนให้ผู้รับข้อมูลป้อนกลับมีส่วนร่วมสะท้อนเนื้อหาและ
ตีความข้อมูลป้อนกลับนั้น และให้ร่วมระบุถึงสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข ด้วย  ซึ่งสอดคล้องกับ ผล
การศึกษาของ Collins และ Stukas (2006: 463-483)  ที่พบว่า บุคคลน้ันจะต้ังใจยอมรับข้อมูล
ป้อนกลับที่ตรงกับมุมมองของตนเอง มากกว่าข้อมูลป้อนกลับที่ไม่ตรงกับมุมมองของตนเอง   แต่
ทั้งนี้บุคคลจะยอมรับข้อมูลป้อนกลับที่ไม่ตรงกับมุมมองของตนเอง  ถ้าหากผู้ให้ข้อมูลป้อนกลับมี
สถานภาพที่สูงกว่าหรือเป็นผู้ที่ผู้รับข้อมูลป้อนกลับมีทัศนคติที่ดีด้วย 
 Hempel (2008: 196-219)  ได้ศึกษาความรู้สึ กของพนักงานชาวจีนที่มีต่อเนื้อหา
ของข้อมูลป้อนกลับ  ผลการศึกษาพบว่า บุคคลให้ความส าคัญกับบริบทของการให้ข้อมูป้อนกลับ
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มากกว่าเน้ือหาของข้อมูลป้อนกลับ น่ันคือ สัมพันธภาพระหว่างหัวหน้างานและพนักงาน ถ้าหาก

หัวหน้างานและพนักงานมีสัมพันธภาพท่ีไม่ดีต่อกัน พนักงานจะรับรู้ข้อมูลป้อนกลับท่ีให้ว่าเป็น

เร่ืองปัญหาความสัมพันธ์ในการท างานระหว่างหัวหน้างานและพนักงาน มากกว่าจะมองว่าเป็น

การบอกถึงผลการปฏิบัติงานท่ีไม่ดีของตนเอง จึงสรุปว่า สัมพันธภาพระหว่างหัวหน้างานแล ะ

พนักงานมีความส าคัญต่อการตอบสนองต่อข้อมูลป้อนกลับมากกว่าเน้ือหาของข้อมูลป้อนกลับ 

 

2.2.6  แนวทางการจัดการกับทัศนคติต่อข้อมูลป้อนกลับของหัวหน้างานและ 
        พนักงาน 

เพื่อเป็นการจัดการกับทัศนคติ อารมณ์ และความรู้สึกของหัวหน้าและพนักงานท่ีมีต่อการ 

ให้และรับข้อมูลป้อนกลับ ให้ความรู้สึกท่ีไม่ดีเหล่าน้ันลดน้อยลงหรือไม่ให้เกิดข้ึน  Cardy (2004: 

95-100) จึงได้เสนอเทคนิคหรือวิธีการในการจัดการกับอารมณ์และความรู้สึกท่ีเกิดข้ึน ในช่วงการ

ให้ข้อมูลป้อนกลับส าหรับหัวหน้างานและพนักงาน ดังต่อไปน้ี 

2.2.6.1  แนวทางส าหรับหัวหน้างาน 

1)   เกณฑ์ท่ีชัดเจน (Clear Criteria) การใช้เกณฑ์การประเมินท่ีไม่ชัดเจน 

หรือคลุมเครือจะท าให้ส่งผลต่ออารมณ์ของผู้ถูกประเมิน เช่น การชอบหรือไม่ชอบ แต่เมื่อเราท าให้

เกณฑ์น้ันชัดเจน  ด้วยการให้ค าจ ากัดความอย่างชัดเจน ก็จะส่งผลน้อยต่อความรู้สึกของผู้ถูก

ประเมิน และพนักงานท่ีมองว่าการประเมินผลการปฏิบัติงานและการให้ข้อมูลป้อนกลับน้ันไม่มี

ความเป็นธรรม 

2)   มาตรฐานท่ัวไป (Common Standards) การท าให้มีมาตรฐานในการ 

ประเมิน คือ ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีถูกต้องและเป็นธรรม ด้วยการเน้นท่ีกรอบการ

ประเมินท่ีชัดเจน 

3)   การจดบันทึกผลการปฏิบัติ (Performance Record) การเก็บบันทึก 

ผลการปฏิบัติงานน้ันจะช่วยให้ส่งผลต่อความรู้สึกของผู้ประเมิน ข้อมูลน้ีจะช่วยให้ผู้ประเมินเกิด

ความชัดเจนในการประเมินผลการปฏิบัติงาน และไม่น าความรู้สึกเข้ามาใช้ในการประเมิน 

4)   ระบบร้องเรียน (Voice System) ควรจัดให้มีระบบร้องเรียนไว้ เพ่ือเป็น 

เคร่ืองมือให้พนักงานใช้ในการต้ังค าถาม และประเด็นปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการผลการ

ปฏิบัติ  ความท้าทายน้ีจะช่วยให้การตัดสินใจของผู้ประเมินปราศจากความรู้สึกต่อพนักงาน   

ระบบน้ีสามารถเป็นเคร่ืองมือท่ีขัดขวางความรู้สึกท่ีมีอคติต่อการประเมินผลงาน และการให้ข้อมูล

ป้อนกลับจากพนักงานน้ันเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงถึงส่ิงท่ีกังวล และความคิดเห็น
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ต่อระบบอย่างเป็นทางการน้ี  ท้ังยังเป็นเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพส าหรับ ก าจัดอิทธิพลของ

ความรู้สึก โดยเป็นการใช้นโยบาย “เปิดประตู” (Open Door Policy) 

5)   การตระหนักในตนเอง (Self-Awareness)  การตระหนักในตนเอง จะ 

ช่วยหยุดย้ังปัญหาได้ โดยการให้ผู้ประเมินน่ันป้องกันตนเองจากอิทธิพลของความรู้สึกโดยเฉพาะ 

ท่ีมาจากความไร้สติ และยังเป็นการท าให้กระบวนในการตัดสินใจน้ัน มีความไวต่อความรู้สึกของ

ความผิดพลาดและอคติสูง การตระหนักในตนเองน้ีท าให้ผู้รับข้อมูลป้อนกลับน้ันยอมรับในการให้

ข้อมูลป้อนกลับ เพราะว่ามีความเป็นธรรม 

6)   การประเมินผล (Evaluation) แนวทางจ ากัดอิทธิพลของความรู้สึกของ 

ผู้ประเมิน คือ การให้ผู้ประเมินรับผิดชอบต่อการให้ข้อมูลป้อนกลับ และความพยายามในการ

พัฒนาตนเองในการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ด้วยการประเมินและการให้ข้อมูลป้อนกลับโดย

ปราศจากความผิดพลาดและอคติท้ังจากเช้ือชาติ สี ผิว เพศ และอายุ 

2.2.6.2  แนวทางส าหรับพนักงาน 

 บทเรียนและวิธีการในการจัดการอารมณ์ท่ีเกิดข้ึนของ พนักงาน แบ่งออกเป็น 2 

มุมมอง คือ ผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน 

1)  มุมมองของผู้ประเมิน (Evaluator Perspective) 

  ผู้ประเมินมีหน้าท่ีรับผิดชอบกับอารมณ์ของผู้รับข้อมูล ป้อนกลับ จึง

ต้องป้องกันการเกิดอารมณ์ปฏิกิริยาด้วยวิธีการดังต่อไปน้ี 

(1)  เน้นผลการปฏิบัติงาน (Performance Focus) การให้ข้อมูล 

ป้อนกลับน้ัน ควรเน้นท่ีผลการปฏิบัติงานมากกว่าตัวบุคคล ถ้าหากเน้นท่ีลักษณะตัวบุคคล จะท า

ให้รับรู้ว่าการประเมินหรือข้อมูลน้ันไม่เป็นธรรม การเน้นท่ีผลการปฏิบัติงานจะท าให้ผู้รับเกิดการ

ป้องกันตนเองน้อยลง 

(2)  ความเก่ียวข้อง (Relevance) บุคคลท่ีท าหน้าท่ีให้ข้อมูลป้อนกลับ 

จ าเป็นต้องตระหนักถึงและเน้นการให้ข้อมูลป้อนกลับท่ีความเก่ียวข้องกับคุณลักษณะของผลการ

ปฏิบัติงาน เพราะถ้าหากไม่เก่ียวข้องกับผลการปฏิบัติงานแล้วจะท าให้พนักงานโกรธและปฏิเสธ

ข้อมูลการประเมินน้ัน ส่ิงท่ีไม่เก่ียวข้อง เช่น เพศ อายุ เช้ือชาติ ท่ีน ามารวมกับผลการปฏิบัติงานจะ

ท าให้การแลกเปล่ียนกับพนักงานเป็นไปได้ยาก 

(3)  ไม่สร้างความประหลาดใจ (No Surprises) ถ้าหากพบว่าผลการ 

ปฏิบัติงานน้ันยังไม่ดีพอ จึงเป็นหน้าท่ีของผู้ประเมินท่ีจะต้องท าให้คนท างานตระหนักถึงปัญหาน้ี

ก่อนการประเมินผลการปฏิบัติอย่างเป็นทางการในปลายปี ดังน้ันแล้วจึงควรอภิปรายถึงปัญหา
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การท างานอย่างไม่เป็นทางการก่อน เพราะถ้าหากขาดการให้ข้อมูลป้อนกลับและรอจนถึงเวลา

การประเมินผลปลายปี  โอกาสท่ีการปรับปรุงผลการปฏิบัติงานจะผิดพลาดไม่ตรงเป้าหมายอาจ

เกิดข้ึนได้ และจะท าให้เกิดโรคปกป้องตนเองของพนักงาน การไม่สร้างความประหลาดใจจึงเป็นส่ิง

ท่ีดี คือ การให้ข้อมูลป้อนกลับระหว่างการปฏิบัติงาน 

(4)  สร้างความผูกพัน (Be Engaged) การให้ข้อมูลป้อนกลับน้ัน 

สามารถท าให้เกิดความเครียดและความวิตกกังวลแก่ผู้จัดการได้ บางคนตอบสนองความเครียด

ด้วยการลดการสนใจในงานลง  การให้ข้อมูลป้อนกลับทางผลการปฏิบัติงานเป็นส่ิงจ าเป็นและ

ส าคัญต่อพนักงาน  ดังน้ันการให้ข้อมูลป้อนกลับจึงเป็นเร่ืองท่ีมากกว่าเน้ือหาในข้อความท่ีส่งไป  

แต่การให้น้ันจะต้องเป็นแนวทางส่งมอบงานท่ีส าคัญด้วย 

 ส่ิงท่ีผู้ประเมินควรท าในการให้ข้อมูลป้อนกลับ เพ่ือให้พนักงานมีผลการปฏิบัติงาน

ท่ีดี เกิดความพึงพอใจและความผูกพัน ทางด้านร่างกายน้ัน ควรปรับตัวให้เข้าใจคนท างาน มีการ

สบตา ใช้ภาษาร่างกายอย่างถูกต้อง ปล่อยเวลาให้พนักงานได้มีเวลาอ่านในส่ิงท่ีประเมินด้วย ส่วน

กระบวนการให้ข้อมูลป้อนกลับน้ัน ควรเป็นนักฟังท่ีดี และใช้ค าถามปลายเปิด การให้ข้อมูล

ป้อนกลับจึงไม่ควรเป็นลักษณะการส่ือสารแบบบนลงล่าง แต่ควรเป็นการแก้ไขปัญหา (Problem 

Solving)  ให้พนักงานได้คิดถึงการท างานท่ีผ่านมา และเปิดโอกาสให้ได้แสดงความคิดเห็นในการ

พัฒนา ซ่ึงบางคร้ังผู้ประเมินอาจลืมบางส่วนไป  ผู้ประเมินควรต้ังใจฟังและไม่สรุปรวมตัดสินใจ

ตามส่ิงท่ีรู้มาก่อนหน้าน้ี 

2)  มุมมองคนท างาน (Worker Perspective) 

 เทคนิคส าหรับใช้จัดการกับความรู้สึกตนเองในฐานะผู้รับข้อมูลป้อนกลับ 

(1)  แยกตนเองออกจากผลการปฏิบัติงานของคุณ (Separate 

Yourself from Your Performance) ผู้รับต้องระลึกเสมอว่า ส่ิงท่ีได้รับจากการประเมินหรือให้

ข้อมูลป้อนกลับน้ัน คือ เร่ืองของผลการปฏิบัติงานของคน ไม่ใช่ตัวตนของคน ข้อมูลป้อนกลับถึง

ผลการปฏิบัติงานของคนน้ัน ไม่ได้เป็นตัวช้ีวัดว่าคุณเป็นคนดี หรือไม่ดี ดังน้ันพึงระลึกไว้เสมอถึง

ความเหมาะสมของการให้ข้อมูลป้อนกลับ 

(2)  คาดหวังในส่ิงท่ีเป็นจริง (Be Realistic in Your Expectation) 

การต้ังเป้าหมายน้ันไม่ควรคาดหวังในส่ิงท่ีไม่สามารถท าได้ ควรท่ีจะต้ังเป้าหมายผลการปฏิบัติงาน

ให้เป็นมาตรฐานและยากพอสมควร สามารถท าได้และจูงใจในการกระท า หากความคาดหวังน้ัน

ไม่เป็นจริง คุณจะรู้สึกผิดหวัง ล้มเหลวและท าให้เกิดอารมณ์โกรธ และปฏิเสธข้อมูลป้อนกลับน้ัน 
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(3)  เน้นท่ีอนาคต (Be Future Oriented) ความผิดพลาดท่ีผ่านมาไม่ 

สามารถท่ีจะกลับไปแก้ไขได้ ดังน้ันแล้วควรท่ีจะเรียนรู้จากอดีตและท าในส่ิงท่ีแตกต่างในอนาคต 

พยายามเน้นไปท่ีอนาคต โดยมองว่า จะจัดการอย่างไรกับข้อมูลป้อนกลับท่ีได้รับ มองว่าส่ิงเหล่าน้ี

คือข้อมูลไม่ใช่การประนาม หรือการชมเชย แต่เป็นหลักส าคัญส าหรับการวางแผนผลการ

ปฏิบัติงานในอนาคต 

(4)  ไม่ต้องถูกประหลาดใจ (Do not be Surprised) คุณควรท่ีจะ 

ได้รับข้อมูลป้อนกลับอย่างไม่เป็นทางการบ้างจากผู้จัดการ เพราะจะท าให้คุณไม่ประหลาดใจกับ

ผลเมื่อประเมินผลปลายปี  แต่ถ้าหากคุณไม่เคยได้รับข้อมูลป้อนกลับอย่างไม่เป็นทางการเลย คุณ

ก็จะต้องพยายามท าให้เกิดข้ึนด้วยการเข้าไปถามกับหัวหน้างาน แต่ถ้าหากหัวหน้าไม่เต็มใจท่ีให้

หรือยุ่งยาก  ให้ขอแบบประเมินตนเองจากองค์การ จากน้ันให้มาถามหัวหน้าหรือผู้ประเมินเพื่อ

เปรียบเทียบ   โดยอาจท าหลังจากเสร็จโครงการหรืองานท่ีมอบหมาย ส่ิงน้ีจะช่วยให้คุณได้แก้ไข

การท างานของคุณเอง มิใช่รอให้ต้องประหลาดในวันประเมินผลการปฏิบัติงานจริง 

(5)  ระลึกถึงแนวโน้มอารมณ์ของคุณ (Recognize Your Emotional 

Tendencies) เมื่อถึงข้ันตอนการให้ข้อมูลป้อนกลับ คุณมีแนวโน้มท่ีจะแสดงอารมณ์ท่ีหลากหลาย 

ท้ังชอบและไม่ชอบ แล้วแต่รูปแบบของแต่ละคน ซ่ึงเป็นเร่ืองยากท่ีจะเลิกหรือห้ามได้ ดังน้ัน

ครอบครัวหรือเพื่อนสนิท สามารถช่วยได้โดยการถามถึงอาการท่ีคุณแสดงออก จะช่วยให้คุณระบุ

ปฏิกิริยาของคุณได้ และส่ิงท่ีช่วยได้อย่างดีคือ การตระหนักในตนเอง (Self-Awareness) จะช่วย

ให้รู้กระบวนการให้ข้อมูลป้อนกลับและรู้ถึงอารมณ์ท่ีจะแสดงออกด้วย 

 ส่วน Harvard Business School (2006: 29-33) กล่าวว่า เคล็ดลับหรือความลับ

ของการรับข้อมูลป้อนกลับ คือ การเปิดใจยอมรับ (Open) ในข้อมูลป้อนกลับท่ีได้ฟัง จะท าให้

พนักงานได้เรียนรู้จากความผิดพลาดแลความล้มเหลว จึงได้เสนอแนวทางการรับข้อมูลป้อนกลับ

ส าหรับพนักงาน ไว้ดังต่อไปน้ี 

1)  การเตรียมตัวก่อนการรับข้อมูลป้อนกลับ ให้เลือกสถานท่ีและช่วงเวลา 

ท่ีพนักงานและหัวหน้างานรู้สึกสบาย  เม่ือรับข้อมูลป้อนกลับให้คิดพิจารณาว่าตนเองจะ

ตอบสนองต่อข้อมูลป้อนกลับเปล่าน้ันอย่างไรและอะไรคือส่ิงท่ีคุณต้องการเรียนรู้จากข้อมูล

ป้อนกลับเหล่าน้ัน 

2)  เปิดรับข้อมูลป้อนกลับด้วยการป้องกันตนเองให้น้อยลง ถ้าหากข้อมูล 

ป้อนกลับท าให้รู้สึกผิดหวังหรือเสียใจ ให้ใช้วิธีก่ีหายใจลึกๆ หรือขอหยุดพักช่ัวคราว ต้ังใจฟังและ

พยายามท าความเข้าใจเป้าหมายท่ีหัวหน้างานพูด หากไม่เข้าใจให้ถามให้ชัดเจน 
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3)  หากต้องชี้แจ้งให้น าเสนอตนเองอย่างระมัดระวังและมีเหตุผล ให้ข้อมูล 

แก่หัวหน้างานในเร่ืองท่ีหัวหน้างานไม่รู้และแลกเปล่ียนความเข้าใจในประเด็นท่ีพูดคุย พร้อมท้ังหา

แนวทางการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นไปได้ 

4)  ตัดสินว่าคุณได้เรียนรู้อะไรจากข้อมูลป้อนกลับ เร่ิมจากการคิดถึงความ 

ถูกต้องของข้อมูลป้อนกลับ พิจารณาดูความต้ังใจหรือส่ิงท่ีหัวหน้าต้องการจากการข้อมูลป้อนกลับ

น้ัน  พิจารณาความสัมพันธ์กับหัวหน้างาน เพราะจะส่งผลต่อการตอบสนองต่อข้อมูลป้อนกลับน้ัน 

จากน้ันพิจารณาว่าความจริงใดท่ียอมรับได้และท่ียอมรับไม่ได้หรือไม่สามารถแก้ไขได้ แสวงหาว่า

ใครสามารถช่วยให้ปรับปรุงการท างานได้ และสุดท้ายตนเองสามารถปรับปรุงการท างานใน

อนาคตได้อย่างไรบ้าง 

5)  ร่วมมือกับหัวหน้างานในการวางแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) 

เพื่อการเปล่ียนแปลง เพราะจะช่วยให้พนักงานรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของในกิจกรรมน้ันๆ 

6)  ขอร้องให้หัวหน้าช่วยสนับสนุนตามแผนปฏิบัติงานท่ีวางไว้ เช่น 

ค าแนะน ากรอบเวลาในการบรรลุเป้าหมาย 

 

2.2.7  ข้อพึงปฏิบัติในการเผชิญกับปฏิกิริยาของพนักงาน 

อลงกรณ์ มีสุทธา และสมิต สัชฌุกร (2551: 206-208)  กล่าวว่า แม้จะได้มีการวางแผน

และเตรียมการในการแจ้งผลการปฏิบัติงานหรือการให้ข้อมูลป้อนกลับไว้อย่างรอบคอบแล้ว   

หัวหน้างานก็อาจต้องเผชิญกับปฏิกิริยาจากพนักงานในลักษณะต่างๆ กัน ข้ึนอยู่กับประเภทของ

พนักงาน  จึงได้เสนอแนวทางในการจัดการกับพนักงานประเภทต่างๆ ดังน้ี 

2.2.7.1  พนักงานประเภทหัวด้ือ 

1)  ไม่ควรเร่งรัดให้เขาเห็นด้วยต้ังแต่การพูดคุยในคร้ังแรก ท่านจะต้อง

พยายามอธิบายถึงสถานะของท่านซึงอาจจะต้องใช้เวลาค่อนข้างมากท่ีจะท าให้เขาเห็นด้วย  

2)   พยายามวิเคราะห์ถึงเหตุผลในความด้ือร้ันของเขาว่า เป็นนิสัยด้ังเดิม

หรือจากประสบการณ์ในงานน้ันหลายปี หรือจากปัญหาอ่ืนๆ  

3)   ต้องพยายามคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าก่อนว่า เขาจะไม่ตกลงและเห็น

ด้วยการจูงใจให้เขาเห็นด้วยท้ังหมดเหมือนว่าจะไม่มีทางเป็นไปได้ อย่างไรก็ต้องพยายามหาวิธีท่ี

จะท าให้เขาเห็นด้วย แม้เป็นเพียงบางส่วนก็ยังดี 
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4)  ฟังเขาอย่างต้ังใจ พยายามค้นหาสาเหตุว่า ท าไมเขาจึงไม่เห็นด้วย 

ตอนท่ีเขาพูดน้ันพยายามตรวจสอบว่า ค าพูดของเขาน้ันมีเหตุผลเพียงใด และหากต้องคุยกับเขา

ในคร้ังต่อไปจะต้องเตรียมการและมีข้อมูลท่ีจ าเป็น 

5)   ถ้าเขาต่อว่าถึงการประเมินผลการปฏิบัติงาน เช่น ผลออกมาไม่ดี

เท่าท่ีควรน้ัน ควรจะบอกเขาว่าท่านอาจจะต้องใช้เวลาในการหาข้อเท็จจริง ในขณะเดียวกันท่าน

ควรสอบถามถึงมูลเหตุของความไม่พอใจของเขาด้วย และควรจะให้เวลาส าหรับท้ังสองฝ่ายไป

พิจารณาต่อไป 

6)  ขอบคุณเขาส าหรับการหยิบยกเร่ืองข้ึนมาให้ท่านได้ทราบ 

2.2.7.2  พนักงานประเภทยอมง่าย 

 1)   ต้องแน่ใจว่า การยอมรับของเขาน้ันประท าด้วยความจริงใจ ไม่ใช่เป็น

การปกปิดหรือเล่ียงท่ีจะบอกว่า ตัวเขาเองน้ันควรจะปรับปรุงแก้ไขอะไรบ้าง บางคนรีบยอมรับเพื่อ

จะต้องไม่ต้องฟังค าตักเตือน 

 2)   ควรเน้นหนักอย่างจริงจังว่า จะต้องแก้ไขข้อบกพร่องอะไรบ้าง 

 3)   บอกเขาถึงข้ันตอนท่ีท่านจะต้องท าการตรวจสอบว่า เขาได้แก้ไข

ปรับปรุงดีข้ึนอย่างไร การให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดอาจจะท าให้เขาดีข้ึนได้ 

2.2.7.3  พนักงานประเภทต้องการเล่ือนต าแหน่งเร็ว 

 1)  อธิบายให้เขาเข้าใจว่าการท่ีเล่ือนต าแหน่งได้น้ัน จะต้องมีเกณฑ์การ

พิจารณาอย่างไร และต้องพร้อมท่ีจะท างานในต าแหน่งท่ีมีความรับผิดชอบและหน้าท่ีท่ีสูงกว่า

ปัจจุบันอย่างไร 

 2)  ต้องอธิบายให้เขาเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งว่า การแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง 

สูงข้ึนน้ัน มิใช่เพียงต้องการให้พนักงานได้เล่ือนต าแหน่งสูงเท่าน้ัน ท่านต้องดูความจ าเป็นของงาน

และของหน่วยงานและถ้ามีต าแหน่งท่ีสูงเกิดข้ึนจริง เขาก็จะได้รับการพิจารณาเช่นเดียวกันกับ

พนักงานคนอ่ืน โดยท่านจะพิจารณาความสามารถในการปฏิบัติงานและผลงานท่ีผ่านมา รวมท้ัง

การเป็นท่ียอมรับในด้านการปกครองบังคับบัญชาว่าเขามีศักยภาพมากน้อยเพียงใด อย่างไรก็ตาม 

ต้องพูดชนิดไม่ผูกมัดตัวเอง มิฉะน้ัน ผู้ใต้บังคับบัญชาอาจมาต่อว่าได้ภายหลัง 

3) ถ้ามีพนักงานภายใต้บังคับบัญชาของท่านอยู่ในประเภทน้ีหลายคน 

ส่ิงท่ีท่านควรท าเป็นประการแรก คือ ลองตรวจสอบตนเองว่า ท่านพูดหรือให้ความหวังมากเกินไป

ในเร่ืองเก่ียวกับความก้าวหน้า การเล่ือนต าแหน่งหรือเปล่า  ข้อความจ าเป็นเก่ี ยวกับเป้าหมาย

หลักของการประเมิน คือ ท่านต้องการให้พนักงานใต้บังคับบัญชาแก้ไขปรับปรุงตนเองให้ท างานมี
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ประสิทธิภาพย่ิงข้ึนในต าแหน่งงานปัจจุบันและผู้ท่ีท างานได้ดีจริงๆ เท่าน้ัน  จึงจะได้รับการ

พิจารณาเล่ือนต าแหน่ง 

2.2.7.4  พนักงานประเภทจะลาออกท่าเดียว 

 1)   สอบถามให้แน่ชัดว่า ท าไมเขาจึงต้องการลาออก บางท่ีเขาเองอาจไม่รู้

ชัดเจนเหมือนกัน ท่านควรเปิดโอกาสให้เขาเผยความในใจ 

 2)  ถ้าเขามีเหตุผลท่ีสมควรอันสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ภายในหน่วยงาน 

จงพยายามแก้ไขปัญหาต่างๆ เหล่าน้ัน 

 3)  ท่านควรจะบอกเขาอย่างจริงใจว่า ท่านต้องการให้เขาท างานต่อไป มี 

บางคนท่ีต้องการทดสอบว่าหน่วยงานหรือผู้บังคับบัญชาของเขาต้องการเขามากน้อยเพียงใด 

สนใจว่าเขาจะอยู่หรือไม่ พนักงานส่วนมากมักไม่ชอบลักษณะของผู้บังคับบัญชาท่ีว่า “เขาควรจะรู้

ว่าท างานใช้ได้แล้ว มิฉะน้ันเขาคงจะถูกตักเตือนไปแล้ว” 

4) ถ้าผู้ใต้บังคับบัญชาผู้น้ันได้รับการเสนองานท่ีสูงกว่าในบริษัทอ่ืน ซ่ึง 

อาจจะเป็นความก้าวหน้าในเบ้ืองต้นเท่าน้ันเอง ท่านควรจะอธิบายให้เขาทราบว่า ถ้าเขาอยู่ท่ีเดิม

โอกาสก้าวหน้าของเขาจะเป็นอย่างไร 

5) ต้องไม่ท าให้เขารู้สึกว่าจะต้องให้ค าตอบแก่ท่านทันที ให้เขากลับไป 

คิดทบทวนและแสดงให้เขาแน่ใจว่า การเปิดเผยความรู้สึกในเร่ืองการลาออกไม่เป็นจุดอ่อนหรือ

เป็นผลร้ายต่อเขาภายหลัง  

2.2.7.5  พนักงานประเภทข้ีโมโห 

 1)  อย่าพยายามราดน้ ามันลงไปในกองไฟ 

 2)  พยายามฟัง 

 3)  ไม่ควรขัด ปล่อยให้เขาพูดแสดงความในใจ 

 4)  เมื่อเขาหยุดพูด ท่านต้องท าให้เขาแน่ใจว่า ท่ีเขาพูดน้ันจะถูกจารึกอยู่

ในความรู้สึกของท่านตลอดไป 

 5)  เมื่อมีโอกาสคุยกับเขาคร้ังต่อไป ควรพยายามเป็นกันเองกับให้มากข้ึน 

 6)  เรียกเขากลับมาพูดคุยในอีกสองสามวัน ซ่ึงเขาอาจจะมีเหตุผลมากข้ึน

ในการพูดคุยคร้ังท่ีสอง 

 7)  ถ้าเขายังข้ีโมโหอีก พยายามฟัง ไม่ควรโต้แย้ง 

 8)  ถ้าไม่มีการปรับปรุงแก้ไข เรียกเขามาคุยใหม่ คราวน้ีให้เขาเป็นฝ่ายฟัง

และท่านควรจะช้ีให้เห็นถึงข้อบกพร่องและวิธีการแก้ไข 



81 
 

2.2.7.6  พนักงานประเภทเฉยๆ 
 1)  ในฐานะที่ท่านเป็นผู้บังคับบัญชาท่านควรที่จะรู้จักผู้ใต้บังคับบัญชา

ของท่านพอสมควรว่าท าไมเขาจึงเป็นเช่นนั้น เขาเป็นปกติหรือไม่ เขาหวาดกลัวหรือเปล่า  
 2)  ให้เวลาเขาคิด และตอบค าถาม 
 3)  พยายามจับตามองดูอยู่ว่า เขาแสดงความสนใจในเรื่องอะไรเป็นพิเศษ

และท่านลองสอบถามความคิดเห็นของเขาในเรื่องนั้นโดยเฉพาะ  
 4)  พยายามเน้นถึงข้อดีของเขาในการปฏิบัติงาน 
 5)  อย่าเร่งรัด อาจจะต้องให้เวลามากกว่าการพูดคุยแค่ครั้งหรือสองครั้ง  

2.2.7.7  พนักงานประเภทต่ืนตัว 
 1)  ถามตัวท่านเองว่า ท่านพูดคุยอย่างเป็นทางการกับผู้ใต้บังคับบัญชา

หรือเปล่า ควรจะแสดงความเป็นกันเองและพูดคุยในเรื่องต่างๆ ซึ่งคิดว่าเขามีความรู้ดีพอ  
 2)  พยายามให้เขาได้มีโอกาสพูด จะช่วยให้เขารู้สึกดีขึ้น  
 3)  เป็นการดีกว่าที่จะพูดถึงคุณภาพและปริมาณของงานที่ผ่านมา ไม่ควร

กล่าวถึงบุคลิกลักษณะส่วนตัว 
 ทัศนคติของหัวหน้างานที่มีต่อการใ ห้ข้อมูลป้อนกลับนั้น สามารถส่งผลกระทบต่อการให้
ข้อมูลป้อนกลับที่มีประสิทธิภาพของหัวหน้างานได้  ส่วนทัศนคติของพนักงานที่มีต่อข้อมูล
ป้อนกลับนั้นก็ส่งผลกระทบต่อการยอมรับหรือการต่อต้านข้อมูลป้อนกลับของพนักงานด้วย  เมื่อ
หัวหน้างานทราบว่าพนักงานจะมีทัศนคติอย่างไร ได้บ้างกับการให้ข้อมูลป้อนกลับ ก็จะท าให้
หัวหน้างานสามารถคาดเดาถึงพฤติกรรมที่พนักงานจะแสดงออกได้ ทั้งนี้รวมไปถึงวิธีการท่ีจะใช้ใน
การจัดการกับพฤติกรรมเหล่านั้นด้วย 

 
2.3  แนวคิดและทฤษฎภีาวะผู้น า 
 

จากแนวคิดเกี่ยวกับการให้ข้อมูลป้อนกลับที่ได้กล่าวถึงข้ างต้นจะเห็นได้ว่าผู้ที่ท าหน้าที่ใน
การให้ข้อมูลป้อนกลับในช่วงการประเมินผลการปฏิบัติงาน คือ หัวหน้างาน  ซึ่งเป็นบุคคลที่เรียกได้
ว่าคือ ผู้น า ที่จะต้องมีภาวะผู้น าในการบริหารงานและบริหารบุคคล  หัวหน้างานหรือผู้ที่ให้ข้อมูล
ป้อนกลับ คือ แหล่งที่มาของข้อมูลป้อนกลั บซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อการยอมรับข้อมูล
ป้อนกลับของผู้รับ หรือพนักงาน   ทั้งนี้หัวหน้างานยังต้องท าหน้าที่ในการให้ข้อมูลป้อนกลับที่มี
ประสิทธิภาพด้วย  ข้อมูลป้อนกลับเหล่านั้นจึงจะตรงตามเป้าหมายที่ต้องการ สามารถช่วยพัฒนา
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พนักงานและผลการปฏิบัติงานของพนักงานได้   ในงานวิจัยฉบับนี้ได้เห็นความส าคัญของรูปแบบ
ของผู้ให้ข้อมูลป้อนกลับที่จะส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน  นั่นก็คือรูปแบบของภาวะ
ผู้น าที่อาจส่งผลต่อทัศนคติต่อการให้ข้อมูลป้อนกลับของหัวหน้างานและทัศนคติต่อการรับข้อมูล
ป้อนกลับของพนักงานได้  ดังนั้นจึงต้องท าความเข้าใจในแนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น า 

 
2.3.1  ความหมายและความส าคัญของภาวะผู้น า 

 2.3.1.1  ความหมายของภาวะผู้น า 
  เมื่อพูดถึงค าว่า “ผู้น า” (Leader) นั้น มักจะหมายถึง บุคคล ที่ได้รับการแต่งตั้งหรือ

ได้รับการยอมรับจากกลุ่มหรือองค์การ เป็นบุคคลที่มีบุคลิกภาพหรือมีลักษณะที่พิเศษ  ซึ่งเป็น
ลักษณะเฉพาะตัวที่ท าให้ได้รับการยอมรับและยกย่อง มีความสามารถที่จะบังคับบัญชาผู้อ่ืนได้ 
โดยอาศัยอ านาจหน้าที่จากต าแหน่งและอ านาจบารมีของตัวเอง สามารถสร้างอิทธิพลต่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความเชื่อถือ ยอมรับและให้ความร่วมมือได้  
  ส่วนค าว่า “ภาวะผู้น า ” (Leadership) นั้น จะ หมายถึง  ความสามารถและ
คุณลักษณะของบุคคลที่จะใช้อิทธิพล หรือใช้อ านาจหน้า ท่ีในการที่โน้มน้าว ชักจูง เปลี่ยนแปลง 
การกระท าของบุคคลและกลุ่มให้สามารถ รวมพลังช่วยกันท างานเพื่อให้วัตถุประสงค์ขององค์การ
ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  หรือเรียกว่าภาวะผู้น า คื อ สิ่งที่มีอิทธิพลระหว่างสัมพันธภาพของผู้น าและผู้
ตาม หัวหน้าหรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอย่างเป็นทางการนั้น บางครั้งไม่สามารถน า
กลุ่มได้ ดังนั้นหัวหน้าจึงไม่จ าเป็นต้องเป็นผู้น า และผู้น าก็ไม่จ าเป็นต้องเป็นหัวหน้าเช่นกัน  (สร้อย
ตระกูล (ติวยานนท์) อรรถมานะ , 2545: 254; ศิริวรรณ เสรีรัตน์ , สมชาย หิรัญกิตติ และ ธนวรรธ 
ต้ังสินทรัพย์ศิริ, 2550: 196; Daft, 2008: 4)  

 โดยที่ Hersey, Blanchard และ Johnson (2001: 191) ได้กล่าวว่าการที่ผู้น านั้น
จะแสดงภาวะผู้น าให้บรรลุสู่เป้าหมายได้นั้นจะต้องอยู่ ภายใต้สถานการณ์ความพร้อมของผู้ตามที่
ก าหนดให้ ถ้าสถานการณ์เปลี่ยนแปลงภาวะผู้น าในรูปแบบของกระบวนการใช้อิทธิพลก็ต้องแปร
เปลี่ยนไปด้วย  

 ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่า ภาวะผู้น า คือ ความสามารถของบุคคลผู้ซึ่งได้รับการ
แต่งตั้งให้เป็นหัวหน้างาน หรือผู้บังคับบัญชา หรือทั้ งนี้อาจไม่จ าเป็นต้องมีต าแหน่ง หัวหน้าจึงไม่
อาจ จ าเป็นต้องเป็นผู้น า และผู้น าก็ไม่จ าเป็นต้องเป็นหัวหน้าเช่นกัน   ซึ่งภาวะผู้น านั้น เป็น
ความสามารถของบุคคลที่มี อิทธิพลในการโน้มน้าว  จูงใจ ชักจูง และเปลี่ยนแปลง ให้สมาชิก
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ร่วมกันท างานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายท่ีได้ต้ังเอาไว้ ในด้านความสัมพันธ์ทางอ านาจน้ันเป็นบุคคลท่ี

ได้รับการยอมรับนับถือจากสมาชิกภายในกลุ่มหรือภายในองค์การ  

                      2.3.1.2  ความส าคัญของผู้น า  

 ปัจจุบันไม่ว่าสังคมไหน หรือองค์การใดได้ให้ความส าคัญกับผู้น ามานานแล้วและ

ย่ิงจะมากข้ึน เน่ืองจากเป็นเสมือนเข็มทิศน าทางให้องค์การไปสู่ความส าเร็จหรือล้มเหลวได้  และ

ยังเป็นศูนย์กลางของความส าคัญขององค์การและความส าเร็จขององค์การอย่างย่ังยืนอีกด้วย ซ่ึง

สุพานี  สฤษฎ์วานิช (2549: 296-297) ได้กล่าวว่าผู้น ามีความหมายและมีความส าคัญต่อองค์การ

เป็นอย่างย่ิงด้วยเหตุผลดังน้ี 

1)  เมื่อคนเรามารวมกันเป็นกลุ่ม  เราต้องการผู้น าเพื่อช่วยในการน า 

องค์การ และท าหน้าท่ีในการตัดสินใจตลอดจนจัดการกับปัญหาต่างๆ  เพ่ือไม่ให้เกิดความ

สับสนอลม่านวุ่นวาย  เพราะคนจะมีความแตกต่างกันท้ังบุคลิกภาพ อารมณ์ ทัศนคติ และความ

คิดเห็น ความชอบและเป้าหมายส่วนบุคคล  ผู้น าต้องท าหน้าท่ีในการน า (Lead) ส่ังการ (Direct) 

และตัดสินใจ (Decision) รวมท้ังเป็นมันสมองให้กับกลุ่มด้วย  

2)  ผู้น าท่ีมีวิสัยทัศน์จะท าให้องค์การมีวิสัยทัศน์ และประสบความส าเร็จ 

อย่างย่ิงใหญ่  ด้วยมีวิสัยทัศน์กว้างไกล  เช่น บิลเกต เจ้าของ Microsoft หรือ Jack Welch ซ่ึงเป็น 

CEO ของบริษัท GE ในช่วงปี ค.ศ.1981 ถึง ค.ศ.2000  ท่ีสามารถท าให้ GE มีผลก าไรเพิ่มมากข้ึน

อย่างต่อเน่ือง 

3)  ผู้น าท่ีมีความรู้ความสามารถและมีจริยธรรมและท าให้องค์การน้ันๆ 

เจริญก้าวหน้า  และคงอยู่ได้แต่ผู้น าท่ีขาดความรู้ความสามารถ ขาดวิสัยทัศน์ และจริยธรรมจะท า

ให้องค์การน้ันต้องล้มเหลวไปอย่างน่าเสียดาย  เช่น ผู้น าของบริษัทเงินทุนเอกธนกิจ หรือผู้น า

ธนาคารกรุงเทพพาณิชการ  เพราะขาดวิสัยทัศน์และความสามารถในก ารบริหาร รวมท่ังขาด

จริยธรรมในการบริหารด้วย เป็นต้น 

 

2.3.2  ทฤษฎีภาวะผู้น าตามเส้นทางสู่เป้าหมาย (Path-Goal Theory) 

 ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยให้ความสนใจกับรูปแบบภาวะผู้น าของผู้ให้ข้อมูลป้อนกลับ

หรือหัวหน้างาน ท่ีจะส่งผลต่อทัศนคติต่อการให้ข้อมูลป้อนกลับ  โดยจากการทบทวนทฤษฏีภาวะ

ผู้น าท่ีผ่านมาท้ัง ทฤษฎีความเป็นผู้น าเชิงคุณลักษณะ (Trait theories of Leadership) ทฤษฎี

ความเป็นผู้น าเชิงพฤติกรรมศาสตร์ (Behavioral theories of Leadership ) และทฤษฎีความเป็น

ผู้น าเชิงสถานการณ์ (Contingency theories of Leadership) ได้กล่าวถึงรูปแบบของภาวะผู้น าไว้
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หลากหลายตามแนวคิดของนักคิดแต่ละท่าน แต่ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้ ทฤษฎีภาวะ
ผู้น าตามเส้นทางสู่เป้าหมาย  (Path-Goal Theory)  เนื่องจาก ผู้วิจัย ได้พิจารณาแล้วว่ามีความ
สอดคล้องกับคุณลักษณะของหัวหน้างาน (Cell Head) ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย ) 
จ ากัด  มหาชน  ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ และเนื้อหามีความเหมาะสมกับเรื่อง
การให้และรับข้อมูลป้อนกลับ   โดยเนื้อหาของ ทฤษฎีภาวะผู้น าตามเส้น ทางสู่เป้าหมาย  (Path-
Goal Theory) มีดังต่อไปนี ้
 ทฤษฎีภาวะผู้น าตามเส้นทางสู่เป้าหมาย  (Path-Goal Theory) ได้มาจากผลงานของ 
Evan และ House  โดยอาศัยทฤษฎีความคาดหวังของแรงจูงใจ (Expectancy Theory) และเน้น
ผลของผู้น าที่มีต่อเป้าหมายและเส้นทางไปสู่เป้าหมายของผู้ใต้บังคับบัญชา  ผู้น ามีอิทธิพล ต่อ
ความสามารถไปสู่เป้าหมายของผู้ใต้บังคับบัญชา รางวัลที่สัมพันธ์กับการไปถึงเป้าหมายและ
ความสัมพันธ์ของเป้าหมาย ทฤษฎีภาวะผู้น าตามเส้นทางสู่เป้าหมาย ถือเป็นทฤษฎีผู้น า ที่เชื่อว่า 
ประสิทธิผลของผู้น าจะขึ้นอยู่กับความสามารถของการจูงใจและการสร้างความพึงพอใจให้แก่
พนักงาน  พนักงานจะได้รับการกระตุ้นให้ท างานโดยพนักงานจะเชื่อว่า ความพยายามจะน าไปสู่
ความส าเร็จในงานที่ได้รับมอบหมาย และความส าเร็จในงานจะน าไปสู่รางวัลที่พึงพอใจ  หรือสรุป
โดยง่ายว่า เป็นทฤษฎีที่พยายามอธิบายผลกระทบของพฤติกรรมผู้น าที่มีต่อแรงจูงใจ ความพึง
พอใจ ความพยายาม และการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ตามที่เกิดจากปัจจัย ด้าน
สถานการณ์ของผู้ใต้บังคับบัญชา และสภาพแวดล้อมการท างาน  ทฤษฎีนี้เสนอว่า ผู้น ามีหน้าที่
สร้างแรงจูงใจให้แก่พนักงาน  ด้วยการชี้ให้เห็นแนวทางและเป้าหมายการท างาน ลดสิ่งกีดขวาง
การท างาน และสร้างปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ที่จะช่วยให้ผู้ตามสามารถท างานได้ง่ายขึ้น ท าให้เกิดผล
ลัพธ์คือความพึงพอใจ และการเพิ่มผลผลิตของการปฏิบัติงาน โดยทั่วไปผู้น าจะพยายามก าหนด
เส้นทางส า หรับพนักงานไว้อย่างชัดเจน  โดยทฤษฎีภาวะผู้น าตามเส้นทางสู่เป้าหมาย มี
องค์ประกอบของทฤษฎี ดังต่อไปนี้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2545: 291; สุนทร  โคตรบรรเทา , 
2551: 48; รังสรรค์  ประเสริฐศรี, 2548: 234-235; Yukl, 2006: 212) 
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ภาพท่ี 2.4  ตัวอย่างของรูปแบบภาวะผู้น าท่ีเหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ 

แหล่งท่ีมา: Daft, 2008: 77  

 

  2.3.2.1  รูปแบบของความเป็นผู้น า  

 รูปแบบของภาวะผู้น าจะแตกต่างกันไปตามแต่ละสถานการณ์ รวมท้ังยังสามารถ

พยากรณ์ผลกระทบท่ีจะมีต่อผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย โดยท่ีทฤษฎีน้ีเสนอรูปแบบของภาวะผู้น า 4 

รูปแบบ ดังน้ี   

1)   ภาวะผู้น าแบบช้ีน า (Directive Leadership) ผู้น าแบบน้ีจะให้ผู้ตามรู้ 

ถึงความคาดหวัง ให้ทิศทางว่าควรจะท าอะไร ท าอย่างไร โดยให้รายละเอียดของงานท่ีจะ

มอบหมาย ก าหนดตารางการท างาน ก าหนดมาตรฐานท่ีเฉพาะของงานท่ีมีความแน่นอนชัดเจน

สถานการณ์ รูปแบบภาวะผู้น า ผลกระทบต่อผู้ตาม ผลลัพธ์ 

ผู้ตามขาดความ

เช่ือมั่นในตนเอง 

งานมีความ

คลุมเครือ 

งานขาดความ

ท้าทาย 

รางวัลไม่

ถูกต้อง 

 

แบบช้ีน า 

 

แบบ

สนับสนุน 

 

แบบมุ่ง

ความส าเร็จ 

 

แบบมี 

ส่วนร่วม 

เพ่ิมความเช่ือมั่น

ในการบรรลุผล

ลัพธ์การท างาน 

 

ชัดเจนในแนวทาง

ไปสู่รางวัล 

 

สร้างและด าเนินการ

โครงสร้างควบคู่กัน 

 

ชัดเจนในความ

ต้องการ

เปล่ียนแปลงรางวัล 

 

เพ่ิมความ

พยายาม 

พัฒนาความ

พึงพอใจและ

ผลการ

ปฏิบัติงาน 
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และร้องขอให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับมาตรฐาน อธิบายบทบาทของตนใน

ฐานะผู้น ากลุ่ม ไม่โลเลหรือคลุมเครือ และให้ทุกคนมีความเข้าใจตรงกันอย่างกระจ่างชัดเจนว่า

บทบาทของผู้น าคือประการใดบ้าง  ภาวะผู้น าแบบช้ีน าน้ีจะพยากรณ์ถึงผลกระทบเชิงบวกท่ีมีต่อ

ผู้ใต้บังคับบัญชาเม่ืองานมีลักษณะคลุมเครือ  ซ่ึงจะมีผลกระทบท่ีตรงกันข้ามกับงานท่ีมีความ

ชัดเจน  นอกจากน้ีทฤษฎีได้พยากรณ์ว่า  เม่ืองานมีลักษณะคลุมเครือ (Ambiguous) จะต้องมี

ความเป็นเผด็จการสูง (Highly authoritarian) และให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดกับผู้ใต้บังคับบัญชา 

2) ภาวะผู้น าแบบสนับสนุน (Supportive Leadership) ผู้น าแบบน้ีมี 

ความเป็นกันเอง เข้าหาง่าย และจะพยายามท าทุกส่ิงเพื่อท่ีจะให้การท างานมีความเพลิดเพลิน น่า

พอใจมากข้ึน ท าให้สภาพแวดล้อมการท างานน่าอยู่และน่าท างานมากข้ึนอยู่เสมอ  โดยมุ่งท่ีความ

ต้องการและความเป็นอยู่ท่ีดีของพนักงาน ปฏิบัติต่อลูกน้องในฐานะสมาชิกท่ีมีความเสมอภาคเท่า

เทียมกัน มีความเป็นเพ่ือนท่ีดีกับลูกน้อง และเปิดประตูต้อนรับให้ทุกคนเข้าถึงผู้น าได้ รวมท้ังแสดง

ความสนใจ ห่วงใยในความเป็นอยู่ท่ีดีของลูกน้อง  ภาวะผู้น าแบบสนับสนุนน้ีจะพยายามถึงการ

เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใต้บังคับบัญชาท่ีท างานท่ีมีลักษณะท าซ้ าหรืองานท่ีไม่พึงพอใจหรืองานท่ี

มีความตึงเครียด  พฤติกรรมท่ีให้การสนับสนุนของผู้น าจะช่วยชดเชยสภาพท่ีไม่เป็นน่าพึงพอใจ

เหล่าน้ีได้ ตัวอย่าง แรงงานจ านวนมากจะมองว่าก ารประกอช้ินส่วนแบบด้ังเดิม (Traditional 

Assembly-line) เป็นงานท่ีต้องมีการกระท าสูง ในบางคร้ังอาจเป็นท่ีไม่พึงพอใจและขาดแรงจูงใจ

ในการท างาน ซ่ึงผู้บังคับบัญชาท่ีให้การสนับสนุนจะสามารพช่วยท าให้งานเหล่าน้ีเป็นท่ีพึงพอใจ

มากข้ึนได้ 

3) ภาวะผู้น าแบบมุ่งความส าเร็จ (Achievement-Oriented 

Leadership)  ผู้น าแบบน้ีจะก าหนดเป้าหมายท่ีท้าทาย และวัตถุประสงค์การท างานท่ีชัดเจน 

คาดหวังผลการปฏิบัติงานในระดับสูงสุด เน้นความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน  นอกจากน้ันยังเน้น

การปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง (Continuous Improvement หรือ CI) และแสดงความ

เช่ือม่ันในตัวผู้ใต้บังคับบัญชาในการบรรลุเป้าหมายมาตรฐานการท างานในระดับสูง ภาวะผู้น า

แบบมุ่งความส าเร็จ จะพยากรณ์เพื่อกระตุ้นผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ความพยายามอย่างเต็มท่ีเพื่อให้

เกิดมาตรฐานการท างานท่ีสูงข้ึน  และเพื่อให้เกิดความเช่ือม่ันในความส ามารถของ

ผู้ใต้บังคับบัญชาในการบรรลุเป้าหมายท่ีท้าทาย  ส าหรับผู้ใต้บังคับบัญชาท่ีต้องท างานท่ีมี

ลักษณะคลุมเครือหรืองานท่ีไม่ใช่ลักษณะกระท าซ้ าๆ ผู้น าท่ีมุงความส าเร็จควรจะเพิ่มความ

คาดหวังในการใช้ความพยายาม  ซ่ึงจะน าไปสู่ผลการด าเนินงานท่ีต้องการ 
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4)   ภาวะผู้น าแบบมีส่วนร่วม (Participative Leadership) ผู้น าแบบน้ี 

สามารถท าให้ลูกน้องมีใจ และกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ผู้น าจะปรึกษาลูกน้อง 

รับฟังความคิดเห็น และขอให้ลูกน้องเสนอแนะรวมท้ังน ามาใช้ประกอบการตัดสินใจอย่างจริงใจ

และจริงจัง ด้วยการประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับพนักงานก่อนการตัดสินใจ  ภาวะผู้น าแบบ

มีส่วนร่วม จะพยากรณ์เพื่อส่งเสริมให้เกิดความพึงพอใจท่ีมีต่องานท่ีไม่ใช่ลักษณะท าซ้ าซ่ึงยอมให้

ผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีส่วนร่วมในงานน้ัน ตัวอย่าง โครงการวิจัยท่ีมีความท้าทาย การมีส่วนร่วมจะ

ท าให้พนักงานรู้สึกดีในการจัดการความความท้าทายของโครงการน้ันด้วยตัวของเขาเอง  ส่วนงาน

ท่ีมีลักษณะกระท าซ้ า  ผู้ใต้บังคับบัญชาท่ีชอบการยอมรับฟังความคิดเห็นและไม่ชอบการใช้

อ านาจเผด็จการจะมีความพึงพอใจกับผู้น าแบบมีส่วนร่วม 

2.3.2.2  ปัจจัยด้านสถานการณ์ 

 ภาวะผู้น าแต่ละแบบใช้การได้ดีในบางสถานการณ์ แต่ในบางสถานการณ์อาจใช้

การไม่ได้ดี  ผู้น าจึงสามารถปรับปรุงพฤติกรรมตนเองในระหว่างพฤติกรรม 4 แบบ ตามปัจจัยด้าน

สถานการณ์สองตัวท่ีส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้น ากับการท างานของพนักงาน

ความพึงพอใจ และผลลัพธ์สุดท้ายของพนักงาน ดังน้ี 

1) คุณลักษณะผู้ใต้บังคับบัญชา (Subordinate Characteristic)  ทฤษฎี 

ภาวะผู้น าตามเส้นทางสู่เป้าหมาย ช้ีให้เห็นว่า พฤติกรรมภาวะผู้น าจะเป็นท่ียอมรับของ

ผู้ใต้บังคับบัญชาต่อเมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาเห็นว่าพฤติกรรมเช่นน้ันเป็นแหล่งความพึงพอใจเฉพาะ

หน้า หรือเป็นเคร่ืองมือส าหรับความพึงพอใจในอนาคต  ดังน้ันคุณลักษณะของผู้ใต้บังคับบัญชา

จึงเป็นตัวก าหนดว่าผู้ใต้บังคับบัญชามองพฤติกรรมของผู้บริหารยอมรับได้และน่าพึงพอใจหรือไม่  

ซ่ึงแบ่งคุณลักษณะของผู้ใต้บังคับบัญชาออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 

(1)   ด้านความสามารถ (Ability) คุณลักษณะส่วนตัวท่ีส าคัญประการ 

หน่ึงของผู้ใต้บังคับบัญชา คือ ความคิดเห็นเก่ียวกับความสามารถของตนในการท างานตามภารกิจ 

ตัวอย่างเช่น ถ้าผู้ใต้บังคับบัญชารู้สึกว่าตนมีความสามารถ ผู้น าแบบช้ีน าไม่จ าเป็นและบางคร้ัง

รู้สึกร าคาญ 

(2)   ด้านขอบข่ายการควบคุม (Locus of Control)  ขอบข่ายการ 

ควบคุม หมายถึง ระดับท่ีแต่ละบุคคลมองสภาพแวดล้อมมีความสอดคล้องกับพฤติกรรมของตน

อย่างมีระบบ  ผู้ท่ีมีขอบข่ายการควบคุมภายใน (Internal Locus of Control)  จะเช่ือถือว่าผลลัพธ์

สุดท้ายของการท างานมาจากพฤติกรรมของตนเอง  ส่วนผู้ท่ีมีเครือข่าย การควบคุมมากจาก

ภายนอก (External Locus of Control)  บุคคลพวกน้ีจะเช่ือว่าผลลัพธ์สุดท้ายมาจากโชคลาภหรือ
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โอกาส  งานวิจัยช้ีให้เห็นว่า “ส่ิงควบคุมภายใน” (Internal) สอดคล้องกับภาวะผู้น าแบบมีส่วนร่วม 

ส่วน “ส่ิงควบคุมภายนอก” (External) สอดคล้องกับภาวะผู้น าแบบช้ีน า 

(3)   ด้านความต้องการและแรงจูงใจ (Needs and Motives) ความ 

ต้องการแรงจูงใจ และคุณลักษณะบุคลิกภาพท่ีโดดเด่นของผู้ใต้บังคับบัญชา อาจมีอิทธิพลต่อการ

ยอมรับความพึงพอใจและแบบภาวะผู้น าท่ีเลือกใช้ ตัวอย่างเช่น  ผู้ใต้บังคับบัญชาท่ีมีความ

ต้องการด้านศักด์ิศรีและด้านความรักสูงจะมีความพึงพอใจกับผู้น าแบบช้ีน า นอกจากน้ี

ผู้ใต้บังคับบัญชาท่ีต้องการมีอิสรภาพ ความรับผิดชอบ และสัจการแห่งตน (Self-Actualization) 

สูงจะได้รับแรงจูงใจจากผู้น าแบบมีส่วนร่วม ส่วนผู้ใต้บังคับบัญชาท่ีมีความใฝ่สัมฤทธ์ิสูงจะมีความ

พึงพอใจผู้น าท่ีมุ่งสัมฤทธ์ิผลมากกว่า 

2)   ปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อม (Environment Factor) ทฤษฎีภาวะผู้น าตาม 

เส้นทางสู่เป้าหมายกล่าวไว้ว่า พฤติกรรมภาวะผู้น าจะเป็นแรงจูงใจถึงข้ันท่ีจะท าให้ความพึงพอใจ

ในความต้องการของผู้ใต้บังคับบัญชาข้ึนอยู่กับการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิผล และพฤติกรรมภาวะ

ผู้น าจะเสริมสร้างสภาพแวดล้อมของผู้ใต้บังคับบัญชา  โดยการฝึกอบรม การแนะแนว การ

สนับสนุน และรางวัล ซ่ึงเป็นส่ิงจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิผล ปัจจัยสภาพแวดล้อม แบ่ง

ออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 

(1)   ภารกิจของผู้ใต้บังคับบัญชา แรง (Forces) ส าคัญท่ีควบคุมผล 

ของพฤติกรรมผู้น าท่ีมีต่อผลผลิตสุดท้ายของผู้ใต้บังคับบัญชา คือ ภารกิจของผู้ใต้บังคับบัญชา 

(Subordinate Task)  นักวิจัยแบ่งภารกิจออกเป็น ภารกิจท่ีมีโครงสร้างสูง (Highly Structured 

Task) กับภารกิจท่ีไม่มีโครงสร้างสูง (Highly Unstructured Task) งานวิจัยให้หลักฐานว่า ภาวะ

ผู้น าแบบเก้ือหนุนและภาวะผู้น าแบบมีส่วนร่วมมีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มความพึงพอใจของ

ผู้ใต้บังคับบัญชาต่อภารกิจท่ีมีโครงสร้างสูง  เพราะภารกิจเหล่าน้ีเป็นงานประจ าและไม่จ าเป็นต้อง

มีการช้ีน าต่อไปอีก  ผู้ใต้บังคับบัญชาอาจมีความพึงพอใจกับภาวะผู้น าแบบช้ีน าในภารกิจท่ีไม่มี

โครงสร้าง  เพราะภาวะผู้น าแบบช้ีน าอาจช่วยท าให้เกิดความกระจ่างในงานท่ีไม่ชัดเจนส าหรับ

ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ 

(2)   กลุ่มท างาน (Work Group) คุณลักษณะของกลุ่มท างานอาจมี 

อิทธิพลต่อการยอมรับแบบภาวะผู้น าโดยเฉพาะ ตัวอย่างเช่น  เมื่อเป้าหมายและเส้นทางไปสู่

เป้าหมายท่ีพึงประสงค์มองเห็นชัดเน่ืองจากบรรทัดฐานของกลุ่มชัดเจนแล้ว ความพยายามในการ

ช้ีแจงเส้นทางและเป้าหมายของผู้น าคงเป็นเร่ืองซ้ าซาก และผู้ใต้บังคับบัญชาอาจคิดว่าเป็นการยัด

เยียดการควบคุมอย่างใกล้ชิดท่ีไม่จ าเป็น 
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(3)   ระบบอ านาจหน้าท่ีเป็นทางการ (Formal Authority System) 

เก่ียวข้องกับระดับการเน้นกฎ ระเบียบและนโยบาย วิธีการควบคุมการปฏิบัติงาน สถานการณ์ของ

ความเครียดสูง และสถานการณ์ของความไม่แน่นอน  ตัวอย่างเช่น  ภารกิจท่ีแสดงให้เห็นเน้ืองาน

ท่ีมีกลไก มาตรฐาน และวิธีการเฉพาะ ถ้าใช้ภาวะผู้น าแบบช้ีน าอาจท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิด

ความไม่พึงพอใจ  งานวิจัยเสนอแนะว่า ภาวะผู้น าแบบช้ีน าและแบบเก้ือหนุนจะเพิ่มความพึง

พอใจของผู้ใต้บังคับบัญชาในสถานการณ์ท่ีมีความเครียด  ในสภาพแวดล้อมของความไม่แน่นอน 

ผู้น าอาจใช้แบบ ภาวะผู้น าแบบมีส่วนร่วมในระยะเร่ิมแรก เพื่อรับฟังแนวคิดไปสู่การตัดสินใจ  แต่

อาจใช้ภาวะผู้น าแบบช้ีน าในระยะต่อไป เมื่อได้ตัดสินใจลงไปแล้ว 

ท้ังน้ีทฤษฎีเส้นทางสู่เป้าหมายน้ี ยังได้เช่ือมโยงไปถึงวิธีการท่ีผู้น ามีอิทธิพลต่อผล

การปฏิบัติงานของพนักงาน  โดยได้ให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ท่ีสัมพันธ์กับการจูงใจและความพึงพอใจ

เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ดังน้ี (รังสรรค์  ประเสริฐศรี, 2548: 234-235) 

1)  ให้ความส าคัญหรือกระตุ้นความต้องการของสมาชิกในกลุ่มภายใต้

การควบคุมของผู้น า 

2)  เพิ่มการท าให้สมาชิกของทีมบรรลุเป้าหมายงาน ผู้น าอาจท าให้

พนักงานมีผลการปฏิบัติงานท่ีสูงข้ึน รวมท้ังการให้ความส าคัญกับพนักงาน 

3)  ก าหนดเส้นทางให้ง่ายข้ึนด้วยการสอนงานและการจัดทิศทาง เช่น 

ผู้บริหารอาจช่วยให้สมาชิกของทีมเลือกโครงการท่ีมีความส าคัญระดับสูงข้ึน 

4)  ช่วยสมาชิกของกลุ่มหรือทีมให้เกิดความคาดหวังอย่างชัดเจนใน

วิธีการใช้ความพยายาม  ซ่ึงจะน าไปสู่ผลการปฏิบัติงานท่ีดีข้ึน  และให้ค าแนะน าว่าผลการ

ปฏิบัติงานอย่างไรจะน าไปสู่การได้รับรางวัล 

5)  ลดอุปสรรคท่ีท าให้เกิดความสับสนในการน าไปสู่เป้าหมาย ตัวอย่าง 

ผู้น าอาจจ้างพนักงานงานช่ัวคราวเพื่อช่วยสมาชิกของกลุ่มให้สามารถท างานด้านเอกสารและ

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้รวดเร็วย่ิงข้ึน 

6)  เพิ่มโอกาสส าหรับความพอใจส่วนบุคคลโดยให้สมาชิกของกลุ่ม

ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

7)  ให้ค าแนะน าแก่พนักงานเพื่อให้เขามีความพร้อมในการปฏิบัติงาน 

8)  เพื่อให้เกิดผลการปฏิบัติงานสูงและเป็นท่ีพึงพอใจ  ผู้น าต้องจัด

โครงสร้างและต้องจัดหารางวัลให้เพียงพอต่อผลการปฏิบัติงาน  โดยผู้น าต้องท าด้วยความต้ังใจท่ี

จะน าสมาชิกของกลุ่มไปสู่เป้าหมายท่ีชัดเจน เพื่อให้บรรลุผลส าเร็จ 
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ภาพท่ี 2.5  ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในทฤษฎีภาวะผู้น าตามเส้นทางสู่เป้าหมาย  

      (Path-Goal Theory)  

แหล่งท่ีมา: ดัดแปลงมาจาก สุนทร โคตรบรรเทา, 2551: 51 และ Yukl, 2006: 213  

 

 

ในงานวิจัยฉบับน้ี ทฤษฎีภาวะผู้น าตามเส้นทางสู่เป้าหมาย (Path-Goal Theory) 

น ามาใช้ในการศึกษาถึงปัจจัยในส่วนของรูปแบบของผู้ให้ข้อมูลป้อนกลับ ว่าส่งผลต่อทัศนคติต่อ

การให้ข้อมูลป้อนกลับของหัวหน้างานหรือไม่   ซ่ึงงานเขียนบทความของ Moss และ Sanchenz 

(2004: 32-44) ต้องการแสดงให้เห็นว่าหัวหน้างานและพนักงานมักจะไม่ชอบการให้และรับข้อมูล

ป้อนกลับ หัวหน้างานจะรู้สึกไม่สบายใจหากต้องให้ข้อมูลป้อนกลับทางลบแก่พนักงาน ส่ว น

พนักงานก็มักจะต่อต้านการให้ข้อมูลป้อนกลับของหัวหน้างาน จึงท าให้เกิดช่องว่างของการให้

ตัวแปรสาเหตุ 

รูปแบบภาวะผู้น า 

 แบบช้ีน า 

 แบบสนับสนุน 

 แบบมุ่งความส าเร็จ 

 แบบมีส่วนร่วม 

ตัวแปรสอดแทรก 

ความคาดหวังและคุณค่า 

ของผู้ใต้บังคับบัญชา 

 

ตัวแปรผลลัพธ์สุดท้าย 

 ความพึงพอใจ 

 ความพยายาม 

 แรงจูงใจ 

 ผลการปฏิบัติงาน 

ตัวแปรสถานการณ์ 

คุณลักษณะของผู้ใต้บังคับบัญชา 

 ด้านความสามารถ 

 ด้านขอบข่ายการควบคุม 

 ด้านความต้องการและแรงจูงใจ 

ปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อม 

 ภารกิจของผู้ใต้บังคับบัญชา 

 กลุ่มท างาน 

 ระบบอ านาจหน้าท่ีเป็นทางการ 
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ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback Gap)  และประเภทหรือรูปแบบของผู้จัดการสามารถท าให้เกิด

ช่องว่างของการให้ข้อมูลป้อนกลับได้ด้วย  ซ่ึง Moss และ Sanchenz ได้น าเสนอรูปแบบของ

ผู้จัดการไว้ 3 รูปแบบ  ได้แก่  

1)  ผู้จัดการท่ีไม่อดทน (Zero-Tolerant Manager)  ผู้จัดการหรือหัวหน้า 

งานท่ีไม่อดทนน้ี จะมีปฏิกิริยาไปในทางลบกับผลการปฏิบัติงานท่ีไม่ดีหรือพนักงานท่ีร้องขอข้อมูล

ป้อนกลับในเชิงสร้างสรรค์  ผู้จัดการแบบน้ีจะท าให้พนักงานหลีกเล่ียงการแสวงหาข้อมูลป้อนกลับ 

(Feedback-Seeking) พนักงานท่ีได้รับค าต าหนิเก่ียวกับผลการปฏิบัติงานแบบท าลายน้ัน จะท า

ให้พนักงานมีปฏิกิริยาทางอารมณ์ในทางลบ เช่น โกรธ เครียด และจะหลีกเล่ียงการแสวงหาข้อมูล

ป้อนกลับในอนาคต ท้ังยังท าให้ผลการปฏิบัติงานไม่พัฒนาอีกด้วย 

2)  ผู้จัดการท่ีจุกจิก (Micromanager) จะเป็นผู้จัดการท่ีไม่มีความ 

ไว้วางใจว่าพนักงานในการบังคับบัญชาของตนเองจะมีความสามารถในการท างานจึงท าให้

หัวหน้างานไม่กระจายอ านาจ และจะคอยให้ค าแนะน ากับพนักงานและเข้าไปจัดการกับพนักงาน

ท่ีท าไม่ตรงตามความคาดหมายอย่างทันที  หัวหน้างานประเภทน้ีจะคอยจับผิดความผิดพลาดของ

พนักงาน  นอกจากน้ียังจะบอกพนักงานถึงสิ่งท่ีต้องท า  วิธีการท าและสิ่งท่ีท าผิดพลาด  

เน่ืองจากว่าหัวหน้างานประเภทน้ีไม่ไว้วางใจ ว่าพนักงานจะท างานได้ดีเท่าตนเองจึงไม่มีการ

พัฒนาพนักงาน ท้ังยังไม่ให้ข้อมูลป้อนกลับท่ีสร้างสรรค์กับพนักงานด้วย 

3)  ผู้จัดการท่ีหลีกเล่ียงความขัดแย้ง (Conflict Avoider) ผู้จัดการประเภท 

น้ีจะรู้สึกไม่สบายใจเมื่อต้องให้ข้อมูลป้อนกลับในทางลบแก่พนักงาน  จึงมักจะพยา ยามท่ีจะ

หลีกเล่ียงการให้ข้อมูลป้อนกลับ รวมไปถึงการให้ข้อมูลป้อนกลับล่าช้า และท่ีโชคร้ายไปกว่าน้ันคือ 

การบิดเบือนข้อมูลป้อนกลับ พูดไม่ตรงกับความเป็นจริงหรือไม่เก่ียวข้อง ถ้าหากพนักงานท างาน

ผิดพลาดหัวหน้างานก็จะให้อภัย เพราะเห็นว่ามาจากปัจจัยภายนอกหรือสถานการณ์ท่ีพนักงาน

สามารถควบคุมได้เล็กน้อย 

 แนวทางแก้ไขส าหรับหัวหน้างาน คือ เปิดใจรับสาเหตุของผลการปฏิบัติงานท่ีไม่ดี  

ให้เวลาในการสืบสวนถึงสาเหตุของการท างานท่ีไม่ดี ก่อนตัดสินใจและให้ข้อมูลป้อนกลับแก่

พนักงาน   หัวหน้างานควรเป็นผู้ฟังท่ีดีและเปิดโอกาสให้พนักงานได้ช้ีแจงและพูดบ้าง  สุดท้ายคือ 

หัวหน้างานควรการให้ข้อมูลป้อนกลับท่ีมีประสิทธิภาพและไม่คุกคามพนักงาน  การให้ข้อมูล

ป้อนกลับท่ีเก่ียวข้องกับงาน (Task) และสร้างแรงจูงใจ (Motivation) ให้กับพนักงานน้ันจะมี

ประสิทธิภาพมากกว่าการให้ข้อมูลป้อนกลับท่ีเน้นไปยังตัวตน (Self) ของพนักงาน ท้ังน้ีหัวหน้า

งานต้องอธิบายให้พนักงานทราบว่าพฤติกรรมท่ีมีปัญหาน้ันส่งผลกระทบอย่างไรต่อองค์การ 
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 ในส่วนของรูปแบบภาวะ ผู้น ากับการให้ข้อมูลป้อนกลับนี้   Shea และ Howell 
(1999: 375-396)  ได้ศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างรูปแบบภาวะผู้น ากับการให้ ข้อมูลป้อนกลับ ท่ี
ส่งผลต่อคุณภาพผลการปฏิบัติงาน  โดยเป็นการเปรียบเทียบระหว่างรูปแบบภาวะผู้น าแบบจับใจ 
(Charismatic Leadership) และรูปแบบภาวะผู้น าแบบไม่จับใจ (Noncharismatic Leadership) 
ผลการศึกษาพบว่า พนักงานที่ท างานกับผู้น าที่มี ภาวะผู้น าแบบจับใจ จะมีคุณภาพผลการ
ปฏิบัติงานที่ไม่แตกต่างกันไม่ว่าจะได้รับข้อมูลป้อนกลับหรือไม่  ส่วนพนักงานที่ท างานกับผู้น าที่มี
ภาวะผู้น าแบบไม่จับใจ แต่ว่าได้รับข้อมูลป้อนกลับจากผู้น าด้วย ส่งผลให้มีผลการปฏิบัติงานดี
เทียบเท่ากับพนักงานทีท่ างานกับผู้น าที่มีภาวะผู้น าแบบจับใจ   ส่วนคนที่ไม่ได้รับข้อมูลป้อนกลับก็
จะมีคุณภาพผลการปฏิบัติงานที่ลดต่ าลง 
  
2.4  แนวคิดเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน 

 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การสิ่งส าคัญที่องค์การต้องการจากพนักงานนั่นคือ ผล 

การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ตรงตามเป้าหมายของหน่วยงานและองค์การ   เพราะว่าผลการ
ปฏิบัติของพนักงานก็คือ  ผลการปฏิบัติงานขององค์การ ซึ่งจะน ามาสู่ซึ่งความส าเร็จขององค์การ
ด้วย  ดังนั้นแล้วทุกองค์การจึงพยายามหาวิธีการบริหารผลการปฏิบัติงานของพนักงานและ
องค์การ รวมไปถึงแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผลด้วย 
 

2.4.1  ความหมายของผลการปฏิบัติงาน 
Motowidlo, Borman และ Schmit (1997 อ้างถึงใน ปานจักษ์ เหล่ารัตนวรพงษ์ , 2548: 

46)  ให้ความหมายผลการปฏิบัติงานว่า  เป็นพฤติกรรมและการประเมินองค์ประกอบของ
พฤติกรรม  ซึ่งพฤติกรรมของบุคคลหรือประสิทธิผลขององค์การสามารถได้รับการประเมินได้ใน
ทางบวกหรือทางลบ ผลของการประเมินจะบ่งชี้ถึงสภาพหรือเงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของบุคคลหรือสิ่งต่างๆ  ด้วย   ผลการปฏิบัติงานเป็น สิ่งที่ช่วยสนับสนุนหรือเป็นอุปสรรคในการ
บรรลุถึงเป้าหมายขององค์การด้วย  ส่วน  Armstrong (2006: 7)  ได้กล่าวว่าผลการปฏิบัติงาน 
(Performance) นั้นเป็นการรวมกันของสองสิ่ง คือ  ปัจจัยน าเข้าของบุคคล (Input) น่ันคือ
พฤติกรรม (Behavior) และปัจจัยน าออก (Output) น่ันคือ ผลลัพธ์ (Results)  ถ้าหากพิจา รณา
เพียงปัจจัยน าออกเพียงอย่างเดียวจะหมายถึงแต่สิ่งที่สามารถบรรลุความส าเร็จได้ตามเป้าหมายที่
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วางไว้  แต่ทั้งนี้การที่จะก่อให้เกิดผลลัพธ์ได้นั้นจะต้องพิจารณาถึงพฤติกรรมด้วย นั่นคือ ความรู้ 
ความสามารถ และทักษะที่ใช้ในการท างาน 

ดังนั้นแล้วผลการปฏิบัติงานจึงหมายถึง ผลลัพธ์และพฤติกรรม ของบุคคลหรือประสิทธิผล
ขององค์การ ท่ีสามารถได้รับการประเมินได้ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายของหน่วยงานและองค์การ
หรือไม่  ซึ่งผลงานของบุคคลรวมกันคือผลลัพธ์ขององค์การ 

 
 2.4.2  การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) 

ผลการปฏิบัติงานไม่ใช่เรื่องของพนักงานเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ผลการปฏิบัติงาน
โดยรวมของพนักงานทุกคนก็คือ ผลการปฏิบัติงานขององค์การ เพราะพนักงาน เป็นตัวขับเคลื่อน ท่ี
ส าคัญขององค์การ การบริหารผลการปฏิบัติงานจึงเข้ามามีส่วนส าคัญในการ บูรณาการ ผลการ
ปฏิบัติงานขององค์การและผลการปฏิบัติงานของพนักงาน   (Williams, 2002: 10)  ดังที่  Castello 
(1994 อ้างถึงใน Williams, 2002: 15) ได้กล่าวว่า การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance 
Management) ช่วยในการสนับสนุนเป้าหมายทางธุรกิจทั้งหมดขององค์การ ด้วยการเชื่อมโยงผล
การปฏิบัติงานของพนักงานหรือผู้จัดการแต่ละคนให้เข้ากับพันธกิจในการท างานของแต่ละ
หน่วยงาน 

ส่วน Bacal (2004: viii-ix) ได้กล่าวไว้ว่า การบริหารผลการปฏิบัติงาน น้ันเป็นกระบวนการ
ติดต่อสื่อสารอย่างต่อเนื่อง  (Contiguous Communication) ในแบบของหุ้นส่ วน (Partnership) 
ระหว่างพนักงานและหัวหน้าโดยตรง  ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสร้างความคาดหวังและความ เข้าใจที่
ชัดเจนในเรื่อง ภารกิจที่ส าคัญในงานของพนักงาน   งานของพนักงานมีส่วนสนับสนุนให้องค์การ
บรรลุเป้าหมายได้อย่างไร   หนทางหรือแนวทาง ที่เป็นรูปธรรมในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน   วิเคราะห์ว่าอะไรคืออุปสรรคของการสร้างผลงาน และวิธีการลด
หรือก าจัดอุปสรรคนั้น    และแสวงหาวิธีการที่ท าให้หัวหน้างานและลูกน้องสามารถท างานร่วมกัน   
ส่วน London (2003: 154) กล่าวว่า การบริห ารผลการปฏิบัติงาน คือ กระบวนการติดตามผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานด้วยการให้ข้อมูลป้อนกลับเป็นประจ า และให้ค าแนะน าแนวทางการ
ปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน 
 ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานประกอบด้วยหลายองค์ประกอบ ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญ หลาย
ท่าน ได้ให้ตัวแบบและองค์ประกอบของระบบกา รบริหารผลการปฏิบัติงานเอาไว้ ซึ่งหนึ่งใน
องค์ประกอบของระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน คือ การให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback)  ซึ่ง
แสดงให้เห็นดังภาพที่ 2.6, 2.7 และ 2.8 ดังนี้ 
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ภาพท่ี 2.6  องค์ประกอบระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน  
แหล่งท่ีมา: Guinn, 1987 อ้างถึงใน  Williams, 2002: 14 
 
 
 

 
 
ภาพท่ี 2.7  องค์ประกอบระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน  
แหล่งท่ีมา: Heisler and other, 1988 อ้างถึงใน  Williams, 2002: 14 
 
 

 

การวางแผน        
(Planning)

• ตั้งเปา้หมายผลการ
ปฏิบัติงาน

• ระบุพฤติกรรมการท างาน

• ระบุผลการปฏิบัติงาน
พื้นฐาน

• ให้ทิศทางและกระตุ้นการ
ท างาน

การจัดการ       
(Managing)

• ควบคมุพฤตกิรรมและ
เป้าหมาย

• เสริมแรงพฤติกรรมที่
ต้องการ

• ทบทวนพฤติกรรมการ
ท างานท่ีไม่เหมาะสม

• ให้การควบคมุ

การประเมิน    
(Appreising)

• การแจง้ผลการปฏิบัติงาน

• การเขยีนบันทึก

• มุ่งเน้นการพัฒนาพนักงาน
ในอนาคต

• วางแผนอนาคตและ
ตั้งเปา้หมายการท างานใหม่

แนวทาง                 
(Direct)

ผลการปฏิบัติงาน     
ที่ส าคัญ   

ตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงาน

พฤติกรรมที่ต้องการ

การกระตุ้น           
(Energize)

ตั้งเป้าหมาย

สร้างพฤติกรรมที่
คาดหวัง

การควบคุม           
(Control)

การติดตามดแูล

การให้ข้อมูลป้อนกลบั

การทบทวนทศิทาง

การพัฒนา

การให้รางวัล         
(Reward)

การประเมิน

การเสริมแรง
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ภาพท่ี 2.8  วัฏจักรการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
แหล่งท่ีมา: McAfee and Campagne, 1993 อ้างถึงใน  Williams, 2002: 16 

 
ส่วน Rummler และ Brache (1995: 65-72) กล่าวถึงการบริหารผลการปฏิบัติงาน โดยได้

อธิบายถึงระบบผลการปฏิบัติงานของมนุษย์ (Human Performance System) ที่ประกอบไปด้วย 
ผลงาน (Output) ที่ต้องการจากบุคคลซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายของหน่วยงานและองค์การ ปัจจัย
น าเข้า (Input) ที่ช่วยให้บุคคลได้แสดงผลกา รปฏิบัติงาน เช่น ทรัพยากรต่างๆ งาน ความต้องการ
ของลูกค้า และกระบวนการท างาน  ผลลัพธ์ที่บุคคลได้รับ (Consequences) มีทั้งด้านบวกและลบ
ตามมุมมองของแต่ละบุคคล เช่น โบนัส การยอมรับ งานที่ท้าทาย การต าหนิ  ข้อมูลป้อนกลับ 
(Feedback) เป็นข้อมูลที่บอกบุคคลว่าสามารถท าอะไรได้ดีและต้องปรับปรุงอะไร ข้อมูลป้อนกลับ
มาจากรายงานท างานงาน สถิติ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน บุคคล (Performer) คือ บุคคล
ที่ท างานต้องประกอบไปด้วย ความรู้ ความสามารถ และทักษะในการท างาน แสดงให้เห็นดังภาพ
ท่ี 2.9 

 

2.การจัดการผลการปฏิบัติงาน 
(Managing Performance) 

 
กิจกรรม 

สังเกตและเก็บรวบรวมข้อมูลการท างานและการ
บรรลุเป้าหมาย ให้ข้อมูลป้อนกลับ สอนงานและ
เป็นที่ปรึกษาด้านผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 

เวลา 
ระหว่างช่วงระยะเวลา
ผลการปฏิบัติงาน 

1.การวางแผนผลการปฏิบัติงาน 
(Planning Performance) 

 กิจกรรม 

ตั้งเป้าหมายผลการปฏิบัติงาน 
พัฒนาเป้าหมาย และแผน
ปฏิบัติงานร่วมกับพนักงาน 

เวลา 
เริ่มต้นช่วงระยะเวลา
ผลการปฏิบัติงานใหม ่

3.การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
(Appraising Performance) 

 กิจกรรม 

ประเมินการบรรลุเป้าหมายและ
ทักษะของพนักงาน อภิปรายการ
ประเมินผลงานกับพนักงาน 

เวลา 
ช่วงท้ายผลการปฏิบัติงาน 

เป้าหมายและมาตรฐาน
ขององค์การ 
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ภาพท่ี 2.9  ระบบผลการปฏิบัติงานของมนุษย์ 
แหล่งท่ีมา: Rummler and Brache, 1995: 65 

 
 ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) ในระบบผลการปฏิบัติงานของมนุษย์ คือ การบอกให้บุคคล
รู้ว่าควรที่ต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการท างานในเรื่องใดและพฤติกรรมการท างานใดที่คงยังต้อง
ท าต่อไป การท่ีไม่มีการให้ข้อมูลป้อนกลับจะท าให้พนักงานที่ท างานได้ดีไม่ท างานต่อไป ส่วน
พนักงานคนใดที่ท างานได้ไม่ดีก็จะยังคงมีพฤติกรรมการท างานแบบเดิม  Rummler และ Brache 
เสนอแนะปัจจัยของการให้ข้อมูลป้อนกลับที่มีประสิทธิภาพ คือ ตรงประเด็น  (Relevance) ถูกต้อง 
(Accurate) ทันเวลา (Timely) เฉพาะเจาะจง (Specific) และเข้าใจง่าย (Easy to Understand) 
จึงจะท าให้บุคคลแสดงออกซึ่งผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพด้วย 

2.4.2.1  การสื่อสารผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  
Bacal (2004: 110-112)  ได้ให้ความส าคัญกับการสื่อสารผลการปฏิบัติงานอย่าง

ต่อเนื่อง โดยกล่าวว่า การสื่อสารผลการปฏิบัติงาน อย่างต่อเนื่องนี้ คือ กระบวนการที่ผู้จัดการกับ
พนักงานร่วมกันแบ่งปันข้อ มูลเกี่ยวกับความคืบหน้าของงาน  ปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญ  
ทางออกที่เป็นไปได้  รวมถึง สิ่งที่ผู้จัดการสามารถช่วยเหลือพนักงานได้ ซึ่งก็คือ การสนทนาท่ี
เชื่อมโยงการวางแผนกับการประเมิน ผลการปฏิบัติงาน เข้าหากัน   จุดมุ่งหมายของการสื่อสาร
เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน คือ เพื่อให้กระบวนงานยืดหยุ่น  สามารถตอบสนองต่อสิ่งต่างๆ ได้ง่าย 
และไม่หยุดนิ่ง การสื่อสารอาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับหน้าที่ในงาน  วัตถุประสงค์ และ
ล าดับความส าคัญของงานต่างๆ  
 การสื่อสารจะช่วยให้เรารับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้ แต่ถึงแม้จะไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง  เราก็ต้องสื่อสารกันอยู่ดีเพราะเราต้องใช้ข้อมูล  (Information)  ผู้จัดการต้องใช้ข้อมูล
เพื่อให้งานของผู้ใต้บังคับบัญชาประสานเข้าด้วยกัน  ต้องรู้ว่าตอนนี้กระบวนการโครงการต่างๆ 
เป็นอย่างไร ไปถึงไหนแล้ว เพื่อที่จะไปรายงานกับนายใหญ่ได้ถ้าจ าเป็น  ต้องรู้ ว่าอะไรล่าช้าหรือ

INPUT OUTPUT CONSEQUENCES 

PERFORMER 

FEEDBACK 
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เร็วไป  ต้องมองปัญหาส าคัญออกต้ังแต่เนิ่นๆ เพื่อที่จะได้แก้ไขปัญหาเหล่านั้นก่อนที่มันจะยุ่งยาก
มากขึ้นไปอีก  นอกจากน้ีอาจจะต้องมีข้อมูล ส าหรับใช้ทบทวนผลการปฏิบัติงานตอนปลายปี และ
สุดท้ายถ้าต้องการช่วยลูกน้องท างาน ผู้จัดการก็ต้องมีข้อมูลที่จะบอกว่าช่วยอย่างไรถึงจะดีที่สุด 
 ส่วนพนักงานที่ต้องการข้อมูลเหมือนกัน  พวกเขาต้องรู้ว่าล าดับความส าคัญของ
งานของตนเปลี่ยนไปอย่างไร ข้อมูลที่ผู้จัดการได้รับ (เช่น ค าร้องเรียนจากลูกค้า ข้อมูลเกี่ยวกับข้อ
มบกพร่อง ความเสียหายของสินค้า )  มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลการปฏิบั ติงานของพวกเขาหรือไม่  
นอกจากน้ีพนักงานทุกคนก็ต้องการข้อมูลป้อนกลับและการช่วยเหลือมากกว่าพนักงานคนอ่ืนๆ  
แต่ที่พนักงานจ าเป็นต้องรู้เหมือนๆ กันก็คือ ขณะนั้นพวกเขาท างานได้ดีหรือไม่อย่างไรบ้าง  เพื่อให้
พวกเขามีแรงจูงใจในการท างานและปรับปรุงการท างานอยู่เสมอ  ฉ ะนั้น จุดมุ่งหมายของการ
สื่อสารเกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องก็คือ  เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนจะมีข้อมูลที่จ าเป็นต่อการ
ปรับปรุงพัฒนาอยู่ตลอดเวลา 

2.4.2.2  วิธีการสื่อสารผลการปฏิบัติงาน  
Bacal (2004: 114-123)  ได้เสนอแนะแนวทางในการสื่อสารผลการปฏิบัติงาน 

ระหว่างหัวหน้างานและพนักงาน  โดยกล่าวว่าหัวหน้างานกับพนักงานจะต้องเลือกวิธีการสื่ อสารที่
ไม่ท าให้เสียเวลาเกินควร และไม่เพิ่มงานให้เกินความจ าเป็น  แต่จะต้องให้ได้ข้อมูลที่หัวหน้างาน
ต้องการ และก่อให้เกิดความเข้าใจที่จะท าให้งานด าเนินไปได้ด้วยดีด้วย โดยแบ่งวิธีก ารสื่อสาร
ออกเป็น 2 วิธีดังต่อไปนี้ 

1)  วิธีการสื่อสารอย่างเป็นทางการหรือมาตรฐาน มี 3 วิธี คือ  
(1)  การส่งรายงานประจ า ประโยชน์ของการส่งรายงานสถานภาพ คือ 

ช่วยไม่ให้ต้องมีการประชุมกันโดยตรง  ดังนั้นจึงเหมาะที่จะใช้เมื่อพนักงานกับผู้จัดการอยู่คนละที่  
ส่วนข้อเสียคือ อาจไม่มีใครอ่านและเสียเวลาเปล่า และพนักงานส่วนใหญ่ไม่ชอบท าด้วย การเขียน
นั้นเป็นการสื่อสารทางเดียวกับผู้จัดการ ดังนั้นควรใช้วิธีการนี้ร่วมกับวิธีการอ่ืนๆ ด้วย  คือ มีการ
ประชุมร่วมด้วย 

(2)  การประชุมตามวาระระหว่างผู้จัดการกับพนักงานการประชุมกัน  
จะก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น การอธิปรายและการแก้ไขปัญหา ท้ังนี้ยังช่วยสร้างความ
ผูกพันระหว่างพนักงานกับผู้จัดการเพื่อเป็นแรงจูงใจในการท างานอีกด้วย  แต่มีข้อเสีย คือ 
เสียเวลาถ้าไม่มีการเตรียมพร้อมมาอย่างดี  และผู้จัดการต้องมีทักษะในการสื่อสารพอสมควร 
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 (3)  การประชุมตามวาระระหว่างทีมงานกับผู้จัดการเปน็กระบวนการ 
ประชุมกลุ่มโดยสมาชิกทุกคนในกลุ่มจะประชุมกันเป็นประจ า  เพื่อให้ทุกคนทราบถึงสภาพการณ์
ของการท างานในปัจจุบัน แต่ทั้งนี้มีข้อเสีย คือ เสียเวลาและยุ่งยาก และพนักงา นส่วนใหญ่ไม่ชอบ
การประชุม ในการประชุมนั้นให้แต่ละคนรายงานความคืบหน้าและอุปสรรคในการท างานของแต่
ละคน และช่วยกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา 

2)  วิธีการสื่อสารอย่างไม่เป็นทางการ 
 การสื่อสารทุกอย่างระหว่างผู้จัดการและพนักงานไม่จ าเป็นต้องท าเป็น

ทางการทั้งในลักษณะของรายงานและการประชุม เพราะการ ประชุมอย่างไม่ เป็นทางการ การ
พูดคุยระหว่างพัก หรือการเดินไปดูงานของลูกน้อง ก็มีประโยชน์เช่นกัน ข้อดีของวิธีนี้คือ ทันเวลา  
เมื่อเกิดปัญหาสามารถจัดการกับสิ่งต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว  แต่ทั้งนี้การเดินเข้าไปคุยกับพนักงาน
น้ันจะได้ผลดี เมื่อผู้จัดการมีทักษ ะและความรู้ สึกไว และที่ส าคัญคือการสร้างบรรยากาศให้
พนักงานรู้สึกอยากเข้ามาพูดคุยด้วยเมื่อเวลาพบปัญหา  ทั้งนี้หัวหน้างาน ก็ควรมีเวลาและมี
ค าแนะน าใหพ้นักงานด้วย 

 2.4.2.3  ประโยชน์ของการสื่อสารเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน 
ประโยชน์ของการสื่อสารเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง จะช่วยให้

ผู้จัดการและพนักงานรู้ว่า  (Bacal, 2545: 113-114) 
1)  เรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบในงานไปถึงไหนแล้ว  

อะไรบ้างที่ด าเนินไปด้วยดี  อะไรบ้างที่มีปัญหา 
2)  สิ่งต่างๆ ที่พนักงานผู้นั้นปฏิบัติก าลังท าให้เขาบรรลุวัตถุประสงค์และ

มาตรฐานในการปฏิบัติงานหรือไม่ 
3)  ถ้าไม่เป็นไปตามมาตรฐาน จะต้องเปลี่ยนแปลงอะไร เพื่อให้สิ่ง

เหล่านั้นเข้าที่เข้าทาง 
4)  ผู้จัดการจะสนับสนุนให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาได้อย่างไร 

(แม้ว่าทุกสิ่งจะด าเนินไปถูกทิศทาง) 
5)  มีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่อาจจะส่งผลต่อหน้าที่รับผิดชอบ หรือ

ล าดับความส าคัญของงานของพนักงานไหม 
6)  ถ้ามสีิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลง จะต้องท าการเปลี่ยนแปลงแก้ไข

วัตถุประสงค์และหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบอย่างไร 
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2.4.2.4  ประโยชน์จากการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
Bacal (2004: 24-30) กล่าวว่าการบริหารผลการปฏิบัติงานเป็นเรื่องที่ต้องอาศัย ท้ัง

เวลาและความพยายาม ซึ่งอาจเป็นเวลาที่ต้องน าไปใช้ในการท า กิจกรรมอื่นๆ แต่ทั้งนี้ก็จะต้อง
ยอมลงทุนให้กับการบริหารผลการปฏิบัติงาน เพราะสามารถให้ผลตอบแทนกลับมาที่คุ้มค่า เมื่อมี
การบริหารผลการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและเหมาะสม ประโยชน์ที่จะได้รับมีดังต่อไปนี้ 

1)  ประโยชน์ส าหรับผู้จัดการหรือหัวหน้างาน 
(1)  ช่วยให้หัวหน้างานไม่ต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับทุกๆ เรื่องในการ

ท างานของพนักงาน 
(2)  ช่วยให้ประหยัดเวลา โดยท าให้พนักงานมีความเข้าใจ และมี

ความรู้ที่จ าเป็นต่อการตัดสินใจที่ถูกต้อง ซึ่งสามารถท าให้พวกเขาตัดสินใจเองได้  
(3)  ลดความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน ระหว่างพนักงานด้วยกันเองในเรื่อง

ที่ว่าใครควรรับผิดชอบอะไร 
(4)  ช่วยให้หัวหน้าได้รับข้อมูลที่ต้องการในเวลาที่จ าเป็นได้บ่อยขึ้น  
(5)  ความผิดพลาดและความผิดที่ซ้ าซาก โดยช่วยให้พนักงานและ

หัวหน้างานสามารถระบุสาเหตุแห่งความผิดพลาดหรือความขาดประสิทธิภาพนั้น  
2)  ประโยชน์ส าหรับพนักงาน 
 การบริหารผลการปฏิบัติงาน ท าให้สามารถก าหนดตารางการประชุม เพื่อ

พูดคุยถึงความคืบหน้าของงาน เพื่อเป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับกับพนักงาน เพื่อที่พนักงานจะให้
พนักงานสามารถประเมินความส าเร็จของตนเอง จะได้รู้ว่าตอนนี้ตนเองอยู่ที่ไหน   ทั้งยังช่วยเอ้ือ
อ านาจให้กับพนักงานสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการท างานในแต่ละวันได้  และที่ส าคัญที่สุด คือ 
การคิดหาวิธีปรับปรุงก ารปฏิบัติงาน   แม้ว่าในขณะปฏิบัติงานจะไม่มีปัญหา แต่สิ่งนี้จะช่วยให้
พนักงานได้มีโอกาสพัฒนาทักษะใหม่ๆ และช่วยหาอุปสรรคที่ท าให้การปฏิบัติงานไม่ดีเท่าที่ควร 

3)  ประโยชน์ส าหรับองค์การ 
 องค์การจะท างานได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น ถ้าเป้าหมายและ

วัตถุประสงค์ขององค์ก ารกับความรับผิดชอบในงานของพนักงานทุกคนเชื่อมโยงเข้าหากันหมด  
เมื่อคนในองค์การเข้าใจว่างานของพวกเขามีความส าคัญอย่างไรต่อความส าเร็จขององค์การ 
ผลผลิต ขวัญและก าลังใจของพวกเขาจะดีขึ้น  ทุกส่วนของบริษัทสามารถมุ่งตรงไปยังเป้าหมาย
เดียวกัน  และประโยชน์อีกประการหนึ่ ง คือ การบริหารผลการปฏิบัติงานมีความส าคัญ กับเหตุผล
ทางกฎหมาย ในเรื่องของการจ้างงาน   ถ้าหากหัวหน้างานต้องการเลิกจ้างพนักงานเนื่องจาก
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พนักงานท างานได้ไม่ดี พนักงานอาจร้องขอความเป็นธรรมทางกฎหมายว่าถูกเลิกจ้างอย่างไม่เป็น
ธรรม ไม่มีการเตือนล่วงหน้าก่อนเลิกจ้าง ไม่ ให้โอกาสให้ปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน ระบบบริหาร
ผลการปฏิบัติงานที่ท าขึ้นมาอย่างถูกต้องสามารถแก้ไขปัญหาน้ีได้  เพราะเป็นการท าเอกสาร
เกี่ยวกับปัญหาการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ บันทึกการพูดคุยกับพนักงานเกี่ยวกับปัญหาและ
ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น 

 
2.4.3  การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการ

บริหารผลการปฏิบัติงานที่มีความส าคัญ  เพราะจะเป็นช่วงเวลาที่หัวหน้างานและพนักงานจะต้อง
ท างานร่วมกัน เพื่อประเมินความคืบหน้าในการท างานข องพนักงานคนนั้น ว่าเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ได้วางไว้หรือไม่ และสรุปว่าอะไรที่สามารถท าได้ดีและท าได้ไม่ดี 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน  หมายถึง  ระบบหรือกระบวนการประเมินผลตัวบุคคล อัน
เกี่ยวเนื่องมาจากผลการปฏิบัติงาน ในด้านต่างๆ  และคุณลักษณะอื่นๆ  ที่มีคุณค่าต่อการ
ปฏิบัติงานภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างแน่นอน   โดยอาศัยหลักเกณฑ์  และวิธีการต่างๆ  เช่น 
การสังเกต  จดบันทึก ผู้ที่ท าหน้าท่ีในการประเมินคือ หัวหน้างาน  โดยอยู่บนพื้นฐานของความเป็น
ระบบมาตรฐานแบบเดียวกัน มีเกณฑ์การประเมินที่มีประสิทธิภาพในทางปฏิบั ติและให้ความเป็น
ธรรมโดยทั่วกัน   ทั้งนี้เพื่อด าเนินการตัดสินใจ  วินิจฉัย ปรับปรุง ส่งเสริม และพัฒนาพนักงานให้มี
คุณภาพมากขึ้น  อันเป็นที่พึงพอใจ  และช่วยสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายขององค์การเพื่อให้
องค์การเจริญเติบโต ด้วย (พยอม วงศ์สารศรี , 2540: 144; อลงกรณ์ มีสุทธาและ สมิต  สัชฌุกร, 
2551: 12; Hargie, Dickson and Tourish, 2004: 374) 

2.4.3.1  ความส าคัญของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
อลงกรณ์  มีสุทธา  และสมิต  สัชฌุกร (2551: 2)  ได้กล่าวไว้ว่า การประเมินผลการ

ปฏิบัติงานมีความส าคัญทั้งต่อพนักงาน ผู้บังคับบัญชาและองค์การ ดังนี้ คือ 
1)  ความส าคัญต่อพนักงาน พนักงานย่อมต้องการทราบว่าผลการ 

ปฏิบัติงานของตนเป็นอย่างไร มีคุณค่าหรือไม่เพียงไรในสายตาของผู้บังคับบัญชา  มีจุดบกพร่องที่
ควรจะต้องปรับปรุงหรือไม่ เมื่อมีการประเมินผลการปฏิบัติงานและมีการแจ้งผลให้พนักงานทราบ  
ก็จะได้รับรู้ว่าการปฏิบัติงานเป็นอย่างไร  หากไม่มีการประเมินผล  พนักงานก็ไม่มีทางรู้ถึงผลการ
ปฏิบัติงานของตนว่ามีส่วนใดท่ีควรจะคงไว้และส่วนใดควรจะปรับปรุง  พนักงานที่ผลการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีแล้ว ก็จะได้เสริมสร้างให้มีผลการปฏิบัติงานดีย่ิงขึ้น 
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2)  ความส าคัญต่อผู้บังคับบัญชา ผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละ 
คนย่อมส่งผลต่อการปฏิบัติงานโดยส่วนรวมในความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชา  การประเมินผล
การปฏิบัติงานจึงมีความส าคัญต่อผู้บังคับบัญชา  เพราะจะท าให้รู้ว่าพนักงานมีคุณค่าต่อองค์การ
มากน้อยเท่าใดจะหาวิธีส่งเสริม รักษา และปรับปรุงผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างไร  
ควรจะให้ท างานในหน้าที่เดิมหรือสับเปลี่ยนโอนย้ายหน้าที่ไปท างานอ่ืน  จึงจะได้ประโยชน์ต่อ
องค์การยิ่งขึ้นหากไม่มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ก็จะไม่สามารถพิจารณาในเรื่องเหล่านี้ได้ 

3)  ความส าคัญต่อองค์การ เนื่องจากความส าเร็จขององค์การมาจากผล 
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน  ดังนั้นการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน
จะท า ให้รู้ว่าพนักงานแต่ละคนปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากองค์การอยู่ในระดับใด  มีจุดเด่น
และจุดด้อยอะไรบ้าง  เพื่อองค์การจะได้หาทางปรับปรุ งหรือจัดสรรพนักงานให้เหมาะสมกับ
ความสามารถซึ่งจะท า ให้การด า เนินงานขององค์การเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.3.4.2  วัตถุประสงค์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานมีดังต่อไปนี้ (อลงกรณ์  มี
สุทธา และสมิต  สัชฌุกร, 2551: 2) 

1)  เพื่อเป็นเครื่องมือในการพิจารณาความดีความชอบ ส าหรับการขึ้น
เงินเดือนประจ าปีแก่พนักงานโดยเสมอภาคและเป็นธรรม 

2)  เพื่อเป็นเครื่องมือในการพิจารณาเลื่อนต าแหน่ง ลดขั้นต าแหน่ง
โยกย้ายและปลดออกอย่างมีเหตุผล และมีความยุติธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

3)  เพื่อพัฒนาบุคคล ผลการประเมินจะเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อดี
ข้อบกพร่องของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อว่าทั้งฝ่ายผู้ก าหนดนโยบายหรือฝ่ายผู้บังคับบัญชาและ
ผู้ปฏิบัติงานจะได้พยายามปรับปรุง เสริมทักษะและคุณลักษณะที่จ าเป็นต่องาน  

4)  เพื่อเสริมสร้างและรักษาสัมพันธภาพอันดีระหว่างผู้บังคับบัญชาและ
พนักงานในกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน ขั้นตอนที่ผู้บังคับบัญชาและพนักงานใช้ความ
พยายามร่วมกันในการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน รวมทั้งขั้นตอนการแจ้งและหารือผลการ
ประเมินอย่างเหมาะสม จะช่วยก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีซึ่งกันและกันระหว่างพนักงานกับ
ผู้บังคับบัญชา 

5)  เพื่อปรับปรุงโครงการต่างๆเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานจะช่วยพิจารณาว่า การคัดเลือกพนักงานเข้ามาท างานได้เหมาะสม
เพียงใด และยังช่วยให้ทราบว่า ควรจัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาพนักงานประเภทใดและเมื่อใด
ด้วย 
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2.3.4.3  ปัจจัยที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ปัจจัยที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานนั้น จ าเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ

เพราะปัจจัยที่เป็นส่วนผลักดันให้คนท างานเสร็จได้นั้นมีมากมาย ปัจจัยบางอย่างเพียงปัจจั ยเดียว
สามารถวัดผลการปฏิบัติงานที่เราต้องการได้ แต่บางปัจจัยนั้นต้องใช้ ควบคู่กับปัจจัยอ่ืนๆ ดังนั้น
ปัจจัยที่น ามาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท (จ าเนียร จวง
ตระกูล, 2527 อ้างถึงใน อรสา จูภัทรธนากุล, 2551: 36-38) 

1)  ผลการที่ปฏิบัติไปแล้ว (Contribution) โดยพิจารณาทั้งในด้านปริมาณ 
และคุณภาพของงาน ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ 

(1)  งานที่สามารถนับหน่วยได้ (Tangible Quality) ซึ่งสะดวกต่อการ 
ประเมินและเปรียบเทียบว่าดีหรือไม่ดีอย่างไร อยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจหรือไม่  เช่น งานพิมพ์ดีด 
งานรับส่งหนังสือ งานผลิตสิ่งของเป็นชิ้นเป็นอัน เหล่านี้ท าให้สะดวกต่อการประเมินมากยิ่งขึ้น 

(2)  งานที่ไม่สามารถวัดเป็นชิ้นเป็นหน่วย (Intangible Quality) ไม่ 
สามารถก าหนดออกมาได้ว่ า ใครท าได้จ านวนเท่าไหร่ เช่น งานทางด้านวิชาการซึ่งวัดได้ยาก 
จ าเป็นที่จะต้องใช้องค์ประกอบอ่ืนๆ เข้ามาช่วยประเมิน เช่น ความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ 
การอุทิศเวลาให้กับองค์การ เป็นปัจจัยส าคัญที่จะน ามาพิจารณาร่วมกัน โดยการสังเกตและการ
รายงานท างานประกอบการประเมิน 

2)  คุณลักษณะและอุปนิสัยส่วนบุคคล (Personal Trait and 
 Characteristics) การประเมินในเรื่องนี้ค่อนข้างกว้าง และอาศัยการตัดสินใจส่วนตัวของผู้
ประเมิน แต่อย่างไรก็ตามคุณลักษณะและอุปนิสัยส่วนบุคคลบางอย่าง เช่น ความร่วมมือในการ
ท างาน ความไว้วางใจ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มนุษยสัมพันธ์ เป็นต้น นับว่ามีความส าคัญอย่าง
มาก เพราะสิ่งเหล่านี้ มีผลต่อความส าเร็จของงานเป็นอย่างมาก ปัจจัยทางคุณลักษณะและ
อุปนิสัยส่วนบุคคลที่นิยมใช้กันอยู่ทั่วไปมีดังนี้ 

(1)  ความรับผิดชอบ พิจารณาถึงความสามารถในการท างานที่ได้รับ
มอบหมายจนเสร็จเรียบร้อยโดยไว้วางใจได้เพียงใด 

(2)  ความสันทัดชัดเจนในงาน พิจารณาถึงความรอบรู้และความ
ช านาญในขั้นตอนต่างๆ ของงานในหน้าที่และงานที่เกี่ยวข้อง  

(3)  ความถูกต้องแม่นย า พิจารณาถึงคุณภาพของงานว่ามี
ข้อผิดพลาดมากน้อยเพียงใด  โดยเทียบกับระยะเวลาที่ท างานนั้นๆ  
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(4)  ความละเอียดรอบคอบ  พิจารณาถึงความสุขุมรอบคอบในการ
ท างาน ตลอดจนความเป็นระเบียบของงาน 

(5)  ความรวดเร็วและฉับพลันในการท างาน พิจารณาถึงเวลาที่ในการ
ท างานที่ได้รับมอบหมายเสร็จก่อนก าหนดหรือทันการหรือไม่  

(6)  ไหวพริบหรือดุลยพินิจ พิจารณาถึงความเฉลียวฉลาดความรู้
รอบตัว และไหวพริบในการตอบข้อซักถามหรือเผชิญหน้ากับเหตุการณ์เฉพาะหน้าตลอดจนการใช้
วิจารณญาณที่ถูกต้องสมเหตุสมผล 

(7)  ความคิดริเริ่ม  พิจารณาถึงข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะใหม่ๆ ที่
เป็นประโยชน์แก่การปรับปรุงกิจการขององค์การ และความสามารถในการน าข้อคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะนั้นๆ ไปใช้ปฏิบัติ หรือสามารถที่จะริเริ่มด้วยตนเองโดยไม่ต้องให้หัวหน้างานบอก
กล่าวหรือชี้แจ้งซ้ าซากบ่อยๆ 

(8)  ความสามารถในการติดต่อสื่อสาร  พิจารณาถึงความสามารถใน
การถ่ายทอดความรู้สึก ความนึกคิด ความเข้าใจ เรื่องราวต่างๆ แก่ผู้บังคับบัญชา 
ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน หรือลูกค้าประชาชน ตลอดจนความในใจและกระตือรือร้นที่จะส่ง
หรือจ้างข่าวสารดังกล่าว 

(9)  ความสามารถพิเศษ พิจารณาถึงความสามารถพิเศษในเรื่อง
ภาษา การใช้เครื่องจักรหรืออุปกรณ์การท างาน การถ่ายรูป หรือความถนัดอ่ืนๆ รวมถึงความรอบรู้
ในการบริหาร กิจกรรม บุคคล หรือหัวหน้างานต่างๆ ขององค์การนอกเหนือจากหน้าที่ปกติของผู้
ถูกประเมินเอง 

(10)  ความซื่อสัตย์สุจริต  พิจารณาถึงความเชื่อและความไว้วางใจได้
เกี่ยวกับเงินทองหรือสินทรัพย์ขององค์การหรือของผู้อ่ืน   ตลอดจนความจริงใจที่แสดงออกต่อเพื่อน
ร่วมงาน 

(11)  ทัศนคติและความร่วมมือ พิจารณาถึงท่าทีและความรู้สึกที่มีต่อ
งาน เพื่อนร่วมงาน  ตลอดจนความร่วมมือช่วยเหลือท่ีให้แก่บุคคลหรือสถาบันเหล่านี้  

(12)  ความขยันหมั่นเพียร  พิจารณาถึงความมานะ บากบ่ันที่มีต่อ
การท างานให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  รวมถึงความสนใจและความต้ังใจในการท างาน ตลอดจน
แสวงหางานอ่ืนท าเมื่อว่างจากงานหน้าที่แล้ว 
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(13)  ความประพฤติ พิจารณาถึงความประพฤติส่วนตัวและชีวิต
ครอบครัว ซึ่งจะมีผลกระทบต่องาน เช่น สุรา การพนัน หนี้สิน และเรื่องชู้สาว ตลอดจนความสงบ
สุขในครอบครัว 

สุกัญญา  รัศมีธร รมโชติ (2550: 72-77) ได้น าเสนอกลยุทธ์การพัฒนาผลงานของ
พนักงานให้เป็นไปตามที่องค์การคาดหวัง  โดยแสดงให้เห็นบทบาทของนักทรัพยากรมนุษย์ จาก
การเขียนบทความสรุป  “บทบาทของนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยุคหน้ากับการวิเคราะห์ความ
จ าเป็นในการฝึกอบรมเพื่อการเพิ่มผลงานของบุคลากร (Human Performance Enhancement)”  
จากหนังสือของ William J. Rothwell  ซึ่งได้กล่าวไว้ว่าการวิเคราะห์ความจ าเป็นในการฝึกอบรม
เพิ่มผลงานของบุคลากร นั้น จะเป็นการวิเคราะห์ปัจจัยทั้งภายในและภายนอกองค์การที่ส่งผล
กระทบต่อผลงานของบุคลากร โดยการวิเคราะห์นั้นแบ่งออกเป็ น 4 ระดับ ซึ่งการวิเคราะห์ระดับที่ 
3 คือ การวิเคราะห์งานและกระบวนการท างาน (The Work Level) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิ
ผลต่อการบรรลุเป้าหมายของผลงานต่างๆ ของต าแหน่งงานหนึ่งๆ  ประเด็นค าถามที่ใช้วิเคราะห์
ในระดับนี้ ค าถามหนึ่งคือ  พนักงานได้รับข้อมูลป้อนก ลับ (Feedback) เกี่ยวกับผลงานของตนเอง
อย่างทันเวลาหรือไม่    

จากนั้นจึงได้เสนอแนวทางและกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาเรื่องการเพิ่มผลงานของ
บุคลากร โดยให้นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ต้องมุ่งเน้นไปที่การวิเคราะห์ต้นเหตุของปัญหา
เรื่องผลการปฏิบัติงานของพนักงาน  หนึ่งใ นกลยุทธ์ในการพัฒนาผลงานของพนักงานให้เป็นไป
ตามที่องค์การคาดหวัง คือ การแก้ไขปัญหาการสื่อสารภายในองค์การ กลยุทธ์นี้ใช้เมื่อพนักงาน
รู้สึกว่าตนเองไม่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับงานของตนและองค์การอย่างเพียงพอ หรือไม่มีระบบการให้
ข้อมูลป้อนกลับอย่างไม่เป็นทางการ (Informal Feedback) ที่ทันเวลา และการปรับปรุงการให้
ข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งหมายถึง การปรับปรุงการแจ้งผลระหว่าง “หัวหน้างาน” กับ “ผู้ใต้บังคับบัญชา”  
โดยต้องจัดหลักสูตรฝึกอบรมเชิ งปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อให้หัวหน้างานทุกระดับ ทราบ
หลักการและวิธีการแจ้งผลงาน หรือการให้ ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับผลงานและพฤติกรรมการ
ท างานที่เหมาะสมกับพนักงานระดับต่างๆ  การให้ข้อมูลป้อนกลับในเรื่องผลงานจะช่วยให้
พนักงานทราบผลงานของตนเป็นระยะๆ อีกทั้งยังสามารถปรับปรุงและแก้ไขความผิดพลาดได้
อย่างทันเวลา  ถ้าหากนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท าตามแนวคิดการเพิ่ มผลงานของบุคลากร 
(Human Performance Enhancement) จะท าให้งานฝึกอบรมและพัฒนาช่วยเพิ่มผลงานของ
พนักงานมากกว่าเพิ่มความรู้ ทักษะและปรับปรุงทัศนคติของพนักงาน งานบริหารทรัพยากรมนุษย์
จึงจะกลายเป็นงานหลักที่องค์การต้องให้ความส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่างานอื่นๆ 
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 การให้ข้อมูลป้อนกลับสามารถส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานได้ จากการศึกษาของ  
Geister, Konradt และ Hertel (2006: 459-489) ที่ศึกษาผลกระทบของการให้ข้อมูลป้อนกลับที่มี
ต่อทีมงานเสมือนจริง (Virtual Teams) ผลการศึกษาพบว่า ทีมงานที่ได้รับข้อมูลป้อนกลับนั้นมีผล
การปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับทีมงานที่ไม่ได้รับข้อมูลป้อนกลับ   และการให้ข้อมูลป้อนกลับ
นั้นส่งผลกระทบทางบวกต่อแรงจูงใจ ความพึงพอใจและผลการปฏิบัติงานของทีมงานเสมือนจริง
ด้วย  ส่วน Wiesman (2006: 1-19) ได้ศึกษาผลของการให้ข้อมูลป้อนกลับและการเสริมแรงทาง
สังคมที่ มีต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานในร้านอาหารจานด่วน  ผลการศึกษาพบว่า การให้
ข้อมูลป้อนกลับและการเสริมแรงทางบวก  ช่วยเพิ่มผลการปฏิบัติงานของพนักงานและเพิ่มก าไร
ให้กับองค์การได้ โดยร้านที่ 1 มีผลการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 65 มาเป็น ร้อยละ 95  ร้านที่ 
2 มีผลการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 81 มาเป็น ร้อยละ 96 และพบว่าการให้ข้อมูลป้อนกลับ
และการเสริมแรงทางสังคม ช่วยลดความแปรปรวนของผลการปฏิบัติงานของพนักงานทั้ง 2 ร้าน
ด้วย 

 ส่วนงานวิจัยทางด้านการศึกษา น้ัน Krbavac (2006: 1-12) ได้ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างการให้ข้อมูลป้อนกลับกับผลการการเรียนและประสิทธิภาพของตนเอง (Self-Efficacy) 
ของนักเรียนหลักสูตรคณิตศาสตร์  ผลการศึกษาพบว่า  การให้ข้อมูลป้อนกลับช่วยให้นักเรียน
ปรับปรุงผลการเรียนให้ดีขึ้น  โดยผลการเรียนรวมของนักเรียนทั้งหมดที่อยู่ในระดับเกร ด A เพิ่ม
มากขึ้น และเกรด F ลดน้อย  และผลการเรียนในวิชา คณิตศาสตร์มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพ
ของตนเองด้วย  ทางด้าน Stuart (2004: 1-15) ท่ีศึกษาผลของการให้ข้อมูลป้อนกลับที่มีผลต่อการ
ช่วยปรับปรุงทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนการบัญชี  ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนการบัญชีที่
ได้รับการฝึกอบรมและมีการฝึกปฏิบัติ พร้อมทั้งได้รับข้อมูลป้อนกลับเชิงอธิบาย (Explanatory 
Feedback)  สามารถแสดง ออกได้ว่ามีทักษะเชิงคิดวิเคราะห์ทางบัญชีได้ดีกว่า  นักเรียนที่ได้รับ
เฉพาะการฝึกอบรมและการฝึกปฏิบัติ   โดยปราศจากการให้ข้อมูลป้อนก ลับ  ดังนั้นการให้ข้อมูล
ป้อนกลับจึงมีส่วนช่วยให้นักเรียนมีผลการเรียนหรือผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น 
 ผลการปฏิบัติงานที่ยอดเยี่ยมของพนักงานย่อมก็คือผลประกอบการที่ยอดเยี่ยม
ขององค์การเช่นกัน  ดังนั้นแล้วองค์การต่างๆ จึงต้องการมั่นใจได้ว่าพนักงานของตนนั้นมีผลการ
ปฏิบัติงานที่ดีส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานขององค์การ จึงสรรหาวิธีการในการบริหารจัดการผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน  ซึ่งหนึ่งในกระบวนการที่มีความส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันนั้นคือการให้
ข้อมูลป้อนกลับในช่วงการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพราะจะท าให้พนักงานได้พัฒนาปรับปรุง ผล
การปฏิบัติงานของตนเอง 
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 จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจึงคาดว่า 
การให้ข้อมูลป้อนกลับที่จะส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานนั้น จะต้องประกอบไปด้วย  
ผู้ให้ข้อมูลป้อนกลับนั่นคือ  หัวหน้างานที่มีรูปแบบภาวะผู้น าแตกต่างกันไป  ซึ่งจะส่งผลต่อทัศนคติ
ต่อการให้ข้อมูลป้อนกลับ ของหัวหน้างาน  และประสิท ธิภาพของข้อมูลป้อนกลับด้วย  ส่วนผู้รับ
ข้อมูลป้อนกลับนั่นคือ พนักงาน จะมีพฤติกรรมการจัดการข้อมูลป้อนกลับที่แตกต่างกันและส่งผล
ต่อทัศนคติต่อการรับข้อมูลป้อนกลับที่แตกต่างกัน รวมไปถึงประสิทธิภ าพของข้อมูลป้อนกลับตาม
การรับรู้ของพนักงานด้วย  ซึ่งสุดท้ายแล้วปัจจัยต่างๆ เหล่านี้น่าจะท านายผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานได้  ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องนี้ ผู้วิจัยได้น ามาใช้เป็น
แนวทางในการสร้างแบบสอบถามและเป็นข้อมูลในการอภิปรายผลการศึกษาวิจัยด้วย 
 
 
 

 



  
บทที่ 3 

 

กรอบแนวคิดและระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย 
 

การศึกษาวิจัย เรื่อง การให้และรับข้อมูลป้อนกลับที่ส่ งผลต่อผลการปฏิบัติงานของ
พนักงาน: กรณีศึกษา บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด ครั้งนี้ท าการศึกษาเฉพาะ  บริษัท ปูน
ซิเมนต์ไทย  (แก่งคอย ) จ ากัด และมุ่งศึกษาประเด็นเรื่องการให้และรับข้อมูลป้อนกลับในช่วงการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพียงเท่านั้น  โดยมีระเบียบวิธีการศึกษาวิจัยและขั้นตอนในการศึกษา  
เรียงตามล าดับเนื้อหา ดังต่อไปนี ้

3.1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
3.2 สมมติฐานในการศึกษา 
3.3 วิธีการศึกษาวิจัย 
3.4 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 
3.5 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.6 การสนทนากลุ่ม 
3.7 การทดสอบความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นของเครื่องมือ  
3.8 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.9 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
3.1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  ในเรื่องข้อมูลป้อนกลับ รูปแบบ
ภาวะผู้น า พฤติกรรมการจัดการข้อมูลป้อนกลับ ทัศนคติ ต่อการให้และรับข้อมูลป้อนกลับ  และผล
การปฏิบัติงานข้างต้น  ผู้วิจัยจึงได้สร้างกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ไว้ดังต่อไปนี้ 
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ผู้ให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback Provider) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้รับข้อมูลป้อนกลับ (Feedback Receiver) 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

ภาพท่ี 3.1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 

ผลการ

ปฏิบัติงาน 

(Performance) 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

 เพศ 

 อายุ 

 ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง 

 
รูปแบบภาวะผู้น าของผู้ให้ข้อมูล

ป้อนกลับ (Leadership Style) 

 ภาวะผู้น าแบบช้ีน า 

 ภาวะผู้น าแบบสนับสนุน 

 ภาวะผู้น าแบบมีส่วนร่วม 

 ภาวะผู้น าแบบมุ่งความส าเร็จ 

ทัศนคติต่อการให้ 

ข้อมูลป้อนกลับ

ของหัวหน้างาน 

ประสิทธิภาพ 

ข้อมูลป้อนกลับ 

ของหัวหน้างาน 

พฤติกรรมการจัดการข้อมูลป้อนกลับ 

(Feedback management behavior) 

 แสวงหาข้อมูลป้อนกลับ 

 หลีกเล่ียงข้อมูลป้อนกลับ 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

 เพศ 

 อายุ 

 ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง 

 

ทัศนคติต่อการรับ 

ข้อมูลป้อนกลับ

ของพนักงาน 

ประสิทธิภาพ 

ข้อมูลป้อนกลับ 

ของพนักงาน 
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3.2  สมมติฐานในการศึกษา 

 
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และได้สร้างกรอบแนวคิดในการศึกษาข้างต้นนั้น 

ผู้วิจัยจึงได้ต้ังสมมติฐานในการศึกษาไว้ ดังต่อไปนี้ 
 

3.2.1  ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback Provider) 
3.2.1.1  หัวหน้างานที่มีปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีทัศนคติต่อการให้ข้อมูล

ป้อนกลับที่แตกต่างกัน 
1)  อายุมีความสัมพันธ์ในทางตรงกันข้ามกับทัศนคติต่อการให้ข้อมูล

ป้อนกลับของหัวหน้างาน 
2)  ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งมีความสัมพันธ์ในทางตรงกันข้ามกับ

ทัศนคติต่อการให้ข้อมูลป้อนกลับของหัวหน้างาน 
3.2.1.2  หัวหน้างานที่มีรูปแบบภาวะผู้น าที่แตกต่างกันมีทัศนคติต่อการให้ข้อมูล

ป้อนกลับที่แตกต่างกัน  
1)  หัวหน้างานที่มีระดับภาวะผู้น าแบบชี้น าที่แตกต่างกันมทีัศนคติต่อ

การให้ข้อมูลป้อนกลับแตกต่างกัน 
2)  หัวหน้างานที่มีระดับภาวะผู้น าแบบสนับสนุนที่แตกต่างกันมทีัศนคติ

ต่อการให้ข้อมูลป้อนกลับที่แตกต่างกัน 
3)  หัวหน้างานที่มีระดับภาวะผู้น าแบบมีส่วนร่วมที่แตกต่างกันมีทัศนคติ

ต่อการให้ข้อมูลป้อนกลับที่แตกต่างกัน 
4)  หัวหน้างานที่มีระดับภาวะผู้น าแบบมุ่งความส าเร็จที่แตกต่างกันมี

ทัศนคติต่อการให้ข้อมูลป้อนกลับที่แตกต่างกัน 
3.2.1.3  ทัศนคติต่อการให้ข้อมูลป้อนกลับของหัวหน้างานมีความสัมพันธ์ใน

ทิศทางเดียวกันกับประสิทธิภาพข้อมูลป้อนกลับของหัวหน้างาน 
3.2.1.4  ประสิทธิภาพข้อมูลป้อนกลับของหัวหน้างานมีความสัมพันธ์ในทิศทาง

เดียวกันกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 
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3.2.2  ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้รับข้อมูลป้อนกลับ (Feedback Receiver) 
3.2.2.1  พนักงานที่มีปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีทัศนคติต่อการรับข้อมูล

ป้อนกลับที่แตกต่างกัน 
1)  เพศชายมีทัศนคติต่อการรับข้อมูลป้อนกลับแตกต่างจากเพศหญิง  
2)  อายุมีความสัมพันธ์ในทางตรงกันข้ามกับทัศนคติต่อการรับข้อมูล

ป้อนกลับของพนักงาน 
3)  ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งมีความสัมพันธ์ในทางตรงกันข้ามกับ

ทัศนคติต่อการรับข้อมูลป้อนกลับของพนักงาน 
3.2.2.2  พนักงานที่มีพฤติกรรมการจัดการข้อมูลป้อนกลับที่แตกต่างกันมีทัศนคติ

ต่อการรับข้อมูลป้อนกลับที่แตกต่างกัน ดังนี้ 
1)  พนักงานที่มีระดับพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลป้อนกลับที่แตกต่าง

กันมทีัศนคติต่อการรับข้อมูลป้อนกลับแตกต่างกัน 
2)  พนักงานที่มีระดับพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงข้อมูลป้อนกลับที่แตกต่าง

กันมีทัศนคติต่อการรับข้อมูลป้อนกลับที่แตกต่างกัน 
3.2.2.3  ทัศนคติต่อการรับข้อมูลป้อนกลับของพนักงานมีความสัมพันธ์ในทิศทาง

เดียวกันกับประสิทธิภาพข้อมูลป้อนกลับของพนักงาน 
3.2.2.4  ประสิทธิภาพข้อมูลป้อนกลับของพนักงานมีความสัมพันธ์ในทิศทาง

เดียวกันกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 
 

3.2.3  สมการพยากรณ์ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลป้อนกลับที่ส่งผลต่อ 
         ประสิทธิภาพของข้อมูลป้อนกลับและผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 

3.2.3.1  ปัจจัยส่วนบุคคลของหัวหน้างาน รูปแบบภาวะผู้น า ทัศนคติต่อการให้
ข้อมูลป้อนกลับของหัวหน้างานสามารถท านายประสิทธิภาพข้อมูลป้อนกลับของหัวหน้างานได้ 

3.2.3.2  ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงาน พฤติกรรมการจัดการข้อมูลป้อนกลับ 
ทัศนคติต่อการรับข้อมูลป้อนกลับของพนักงาน สามารถท านายประสิทธิภาพข้อมูลป้อนกลับได้
ของพนักงาน 

3.2.3.3  ปัจจัยส่วนบุคคลของหัวหน้างานและพนักงาน รูปแบบภาวะผู้น าของ
หัวหน้างาน พฤติกรรมการจัดการข้อมูลป้อนกลับของพนักงาน ทัศนคติต่อการให้ข้อมูลป้อนกลับ 
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ของหัวหน้างาน ทัศนคติต่อรับข้อมูลป้อนกลับของพนักงาน  และประสิทธิภาพของข้อมูลป้อนกลับ
ของหัวหน้างานและพนักงาน สามารถท านายผลการปฏิบัติงานของพนักงานได้ 

 
3.3  วิธีการศึกษาวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้ ท าการศึกษาเฉพาะ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย ) จ ากัด และมุ่ง ศึกษา
ประเด็นเรื่องการให้และรับข้อมูลป้อนกลับในช่วงการประเมินผลการปฏิบัติงานเพียงเท่านั้น  โดยมี
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 3 ข้อ คือ  เพื่อศึกษาการให้ข้อมูลป้อนกลับในช่วงการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจ าปี ระหว่างหัวหน้างานและพนักงาน   เพื่อศึกษา ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
ป้อนกลับในช่วงการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน   
และเพื่อ เสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติแก่หัวหน้างานและพนักงาน เมื่อต้องให้และรับ ข้อมูล
ป้อนกลับ เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับนั้นน าไปสู่ผลการปฏิบัติงานของพนักงาน   ทั้งนี้เพื่อให้ข้อมูลที่ได้
จากการศึกษาและผลการศึกษามีความ น่าเชื่อถือ ผู้วิจัยจึงได้ใช้ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งเป็น  
3 วิธี ดังนี้ 

 
3.3.1  การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร (Documentary)  
การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร โดยการศึกษา แนวคิด  ทฤษฏีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ

ข้อมูลป้อนกลับ รูปแบบภาวะผู้น า  พฤติกรรมการจัดการข้อมูลป้อนกลั บทัศนคติต่อการให้และรับ
ข้อมูลป้อนกลับ  และผลการปฏิบัติงาน โดยศึกษาจาก หนังสือ เอกสารทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ 
และข้อมูลอ้างอิ งที่เกี่ยวข้องผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อน าไปใช้ในการสร้างกรอบแนวคิด การ
สร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และการอภิปรายผลการศึกษา 

 
3.3.2  การสนทนากลุ่ม (Focus Group)   
เป็นการสนทนากลุ่มกับหัวหน้างานและพนักงาน มีเป้าหมาย เพื่อศึกษาถึง ทัศนคติ และ

ความคิดเห็นของหัวหน้างานและพนักงานต่อการให้ และรับข้อมูลป้อนกลับในช่วงการประเมินผล
การปฏิบัติงาน เพื่อศึกษาพฤติกรรมและลักษณะการให้ข้อมูลป้อนกลับของหัวหน้างาน  และศึกษา
พฤติกรรมการรับข้อมูลป้อนกลับของพนักงาน ในช่วงการประเมินผลการ ปฏิบัติงาน  เพื่อศึกษา
ผลกระทบและปัญหาของการให้ข้อมูลป้อนกลับในช่วงการประเมินผลการปฏิบัติงานในปัจจุบัน    
และเพื่อร่วมกันเสนอแนวทางในการปฏิบัติที่เหมาะสมส าหรับการให้ข้อมูลป้อนกลับในช่วงการ
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ประเมินผลการปฏิบัติงาน  การสนทนากลุ่มครั้งนี้ข้อมูลที่ได้ น าไปใช้ในการสร้างเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล การท าความเข้าใจเชิงลึกในสภาพและปัญหาของการให้และรับข้อมูลป้อนกลับ
ของหัวหน้างานและพนักงาน  และเพื่อน ามาใช้ร่วมกับการอภิปรายผลการศึกษาวิจัยด้วย   
 

3.3.3  การศึกษาข้อมูลจากการส ารวจ (Survey)   
การศึกษาข้อมูลจากการส ารวจ ด้วยการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใ นการเก็บรวบรวม

ข้อมูล  ซึ่งแบบสอบถามนี้ได้สร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมและการสนทนากลุ่มกับหัวหน้า
งานและพนักงาน  แบบสอบถามที่สร้างขึ้นได้รับการตรวจสอบความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถาม ด้วยการให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินแบบสอบถามและการท าการทดสอบแบบสอบถาม 
(Pilot Test) เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นและปรับปรุงแบบสอบถามให้มีความสมบูรณ์เพื่อน าไปใช้เก็บ
ข้อมูล โดยการวิจัยครั้งนี้เก็บข้อมูลจากหัวหน้างานและพนักงาน โดยมีเป้าหมายเพื่อหาปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับข้อมูลป้อนกลับที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ผู้ได้วิจัยเก็บร วบรวมข้อมูล
ด้วยตนเอง โดยการน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้หัวหน้างานและพนักงานที่บริษัท  บริษัท 
ปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย ) จ ากัด โดยระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลอยู่ในช่วงระหว่างเดือน
กันยายน – พฤศจิกายน 2552 

จากนั้นผลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลได้น ามาวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนาและสถิติ
เชิงอนุมาน แปลผลและอภิปรายผลการศึกษา เพื่อรายงานผลการศึกษาวิจัย ซึ่งขั้นตอนในการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้ แสดงให้เห็นดังภาพที่ 3.2 
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ภาพท่ี 3.2  ขั้นตอนในการศึกษาวิจัย 

ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร 

แนวคิด ทฤษฎ ี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

กรอบแนวคิดในการศึกษา 

สมมติฐานในการศึกษา 

สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

การสนทนากลุ่ม 

หัวหน้างาน พนักงาน 

สร้างแบบสอบถาม 

ทดสอบความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นของเครื่องมือ 

หา IOC จาก 
ผู้เชี่ยวชาญ 4 ท่าน 

ทดสอบแบบสอบถาม 
 (Pilot Test) 

ปรับปรุงแบบสอบถาม 

เก็บรวบรวมข้อมูล 

วิเคราะห์ผลและแปลผลการศึกษา 

รายงานผลการศึกษา 
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3.4  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 

 
3.4.1  ประชากร 
ประชากรส าหรับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้  คือ พนักงานทั้งหมดของ บริษัท  ปูนซิเมนต์ไทย 

(แก่งคอย ) จ ากัด  จ านวน  644 คน  จากข้อมูลของฝ่ายปฏิบัติงานบุคคล (ข้อมูล ณ วันที่ 18 
มิถุนายน 2552) มีพนักงานทั้งหมด ดังต่อไปนี ้

หัวหน้างาน  จ านวน    68 คน 
พนักงาน   จ านวน  576 คน  

 
3.4.2  กลุ่มตัวอย่าง 
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มตัวอย่างที่เป็นหัวหน้างาน  (Cell Head) ซึ่ง

ด ารงต าแหน่งผู้จัดการและพนักงานเท่านั้น ซึ่งจากการพิจารณาข้อมูลพนักงานพบว่ามีหัวหน้างาน 
จ านวน 20 คน ที่ไม่มีพนักงานภายใต้บังคับบัญชา และมีพนักงานจ านวน 43 คน ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้
การบังคับบัญชาของหัวหน้างาน  (Cell Head) ที่ด ารงต าแหน่งผู้จัดการ ดังนั้นจึงไม่น าประชากร
กลุ่มนี้เข้ามาเป็นตัวอย่างในการศึกษาวิจัย ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างที่เป็นหัวหน้างานและพนักงานที่ใช้
ในการศึกษาครั้งนี้จึงมีดังต่อไปนี้ 

หัวหน้างาน  จ านวน    48 คน 
พนักงาน   จ านวน  533 คน  
รวม   จ านวน  581 คน 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจริง น้ัน ผู้วิจัย ได้ส่งแบบสอบถามไปทั้งหมด 581 ชุด ได้รับ
แบบสอบถามกลับมาทั้งหมด 532  ชุด คิดเป็นร้อยละ  91.56  โดยแบ่งเป็นแบบสอบถามจาก
หัวหน้างาน 46 ชุด คิดเป็นร้อยละ 95.83 และแบบสอบถามจากพนักงาน 486 ชุด คิดเป็นร้อยละ 
91.18  แต่ทั้งนี้เมื่อ ผู้วิจัยได้ตรวจสอบ ความถูกต้องและ ความสมบูรณ์ ของแบบสอบถามทั้งหมด   
พบว่ามีแบบสอบถามจ านวน หน่ึงที่ไม่สมบูรณ์ท าให้ไม่สามารถน ามาวิเคราะห์ข้อมูลได้  จึงไม่น า
แบบสอบถามส่วนนี้มาใช้รวมในการวิเคราะห์ข้อมูล  รวมไปถึงแบบสอบถามที่ได้กลับมาจาก
หัวหน้างานและพนักงานที่ได้เคยเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในขั้นตอนของการสร้างแบบสอบถามด้วย 
ดังนั้น แ บบสอบถามที่สมบูรณ์จึงมี  จ านวน 370 ชุด คิดเป็นร้อยละ  63.68   โดยแบ่งเป็น
แบบสอบถามจากหัวหน้างาน 38 ชุด คิดเป็นร้อยละ 79.16 และแบบสอบถามจากพนักงาน 332 
ชุด คิดเป็นร้อยละ 62.28  โดยรายละเอียดของประชากรและกลุ่มตัวอย่าง แสดงดังตารางท่ี 3.1 
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ตารางท่ี 3.1  จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 
ส่วน  

(Department) 
ประชากร กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่สมบูรณ ์

ผู้จัดการ พนักงาน รวม ผู้จัดการ พนักงาน รวม ผู้จัดการ พนักงาน รวม 
ส่วน น. กจก. 9 23 32 3 10 13 1 4 5 
ส่วนการบุคคล 4 11 15 3 11 14 2 5 6 
ส่วนซ่อมบ ารุง 22 135 157 18 126 145 16 87 103 
ส่วนผลิต 12 223 235 10 212 223 7 122 151 
ส่วนส่งเสริมการผลิต 13 66 79 7 54 66 7 44 47 
ส่วนเหมือง 8 118 126 7 110 120 5 70 71 

รวม 68 576 644 48 533 581 38 332 370 

 
 
3.5  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับงานวิจัยนี้ คือ แบบสอบถา ม
(Questionnaires)  ที่สร้างขึ้นจากการ ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อ ง ได้แก่ หนังสือ งานวิจัย และ
การสนทนากลุ่มกับหัวหน้างานและพนักงาน จ านวน 27 คน   งานวิจัย ชิ้นนี้แบ่งกลุ่มตัวอย่าง
ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ หัวหน้างาน และพนักงาน  แบบสอบถามจึงแบ่งออกเป็น 2 ชุด คือ  ชุดที่หน่ึง 
แบบสอบถามส าหรับหัวหน้างานงาน  และ ชุดที่ สอง  แบบสอบถามส าหรับ พนักงาน   โดย
รายละเอียดของแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ชุด ดังนี้ 

 แบบสอบถามส าหรับหัวหน้างาน  แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 
 ส่วนที่ 1  รายละเอียดเกี่ยวกับตัวหัวหน้างาน ประกอบด้วยแบบสอบถาม  4 ส่วนย่อย 

ได้แก ่
   ส่วนท่ี 1.1 แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคล  

 ส่วนท่ี 1.2 แบบสอบถามปัจจัยด้านรูปแบบภาวะผู้น าของผู้ให้ข้อมูลป้อนกลับ 
 ส่วนท่ี 1.3 แบบสอบถามปัจจัยด้านทัศนคติต่อการให้ข้อมูลป้อนกลับ 
 ส่วนท่ี 1.4 แบบสอบถามปัจจัยด้านประสิทธิภาพของข้อมูลป้อนกลับ 

 
 



116 

 

ส่วนท่ี 2  แนวทางการปฏิบัติในการให้ข้อมูลป้อนกลับ 

ส่วนท่ี 3  การประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกน้อง  ประกอบด้วยแบบสอบถามตาม

จ านวนลูกน้องท่ีอยู่ภายใต้การบังคับบัญชา 

แบบสอบถามส าหรับพนักงาน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน 

ส่วนท่ี 1  รายละเอียดเก่ียวกับตัวพนักงาน ประกอบด้วยแบบสอบถาม 4 ส่วนย่อย ได้แก่ 

    ส่วนท่ี 1.1  แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคล 

    ส่วนท่ี 1.2  แบบสอบถามปัจจัยพฤติกรรมการจัดการข้อมูลป้อนกลับ  

    ส่วนท่ี 1.3  แบบสอบถามปัจจัยด้านทัศนคติต่อการรับข้อมูลป้อนกลับ 

     ส่วนท่ี 1.4  แบบสอบถามปัจจัยด้านประสิทธิภาพของข้อมูลป้อนกลับ 

  ส่วนท่ี 2  แนวทางการปฏิบัติในการให้ข้อมูลป้อนกลับ 

  รายละเอียดตัวแปร เคร่ืองมือวัดและผู้ตอบแบบสอบถามสามารถสรุปได้ดังตารางท่ี 3.2  

 

ตารางท่ี 3.2  ตัวแปร เคร่ืองมือวัดและผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
ช่ือตัวแปร ช่ือเคร่ืองมือวัดในแบบสอบถาม ผู้ตอบ 

ปัจจัยส่วนบุคคล 1. แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคล 

2. แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคล 

หัวหน้างาน 

พนักงาน 

รูปแบบภาวะผู้น าของ

ผู้ให้ข้อมูลป้อนกลับ 

แบบสอบถามปัจจัยด้านผู้น า หัวหน้างาน 

 

พฤติกรรมการจัดการ

ข้อมูลป้อนกลับ 

แบบสอบถามปัจจัยการรับข้อมูลป้อนกลับ พนักงาน 

ทัศนคติต่อการให้และ

รับข้อมูลป้อนกลับ 

 แบบสอบถามปัจจัยด้านทัศนคติต่อการให้ข้อมูลป้อนกลับ 

แบบสอบถามปัจจัยด้านทัศนคติต่อการรับข้อมูลป้อนกลับ 

หัวหน้างาน 

พนักงาน 

ประสิทธิภาพของข้อมูล

ป้อนกลับ 

แบบสอบถามปัจจัยด้านประสิทธิภาพของข้อมูลป้อนกลับ หัวหน้างานและ 

พนักงาน 

ผลการปฏิบัติงาน แบบประเมินลูกน้องของท่าน หัวหน้างาน 
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ส าหรับรายละเอียดของการสร้างเครื่องมือส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล และเกณฑ์การให้
คะแนนแต่ละส่วนของแบบสอบถามน้ันมีดังต่อไปนี้ 

 
3.5.1  การสร้างแบบสอบถามวัดตัวแปรรูปแบบภาวะผู้น าของผู้ให้ข้อมูลป้อนกลับ 

 3.5.1.1  ที่มาของแบบสอบถาม 
 ส าหรับตัวแปรรูปแบบ ภาวะผู้น าของผู้ให้ข้อมูลป้อนกลับ  ผู้วิจัย ใช้แนวคิดจาก

รูปแบบภาวะผู้น า ตามทฤษฎีเส้นทางสู่เป้าหมาย (Path-Goal Theory) ของ House and Mitchell 
โดยแบบสอบถามนี้ผู้วิจัยได้แปลความและปรับมาจากแบบสอบถามงานวิจัยของ  Negron (2008: 
75)  ซึ่งได้ปรับปรุงมาจากแบบวัดรูปแบบภาวะผู้น าของ  Jermier (1996 อ้างถึงใน Negron, 2008: 
39)  โดยผู้วิจัยได้พัฒนาให้เหมาะกับกลุ่มตัวอย่างและบริบทที่ท าการศึกษาโดยให้ หัวหน้างานเป็น
ผู้ประเมิน  ข้อค าถามมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า  7 ระดับ ต้ังแต่ตอบ “ไม่เคยเลย” ถึง 
“ตลอดเวลา”  มีข้อค าถามจ านวน 20 ข้อ 

 3.5.1.2  เกณฑ์การให้คะแนน 
  1)  ข้อค าถามเชิงบวก ได้แก ่ข้อค าถามที่ 1-6, 8-10, 12-15, 17, 19-20 

ซึ่งก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
  ไม่เคยเลย  ให้  1  คะแนน 
  แทบจะไม่เคย  ให้  2  คะแนน 
  นานๆ ครั้ง  ให้  3  คะแนน 
  เป็นครั้งคราว  ให้  4  คะแนน 
  บ่อยๆ    ให้ 5 คะแนน 
  เป็นประจ า  ให้ 6 คะแนน 
  ตลอดเวลา  ให้ 7 คะแนน 

  2)  ข้อค าถามเชิงลบ ได้แก ่ข้อค าถามที่ 7,11,16,18 ซึ่งก าหนดเกณฑ์การ
ให้คะแนน ดังนี้ 

  ไม่เคยเลย  ให้  7  คะแนน 
  แทบจะไม่เคย  ให้  6  คะแนน 
  นานๆ ครั้ง  ให้  5  คะแนน 
  เป็นครั้งคราว  ให้  4  คะแนน 
  บ่อยๆ    ให้ 3 คะแนน 



118 
 

  เป็นประจ า  ให้ 2 คะแนน 
  ตลอดเวลา  ให้ 1 คะแนน 

 3.5.1.3  การแปลความหมายของคะแนน 
 เมื่อวิเคราะห์หาคะแนนจากข้อค าถามทั้งหมด  หัวหน้างานที่ได้คะแนนจากการ

ประเมินรูปแบบของผู้ให้ข้อมูลป้อนกลับ ให้แปลรูปแบบภาวะผู้น าของผู้ให้ข้อมูลป้อนกลับ ดังนี้ 
1)  ภาวะผู้น าแบบชี้น า (Directive) ค าถามข้อ 1,5,9,14 และ 18 

คะแนนรวม 28 คะแนนขึ้นไป ภาวะผู้น าแบบชี้น าสูง 
คะแนนรวม 19-27 คะแนน  ภาวะผู้น าแบบชี้น าปานกลาง 
คะแนนรวม  18 คะแนนลงมา ภาวะผู้น าแบบชี้น าต่ า 

2)  ภาวะผู้น าแบบสนับสนุน (Supportive) ค าถามข้อ 2,8,11,15 และ20 
คะแนนรวม 33 คะแนนขึ้นไป ภาวะผู้น าแบบสนับสนุนสูง 
คะแนนรวม 24-32 คะแนน  ภาวะผู้น าแบบสนับสนุน 

      ปานกลาง 
คะแนนรวม 23 คะแนนลงมา ภาวะผู้น าแบบสนับสนุนต่ า 

3)  ภาวะผู้น าแบบมีส่วนร่วม (Participative) ค าถามข้อ 3,4,7,12และ17 
คะแนนรวม 26 คะแนนขึ้นไป ภาวะผู้น าแบบมีส่วนร่วมสูง 
คะแนนรวม 17-25 คะแนน  ภาวะผู้น าแบบมีส่วนร่วม 

      ปานกลาง 
คะแนนรวม 16 คะแนนลงมา ภาวะผู้น าแบบมีส่วนร่วมต่ า 

4)  ภาวะผู้น าแบบมุ่งความส าเร็จ (Achievement-oriented) ค าถามข้อ 
6,10,13,16 และ 19 

คะแนนรวม 24 คะแนนขึ้นไป ภาวะผู้น าแบบมุ่งความส าเร็จ 
       สูง  

คะแนนรวม 15-23 คะแนน  ภาวะผู้น าแบบมุ่งความส าเร็จ 
      ปานกลาง 

คะแนนรวม 14 คะแนนลงมา ภาวะผู้น าแบบมุ่งความส าเร็จ 
        ต่ า 
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3.5.1.4  ตัวอย่างข้อค าถามส าหรับตัวแปรรูปแบบภาวะผู้น าของผู้ให้ข้อมูล
ป้อนกลับ 

 
ตารางท่ี 3.3  ตัวอย่างข้อค าถามส าหรับตัวแปรรูปแบบภาวะผู้น าของผู้ให้ข้อมูลป้อนกลับ 
 

ค าถาม 
ระดับของการปฏิบัติ 

ไม่เคย 
เลย 

แทบจะ
ไม่เคย 

นานๆ 
คร้ัง 

เป็นครั้ง
คราว 

บ่อยๆ เป็น
ประจ า 

ตลอด 
เวลา 

1.  ฉันแสดงให้ลกูน้องรู้ว่า อะไรคือสิ่งที่ฉัน
คาดหวังจากพวกเขา 

       

2.  ฉันรักษาสัมพันธภาพในการท างานกับลูกน้อง        
3.  ฉันปรึกษากับลูกน้องเม่ือต้องเผชิญกับปัญหา        

 
 

3.5.2  การสร้างแบบสอบถามวัดตัวแปรพฤติกรรมการจัดการข้อมูลป้อนกลับ 
3.5.2.1  ที่มาของแบบสอบถาม 
ส าหรับตัวแปร พฤติกรรมการจัดการข้อมูลป้อนกลับ  (Feedback Management 

Behavior) ผู้วิจัยได้แปลความและปรับมาจากแบบสอบถามงานวิจัยของ  Moss, Valenzi and 
Taggart (2003: 487-510 ซึ่งได้ท าการวิจัยเรื่อง  Are You Hiding from Your Boss? The 
Development of a Taxonomy and Instrument to Assess the Feedback Management 
Behaviors of Good and Bad Performers. ผู้วิจัยได้พัฒนา ปรับ เพิ่มเติมข้อความและข้อค าถาม
ให้เหมาะกับกลุ่มตัวอย่างและบริบทที่ท าการศึกษา  โดยให้พนักงานเป็นผู้ประเมิน   ข้อค าถามมี
ลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า  5 ระดับ ต้ังแต่ตอบ  “ไม่เคยเลย” ถึง “ตลอดเวลา ” มีข้อ
ค าถามจ านวน 12 ข้อ โดยค าถามข้อที ่10 นั้นเป็นประเด็นที่ได้มาจากการสนทนากลุ่มกับพนักงาน 

3.5.2.2  เกณฑ์การให้คะแนน 
   ข้อค าถามทั้งหมด ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

     ไม่เคยเลย  ให้  1  คะแนน 
     นานๆ ครั้ง  ให้  2  คะแนน 
     เป็นครั้งคราว  ให้  3  คะแนน 
     เป็นประจ า  ให้  4  คะแนน 
     ตลอดเวลา  ให้ 5 คะแนน 
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3.5.2.3  การแปลความหมายของคะแนน 
 เมื่อวิเคราะห์หาคะแนนเฉลี่ยจากข้อค าถามทั้งหมด  พนักงานที่ได้คะแนนเฉลี่ ยจาก
การประเมินพฤติกรรมการจัดการข้อมูลป้อนกลับ ให้แปลความหมายของคะแนน ดังนี้ 
  การแปลผลคะแนนเฉลี่ย 
    สูตร  =  คะแนนมากท่ีสุด  -   คะแนนน้อยที่สุด 
           จ านวนชั้น 
     =  5  -  1 
         3 
     = 1.33 

1)  พฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลป้อนกลับ (Feedback Seeking 
Behavior) ค าถามข้อ 1-2,5,7-8,10-11 

      คะแนนเฉลี่ยระหว่าง  3.68 – 5.00 แสวงหาข้อมูลป้อนกลับสูง 
      คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.34 – 3.67 แสวงหาข้อมูลป้อนกลับ 
         ปานกลาง 
      คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 2.33 แสวงหาข้อมูลป้อนกลับต่ า 

2)  พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงข้อมูลป้อนกลับ (Feedback Avoiding 
Behavior) ค าถามข้อ 3-4,6,9,12 

      คะแนนเฉลี่ยระหว่าง  3.68 – 5.00 หลีกเลี่ยงข้อมูลป้อนกลับสูง 
      คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.34 – 3.67 หลีกเลี่ยงข้อมูลป้อนกลับ 
         ปานกลาง 
      คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 2.33 หลีกเลี่ยงข้อมูลป้อนกลับต่ า 
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3.5.2.4  ตัวอย่างข้อค าถามส าหรับตัวแปรพฤติกรรมการจัดการข้อมูลป้อนกลับ 

 
ตารางท่ี 3.4  ตัวอย่างข้อค าถามส าหรับตัวแปรพฤติกรรมการจัดการข้อมูลป้อนกลับ 

 

ค าถาม 

ระดับการปฏิบัติ 
ไม่เคย
เลย 

นานๆ
คร้ัง 

เป็น
คร้ัง
คราว 

เป็น
ประจ า 

ตลอด 
เวลา 

1. ฉันยินดีที่จะทักทายหรือเข้าพบหัวหน้างาน เพื่อหวังให้หัวหน้างาน
พูดคุยถึง  ผลการปฏิบัติงานของฉัน 

     

2. หากฉันท างานผิดพลาดหรือไม่ตรงเป้าหมาย ฉันจะรีบชี้แจงให้หัวหน้า
งานทราบทันที 

     

3. เม่ือฉันท างานได้ไม่ดี ฉันพยายามหลีกเลี่ยงการนัดพบกับหัวหน้างาน       

 
 

3.5.3  การสร้างแบบสอบถามวัดตัวแปรทัศนคติต่อการให้และรับข้อมูลป้อนกลับ 
3.5.3.1  ที่มาของแบบสอบถาม 
ส าหรับตัวแปร ทัศนคติต่อการให้และรับข้อมูลป้อนกลับ   ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเองจาก

การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและการสนทนากลุ่ มกับหัวหน้างานและพนักงาน  ซึ่ง
แบบสอบถามส าหรับหัวหน้างานและพนักงานนั้น  มีข้อค าถามที่สอดคล้องและคล้ายคลึงกันใน
บางประเด็น เพื่อเป็นการสอบถามถึงทัศนคติ ในเรื่องเดียวกัน   โดยเป็นการถามถึงความคิดเห็น 
ความรู้สึกที่มีต่อเหตุการณ์การให้และรับข้อมูลป้อนกลับ  ในช่วงช่วงการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
เช่น ค าถามข้อที่  5 ส าหรับหัวหน้างานถามว่า “ฉันรู้สึกพึงพอใจกับการให้ข้อมูลป้อนกลับของตัว
ฉันเองที่ผ่านมา ” ส่วนพนักงานจะถามว่า “ฉันรู้สึกพึงพอใจกับการให้ข้อมูลป้อนกลับของหัวหน้า
งานที่ผ่านมา ”  โดยแบบสอบถามนี้ ให้หัวหน้างานและ พนักงานเป็นผู้ประเมิน   ข้อค าถามมี
ลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า  5 ระดับ ต้ังแต่ตอบ “ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ” ถึง “เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง” แบบสอบถามหั วหน้างานมีข้อค าถามจ านวน 25 ข้อ ส่วนแบบสอบถามพนักงานมีข้อค าถาม
จ านวน 24 ข้อ  โดยค าถามส าหรับหัวหน้างานนั้นข้อท่ี 4,8,11,17-20 เป็นประเด็นที่ได้มาจากการ
สนทนากลุ่มกับหัวหน้างานและ ค าถามส าหรับพนักงานนั้น ข้อที่ 4,8,16-20,23 นั้นเป็นประเด็นที่
ได้มาจากการสนทนากลุ่มกับพนักงาน 
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3.5.3.2  เกณฑ์การให้คะแนน 
1)  ข้อค าถามเชิงบวก  
   แบบสอบถามส าหรับหัวหน้างาน ข้อที่ 1-5, 8, 10-12, 14-19, 24-25 
   แบบสอบถามส าหรับพนักงาน ข้อที่ 1-5, 8, 10-12, 14-16, 18-20, 

23-24  ได้ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ให้  1  คะแนน 
ไม่เห็นด้วย  ให้  2  คะแนน 
เฉยๆ   ให้  3  คะแนน 
เห็นด้วย  ให้  4  คะแนน 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง ให้ 5 คะแนน 

2)  ข้อค าถามเชิงลบ  
  แบบสอบถามส าหรับหัวหน้างาน ข้อที่ 6-7, 9, 13, 20-23 

 แบบสอบถามส าหรับพนักงาน ข้อที่ 6-7, 9, 13, 17, 21-22 ซึ่งได้
ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ให้  5 คะแนน 
ไม่เห็นด้วย  ให้  4  คะแนน 
เฉยๆ   ให้  3  คะแนน 
เห็นด้วย  ให้  2 คะแนน 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง ให้ 1 คะแนน 

3.5.3.3  การแปลความหมายของคะแนน 
 เมื่อวิเคราะห์หาคะแนนเฉลี่ยจากข้อค าถามทั้งหมด  หัวหน้างานและพนักงานที่ ได้
คะแนนเฉลี่ ยจากการ ประเมินทัศนคติต่อ การให้และรับ ข้อมูลป้อนกลับ  ให้แปลความหมายของ
คะแนน ดังนี้ 
  การแปลผลคะแนนเฉลี่ย 
    สูตร  =  คะแนนมากท่ีสุด  -   คะแนนน้อยที่สุด 
            จ านวนชั้น 
     =  5  -  1 
           3 
     = 1.33 
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  เกณฑ์การแปลผลคะแนนเฉลี่ย  

    คะแนนเฉลี่ยระหว่าง  3.68 – 5.00 มีทัศนคติทางบวก 
    คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.34 – 3.67 มีทัศนคติปานกลาง 
    คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 2.33 มีทัศนคติทางลบ 
 

3.5.3.4  ตัวอย่างข้อค าถามส าหรับตัวแปรทัศนคติต่อการให้และรับข้อมูลป้อนกลับ  
 

ตารางท่ี 3.5  ตัวอย่างข้อค าถามส าหรับตัวแปรทัศนคติต่อการให้และรับข้อมูลป้อนกลับ 

 

ค าถาม 

ระดับความคิดเห็น 
ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 

ไม่เห็น
ด้วย 

เฉยๆ เห็น
ด้วย 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

1. การให้ข้อมูลป้อนกลับสามารถช่วยให้ฉันปรับปรุงและแก้ไขผลการ
ปฏิบัติงานให้ดีขึ้น 

     

2. การให้ข้อมูลป้อนกลับเป็นการแจ้งผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ให้พนักงานได้รับทราบโดยตรง 

     

3. ฉันม่ันใจว่าการให้ข้อมูลป้อนกลับของหัวหน้างานนั้นถูกต้อง      

 
 

3.5.4.  การสร้างแบบสอบถามวัดตัวแปรประสิทธิภาพของข้อมูลป้อนกลับ 
3.5.4.1  ที่มาของแบบสอบถาม 

 ส าหรับตัวแปร ประสิทธิภาพของข้อมูลป้อนกลับ  ผู้วิจัยได้ สร้างขึ้นเองจากการ
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและการสนทนากลุ่มกับหัวหน้างานและพนักงาน  ซึ่งแบบสอบถาม
ส าหรับหัวหน้างานและพนักงานนั้น  มีข้อค าถามที่คล้ายคลึงกัน แต่เป็นการถามในมุมมองการรับรู้
ของทั้ง 2 ฝ่ายว่าข้อมูลป้อนกลับที่ให้นั้นเป็นอย่างไร โดยเป็นการถามถึงพ ฤติกรรมการให้ข้อมูล
ป้อนกลับของหัวหน้างาน เช่น ค าถามข้อที่  14 ส าหรับหัวหน้างานถามว่า “ฉันให้ข้อมูลป้อนกลับ
ตามความเป็นจริงและตรงไปตรงมา ” ส่วนพนักงานจะถามว่า “หัวหน้างานฉันให้ข้อมูลป้อนกลับ
ตามความเป็นจริงและตรงไปตรงมา ”  โดยแบบสอบถามนี้ ให้หัวหน้างานและ พนักงานเ ป็นผู้
ประเมิน  ข้อค าถามมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า  5 ระดับ ต้ังแต่ตอบ “ไม่เคยเลย” ถึง 
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“ตลอดเวลา” มีข้อค าถามจ านวน 21 ข้อ  โดยค าถามข้อที่ 2,7,9,11-12,14-16,18 นั้นเป็นประเด็น
ที่ได้มาจากการสนทนากลุ่มกับหัวหน้างานและพนักงาน 

3.5.4.2  เกณฑ์การให้คะแนน 
  ข้อค าถามทั้งหมด ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ไม่เคยเลย  ให้  1  คะแนน 
นานๆ ครั้ง  ให้  2  คะแนน 
เป็นครั้งคราว  ให้  3  คะแนน 
เป็นประจ า  ให้  4  คะแนน 
ตลอดเวลา  ให้ 5 คะแนน 

3.5.4.3  การแปลความหมายของคะแนน 
  เมื่อวิเคราะห์หาคะแนนเฉลี่ยจากข้อค าถามทั้งหมด หัวหน้างานและพนักงานที่ได้
คะแนนเฉลี่ยจากการประเมินประสิทธิภาพของข้อมูลป้อนกลับ แปลความหมายของคะแนน ดังนี้ 
   การแปลผลคะแนนเฉลี่ย 
    สูตร  =  คะแนนมากท่ีสุด  -   คะแนนน้อยที่สุด 
                   จ านวนชั้น 
     =  5  -  1 
            3 
     = 1.33 
   เกณฑ์การแปลผลคะแนนเฉลี่ย   
    คะแนนเฉลี่ยระหว่าง  3.68 – 5.00 ประสิทธิภาพของข้อมูล 
         ป้อนกลับสูง 
    คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.34 – 3.67 ประสิทธิภาพของข้อมูล 
         ป้อนกลับปานกลาง 
    คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 2.33 ประสิทธิภาพของข้อมูล 
         ป้อนกลับต่ า 
 
 
 
 



125 
 

3.5.4.4  ตัวอย่างข้อค าถามส าหรับตัวแปรประสิทธิภาพของข้อมูลป้อนกลับ 
 

ตารางท่ี 3.6  ตัวอย่างข้อค าถามส าหรับตัวแปรประสิทธิภาพของข้อมูลป้อนกลับ 

 

ค าถาม 
ระดับของการปฏิบัติ 

ไม่เคย
เลย 

นานๆ 
คร้ัง 

เป็นครั้ง
คราว 

เป็น
ประจ า 

ตลอด 
เวลา 

1. ฉันให้ลูกน้องได้แสดงความคิดเห็นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  ก่อนที่ฉันจะ
ตัดสินใจ 

     

2. ฉันให้ข้อมูลป้อนกลับตามความเป็นจริงและตรงไปตรงมา      
3. หัวหน้างานของฉันให้ข้อมูลป้อนกลับที่เกี่ยวข้องกับงานและมุ่งเน้นที่
พฤติกรรมในการท างานของฉันไม่ใช่เน้นที่ตัวบุคคล 

     

 
 

3.5.5  การสร้างแบบสอบถามวัดตัวแปรผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 
3.5.5.1  ที่มาของแบบสอบถาม 

ส าหรับตัวแปรผลการปฏิบัติงานของพนักงาน (Performance) ผู้วิจัยได้พัฒนามา
จากแบบสอบถามงานวิจัยของ  ปานจักษ์ เหล่ารัตนวรพงษ์  (2548: 147-148)  ซึ่งได้ประยุกต์จาก
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่ใช้ประเมินบุคลากรของสถานประกอบการในจังหวัดสระบุรี
จ านวน 3 แห่งและพิจารณาร่วมกับประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของอลงกรณ์  มีสุทธา
และสมิต สัชฌุกร (2551: 220-221) ผู้วิจัยได้พัฒนาแบบสอบถามให้เหมาะกับกลุ่มตัวอย่างและ
บริบทที่ ท าการศึกษาโดยให้หัวหน้างานเป็นผู้ประเมิน  ข้อค าถามมีลักษณะเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ ต้ังแต่ตอบ “ไม่จริงเลย” ถึง “จริงที่สุด” มีข้อค าถามจ านวน 18 ข้อ 

3.5.5.2  เกณฑ์การให้คะแนน 
 ข้อค าถามทั้งหมด ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

     ไม่จริงเลย  ให้  1  คะแนน 
     ไม่จริง   ให้  2  คะแนน 
     ไม่แน่ใจ   ให้  3  คะแนน 
     จริง   ให้  4  คะแนน 
     จริงที่สุด   ให้ 5 คะแนน 
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3.5.5.3  การแปลความหมายของคะแนน 
 เมื่อวิเคราะห์หาคะแนนเฉลี่ยจากข้อค าถามทั้งหมด พนักงานที่ได้คะแนนเฉลี่ยจาก
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้แปลความหมายของคะแนน ดังนี้ 
  การแปลผลคะแนนเฉลี่ย 
    สูตร  =  คะแนนมากท่ีสุด  -   คะแนนน้อยที่สุด 
                   จ านวนชั้น 
     =  5  -  1 
            3 
     = 1.33 
  เกณฑ์การแปลผลคะแนนเฉลี่ย   
    คะแนนเฉลี่ยระหว่าง  3.68 – 5.00 ผลการปฏิบัติงานสูง 
    คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.34 – 3.67 ผลการปฏิบัติงานปานกลาง 
    คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 2.33 ผลการปฏิบัติงานต่ า 
 

3.5.5.4  ตัวอย่างข้อค าถามส าหรับตัวแปรผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 
 

ตารางท่ี 3.7  ตัวอย่างข้อค าถามส าหรับตัวแปรผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 

 

ค าถาม 
ระดับความเห็น 

ไม่จริง
เลย 

ไม่
จริง 

ไม่
แน่ใจ 

จริง จริง
ที่สุด 

1. ลูกน้องคนนี้ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้องเม่ือเทียบกับมาตรฐานที่ควรจะเป็น      
2.ทุกชิ้นงานที่ได้รับมอบหมาย ลูกน้องคนนี้ปฏิบัติงานได้ในเวลาที่ก าหนด      
3. ลูกน้องคนนี้มีความรู้และความช านาญในงานที่รับผิดชอบ      
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3.6  การสนทนากลุ่ม 

 
การสนทนากลุ่ม  (Focus Group)  เป็นการสนทนากลุ่มกับหัวหน้างานและพนักงาน  มี

วัตถุประสงค์ในการสนทนากลุ่ม 4 ข้อ ดังนี้ 
3.6.1  เพื่อศึกษาทัศนคติและความคิดเห็นของหัวหน้างานและพนักงานต่อการให้และรับ

ข้อมูลป้อนกลับในช่วงการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
3.6.2  เพื่อศึกษาพฤติกรรมและลักษณะการให้ข้อมูลป้อนกลับของหัวหน้างาน  และศึกษา

พฤติกรรมการรับข้อมูลป้อนกลับของพนักงานในช่วงการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
3.6.3  เพื่อศึกษาผลกระทบและปัญหาของการให้ข้อมูลป้อนกลับในช่วงการประเมินผล

การปฏิบัติงานในปัจจุบัน    
3.6.4  เพื่อร่วมกันเสนอแนวทางในการปฏิบัติที่เหมาะสมส าหรับการให้ข้อมูลป้อนกลับ

ในช่วงการประเมินผลการปฏิบัติงาน   
การสนทนากลุ่มครั้งนี้ข้อมูลที่ได้น าไปใช้ในการสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

การท าความเข้าใจเชิงลึกในสภาพและปัญหาของการให้และรับข้อมูลป้อนกลับของหัวหน้างาน
และพนักงาน  และเพื่อน ามาใช้ร่วมกับการอภิปรายผลการศึกษาวิจัยด้วย 

โดยการเลือกหัวหน้างานและพนักงานเพื่อเข้าร่วมการท าสนทนากลุ่ม (Focus Group) น้ัน
เป็นการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง โดยให้ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติงานบุคคลเป็นผู้คัดเลือก ผู้ที่เข้าร่วม
การสนทนากลุ่มจ านวน 30 คน แบ่งเป็น  หัวหน้างาน (Cell Head) จ านวน 10 คน  และพนักงาน 
(Subordinates) จ านวน 20 คน  โดยการสนทนากลุ่มนั้นแบ่งออกเป็น 3 รอบ รอบละ 10 คน 
โดยรอบที่ 1 นั้น คือ หัวหน้างานจ านวน 10 คน ส่วนรอบที่ 2 และรอบท่ี 3 เป็นพนักงานรอบละ 10  
ในส่วนของพนักงานนี้แต่ละรอบได้คละพนักงานจากแต่ละส่วนและแผนก (Cell)  รวมถึงต าแหน่ง
ในการท างานด้วย  เพื่อ ให้เกิดความหลากหลายของข้อมูลที่จะได้รับจากการสนทนากลุ่ม  ใช้เวลา
ในการสนทนากลุ่มละ 1 ชั่วโมงครึ่ง ถึง 2 ชั่วโมง  เมื่อถึงช่วงเวลาการสนทนากลุ่มมีผู้เข้าร่วมการ
สนทนากลุ่มทั้งหมด 27 คน แบ่งเป็น  หัวหน้างาน (Cell Head) จ านวน 9 คน  และพนักงาน 
(Subordinates) จ านวน 18 คน  โดยให้ฝ่ายปฏิบัติงานบุคคล ท าหน้าที่ เป็นผู้คัดเลือกหัวหน้างาน
และพนักงานที่เข้าร่วมสนทนากลุ่ม 
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เน่ืองจากว่าการวิจัยในคร้ังน้ีมุ่งเน้นไปท่ีการให้และรับข้อมูลป้อนกลับในช่วงการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี   ผู้วิจัยจึงเน้นให้หัวหน้างานและพนักงานท่ีเข้าร่วมการสนทนา

กลุ่ม ได้ย้อนนึกถึงเหตุการณ์การให้และรับข้อมูลป้อนกลับในระหว่างการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานในช่วงเดือนธันวาคม 2551 ผ่านมา โดยข้อค าถามท่ีใช้ในการสนทนากลุ่มแสดงให้เห็น

ดังตารางท่ี 3.8  

 

ตารางท่ี 3.8  ค าถามท่ีใช้ในการสนทนากลุ่มจ าแนกตามวัตถุประสงค์ 

 
วัตถุประสงค์ กลุ่มหัวหน้างาน กลุ่มพนักงาน 

ทราบทัศนคติ
ต่อการให้และ
รับข้อมูล
ป้อนกลับ 

1. ท่านมีความคิดเห็นและรู้สึกอย่างไรกับการ

ให้ข้อมูลป้อนกลับของตัวท่านเองในปีท่ี

ผ่านมา 

2.  ท่านมีความรู้สึกอย่างไรเมื่อต้องให้ข้อมูล

ป้อนกลับแก่พนักงาน 

3.  ท่านคิดว่าการให้ข้อมูลป้อนกลับมีผลต่อตัว

ท่านเอง พนักงานและองค์การอย่างไรบ้าง 

1. ท่านมีความคิดเห็นและรู้สึกอย่างไรกับการ

ให้ข้อมูลป้อนกลับของหัวหน้างานในการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานในปีท่ีผ่านมา 

2. เม่ือถูกเรียกเข้าพบเพ่ือแจ้งผลการ

ปฏิบัติงานหรือให้ข้อมูลป้อนกลับท่านมี

ความรู้สึกอย่างไร 

3. ท่านคิดว่าการให้ข้อมูลป้อนกลับมีผล

อย่างไรกับตัวท่านบ้าง 

ทราบ
พฤติกรรม
การให้และรับ
ข้อมูล
ป้อนกลับ 

1. ท่านได้ให้ข้อมูลป้อนกลับแก่พนักงาน

ในช่วงการประเมินผลการปฏิบัติงานใน

เดือนธันวาคม 2551 ท่ีผ่านมาหรือไม่ 

2. เม่ือต้องให้ข้อมูลป้อนกลับหรือแจ้งผลการ

ปฏิบัติงานแก่พนักงาน ท่านมีการเตรียม

ตัวอย่างไรบ้าง 

1. หัวหน้างานของท่านมีการให้ข้อมูลป้อนกลับ

ในช่วงการประเมินผลการปฏิบัติงานใน

เดือนธันวาคม 2551ท่ีผ่านมาหรือไม่ 

2. ท่านมีการเตรียมตัวหรือปฏิบัติตัวอย่างไร

บ้างเม่ือต้องรับข้อมูลป้อนกลับจากหัวหน้า

งาน 

ทราบ
ผลกระทบ 
และปัญหา ใน
การให้ข้อมูล
ป้อนกลับ 

1. การให้ข้อมูลป้อนกลับของท่านในช่วงการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานในปีท่ีผ่านมามี

ปัญหาอะไรบ้างท่ีควรต้องปรับปรุง 

2. จากการให้ข้อมูลป้อนกลับท่ีผ่านมาน้ัน

ได้ผลออกมาเป็นอย่างไรบ้าง พนักงานมี

ปฏิกิริยาอย่างไร 

1. การให้ข้อมูลป้อนกลับท่ีผ่านมาในช่วงการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้างานมี

ปัญหาอะไรบ้างท่ีต้องปรับปรุง 
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ตารางท่ี 3.8  (ต่อ) 
 

วัตถุประสงค์ กลุ่มหัวหน้างาน กลุ่มพนักงาน 

ได้แนวทาง
ปฏิบัติในการให้
ข้อมูลป้อรกลับ 

1. ท่านคิดว่าการให้ข้อมูลป้อนกลับท่ีมี

ประสิทธิภาพควรเป็นอย่างไร 

2. ท่านต้องการให้พนักงานปฏิบัติตัวอย่างไร

เม่ือได้รับข้อมูลป้อนกลับ หรือขณะท่ีก าลัง

รับข้อมูลป้อนกลับ 

3. แนวทางการปฏิบัติส าหรับการให้ข้อมูล

ป้อนกลับควรเป็นอย่างไร 

1. ท่านคิดว่าการให้ข้อมูลป้อนกลับท่ีมี

ประสิทธิภาพควรเป็นอย่างไร 

2. แนวทางในการปฏิบัติในการให้ข้อมูล

ป้อนกลับของหัวหน้างานท่ีท่านต้องการเป็น

อย่างไร 

 

 

 
3.7  การทดสอบความเท่ียงตรงและความเช่ือม่ันของเคร่ืองมือ 
 
3.7.1  การทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) 

ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามจากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง โดยสร้างข้อค าถามแต่ละ

ข้อให้สอดคล้องกับนิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการของตัวแปรแต่ละตัวแปร  จากน้ันน าแบบสอบถามท่ี

สร้างข้ึนมาแล้วไปเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและความ

เหมาะสมของแบบสอบถาม  และเพื่อให้ได้แบบสอบถามท่ีสามารถวัดส่ิ งท่ีต้องการวัดและ

ครอบคลุมเน้ือหาท่ีต้องการถาม  จึงได้ทดสอบหาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) 

ด้วยวิธีการหาดัชนีความสอดคล้อง (Index of Congruence: IOC) โดยน าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน

น้ันไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 4 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมท้ังด้านเน้ือหาและภาษาท่ีใช้ รวม

ไปถึงความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีต้องการวัดและนิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ โดยให้แต่ละท่าน

ลงความเห็นว่าข้อค าถามแต่ละข้อมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีต้องการวัดหรือไม่  โดย

ก าหนดคะแนนความคิดเห็น ดังน้ี  

 + 1  หมายถึง แน่ใจว่าข้อค าถามน้ีสอดคล้องตรงกับเน้ือหาตาม 

    วัตถุประสงค์ท่ีต้องการวัด 

    0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามน้ีสอดคล้องตรงกับเน้ือหาตาม

     วัตถุประสงค์ท่ีต้องการวัด 
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 - 1 หมายถึง แน่ใจว่าค าถามน้ีไม่สอดคล้องตรงกับเน้ือหาตาม 

     วัตถุประสงค์ท่ีต้องการวัด 

เมื่อบันทึกผลคะแนนการลงความเห็นของผู้เช่ียวชาญท้ังหมดในแต่ละข้อค าถามแล้ว หา

ผลคะแนนรวมของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญท้ังหมดเป็นรายข้อ โดยวิธีการค านวณหาค่า IOC 

จากสูตร ดังน้ี 

     IOC = 
 R

N
 

 

เมื่อ IOC หมายถึง ดัชนีความสอดคล้อง 

  หมายถึง ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

 N หมายถึง จ านวนผู้เช่ียวชาญ 

 

ยุทธ  ไกยวรรณ์ (2552: 61) กล่าวว่า เม่ือค านวณดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ได้แล้ว ถ้า

ค่าของ IOC มากกว่า 0.5 แสดงความข้อความน้ันมีความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาและถ้าค่าต่ ากว่า 0.5 

ข้อค าถามน้ันถือว่าใช้ไม่ได้ ควรตัดท้ิงหรือแก้ไขปรับปรุงใหม่ ซ่ึงจากการหาค่า IOC น้ัน พบว่ามีข้อ

ค าถามบ้างข้อท่ีมีค่า IOC ต่ ากว่า 0.5 ผู้วิจัยจึงปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามข้อน้ันตามค าแนะน า

ของผู้เช่ียวชาญและบางข้อก็ได้ตัดท้ิงออกไป 

 

3.7.2  การทดสอบความเชื่อม่ัน (Reliability) 

หลังจากการปรับปรุงแบบสอบถามตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญแล้ว ผู้วิจัยได้น า

แบบสอบถามท้ัง 2 ชุด  ไปทดลองใช้กับหัวหน้างานและพนักงานของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย      

(แก่งคอย) จ ากัด เพ่ือน ามาใช้ในการปรับปรุงแบบสอบถามให้มีความเหมาะสมมากย่ิงข้ึน  โดย

น าไปแจกให้กับหัวหน้างานจ านวน 10 คน และพนักงานจ านวน 40 คน จากน้ันน ามาวิเคราะห์หา

ความเช่ือม่ันของแบบสอบถามด้วยโปรแก รม SPSS โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha 

Coefficient) และพิจารณาว่าข้อค าถามใดท่ีท าให้ค่าความเช่ือม่ันของแบบสอบถามต่ าลง ก็ได้

พิจารณาตัดข้อค าถามน้ันท้ิงไป เพื่อให้ได้แบบสอบถามท่ีมีความเชื่อม่ันสูงข้ึน 

 โดยเม่ือปรับปรุงแบบสอบถามให้ได้แบบสอบถามท่ีสมบูรณ์แล้ว จึงน าไปใช้ในการเก็บ

ข้อมูลการวิจัย ซ่ึงแบบสอบถามท่ีในการเก็บข้อมูลน้ีมีรายละเอียดค่าความเช่ือม่ัน แสดงดังตาราง

ท่ี 3.9  ดังน้ี 
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ตารางท่ี 3.9  ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ 

 
แบบสอบถาม ค่าความเชื่อมั่น (Alpha) 

แบบสอบถามส าหรับหัวหน้างาน  0.956 
          รูปแบบภาวะผู้น า 
          ทัศนคติต่อการให้ข้อมูลป้อนกลับ  
          ประสิทธิภาพของข้อมูลป้อนกลับ  
          ผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 

0.870 
0.914 
0.915 
0.946 

แบบสอบถามส าหรับพนักงาน  0.925 
         พฤติกรรมการจัดการข้อมูลป้อนกลับ 
         ทัศนคติต่อการรับข้อมูลป้อนกลับ  
         ประสิทธิภาพของข้อมูลป้อนกลับ  

0.796 
0.813 
0.948 

  
   
3.8  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการใช้แบบสอบถามที่สร้างขึ้นเป็นเครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลในการท าวิจัยในครั้งนี้  โดยแบบสอบถามที่ปรับปรุงสมบูรณ์แล้วนั้น ผู้วิจัยได้
ออกแบบวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ โดยจัดแบบสอบถามแต่ละชุดใส่ซอง สีน้ าตาลขนาด A4 และ
ติดชื่อของพนักงานแต่ละคนที่หน้าซอง จากนั้นใส่รวมกันในซองใหญ่ที่ระบุชื่อของหัวหน้าแผนกแต่
ละแผนก พร้อมทั้งจดหมายชี้แจงการแจกและ เก็บคืนแบบสอบถาม ส่วนแบบสอบถามที่หัวหน้า
งานจะต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคนนั้น ผู้วิจัยได้พิมพ์ชื่อพนักงานแต่ละคน
ไว้ในแบบสอบถามส่วนการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วย เพื่อให้หัวหน้างานทราบว่าก าลัง
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานคนใด และได้น าแบบสอบ ถามของหัวหน้างานทั้งหมดใส่
ซองสีน้ าตาลขนาด A4 เช่นกัน  ซึ่งการน าแบบสอบถามใส่ซองนั้น เพื่อเป็นการรักษาความลับของ
หัวหน้างานและพนักงาน เนื่องจากว่าแบบสอบถามนั้นเป็นการประเมินหัวหน้างานและพนักงาน
ของตนเอง รวมไปถึงให้หัวหน้างานประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานด้วย  ท าให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามรู้สึกสบายใจว่าข้อมูลที่ตนตอบนั้นจะไม่มีใครเห็นนอกจากผู้วิจัยเท่านั้ น  
นอกจากน้ันผู้วิจัยได้แนบค าแนะน าการตอบแบบสอบถามซึ่งเน้นให้ผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน
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ปิดผนึกซองด้วยตนเองก่อนที่จะส่งคืนหัวหน้างาน และแจ้งว่าข้อมูลที่ได้มานี้จะถูกเก็บเป็น
ความลับ และน าไปใช้ในการเสนอแนะการให้และรับข้อมูลกลับของบริษัท โดยเน้นว่าสิ่งที่ตอบนั้น
จะไม่ส่งผลใดๆ ต่อผลการปฏิบัติงานและตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ซองใหญ่ที่ใส่แบบสอบถามนี้ ผู้วิจัยให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลน าไปแจกให้หัวหน้า
งานแต่ละแผนก เพื่อให้ หัวหน้างานท าหน้าที่ในการแจกและเก็บรวบรวมแบบสอบถาม จาก
พนักงานทุกคน คืนกลับไปยังฝ่ายทรัพยากรบุคคล   จากนั้นผู้วิจัยจึงได้เข้าไปเก็บแบบสอบถาม
คืนกลับมาด้วยตนเอง 

เนื่องจากว่าการวิจัยในครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่การให้และรับข้อมูลป้อนกลับในช่วงการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี   ผู้วิจัยจึงเน้นให้หัวหน้างานและพนักงานที่ตอบแบบสอบถาม
การวิจัย ได้ย้อนนึกถึงเหตุการณ์การให้และรับข้อมูลป้อนกลับในระหว่างการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในช่วงเดือนธันวาคม 2551 ผ่านมา   ส่วนหัวหน้าที่ต้องตอบแบบสอบถามประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานนั้นให้นึ กถึงผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาหลังจากได้มีการให้ข้อมูล
ป้อนกลับ คือ ผลการปฏิบัติงานของพนักงานในช่วงเดือน มกราคม – มิถุนายน 2552   จากนั้นจึง
น าผลที่ได้จากการสนทนากลุ่มและแบบสอบถามมาประมวลผล เพื่อทดสอบสมมติฐานและตอบ
วัตถุประสงค์การศึกษา 
 
3.9  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้เป็น การวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยจึง ใช้สถิติ เชิงอนุมาน ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล  โดยหลังจากได้รับแบบสอบถามกลับมา  ผู้วิจัยได้ตรวจสอบแบบสอบถามทั้งหมด 
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม   จากนั้น น าแบบสอบถามที่
สมบูรณ์บันทึกลงในโปรแกรมส าเร็จรูป (SPSS for Windows) เพื่อน ามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ประมวลผล และพิสูจน์สมมติฐานการศึกษา โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ คือ  
 

3.9.1  สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ได้แก่   
 การแจกแจงความถี่ (Frequency)  ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ส าหรับบรรยายตัวแปรต่างๆ 
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3.9.2  สถิติเชิงอนุมาน (Inference Statistic) ได้แก่  
3.9.2.1  การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง 2 ตัวแปร (T-test) ส าหรับทดสอบ

ความแตกต่างของปัจจัยที่แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ เพศ ระดับของรูปแบบภาวะผู้น า ระดับ
พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงข้อมูลป้อนกลับ 

3.9.2.2  การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรมากกว่า 2 ตัว ด้วยการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ส าหรับทดสอบความแตกต่างของปัจจัย
ที่มากกว่า 3 กลุ่มขึ้นไป ได้แก่  ระดับพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลป้อนกลับ 

3.9.2.3  การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficients) เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปร อายุ ระยะเวลาในการด ารง
ต าแหน่ง ที่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อการให้และรับข้อมูลป้อนกลับ และความสัมพันธ์ระหว่าง
ทัศนคติต่อการให้และรับข้อมูลป้อนกลับกับประสิทธิภาพของข้อมูลป้อนกลับ 

3.9.2.4  สถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  โดยการคัดเลือก
ปัจจัยเข้าสู่สมการด้วยวิธีการแบบขั้นตอน  (Stepwise) เพื่อหาตัวแปรที่มีนัยส าคัญทางสถิติ
เท่านั้น โดยใช้เพื่อทดสอบว่าปัจจัยส่วนบุคคล รูปแบบภาวะผู้น าของผู้ให้ข้อมูลป้อนกลับ 
พฤติกรรมการจัดการข้อมูลป้อนกลับ  ทัศนคติต่อการให้และรับข้อมูลป้อนกลับ ประสิทธิภาพของ
ข้อมูลป้อนกลับว่าสามารถท านายผลการปฏิบัติงานของพนักงานได้ 

รายละเอียดของสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล แสดงไว้ดังตารางที่ 3.10 
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ตารางท่ี 3.10  สมมติฐานในการวิจัยและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
สมมติฐาน สถิติท่ีใช้ 

1. ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับผู้ให้ข้อมูลป้อนกลับ 

1.1 หัวหน้างานท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันมีทัศนคติต่อการให้

ข้อมูลป้อนกลับท่ีแตกต่างกัน 

1.1.1 อายุมีความสัมพันธ์ในทางตรงกันข้ามกับทัศนคติต่อการให้

ข้อมูลป้อนกลับของหัวหน้างาน 

1.1.2 ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งมีความสัมพันธ์ในทางตรงกัน

ข้ามกับทัศนคติต่อการให้ข้อมูลป้อนกลับของหัวหน้างาน 

1.2 หัวหน้างานท่ีมีรูปแบบภาวะผู้น าท่ีแตกต่างกันมีทัศนคติต่อการให้

ข้อมูลป้อนกลับท่ีแตกต่างกัน ดังน้ี 

1.2.1 หัวหน้างานท่ีมีระดับภาวะผู้น าแบบช้ีน าท่ีแตกต่างกันมี

ทัศนคติต่อการให้ข้อมูลป้อนกลับท่ีแตกต่างกัน 

1.2.2 หัวหน้างานท่ีมีระดับภาวะผู้น าแบบสนับสนุนท่ีแตกต่างกันมี

ทัศนคติต่อการให้ข้อมูลป้อนกลับท่ีแตกต่างกัน 

1.2.3 หัวหน้างานท่ีมีระดับภาวะผู้น าแบบมีส่วนร่วมท่ีแตกต่างกัน

มีทัศนคติต่อการให้ข้อมูลป้อนกลับท่ีแตกต่างกัน 

1.2.4 หัวหน้างานท่ีมีระดับภาวะผู้น าแบบมุ่งความส าเร็จท่ีแตกต่าง

กันมีทัศนคติต่อการให้ข้อมูลป้อนกลับท่ีแตกต่างกัน 

1.3 ทัศนคติต่อการให้ข้อมูลป้อนกลับของหัวหน้างานมีความสัมพันธ์ใน

ทิศทางเดียวกันกับประสิทธิภาพข้อมูลป้อนกลับของหัวหน้างาน 

1.4 ประสิทธิภาพข้อมูลป้อนกลับของหัวหน้างานมีความสัมพันธ์ใน

ทิศทางเดียวกันกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 
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ตารางท่ี 3.10  (ต่อ) 

 

สมมติฐาน สถิติท่ีใช้ 

2. ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับผู้รับข้อมูลป้อนกลับ 

2.1 พนักงานท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันมีทัศนคติต่อการรับ

ข้อมูลป้อนกลับท่ีแตกต่างกัน 

2.1.1 เพศชายมีทัศนคติต่อการรับข้อมูลป้อนกลับแตกต่างจากเพศ

หญิง 

2.1.2 อายุมีความสัมพันธ์ในทางตรงกันข้ามกับทัศนคติต่อการรับ

ข้อมูลป้อนกลับของพนักงาน 

2.1.3 ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งมีความสัมพันธ์ในทางตรงกัน

ข้ามกับทัศนคติต่อการรับข้อมูลป้อนกลับของพนักงาน 

2.2 พนักงานท่ีมีพฤติกรรมการจัดการข้อมูลป้อนกลับท่ีแตกต่างกันมี

ทัศนคติต่อการรับข้อมูลป้อนกลับท่ีแตกต่างกัน ดังน้ี 

2.2.1 พนักงานท่ีมีระดับพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลป้อนกลับท่ี

แตกต่างกันมีทัศนคติต่อการรับข้อมูลป้อนกลับท่ีแตกต่างกัน 

2.2.2 พนักงานท่ีมีระดับพฤติกรรมการหลีกเล่ียงข้อมูลป้อนกลับท่ี

แตกต่างกันมีทัศนคติต่อการรับข้อมูลป้อนกลับท่ีแตกต่างกัน 

2.3 ทัศนคติต่อการรับข้อมูลป้อนกลับของพนักงานมีความสัมพันธ์ใน

ทิศทางเดียวกันกับประสิทธิภาพข้อมูลป้อนกลับของพนักงาน 

2.4 ประสิทธิภาพข้อมูลป้อนกลับของพนักงานมีความสัมพันธ์ใน

ทิศทางเดียวกันกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 
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ตารางท่ี 3.10  (ต่อ) 

 

สมมติฐาน สถิติท่ีใช้ 

3. สมการพยากรณ์ ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับข้อมูลป้อนกลับท่ีส่งผลต่อ

ผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 

3.1 ปัจจัยส่วนบุคคลของหัวหน้างาน รูปแบบภาวะผู้น า ทัศนคติต่อการ

ให้ข้อมูลป้อนกลับของหัวหน้างาน สามารถท านายประสิทธิภาพ

ข้อมูลป้อนกลับของหัวหน้างาน ได้ 

3.2 ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงาน พฤติกรรมการจัดการข้อมูล

ป้อนกลับ ทัศนคติต่อการรับข้อมูลป้อนกลับของพนักงาน  สามารถ

ท านายประสิทธิภาพข้อมูลป้อนกลับของพนักงานได้ 

3.3 ปัจจัยส่วนบุคคลของหัวหน้างานและพนักงาน รูปแบบภาวะผู้น า

ของหัวหน้างาน พฤติกรรมการจัดการข้อมูลป้อนกลับของพนักงาน 

ทัศนคติต่อการให้ข้อมูลป้อนกลับของหัวหน้างาน และทัศนคติต่อ

การรับข้อมูลป้อนกลับของพนักงาน  และประสิทธิภาพข้อมูล

ป้อนกลับของหัวหน้างานและพนักงาน สามารถท านายผลการ

ปฏิบัติงานของพนักงานได้ 

Multiple 

Regression 

Analysis  

(Stepwise) 
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บทที่ 4 

 

ผลการศึกษา 
 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาวิจัย เรื่อง การให้และรับข้อมูลป้อนกลับที่ส่ งผลต่อผล
การปฏิบัติงานของพนักงาน : กรณีศึกษา บริษั ท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด ซึ่งเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามกับหัวหน้างานและพนักงานของบริษัท  ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย ) 
จ ากัด และน ามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้  

4.1  ผลการสนทนากลุ่ม 
4.2  ปัจจัยส่วนบุคคล 
4.3  รูปแบบภาวะผู้น าของผู้ให้ข้อมูลป้อนกลับ 
4.4  พฤติกรรมการจัดการข้อมูลป้อนกลับของพนักงาน  
4.5  ทัศนคติต่อการให้และรับข้อมูลป้อนกลับของหัวหน้างานและพนักงาน  
4.6  ประสิทธิภาพของข้อมูลป้อนกลับ 
4.7  ผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 
4.8  แนวทางการปฏิบัติในการให้ข้อมูลป้อนกลับ 
4.9  ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 
4.1  ผลการสนทนากลุ่ม 

  
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้ใช้การสนทนากลุ่ม (Focus Group) กับหัวหน้างานและพนักงาน  

จ านวน 27 คน เพื่อน าผลที่ได้นั้นไปใช้ในการสร้างแบบสอบถามและเป็นส่วนหนึ่งของการอภิปราย
ผลการศึกษา โดยวัตถุประสงค์ของการสนทนากลุ่ม มี 4 ข้อ คือ เพื่อศึกษาถึงทัศนคติและความ
คิดเห็นของหัวหน้างานและพนักงานต่อการให้และรับข้อมูลป้อนกลับในช่วงการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน เพื่อศึกษา พฤติกรรมและลักษณะการให้ข้อมูลป้อนกลับของหัวหน้างาน และศึกษา
พฤติกรรมการรับข้อมูลป้อนกลับของพนักงานในช่วงการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อศึกษา
ผลกระทบและปัญหาของการให้ข้อมูลป้อนกลับในช่วงการประเมินผลการปฏิบัติงานในปัจจุบัน   
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และเพื่อร่วมกันเสนอแนวทางในการปฏิบั ติที่เหมาะสมส าหรับการให้ข้อมูลป้อนกลับในช่วงการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน  ซึ่งผลของการสนทนากลุ่มกับหัวหน้างานและพนักงาน จ าแนกตาม
วัตถุประสงค์ มีดังต่อไปนี้ 

 
4.1.1  ทัศนคติและความคิดเห็นของหัวหน้างานและพนักงานต่อการให้และรับ 
         ข้อมูลป้อนกลับในช่วงการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 4.1.1.1  ทัศนคติและความคิดเห็นของหัวหน้างาน 
 หัวหน้างานทั้งหมดมีความคิดเห็นตรงกันว่า การให้ข้อมูลป้อนกลับนั้นส่งผลดีต่อ

ทั้งตัวหัวหน้างาน พนักงาน และองค์การ  ในส่วนตัวของหัวหน้างานนั้น การให้ข้อมูลป้อนกลับช่วย
ในเรื่องการสื่อสารระหว่างหัวหน้างานกับพนักงานท าให้มีการสื่อสาร 2 ทาง  และท าให้เรื่องที่
ต้องการสื่อสารนั้นถูกต้องมากขึ้น  ช่วยให้พนักงานในแผนกท างานไปในทิศทางเดียวกันส่งผลให้มี
ผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น  อีกทั้งยังช่วยให้มีบรรยากาศการท างานที่ดีขึ้นด้วย  ส่วนผลข องข้อมูล
ป้อนกลับที่มีต่อพนักงานนั้น หัวหน้างานเห็นว่า  ถ้าหากพนักงานน าข้อมูลป้อนกลับหรือสิ่งที่
หัวหน้างานให้ไปปรับปรุงและพัฒนาตนเองก็จะส่งผลดีโดยตรงต่อตัวพนักงานเอง คือ ท าให้มีผล
การปฏิบัติงานดีขึ้น  พนักงานได้โอกาสในการพัฒนาตนเอง  ส่วนผลกระทบต่อองค์การนั้น  เมื่อผล
การปฏิบัติงานระดับพนักงานและแผนกดีขึ้น  ผลการปฏิบัติงานโดยรวมขององค์การ ย่อมดีขึ้น
ด้วย  ดังที่มีหัวหน้างานท่านหนึ่งกล่าวว่า “เรื่องที่ต้องแก้ไขปรับปรุง หากพนักงานปฏิบัติ ตามผลที่
ได้ก็จะดีต่อตัวพนักงานเอง รวมทั้งหัวหน้างาน องค์การมีผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น” 
 ในส่วนของความรู้สึกของหัวหน้างานเมื่อต้องให้ข้อมูลป้อนกลับแก่พนักงานนั้น 
หัวหน้างานทั้งหมดให้ความคิดเห็นตรงกันว่า ไม่รู้สึกกลัว  เพียงแต่รู้สึกธรรมดาหรือเฉยๆ อีกทั้งยัง
สบายใจและดีใจที่จะได้ให้ข้อมูลป้อนกลับแก่พนักงานด้วย  เนื่องจากว่า โดยปกติแล้วลักษณะการ
ท างานจะเป็นแบบพี่น้องซึ่งสามารถพูดคุยกันได้ตลอดเวลา และการพูดคุยกันส่วนใหญ่นั้นจะเป็น
ลักษณะที่ไม่ทางการ   หัวหน้างานมีความเห็นว่าการให้ข้อมูลป้อนกลับเป็นสิ่งที่ดีที่จะท าให้
พนักงานได้รู้ว่าตนเองนั้นสามารถท างานส่วนใดได้ดีแล ะมีส่วนใดหรือพฤติกรรมการท างานอะไรที่
ต้องปรับปรุง  ซึ่งการปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้นนั้นผลที่ได้ก็คือพนักงานโดยตรง พนักงานจะได้
พัฒนาการท างานของตนเองให้ดีขึ้น ดังค ากล่าวของหัวหน้างานท่านหนึ่ง   “ดีใจ ที่จะท าให้เขารู้สิ่ง
ที่เขาสามารถท าได้ดี  ข้อบกพร่อง เพื่ อปรังปรุ งตัวเองให้ดีขึ้น อยากให้เขาเก่งขึ้น  ก้าวหน้า มีการ
พัฒนาตนเองที่ดีขึ้น ทั้งเรื่ องส่วนตัว ทีมงาน องค์การ  สิ่ง ต่างๆ ที่ดีขึ้นนั้นเ พื่อตัวเขาเองไม่ใช่เพื่อ
องค์การหรือหัวหน้างาน ”  ส่วนพนักงานที่ไม่เห็นด้วยกับข้อมูล ป้อนกลับ หัวหน้างานมองว่าเป็น
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เร่ืองปกติ เพราะว่าคนเรามักไม่ชอบให้มีใครมาประเมินตนเองหรือว่าตนเองในทางท่ีไม่ดี   หัวหน้า

งานส่วนใหญ่บอกว่าพนักงานส่วนมากจะไม่ตอบโต้ข้อมูลป้อนกลับของหัวหน้างานรุนแรงมากนัก  

เมื่อให้หัวหน้างานประเมินและแสดงความคิดเห็นต่อการให้ข้อมูลป้อนกลับของตนเองในช่วงการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานในเดือนธันวาคม ปี 2551 ท่ีผ่านมา พบว่า หัวหน้างานท้ังหมดเห็นว่า 

การให้ข้อมูลป้อนกลับของตนน้ันยังไม่เป็นท่ีน่าพอใจมากนัก ยังมีส่วนท่ีต้องปรับปรุงแก้ไข เช่น 

การเก็บรวบรวมข้อมูล เวลาในการติดตามพนักงาน เป็นต้น  ดังท่ีหัวหน้างานท่านหน่ึงกล่าวว่า 

“ข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมเอาไว้ยังไม่ดีพอ เพราะเวลาท่ีตนเองจะดูพฤติกรรมของลูกน้องน้ันมีน้อย

เน่ืองจากลูกน้องมีจ านวนมากและมีขีดจ ากัดด้านเวลาท่ีจะสามารถไปดูได้ทุกคนถึงข้อบกพร่องท่ีมี  

การให้ข้อมูลป้อนกลับแก่พนักงานน้ันต้องมีข้อมูลท่ีเพียงพอ แต่บางทีเรายังมีข้อมูลไม่เพียงพอท่ีจะ

สามารถแนะน าเขาได้”  ส่วนอีกท่านกล่าวว่า “ยังท าไม่ดี ตัวเองยังบันทึกข้อมูลส าหรับการให้

ข้อมูลป้อนกลับแก่ลูกน้องน้อยไป น่าจะบันทึกไว้มากกว่าน้ี จะได้มีการให้ข้อมูลป้อนกลับได้

มากกว่าน้ี” 

4.1.1.2  ทัศนคติและความคิดเห็นของพนักงาน 

พนักงานท้ังหมดมีความคิดเห็นว่าการให้ข้อมูลป้อนกลับน้ันส่งผลดีต่อตัวพนักงาน

เองโดยตรง คือ ท าให้ได้รับทราบถึงข้อดีและข้อเสียของตนเอง และยังท าให้ได้ตระหนักถึงส่ิงท่ี

ตนเองปฏิบัติและสิ่งท่ีควรต้องพัฒนาปรับปรุงในการท างาน และการให้ข้อมูลป้อนกลับยังส่งผลต่อ

ผลการปฏิบัติงานและการข้ึนเงินเดือนด้วย  แต่ท้ังน้ีการให้ข้อมูลป้อนกลับของหัวหน้างานจะส่งผล

ดีมากย่ิงข้ึน  ถ้าหากพนักงานน าส่ิงท่ีได้น้ันไปปฏิบัติ ด้วยการพัฒนาและปรับปรุงตนเองให้ดีข้ึน   

พนักงานมีความเห็นว่าการให้ข้อมูลป้อนกลับของหัวหน้างานยังส่งผลกระทบต่อก าลังใจในการ

ท างานด้วย คือ ถ้าหากหัวหน้างานให้ข้อมูลป้อนกลับด้านดีก็จะมีก าลังใจในการท างาน  แต่ถ้า

หากให้ข้อมูลป้อนกลับทางลบก็ต้องน ามาคิดทบทวนการปฏิบัติงานของตนเอง รวมไปถึงท าให้วัน

น้ันอารมณ์อาจไม่ดีไปท้ังวันอีกด้วย 

ในด้านความรู้สึกของพนักงานเม่ือถูกหัวหน้างานเรียกเข้าพบเพื่อแจ้งผลการ

ปฏิบัติงานหรือให้ข้อมูลป้อนกลับน้ัน พนักงานส่วนใหญ่จะรู้สึกเฉยๆ และพนักงานบางกลุ่มจะรู้สึก

ดีท่ีได้รับข้อมูลป้อนกลับ  ในส่วนของพนักงานท่ีรู้สึกเฉยๆ กับการให้ข้อมูลป้อนกลับน้ัน เป็น

เพราะว่าหัวหน้างานมีการพูดคุยเร่ืองงานกันเป็นปกติทุกวันอยู่แล้ว หรือเมื่อพบเจอกันก็มีการเรียก

เข้าไปคุยเร่ืองงานบ้าง และพนักงานแต่ละคนจะมีตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) ของตนเองอยู่

แล้ว ท าให้รู้ว่าตนเองท างานได้ตามเป้าหมายหรือไม่  พนักงานกล่าวว่าถ้าหากสามารถท าได้ตาม

ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) ท่ีก าหนดไว้ก็ไม่ต้องมีเร่ืองท่ีจะต้องพูดอะไรกันมาก  หัวหน้างานก็



140 
 
เพียงแต่บอกให้ท างานให้ดีขึ้นกว่าเดิม   แต่หากพนักงานคนใดท างานได้ไม่ตรงเป้าหมายก็จะแจ้ง
ว่าต้องปรับปรุงสิ่งใดบ้าง  ดังที่พนักงานคนหนึ่งกล่าวว่า “ไม่รู้สึกอะไร เพราะรู้ว่าตนเองปฏิบัติงาน
เป็นอย่างไร ”  ส่วนอีกคนกล่าวว่า “ใครท าได้ตาม KPIs  ก็ไม่ต้อง พูดมากเท่าไร ”  อีกเรื่องคือ  
หัวหน้างานให้ข้อมูลป้อนกลับหรือพูดคุยกับพนักงานในเรื่องทั่วๆ ไป เช่น เรื่องเศรษฐกิจ สภาพ
ทั่วไปของโรงงาน ผลประกอบการของบริษัท จึงท าให้พนักงานรู้สึกเฉยๆ กับการให้ข้อมูลป้อนกลับ  
ส่วนพนักงานที่รู้สึกดีและไม่เครียดกับการรับข้อมูลป้อ นกลับนั้น เนื่องมาจากในครั้งนั้นๆ ตนได้รับ
เงินเดือนขึ้นเยอะและหัวหน้างานท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาได้ดี สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องงาน
กันได้ตลอด หากพนักงานคนใดที่มีปัญหาก็จะเรียกเข้าพบก่อนไม่ต้องรอถึงปลายปี  พนักงานส่วน
ใหญ่รู้สึกดีที่ได้รับรู้ถึงสิ่งที่ตนเองต้ องปรับปรุงแก้ไข  แต่ก็มีพนักงานบางส่วนที่รู้สึกต่ืนเต้น และ
ตกใจเมื่อถูกเรียกเข้าพบในช่วงการประเมินผลการปฏิบัติงาน เนื่องจากพนักงานบางคนเป็น
พนักงานใหม่และเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งแรกอาจมีความรู้สึกกลัวบ้าง  ส่วน
พนักงานที่ต่ืนเต้นก็จะมีการเตรียมตัว ตนเองในการตอบค าถามกับหัวหน้างาน  คิดว่าจะต้องตอบ
เรื่องอะไรบ้าง มีการประเมินตนเองว่าส่วนไหนที่เราท าได้ดีและส่วนไหนที่ต้องปรับปรุง  ส่วน
พนักงานบางคนคิดว่าตนเองมีผลการปฏิบัติงานที่แย่ลงหรือท างานได้ไม่ตรงตามเป้าหมายจึงถูก
เรียกเข้าพบ 

 เมื่อได้รับข้อมูลป้อนกลับพ นักงานส่วนใหญ่จะรับฟังข้อมูลป้อนกลับน้ัน และ
พิจารณาว่าสิ่งที่หัวหน้างานพูดนั้นเป็นความจริงหรือไม่  ถ้าเป็นความจริงและมีเหตุผล พร้อมทั้ง
เป็นเรื่องที่สามารถน าไปปรับปรุงแก้ไขได้ ก็จะยอมรับข้อมูลป้อนกลับเหล่านั้น   แต่ถ้าหากสิ่งที่
หัวหน้างานพูดนั้นไม่ใช่ความจริ ง พนักงานก็จะพยายามชี้แจงเหตุผลให้หัวหน้างานรับฟังและ
ยอมรับ  แต่ทั้งนี้ถ้าหากหัวหน้างานไม่รับฟังก็อาจจะมีอารมณ์ไม่พอใจบ้าง แต่ก็จะพยายามหา
เหตุผลมาพูดคุยกันให้ชัดเจน ตามที่พนักงานคนหนึ่งกล่าวว่า “ถ้าจริงอย่างที่หัวหน้าพูดก็จะ
ยอมรับ แต่หากไม่จริงก็จะค้านแล้ วก็จะพูดตรงๆ ชี้แจงกลับไป ” ส่วนอีกคนกล่าวว่า   “เรื่องที่เขา
พูดออกมาเป็นเรื่องจริงหรือไม่ ถ้าไม่จริงก็จะชี้แจงออกไป  ถ้าหากหัวหน้างานไม่ฟังก็อาจมีอารมณ์
บ้าง  แต่ก็ต้องชี้แจงให้ชัดเจนตรงนั้น ”  พนักงานส่วนใหญ่ยังเห็นว่าการให้ข้อมูลป้อนกลับใน
ปัจจุบันมีความผ่อ นคลายมากกว่าแต่ก่อน  เพราะพนักงานรู้ว่าตนเองท างานเป็นอย่างไร และ
หัวหน้างานมีการพูดคุยให้ข้อมูลป้อนกลับกันตลอดเวลา พอถึงช่วงเวลาสิ้นปีที่จะต้องรับข้อมูล
ป้อนกลับจึงไม่ตกใจหรือต่ืนเต้นมากเท่าไหร่ 
 เมื่อพิจารณาจากการให้ข้อมูลป้อนกลับของหัวหน้างานที่ผ่านมาในช่ว งการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเดือนธันวาคม 2551  พนักงานที่ได้รับข้อมูลป้อนกลับส่วนใหญ่กล่าวว่า 
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รู้สึกดีต่อการให้ข้อมูลป้อนกลับของหัวหน้างาน เน่ืองจาก บรรยากาศในการให้ข้อมูลป้อนกลับเป็น

กันเอง พูดคุยกันแบบสบายๆ ไม่ทางการ  หัวหน้างานพูดจาดี ดังท่ีพนักงานคนหน่ึงกล่าวว่า “การ

พูดคุยก็ธรรมดาไม่มีพิธีการมาก  แต่ก่อนเคยมีน่ังกันแบบสองต่อสอง แต่ปัจจุบันไม่มีแล้วเพราะว่า

พบกันเป็นประจ า” แต่พนักงานบางส่วนรู้สึกเฉยๆ ธรรมดา และไม่มีการโต้ตอบใดๆ ต่อหัวหน้างาน

เพราะเห็นว่าถ้าหากไม่เห็นด้วยกับการประเมินผลหรือการให้ข้อมูลป้อนกลับ น้ัน ก็จะไม่ส่งผลดี

อะไรต่อตนเอง เพราะหัวหน้างานไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ โดยเฉพาะเร่ืองเงินเดือน    

 

4.1.2  พฤติกรรมและลักษณะการให้ข้อมูลป้อนกลับของหัวหน้างาน และ 

         พฤติกรรมการรับข้อมูลป้อนกลับของพนักงานในช่วงการประเมินผลการ 

         ปฏิบัติงาน 

4.1.2.1  พฤติกรรมและลักษณะการให้ข้อมูลป้อนกลับของหัวหน้างาน 

 ในช่วงการประเมินผลการปฏิบัติงานเดือนธันวาคม ปี 2551 ท่ีผ่านมา หัวหน้างาน

ส่วนใหญ่ให้ข้อมูลป้อนกลับแก่พนักงาน  โดยรูปแบบของการให้ข้อมูลป้อนกลับน้ัน มีท้ังแบบเป็น

รายบุคคลตัวต่อตัวและการให้แบบกลุ่ม  ท้ังน้ีหัวหน้างานส่วนใหญ่กล่าวว่ามีการพูดคุยและให้

ข้อมูลป้อนกลับตลอดท้ังปีอยู่แล้ว ท้ังในลักษณะของการประชุมประจ าวัน การให้ข้อมูลป้อนกลับ

ติดตามการท างานทุกเดือน และการให้ข้อมูลและติดตามผลงาน 2  คร้ังต่อปี  โดยลักษณะของ

การให้ข้อมูลป้อนกลับน้ัน  ส่วนใหญ่หัวหน้างานจะไม่ต าหนิผลการปฏิบัติงานของพนักงาน แต่จะ

ช้ีให้เห็นถึงจุดเด่นและชมเชยพนักงานก่อน จากน้ันจึงบอกถึงสิ่งท่ีต้องพัฒนาปรับปรุง พร้อมท้ังให้

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  รวมไปถึงการแจ้งถึงส่ิงท่ีจะต้องท าในปีถัดไป  โดยส่ิงท่ีไม่ดีหรือต้องปรับปรุง

หัวหน้างานจะให้ข้อมูลป้อนกลับแก่พนักงานทันที ดังท่ีหัวหน้างานท่านหน่ึงกล่าวว่า “มีการพูดคุย

กันตลอดเวลา ไม่เฉพาะตอนท่ีแจกซองเท่าน้ัน และเวลาแจ้งจะไม่บอกว่าในช่วงต้นปีคุณท า

ผิดพลาดอย่างน้ันอย่างน้ี เพราะจะเป็นการสร้างแผลในใจ  ค าพูดจะเป็นการให้ก าลังใจมากกว่า  

มีการให้ข้อมูลป้อนกลับอย่างต่อเน่ืองอยู่แล้ว โดยจะท ากันเป็นกลุ่ม ไม่ใช่แบบส่วนตัว "  ส่วน

หัวหน้างานบางท่านท่ีเห็นว่าตนมีการให้ข้อมูลป้อนกลับติดตามการท างานของพนักงานมาตลอด

ท้ังปีแล้ว ในช่วงการประเมินผลการปฏิบัติงานก็เพียงแต่แจ้งถึงภาพรวมขององค์การ ภาพรวมทาง

เศรษฐกิจ และแจกซองเงินเดือน  ดังท่ีหัวหน้างานท่านหน่ึงกล่าวว่า “ก่อนหน้าน้ีมีการให้ข้อมูล

ป้อนกลับในระหว่างปีอย่างต่อเน่ืองหับพนักงานอยู่แล้ว ส่วนในช่วงสิ้นปีน้ันก็จะเป็นการแจ้ง

ภาพรวมขององค์การเป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับทุกคนเหมือนกันโดยให้เป็นกลุ่ม ” โดยมีรูปแบบ

การให้ข้อมูลป้อนกลับท้ังแบบรายบุคคลและแบบกลุ่ม  จนบางคร้ังอาจท าให้พนักงานเห็นว่าไม่มี
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การให้ข้อมูลป้อนกลับในช่วงปลายปี  หัวหน้างานบางท่านเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความ
คิดเห็น บอกถึงปัญหาการท างานในปีท่ีผ่านมา  และในส่วนของพนักงานที่ท างานได้ดีหัวหน้างาน
ก็จะชมเชย ให้ก าลังใจเพื่อให้ปฏิบัติตนให้ดีต่อไป บางท่านมีการจัดท าเกียรติบัตรมอบให้แก่
พนักงาน เพื่อให้พนักงานภาคภูมิใจด้วย 
 ด้านของการเตรียมตัวเมื่อต้องให้ข้อมูลป้อนกลับแก่พนักงานในช่วงการประเมินผล
การปฏิบัติงานนั้น  หัวหน้างานได้กล่าวถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการให้ข้อมูลป้อนกลับ  
หัวหน้างานส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเป็นหลักฐานใน การให้ข้อมูลป้อนกลับแก่
พนักงาน  จะมีหัวหน้างานบางท่านที่มีการจดบันทึกพฤติกรรมของพนักงานไว้เป็นหลักฐานด้วย 
และบางท่านก็ให้พนักงานจัดท าแฟ้มผลงานของตนเอง เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลการท างานของ
พนักงานตลอดเวลา พร้อมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานผ่านแฟ้มงานนี้   ดังที่หัวหน้า
งานท่านหนึ่งกล่าวว่า  “มีการจดบันทึกหลักฐานพฤติกรรมของพนักงานเพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเรา
ว่าคุยกันระหว่างทางแล้ว ให้พนักงานลงชื่อด้วย”  บางท่านให้ข้อมูลป้อนกลับแก่พนักงานผ่านทาง 
e-mail  แต่ว่าพบว่าพนักงานมีทัศนคติไม่ดีต่อการให้ข้อมูลป้อนกลับรูปแ บบนี้   แต่ทั้งนี้มีหัวหน้า
งานบางท่านมีความเห็นว่าไม่ควรมีการจดบันทึกพฤติกรรมของพนักงานอย่างละเอียดเพราะท าให้
เกิดปัญหาการท างานเป็นทีม ถ้าหากจดบันทึกผลงานของพนักงานแ ต่ละคน การท างานเป็นทีมก็
จะแย่ลง เพราะพนักงานมุ่ง แต่ที่จะท างานของตนเอง  จึงควรเน้นการท างานเป็นทีม และ แจ้งให้
พนักงานรู้ว่าถ้าหากตนท าผิดพลาดทีมงานก็จะแย่ไปด้วย   ตามที่หัวหน้างานได้กล่าวว่า “ผมเคย
เก็บว่าใครท าอะไรได้เท่าไหร่  แล้วมากางให้พนักงานทราบ ปรากฏว่ามีคนที่ไม่ยอมรับผลการ
ท างาน เพราะเราไม่ได้สอนคนให้ท างานแบบ Salesman ที่ใครท ามากได้มาก  การท างานนั้ นต้อง
ปฏิสัมพันธ์กัน  คนท างานกะ แรกท าได้ไม่ดี กะที่สองไม่สนใจท าแต่ข องตนเองผลการท างานลด
ต่ าลง ท าให้การท างานเป็นทีมเสียไป  ฉะนั้น ควรใช้วิธีคุยภาพรวมทั้งทีมงานแต่ ไม่ต้องบอกว่าใคร
ท าผิด ให้รู้ตัวเอง ว่าที่ทีมงานแย่ลงนั้นเพราะตนเอง ท า”  ในด้านการเตรียมตัวตนเองนั้น หัวหน้า
งานบางท่านมีการเตรียมตัวรับมือกับพนักงานที่อาจไม่พึงพอใจต่อการให้ข้อมูลป้อนกลับของตน
ด้วยการบันทึกข้อมูลของพนักงานและจัดให้มีผู้ท าหน้าที่ให้ข้อมูลป้อนกลับหลายคน เช่น หัวหน้า
งานร่วมกับผู้ช านาญการและเพื่อนร่วมงาน  หัวหน้างานบางท่านมีการเตรียมตัวด้วยการพูดคุยกับ
ผู้ช านาญการก่อนการแจ้งผลการปฏิบัติงานและการประเมินผลพนักงาน  เพื่อตรวจสอบว่าเรื่องที่
จะให้ข้อมูลป้อนกลับนั้นตรงกันหรือไม่ เนื่องจากเห็นว่าผู้ช านาญการมีความใกล้ชิดกับพนักงาน
มากกว่า ซึ่งการท าแบบนี้จะท าให้พนักงานไม่ต่อต้านและยอมรับในข้อมูลป้อนกลับนั้น  
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4.1.2.2  พฤติกรรมและลักษณะการรับข้อมูลป้อนกลับของพนักงาน 

พนักงานส่วนใหญ่บอกว่าในปีท่ีผ่านมาหัวหน้างานมีการให้ข้อมูลป้อนกลับในช่วง

การประเมินผลการปฏิบัติ  โดยรูปแบบของการให้ข้อมูลป้อนกลับน้ันเป็นรูปแบบตัวต่อตัว ใน

ลักษณะท่ีไม่เป็นทางการ มีบรรยากาศสบายๆ เป็นกันเอง  การให้ข้อมูลป้อนกลับของหัวหน้างาน

จะแตกต่างกันไป หัวหน้างานบ้างส่วนจะชมเชยผลการปฏิบัติงานในปีท่ีผ่านมาก่อน จากน้ันจึง

บอกถึงสิ่งท่ีต้องปรับปรุงแก้ไข   แต่หัวหน้างานบางส่วนก็จะพูดคุยแค่ในเร่ืองท่ัวๆ ไป เช่น 

สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ ผลประกอบการขององค์การ  ส่วนเน้ือหาของข้อมูลป้อนกลับเน้น

เก่ียวข้องกับการท างานของพนักงาน มีการช้ีแจงถึงผลคะแนนของการประเมิน ว่าพนักงานได้ผล

การประเมินระดับใดคะแนนท่ีขาดหายไปเน่ืองด้วยเหตุผลใด  ส่วนพนักงานท่ีบ อกว่าไม่ได้รับ

ข้อมูลป้อนกลับ กล่าวว่า ในช่วงการให้ข้อมูลป้อนกลับหัวหน้างานจะพูดส้ันๆ เช่น ช่วยงานกัน

ต่อไปนะ ขยันหน่อย จากน้ันก็จะแจกซองเงินเดือน  แต่ถ้าหากคนใดไม่พอใจกับเงินเดือนก็จะมี

การพูดคุยกันมากข้ึน  ดังท่ีพนักงานคนหน่ึงกล่าวว่า “ไม่มีการให้ข้อมูลป้อนกลับ พูดแค่ว่าขยันข้ึน

หน่อยหน่ึงในตอนแจกซองเงินเดือย  ถ้าหากคนไหนเงินเดือนข้ึนน้อยก็จะพูดคุยกันนานข้ึน ส่วน

ใครเงินข้ึนเยอะก็ไม่คุยมาก” 

ด้านการปฏิบัติตนในการรับข้อมูลป้อนกลับหรือขณะท่ีพนักงานรับข้อมูลป้อนกลับ

น้ัน  พนักงานส่วนใหญ่ กล่าวว่าไม่ต้องมีการเตรียมตัวอะไรมากนัก เพราะว่ามีข้อมูลอยู่ภายในตัว

ของตนเองอยู่แล้ว  เพียงแต่ต้องตอบค าถามให้ตรงประเด็นเท่าน้ัน  ถ้าหากในปีน้ีเราสามารถท าได้

ดีตามแผนท่ีวางไว้  ก็เพียงแต่เตรียมท่ีจะพูดคุยถึงแผนงานในปีถัดไปเท่าน้ัน  และเหตุผลหน่ึงท่ีท า

ให้พนักงานไม่ต้องเตรียมตัวมากนัก เพราะหัวหน้างานมีความสนิทสนมกับพนักงานหรือบางคน

เป็นเพ่ือนรุ่นเดียวกัน  ดังท่ีพนักงานท่านหน่ึงกล่าวว่า “ไม่ต้องเตรียมตัวเพราะไม่รู้ว่าจะถามอะไร 

ข้อมูลอยู่ท่ีตัวอยู่แล้ว เพียงแต่ตอบให้ตรงเท่าน้ัน เตรียมพร้อมตลอดเวลา”  ส่วนอีกคนหน่ึงกล่าว

ว่า “ไม่เตรียมตัวอะไรมาก คุยกันได้ตามปกติ มีความสนิ ทสนม เป็นเพื่อนรุ่นเดียวกัน”  แต่ก็มี

พนักงานบางส่วนท่ีเตรียมตัวตนเองเมื่อต้องรับข้อมูลป้อนกลับ ด้วยการเตรียมข้อมูลของตนเอง

และลูกน้องของตนเองด้วย เพ่ือให้มีข้อมูลรองรับและตอบค าถามได้ตรงประเด็น   พนักงานได้

เสนอแนะว่า เมื่อได้รับข้อมูลป้อนกลับมาแล้วควรจะพิจารณาด้วยว่าถูกต้องหรือไม่  ถ้าหากไม่

ถูกต้องจะต้องพยายามหาเหตุผลชี้แจง ในส่วนท่ีเราท าผิดก็ต้องยอมรับแล้วน าไปปรับปรุงแก้ไข  

พร้อมท้ังควรขอแนวทางและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการท างานจากหัวหน้างานด้วย  และ

พิจารณาด้วยว่าส่ิงท่ีหัวหน้างานบอกมาน้ันเราสามารถท าได้มากน้อยแค่ไหน  ท้ังน้ีพนักงานควร

จะต้องรู้จักควบคุมอารมณ์ของตนเอง ยอมรับท้ังค าต าหนิและชมเชย   
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4.1.3  ผลกระทบและปัญหาของการให้ข้อมูลป้อนกลับในช่วงการประเมินผลการ 
         ปฏิบัติงานในปัจจุบัน 

 4.1.3.1  ผลกระทบและปัญหาของการให้ข้อมูลป้อนกลับของหัวหน้างาน 
 ผลของ การให้ข้อมูลป้อนกลับของหัวหน้างานที่ผ่านมา หัวหน้างานกล่าวว่า   

พนักงานมีการตอบสนองต่อข้อมูลป้อนกลับทั้งที่ดีและไม่ดี  พนักงานที่ยอมรับข้อมูลป้อนกลับก็จะ
น าข้อมูลป้อนกลับเหล่านั้นไปปรับปรุงแก้ไขตนเอง  แต่ทั้งนี้หัวหน้างาน เองควรให้โอกาสพนักงาน
ได้ปรับปรุงตนเอง เนื่องจากการพัฒนา ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงนั้นต้องใช้ระยะเวลา  พนักงาน
ส่วนใหญ่ยินดีรับข้อมูลป้อนกลับ เนื่องจากหัวหน้างานท าตนเป็นแบบอย่างที่ ดีและให้ข้อมูล
ป้อนกลับใน เนื้อหาของงานและมีความเป็นกลาง  พนักงานบางส่วนมีการข้อค าแนะน าในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มเติมด้วย ดังนั้ นหัวหน้างานควรเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็น พูดถึง
บรรยากาศการท างานและแจ้งถึงสิ่งที่ต้องการให้หัวหน้างานช่วยเหลือหรือแก้ไข  ส่วนพนักงานที่
ไม่ยอมรับข้อมูลป้อนกลับหรือตอบสนองต่อข้อมูลป้อนกลับในทางที่ไม่ดีมีอยู่บ้าง เช่น 
เปรียบเทียบตนเองกับเพื่อนร่วมงานเรื่องงานและเงินเดือน พนักงานมักเห็นว่าตนเองได้งานที่ต้อง
รับผิดชอบมากกว่าเพื่อนร่วมงาน และบางคนเห็นว่าตนเองได้เงินเดือนขึ้น น้อยกว่าเพื่อนร่วมงาน  
หัวหน้าจึงใช้วิธีการพูดคุยชี้แจงถึงวิธีการปฏิบัติงานที่เหมาะสม และให้พิจารณาลักษณะงานและ
การปฏิบัติงานของตนเองมากกว่าการเปรียบเทียบกับคนอ่ืนๆ 

ในส่วนของ ปัญหาที่ต้องปรับปรุงในการให้ข้อมูลป้อนกลับในปีท่ีผ่านมา หัวหน้า
งานเห็นว่า คือ เรื่องการเก็บรวบรวมข้อมูลของพนักงานส าหรับใช้ประกอบในการให้ข้อมูล
ป้อนกลับยังไม่ดีพอ น้อยเกินไป ท าให้การให้ข้อมูลป้อนกลับห รือให้ข้อเสนอแนะพนักงานมีข้อมูล
น้อย  อีกเรื่องหนึ่ง คือ อุปสรรคด้านเวลา หัวหน้างาน กล่าวว่า ไม่มีเวลาในการติดตามการท างาน
ของพนักงานทุกคน เนื่องจากพนักงานท างานเป็นกะ การให้ข้อมูลป้อนกลับจึงไม่ทันทีกับ
พฤติกรรมที่เกิดขึ้น เช่น พอคิดจะให้ข้อมูลป้อนกลับแก่พนักงานแต่ก็ไม่เจอพนัก งาน พอมาเจอกัน
อีกทีก็ลืมเรื่องที่จะพูดไปแล้ว   หัวหน้างานบางส่วนยังเห็นว่าตนเองยังต้องปรับปรุงและพัฒนา
ตนเอง ด้านการท างานและการให้ข้อมูลป้อนกลับ เพราะหัวหน้างานต้องมีความรู้ในเรื่องที่จะให้
ข้อมูลป้อนกลับแก่พนักงาน  หัวหน้างานเสนอว่าในการให้ข้อมูลป้อนกลับ หั วหน้างานควรท าใจ
เป็นกลาง ไม่เอาอารมณ์เป็นที่ต้ังจะท าให้พูดเกินความจริงซึ่งจะส่งผลต่อพนักงาน   ในขณะที่
หัวหน้างานบางคนนั้นพยายามท าตนเองให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่พนักงานและเน้นให้พนักงานน า
สิ่งที่ให้นั้นไปปฏิบัติ 
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4.1.3.2  ผลกระทบและปัญหาของการให้ข้อมูลป้อนกลับของพนักงาน 
การให้ข้อมูลป้อนกลับของหัวหน้างานในปีที่ผ่าน พนักงานบางส่วนแสดงความ

คิดเห็นว่า มีปัญหาเรื่องการแบ่งงานที่ไม่ชัดเจน เนื่องจากเป็นแผนกที่มีหัวหน้างาน 2 คน มีปัญหา
ที่หัวหน้างาน แบ่งงานกันไม่ชัดเจน ท าให้บางครั้งมีความซับซ้อนหรือสั่งงานไม่ชัดเจน ท าให้
พนักงานท างานล าบาก  ในส่วนของการให้ข้อมูลป้อนกลับพนักงานเสนอแนะว่าหัวหน้างานควรใช้
ดุลยพิ นิจในการรับฟังข้อมูลจากพนักงาน อ่ืน เพื่อน ามาใช้ในการตัดสินพนักงาน  เนื่องจาก
พนักงานท างานเป็นกะท าให้หัวหน้างานไม่ได้พบหรือเห็นการท างานพนักงานทุกคนตลอดเวลา  
หัวหน้างานจึงไม่ รู้ว่าพนักงานท าอะไรเป็นอย่างไร  ดังนั้นหัวหน้างานควรพิจารณาให้รอบคอบถึง
สิ่งที่ได้ฟัง และต้องไม่เชื่อทั้งหมด  แต่ทั้งนี้พนักงานกล่าวว่า หัวหน้างานอาจไม่จ าเป็นต้องมี
หลักฐานที่ชัดเจนถึงพฤติกรรมที่ท า เพี ยงแต่หัวหน้างานควรให้ความสนใจ พนักงานทุกคนมากขึ้น 
ในส่วนข องรูปแบบการให้ข้อมูลป้อนกลับ พนักงานมีความเห็นว่าหั วหน้างานควรให้ข้อมูล
ป้อนกลับแบบไม่เป็นทางการมากนัก และควรให้แบบกลุ่มพร้อมๆ กันทุกคน เพราะว่าพนักงานทุก
คนรู้ผลงานกันอยู่แล้วว่าเป็นอย่างไร และถ้าหากข้อมูลไม่ถูกต้องจะได้คัดค้านและเสน อแนะได้  
อีกทั้งหัวหน้างานสามารถให้ข้อมูลป้อนกลับได้ตลอดเวลาหรือสามารถพูดคุยกันนอกรอบ เช่น ช่วง
การรับประทานอาหาร พนักงานยังเห็นว่าการจะให้ข้อมูลป้อนกลับเวลาใดนั้น  ให้หัวหน้างาน
พิจารณาตามลักษณะการท างานแล ะคุณลักษณะของพนักงานแต่ละคน  การให้ข้อมูลป้อนกลับ
ก่อนหรือหลังแจกซองเงินเดือนให้พิจารณาตามลักษณะพนักงานแต่ละคนและดูอารมณ์และความ
พร้อมของพนักงานด้วย 

 
4.1.4  แนวทางในการปฏิบัติที่เหมาะสมส าหรับการให้ข้อมูลป้อนกลับในช่วง 
        การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

4.1.4.1  แนวทางการให้ข้อมูลป้อนกลับของหัวหน้างาน 
 แนวทางปฏิบัติส าหรับการให้ข้อมูลป้อนกลับที่มีประสิทธิภาพ ทั้งหัวหน้างานและ

พนักงานมีความคิดเห็นคล้ายคลึงกัน คือ หัวหน้างานเสนอแนะว่า การให้ข้อมูลป้อนกลับนั้น ผู้ให้
ข้อมูลป้อนกลับต้องมีความจริงใจ มีความเป็นกลาง ไม่มีอคติขณะให้ข้อมูลป้อนกลับ และควรมี
ศิลปะในการพูดโดยเฉพาะข้อมูลป้ อนกลับทางลบยิ่งควรต้องระมัดระวังค าพูดมากขึ้น  ดังที่
พนักงานคนหนึ่งกล่าวว่า “อยากให้พูดตรงๆ ไม่อ้อมค้อม และมีความจริงใจ ”  พนักงานเห็นว่า
ลักษณะของการพูดควรเป็นการให้ก าลังใจในการท างาน  หัวหน้างานไม่ควรใช้อารมณ์หรือน า
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อารมณ์ส่วนตัวเข้ามาร่วมในการให้ข้อมูลป้อนกลับและไม่มีอคติต่อพนักงาน  ต้องพูดความจริง
และพูดอย่างตรงไปตรงมา 

ในส่วนของข้อมูลป้อนกลับหรือสารที่จะบอกแก่พนักงาน หัวหน้างานเสนอแนะว่า
ควรจะต้องมีหลักฐานที่ชัดเจน มีข้อมูลรองรับพฤติกรรมนั้นๆ  แตกต่างจากพนักงานที่มีคว าม
คิดเห็นว่า หัวหน้างานไม่จ าเป็น ต้องมีหลักฐานที่ชัดเจนหรือเป็นรายละเอียดมากนัก  เพียงแต่
สามารถบอกรายละเอียดสิ่งที่ให้ข้อมูลป้อนกลับได้ มิใช่การพูดรวมๆ หรือคลุมเครือ  คือ หัวหน้า
งานต้องบอกรายละเอียดให้ชัดเจนว่าสิ่งใดสามารถท าได้ดีและสิ่งใดที่ควรจะต้องปรับปรุ งและ
ข้อมูลป้อนกลับที่ให้นั้นต้องมีความสมเหตุสมผล ดังที่พนักงานคนหนึ่งกล่าวว่า “ควรบอก
รายละเอียดให้ชัดเจนว่าตรงไหน และมีเหตุผลไม่ต้องขนาดมีหลักฐานชัดเจน  ให้หัวหน้าใส่ใจและ
เก็บรายละเอียดของเรา และน ามาบอกกับเรา อย่าบอกแบบรวมๆ” 

พนักงานกล่าวว่า ข้อมูลป้อนกลับที่ หัวหน้างานให้นั้นควรพูดถึงข้อดี ข้อเสียและสิ่ง
ที่ต้องปรับปรุงแก้ไข พร้อมกันนี้ให้บอกวิธีการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นและหาแนวทางในการช่วยเหลือ
พนักงานให้บรรลุตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) พร้อมกันทั้งทีมงานด้วย ซึ่งตรงกับหัวหน้างานที่
กล่าวว่า เมื่อให้ข้อเสนอแนะ แก่พนักงานแล้วก็ควรที่จะหาแนวทางแก้ไขและให้ความช่วยเหลือ
พนักงานให้ปฏิบัติงานได้ถูกต้องด้วย   

เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับนั้นมีประสิทธิภาพ หัวหน้างานจะต้องดูว่าพนักงานเข้าใจใน
สิ่งที่หัวหน้าต้องการสื่อสารหรือไม่ด้วย พนักงานเสนอแนะว่า หัวหน้างานควรรับฟังสิ่งที่ลูก น้อง
เสนอแนะและเปิดโอกาสให้พนักงานได้สอบถามถึง สิ่งที่สงสัยด้วย  หัวหน้างานควรให้ความใส่ใจ
ต่อเรื่องส่วนตัวของพนักงานด้วย โดยให้ค าแนะน าในเรื่องส่วนตัวแก่พนักงานบ้าง เช่น เรื่อง
ครอบครัว ไม่ควรสนใจแต่เรื่องงานเท่านั้น ทั้งนี้ข้อมูลป้อนกลับไม่จ าเป็นจะต้องให้เฉพา ะปลายปี
เท่านั้น ควรให้ตลอดเวลาอาจในช่วงระหว่างการท างานหรือช่วงพักทานอาหารก็ได้ เพราะถ้าหาก
ให้ตอนปลายปีพนักงานอาจไม่พร้อมที่จะรับฟัง 

แนวทางในการให้ข้อมูลป้อนกลับนั้น ทั้งหัวหน้างานและพนักงานมีความคิดเห็น
ตรงกันว่า ควรมีการให้ข้อมูลป้อนกลับในช่วงการประเมินผลก ารปฏิบัติงาน 2 ครั้งต่อปี  เพื่อให้
พนักงานได้มีโอกาสปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น และปรับตัวได้ทันก่อนที่จะมีการประเมินผลปลายปี   
โดยพนักงานเสนอแนะว่า การให้ข้อมูลป้อนกลับไม่ควรให้เฉพาะช่วงการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเท่านั้น ควรมีการให้ข้อมูลป้อนกลับตลอดเวลา เช่น ถ้ าหากหัวหน้างานเห็นว่าพนักงาน
ท างานผิดพลาดก็ให้ตักเตือนได้ทันที  ส่วนหัวหน้างานเสนอว่าการให้ข้อมูลป้อนกลับในช่วง
ปลายปีพร้อมกับการ แจกซองเงินเดือนนั้น อาจไม่ใช่เวลา ท่ีเหมาะสมเพราะพนักงานไม่อยู่ ใน
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อารมณ์ที่จะรับข้อมูลป้อนกลับ อาจเลือกใช้เวลาอ่ืนหรือ เป็นการให้ข้อ มูลป้อนกลับแบบไม่เป็น
ทางการ เช่น การเดินไปตบไหล่เบาๆ แล้วบอกเตือนพนักงาน ชมก่อนแล้วค่อยว่ากล่าวตักเตือน 
หัวหน้างานยังกล่าวว่า ควรให้เวลาแก่หัวหน้างานในการแจ้งผลการปฏิบัติงานของพนักงานด้วย 
เพราะถ้าหากเวลาน้อยเกินไปอาจส่งผลต่ออารมณ์ของหัวหน้างานได้  

ในส่วนขอ งข้อมูลที่น ามาใช้ในการให้ข้อมูลป้อนกลับนั้น พนักงานเสนอแนะว่า 
หัวหน้างานควรที่จะพิจารณาข้อมูลของเฉพาะปีนั้นๆ ไม่ใช่น าข้อมูลเก่ามาใช้ และควรให้โอกาส
พนักงานที่เคยท าผิดพลาดในอดีตได้ปรับปรุงตนเองด้วย  หัวหน้างานควรเปิดเผยผลการประเมิน
ประจ าปีว่าพนักงานได้คะแนนเท่ าไหร่ ส่วนไหนบ้างที่คะแนนได้น้อยแล้วต้องปรับปรุง มิใช่แจ้งแต่
เพียงว่าอยู่ในระดับดีหรือพอใช้ เพราะท าให้ไม่รู้ว่าต้องปรับปรุงในส่วนใด ทั้งนี้อาจให้ข้อมูล
ป้อนกลับเป็นลายลักษณ์อักษรใส่ไว้ในซองเงินเดือนด้วยก็ได้  ทั้งนี้พนักงานบางส่วนยังเสนอแนะ
ให้รูปแบบการให้ข้อมูลป้อนกลับแบบทั้งทีมงาน เพื่อให้พนักงานทุกคนได้ตระหนักไปพร้อมๆ กัน 

4.1.4.2   แนวทางการรับข้อมูลป้อนกลับของพนักงาน 
หัวหน้างานได้เสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติ ของพนักงาน เมื่อต้องรับข้อมูล

ป้อนกลับว่า พนักงานควรเปิดใจรับฟังค าต าหนิ ค าชมเชย ข้อเสนอแนะ สิ่งที่บอกให้ปรับปรุงแก้ไข  
และในขณะรับข้อมูลป้อนกลับอยากให้พนักงานท าตัวสบายๆ ไม่ต้องเกร็ง หรือต่ืนเต้น อยากให้
พนักงานมองว่าสิ่งที่หัวหน้างานพูดหรือให้ข้อมูลป้อนกลับไปนั้นเป็นสิ่งที่ดี  ไม่ต้องการให้น าข้อ
ขัดแย้งต่างๆ หรือค าต าหนิไปเป็นอารมณ์ต่อเนื่องหรือคิดว่าหัวหน้างานกลั่นแกล้งพนักงาน ดังที่
หัวหน้างานท่านหนึ่งกล่าว่า “ควรเปิดใจ ยอมรับในสิ่งที่ถูกแนะน าหรือให้ปรับปรุงแก้ไข  ไม่อยาก
ให้เอาประเด็นที่ถูกเสนอแนะมาเป็น ความขัดแย้งหรืออารมณ์ต่อเนื่อง หรือคิดว่าแกล้งพนั กงาน” 
ทั้งนี้พนักงานควรพิจารณาตนเองถึงสิ่งที่หัวหน้างานพูดหรือให้ข้อเสนอแนะด้วยว่าเป็นความจริง
หรือไม่ จะมีแนวทางอย่างไรในการปรับปรุงตนเอง  รวมไปถึงพิจารณาว่ามีเพื่อนร่วมงานหรือ
บุคคลอื่นที่มีความเห็นตรงกับสิ่งที่หัวหน้างานพูด หรือเห็นว่าพนักงานควรปรับปรุงกา รท างาน
เช่นกัน   และถ้าหากเรื่องใดที่ไม่สามารถแก้ไขหรือจัดการได้ด้วยตนเองควรข้อค าแนะน าหรือ
แนวทางในการปฏิบัติจากหัวหน้างานด้วย สิ่งที่ส าคัญหัวหน้างานต้องการให้พนักงานน าสิ่งที่
หัวหน้างานบอกไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น  ทั้งนี้หัวหน้างานต้องการให้พนัก งานมี
การให้ข้อมูลป้อนกลับไปยังหัวหน้างานด้วย เพื่อให้หัวหน้างานทราบถึงปัญหาการท างานของ
พนักงานและจะได้หาแนวทางในการแก้ไขให้ตรงตามความต้องการของพนักงาน 
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4.2  ปัจจัยส่วนบุคคล 
 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ คือ หัวหน้างานและพนักงานของบริษัทปูนซิเมนต์ ไทย 
(แก่งคอย ) จ ากัด โดยหัวหน้างานทั้งหมดนั้นเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 100  มีระดับการศึกษา
ส่วนใหญ่  คือ ระดับปวส . จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 42.1 รองลงมา  คือ ระดับปริญญาตรี 
จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 26.3  มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช . จ านวน   9 คน คิดเป็นร้อยละ  
23.7 และระดับปริญญาโท จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 7.9   ส่วนพนักงานนั้นส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชาย จ านวน 315 คน คิดเป็นร้อยละ 94.9 ที่เหลือเป็นเพศหญิง  จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 5.1 
พนักงานส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยู่ที่  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช .  จ านวน 149 คน คิด
เป็นร้อยละ 44.9 รองลงมา คือ ระดับปวส . จ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 30.7 ระดับปริญญาตรี
จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 16.3 ระดับการศึกษาอ่ืนๆ เช่น ประถมศึกษาปีที่ 4 ประถมศึกษาปีที่ 
7  มศ.3  มัธยมศึกษาปีที่ 3 และอวท . จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 6.6 และระดับปริ ญญาโท 
จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.9 ดังตารางที่ 4.1 
 
ตารางท่ี 4.1  จ านวนและร้อยละของเพศและระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล 
หัวหน้างาน พนักงาน 

จ านวน
(n=38) 

ร้อยละ 
(100.00) 

จ านวน 
(n=332) 

ร้อยละ 
(100.00) 

เพศ 
ชาย 
หญิง 

 
38 
- 

 
100.0 

- 

 
315 
  17 

 
94.9 
  5.1 

ระดับการศึกษา 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช. 
ปวส. 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 
อ่ืนๆ 

 
  9 
16 
10 
  3 
- 

 
23.7 
42.1 
26.3 
  7.9 

- 

 
149 
102 
  54 
   3 
  22 

 
44.9 
30.7 
16.3 
  0.9 
  6.6 
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อายุของหัวหน้างานโดยเฉลี่ย คือ 47.2 ปี หัวหน้างานที่มีอายุน้อยที่สุด คือ อายุ 26 ปี  
ส่วนหัวหน้างานที่มีอายุมากที่สุด คือ อายุ 60 ปี ส่วนระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งของหัวหน้า
งานโดยเฉลี่ย คือ 11.1 ปี หัวหน้างานที่มีระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งน้อยที่สุด คือ ระยะเวลา 1 
ปี ส่วนหัวหน้างานที่มีระยะเวลาในก ารด ารงต าแหน่งมากท่ีสุด คือ ระยะเวลา 29 ปี  ส่วน
ระยะเวลาในการท างานกับบริษัทของหัวหน้างานนั้น  โดยเฉลี่ย 24.7 ปี หัวหน้างานที่มีระยะเวลา
ในการท างานกับบริษัทน้อยที่สุด คือ ระยะเวลา 1 ปี ส่วนหัวหน้างานที่มีระยะเวลาในการท างาน
กับบริษัทมากที่สุด คือ ระยะเวลา 40 ปี  พนักงานในการบังคับบัญชาของหัวหน้างานเฉลี่ย 11.4 
คน หัวหน้างานที่มีพนักงานในการบังคับบัญชาน้อยที่สุด คือ 2 คน ส่วนหัวหน้างานที่มีพนักงานใน
การบังคับบัญชามากที่สุด คือ 30 คน  
 ส่วนพนักงานมีอายุเฉลี่ย คือ 39.3 ปี พนักงานที่มีอายุน้อยที่สุด คือ อายุ 21 ปี  พนักงานที่
มีอายุมากที่สุด คือ อายุ 60 ปี ส่วนระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งของพนักงานโดยเฉลี่ย คือ 11.3 
ปี พนักงานที่มีระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งน้อยที่สุด คือ ระยะเวลา 1 ปี ส่วนพนักงานที่มี
ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งมากท่ีสุด คือ ระยะเวลา 38 ปี  ส่วนระยะเวลาในการท างาน กับ
บริษัทของพนักงานนั้น  โดยเฉลี่ย 17.1 ปี พนักงานที่มีระยะเวลาในการท างานกับบริษัทน้อยที่สุด 
คือ ระยะเวลา 1 ปีพนักงานที่มีระยะเวลาในการท างานกับบริษัทมากที่สุด คือ ระยะเวลา 55 ปี ดัง
ตารางที่ 4.2 
 
ตารางท่ี 4.2  ค่าเฉลี่ย ค่าน้อยที่สุด ค่ามากที่สุด และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของอายุ ระยะเวลา

ในการด ารงต าแหน่ง ระยะเวลาในการท างานกับบริษัท และพนักงานในการบังคับ
บัญชาของกลุ่มตัวอย่าง 

 

ข้อมูลส่วนบุคคล 

หัวหน้า พนักงาน 

น้อย
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

ค่า 
เฉล่ีย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

น้อย
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

ค่า 
เฉล่ีย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

อายุ 26 60 47.2 8.0 21 60 39.3 9.7 
ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง 1 29 11.1 7.2 1 38 11.3 9.0 
ระยะเวลาในการท างานกับบริษัท 1 40 24.7 8.0 1 55 17.1 9.7 
พนักงานในการบังคับบัญชา 2 30 11.4 7.6 - - - - 
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4.3  รูปแบบภาวะผู้น าของผู้ให้ข้อมูลป้อนกลับ 
 

 หัวหน้างานผู้ท าหน้าที่เป็นผู้ให้ข้อมูลป้อนกลับ จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า หัวหน้างาน
ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด มีรูปแบบภาวะผู้น า แบบมุ่งความส าเร็จอยู่ในระดับสูง 
โดยมีคะแนน เฉลี่ย 26.52 คะแนน ส่วนรูปแบบภาวะผู้น าแบบชี้น า รูปแบบภาวะผู้น าแบบ
สนับสนุน และรูปแบบภาวะผู้น าแบบ มีส่วนร่วมนั้น อยู่ในระดับปานกลาง   โดยมีคะแนนเฉลี่ย 
25.34, 26.15 และ 24.21 คะแนนตามล าดับ  ซึ่งในส่วนของรายละเอียดของรูปแบบภาวะผู้น า
แบบมุ่งความส าเร็จนั้น หัวหน้าส่วนใหญ่มีรูปแบบภาวะผู้น าแบบมุ่งความส าเร็จ สูง จ านวน 28 คน 
คิดเป็นร้อยละ 73.7  ที่เหลือมีรูปแบบภาวะผู้น าแบบมุ่งความส าเร็จ ปานกลาง จ านวน 10 คน คิด
เป็นร้อยละ 26.3  ส่วนรูปแบบภาวะผู้น าแบบชี้น า หัวหน้างานส่วนใหญ่มีรูปแบบภาวะผู้น าแบบ
ชี้น าปานกลาง จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 73.7  ที่เหลือมีรูปแบบภาวะผู้น าแบบชี้ น าสูง จ านวน 
10 คน คิดเป็นร้อยละ 26.3  ส่วนรูปแบบภาวะผู้น าแบบสนับสนุน และรูปแบบภาวะผู้น าแบบมี
ส่วนร่วมนั้นมีหัวหน้างานที่มีระดับภาวะผู้น าอยู่ในระดับต่ าด้วย แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 4.3 
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ตารางท่ี 4.3  จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับของรูปแบบภาวะผู้น า

ของหัวหน้างาน 
 

รูปแบบ 
ภาวะผู้น า 

ระดับ จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 

ภาวะผู้น าแบบชี้น า   25.34 3.71 ปานกลาง 
 สูง 

ปานกลาง 
10 
28 

26.3 
73.7 

   

ภาวะผู้น าแบบสนับสนุน   26.15 3.08 ปานกลาง 
 ปานกลาง 

ต่ า 
28 
10 

73.7 
26.3 

   

ภาวะผู้น าแบบมีส่วนร่วม   24.21 3.55 ปานกลาง 
 สูง 

ปานกลาง 
ต่ า 

12 
25 
  1 

31.6 
65.8 
  2.6 

   

ภาวะผู้น าแบบมุ่งความส าเร็จ   26.52 3.37 สูง 
 สูง 

ปานกลาง 
28 
10 

73.7 
26.3 

   

 
 
4.4  พฤติกรรมการจัดการข้อมูลป้อนกลับของพนักงาน 
 
 พฤติกรรมการจัดการข้อมูลป้อนกลับของพนักงาน จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า 
พนักงานของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด มีพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลป้อนกลับปาน
กลาง  โดยมีค่าเฉลี่ย 2.35 และมีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงข้อมูลป้อนกลับ ต่ า คือ มีค่าเฉลี่ย 1.29  
ซึ่งหากพิจา รณาพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลป้อนกลับของพนักงานตามระดับแล้วนั้น พบว่า 
พนักงานส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลป้อนกลับ ต่ า จ านวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 
55.1  มีพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลป้อนกลับปานกลางจ านวน  129 คน คิดเป็นร้อยละ 38.9 
และที่เหลือมีพฤติกรรมการแสวงหาข้ อมูลป้อนกลับ สูง จ านวน  20 คน คิดเป็นร้อยละ 6.0  ส่วน
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พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงข้อมูลป้อนกลับของพนักงานนั้น พบว่า พนักงานส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการ
หลีกเลี่ยงข้อมูลป้อนกลับ ต่ า จ านวน 310 คน คิดเป็นร้อยละ 93.4 และที่เหลือมีพฤติกรรมการ
หลีกเลี่ยงข้อมูลป้อนกลับปานกลาง จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 6.6  ดังตารางที่ 4.4 

 
ตารางท่ี 4.4  จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับของพฤติกรรมการ

จัดการข้อมูลป้อนกลับของพนักงาน 
  
พฤติกรรมการ
จัดการข้อมูล
ป้อนกลับ 

ระดับ จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 

แสวงหาข้อมูลป้อนกลับ   2.35 0.76 ปานกลาง 
 สูง 

ปานกลาง 
ต่ า 

  20 
129 
183 

  6.0 
38.9 
55.1 

   

หลีกเลี่ยงข้อมูลป้อนกลับ   1.29 0.46 ต่ า 
 ปานกลาง 

ต่ า 
  22 
310 

  6.6 
93.4 

   

 
 
4.5  ทัศนคติต่อการให้และรับข้อมูลป้อนกลับของหัวหน้างานและพนักงาน 
 

4.5.1  ทัศนคติต่อการให้ข้อมูลป้อนกลับของหัวหน้างาน 
 ทัศนคติต่อการให้ข้อมูลป้อนกลับของหัวหน้างาน  จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า หัวหน้า
งานมีทัศนคติต่อการให้ข้อมูลป้อนกลับทางบวก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.84 เมื่อพิจารณารายละเอียด
พบว่า หัวหน้างานมีทัศนคติทางบวกในหลายเรื่อง เช่น หัวหน้างานเห็นว่า การให้ข้อมูลป้อนกลับ
สามารถช่วยให้ลูกน้องปรับปรุงและแก้ไขผลการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น  ค่าเฉลี่ย 4.28  หัวหน้างานจะ
ไม่กล่าวค าชมเชยเฉพาะพนักงานที่ชอบหรือพอใจเท่านั้น ค่าเฉลี่ย 4.23  หัวหน้างานเห็นว่าการให้
ข้อมูลป้อนกลับเป็นการแจ้งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานให้พนักงานได้รับทราบโดยตรง  
ค่าเฉลี่ย 4.21 หัวหน้างานเห็นว่าการให้ข้อมูลป้อนกลับระหว่างการปฏิบัติงานท าให้ลูกน้องท างาน
ได้ถูกต้องมากขึ้น ค่าเฉลี่ย 4.18 รายละเอียดดังตารางที่ 4.5 
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ตารางท่ี 4.5  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับของทัศนคติต่อการให้ข้อมูลป้อนกลับ

ของหัวหน้างาน 
 

ทัศนคติต่อการให้ข้อมูลป้อนกลับของหัวหน้างาน ค่าเฉลี่ย 
ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ทัศนคติ 

1. การให้ข้อมูลป้อนกลับสามารถช่วยให้ลูกน้องปรับปรุงและ

แก้ไขผลการปฏิบัติงานให้ดีข้ึน 

4.28 0.45 บวก 

2. การให้ข้อมูลป้อนกลับเป็นการแจ้งผลการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานให้พนักงานได้รับทราบโดยตรง 

4.21 

 

0.57 บวก 

3. หัวหน้างานม่ันใจว่าการให้ข้อมูลป้อนกลับที่ผ่านมานั้น

ถูกต้อง 

4.00 0.61 บวก 

4. การให้ข้อมูลป้อนกลับมีประโยชน์ต่อตัวหัวหน้างานเอง 4.05 0.80 บวก 

5. หัวหน้างานพึงพอใจกับการให้ข้อมูลป้อนกลับของตนเองท่ี

ผ่านมา 

3.78 0.70 บวก 

6. หัวหน้างานรู้สึกไม่สบายใจหรือมีความกังวลเม่ือต้องให้ข้อมูล

ป้อนกลับแก่ลูกน้องในช่วงการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

3.10 0.92 ปานกลาง 

7. หัวหน้างานรู้สึกกลัวหรือกังวลเม่ือต้องต าหนิผลการ

ปฏิบัติงานของลูกน้อง 

3.07 0.88 ปานกลาง 

8. หัวหน้างานยินดีและเต็มใจที่จะให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ลูกน้อง 

ไม่ว่าข้อมูลนั้นจะระบุว่าลูกน้องท างานดีหรือไม่ดีก็ตาม 

3.94 0.51 บวก 

9. หัวหน้างานคิดว่าตนเองไม่ควรให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ลูกน้อง 4.10 0.83 บวก 

10. ลูกน้องมักจะปฏิบัติตามค าแนะน าที่ได้รับจากการให้ข้อมูล

ป้อนกลับของหัวหน้างาน 

3.76 0.54 บวก 

11. หัวหน้างานสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ หาก

พนักงานไม่ยอมรับในข้อเสนอแนะและค าติชม 

3.71 0.65 บวก 

12. ลูกน้องมักจะถามหาค าแนะน าหรือข้อเสนอแนะจากหัวหน้า

งานในขณะที่พวกเขาปฏิบัติงานหรือเม่ือถึงการประเมินผล

การปฏิบัติงานประจ าปี 

3.51 0.73 ปานกลาง 

13. หัวหน้างานไม่เคยต าหนิหรือชมเชยลูกน้องในการปกครอง

ของตนเองเลย 

4.00 0.77 บวก 
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ตารางท่ี 4.5  (ต่อ) 

 

ทัศนคติต่อการให้ข้อมูลป้อนกลับของหัวหน้างาน ค่าเฉลี่ย 

ส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ทัศนคติ 

14. หัวหน้างานสามารถพูดคุยกับลูกน้องในเร่ืองผลการ

ปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา ไม่ว่าผลงานจะดีหรือต้องปรับปรุง 

4.02 0.55 บวก 

15. การให้ข้อมูลป้อนกลับระหว่างการปฏิบัติงานท าให้ลูกน้อง

ท างานได้ถูกต้องมากข้ึน 

4.18 0.72 บวก 

16. หัวหน้างานให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ลูกน้องตลอดเวลา ในขณะ

ที่ปฏิบัติงาน 

3.62 0.79 ปานกลาง 

17. หัวหน้างานยอมรับเหตุผลที่ลูกน้องช้ีแจงเก่ียวกับผลการ

ปฏิบัติงานของพวกเขา 

3.94 0.46 บวก 

18. การให้ข้อมูลป้อนของหัวหน้างานสามารถส่งผลต่อก าลังใจ

ในการท างานของลูกน้องได้ 

3.94 0.51 บวก 

19. การช้ีแจงถึงผลการประเมินผลการปฏิบัติงานและให้

ข้อเสนอแนะอย่างละเอียดน้ันเป็นส่ิงที่พนักงานชอบ 

3.86 0.66 บวก 

20. หัวหน้างานวิตกกังวลเม่ือต้องให้ข้อมูลป้อนแก่ลูกน้องที่มี

ความรู้หรือความเช่ียวชาญมากกว่า 

3.34 0.99 ปานกลาง 

21. หัวหน้างานวิตกกังวลเม่ือต้องให้ข้อมูลป้อนแก่ลูกน้องที่มีอายุ

มากกว่า 

3.68 0.73 บวก 

22. หัวหน้างานรู้สึกล าบากใจเม่ือต้องตักเตือนการท างานแก่

ลูกน้องที่เป็นเพ่ือนร่วมงานของตนเอง 

3.44 0.82 ปานกลาง 

23. หัวหน้างานรู้สึกล าบากใจเม่ือต้องกล่าวค าชมเชยผลการ

ปฏิบัติงานของลูกน้อง 

4.10 0.89 บวก 

24. หัวหน้างานมักจะกล่าวค าชมเชยเฉพาะพนักงานที่ตนเอง

ชอบหรือพอใจเท่าน้ัน 

4.23 0.85 บวก 

25. หัวหน้างานม่ันใจว่าการให้ข้อมูลป้อนกลับของตนนั้นมี

ประโยชน์ต่อลูกน้อง 

4.18 0.65 บวก 

รวม 3.84 0.39 บวก 
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4.5.2  ทัศนคติต่อการรับข้อมูลป้อนกลับของพนักงาน 

ทัศนคติต่อการรับข้อมูลป้อนกลับของพนักงาน ตามตารางท่ี 4.6 แสดงให้เห็นว่า พนักงาน

มีทัศนคติต่อการรับข้อมูลป้อนกลับทางบวก คือ มีค่าเฉลี่ย 3.84 เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่า 

พนักงานมีทัศนคติทางบวกในหลายเร่ือง เช่น พนักงานคิดว่าหัวหน้างานควรให้ข้อมูลป้อนกลับแก่

ลูกน้อง ค่าเฉล่ีย 4.37 พนักงานม่ันใจว่าการให้ข้อมูลป้อนกลับของหัวหน้างานน้ันมีประโยชน์ต่อ

ตัวเอง ค่าเฉล่ีย 4.30 การให้ข้อมูลป้อนกลับสามารถช่วยให้พนักงานปรับปรุงและแก้ไขผลการ

ปฏิบัติงานให้ดีข้ึน ค่าเฉล่ีย 4.29 พนักงานยินดีและเต็มใจท่ีจะรับข้อมูลป้อนกลับ ไม่ว่าข้อมูลน้ัน

จะระบุว่าท างานดีหรือไม่ดีก็ตาม ค่าเฉล่ีย 4.25  

 

ตารางท่ี 4.6  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับของทัศนคติต่อการรับข้อมูลป้อนกลับ 

                 ของพนักงาน 

 

ทัศนคติต่อการรับข้อมูลป้อนกลับของพนักงาน ค่าเฉลี่ย 
ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ทัศนคติ 

1. การให้ข้อมูลป้อนกลับสามารถช่วยให้พนักงานปรับปรุงและ

แก้ไขผลการปฏิบัติงานให้ดีข้ึน 

4.29 0.67 บวก 

2. การให้ข้อมูลป้อนกลับเป็นการแจ้งผลการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานให้พนักงานได้รับทราบโดยตรง 

4.21 0.76 บวก 

3. พนักงานม่ันใจว่าการให้ข้อมูลป้อนกลับของหัวหน้างานนั้น

ถูกต้อง 

3.71 0.94 บวก 

4. ข้อมูลป้อนกลับนั้นสามารถจะส่งผลลกระทบต่อหัวหน้างาน

ของพนักงานด้วย 

3.48 1.03 ปานกลาง 

5. พนักงานรู้สึกพึงพอใจกับการให้ข้อมูลป้อนกลับของหัวหน้า

งานที่ผ่านมา 

3.70 0.80 ปานกลาง 

6. ข้อมูลป้อนกลับหรือข้อเสนอแนะที่หัวหน้างานให้นั้นมักเป็น

เร่ืองท่ีไม่ดีต่อตัวพนักงาน 

3.59 0.95 ปานกลาง 

7. พนักงานรู้สึกไม่ดีหรือโกรธเม่ือถูกหัวหน้างานต าหนิผลการ

ปฏิบัติงาน 

3.65 1.00 ปานกลาง 

8. พนักงานยินดีและเต็มใจที่จะรับข้อมูลป้อนกลับ ไม่ว่าข้อมูล

นั้นจะระบุว่าพนักงานท างานดีหรือไม่ดีก็ตาม 

4.25 0.77 บวก 
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ตารางท่ี 4.6  (ต่อ) 

 

ทัศนคติต่อการรับข้อมูลป้อนกลับของพนักงาน ค่าเฉลี่ย 
ส่วน
เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ทัศนคติ 

9. พนักงานคิดว่าหัวหน้างานไม่ควรให้ข้อมูลป้อนกลับแก่

ลูกน้อง 

4.37 0.77 บวก 

10. พนักงานมักจะปฏิบัติตามค าแนะน าที่ได้รับจากการให้ข้อมูล

ป้อนกลับของหัวหน้างาน 

4.03 0.66 บวก 

11. พนักงานสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้เม่ือถูกหัวหน้า

งานต าหนิผลการปฏิบัติงานที่ไม่ดีหรือบกพร่อง 

3.99 0.73 บวก 

12. พนักงานมักจะถามหาค าแนะน าหรือข้อเสนอแนะจาก

หัวหน้างาน ขณะที่ตนปฏิบัติงานหรือเม่ือถึงการประเมินผล

การปฏิบัติงานประจ าปี 

3.57 0.92 ปานกลาง 

13. การให้ข้อมูลป้อนกลับของหัวหน้างานไม่ท าให้พนักงาน

เปลี่ยนพฤติกรรมหรือการปฏิบัติงานของตนเอง 

3.83 0.94 บวก 

14. พนักงานสามารถพูดคุยกับหัวหน้างานในเร่ืองผลการ

ปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา  ไม่ว่าผลงานจะดีหรือต้องปรับปรุง

แก้ไข 

3.99 0.89 บวก 

15. การให้ข้อมูลป้อนกลับระหว่างการปฏิบัติงานท าให้พนักงาน

ท างานได้ถูกต้องมากข้ึน 

4.23 0.78 บวก 

16. การให้ข้อมูลป้อนกลับของหัวหน้างานสามารถส่งผลกระทบ

ต่อองค์การได้ 

3.48 1.22 ปานกลาง 

17. พนักงานไม่ได้เตรียมตัวก่อนการเข้ารับข้อมูลป้อนกลับจาก

หัวหน้างานในช่วงการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

3.12 1.03 ปานกลาง 

18. พนักงานจะพยายามช้ีแจงเหตุผลถึงผลการปฏิบัติงานของ

ตนเองให้หัวหน้างานทราบ 

3.63 0.86 ปานกลาง 

19. การให้ข้อมูลป้อนกลับของหัวหน้างานสามารถส่งผลต่อ

ก าลังใจในการท างานของพนักงานได้ 

4.00 0.75 บวก 

20. พนักงานชอบให้หัวหน้างานช้ีแจงถึงผลการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานและให้ข้อเสนอแนะอย่างละเอียด 

4.12 0.83 บวก 



157 

 

ตารางท่ี 4.6  (ต่อ) 

 

ทัศนคติต่อการรับข้อมูลป้อนกลับของพนักงาน ค่าเฉลี่ย 
ส่วน
เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ทัศนคติ 

21. ข้อมูลป้อนกลับที่หัวหน้างานให้ท าให้พนักงานรู้สึกเสียใจและ

หมดก าลังใจ 

3.71 0.98 บวก 

22. พนักงานจะปฏิเสธหัวหน้างานทันที เม่ือได้รับข้อมูลป้อนกลับ

ที่ผิดหรือไม่ตรงกับความเป็นจริงของตนเอง 

3.08 1.16 ปานกลาง 

23. พนักงานพยายามจะหาเหตุผลและท าความเข้าใจ ถึงส่ิงที่

หัวหน้างานพูด โดยเฉพาะผลการปฏิบัติงานที่ไม่ดีของตนเอง 

3.75 0.84 บวก 

24. พนักงานม่ันใจว่าการให้ข้อมูลป้อนกลับของหัวหน้างานนั้นมี

ประโยชน์ต่อตนเอง 

4.30 0.66 บวก 

รวม 3.84 0.38 บวก 

 

 
4.6  ประสิทธิภาพของข้อมูลป้อนกลับ 
 

4.6.1  ประสิทธิภาพของข้อมูลป้อนกลับท่ีหัวหน้างานให้แก่พนักงาน 

 ประสิทธิภาพของข้อมูลป้อนกลับท่ีหัวหน้างานให้แก่พนักงาน จากการวิเคราะห์ข้อมูล

พบว่า ประสิทธิภาพของข้อมูลป้อนกลับท่ีหัวหน้างานให้แก่พนักงานอยู่ในระดับปานกลาง โดยมี

ค่าเฉล่ีย 3.65 เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่า ประสิทธิภาพของข้อมูลป้อนกลับท่ีหัวหน้างาน

ให้กับพนักงานอยู่ในระดับสูงหลายเร่ือง เช่น หัวหน้างานให้ข้อมูลป้อนกลับตามความเป็นจริงและ

ตรงไปตรงมา ค่าเฉล่ีย 4.00 หัวหน้างานเปิดโอกาสให้ลูกน้องเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา

และการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ค่าเฉลี่ย 3.94 หัวหน้างานให้ข้อมูลป้อนกลับท่ีอยู่บนพ้ืนฐานข้อมูล

ปัจจุบันมากกว่าข้อมูลในอดีตท่ีเก็บไว้นานแล้ว หรือข้อมูลท่ีได้ยินมา ค่าเฉล่ีย 3.89 ดังตารางท่ี 4.7 
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ตารางท่ี 4.7  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับประสิทธิภาพของข้อมูลป้อนกลับท่ี

หัวหน้างานให้แก่พนักงาน 

 

ประสิทธิภาพของข้อมูลป้อนกลับ ค่าเฉลี่ย 
ส่วน
เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ 
ประสิทธิ 

ภาพ 

1. หัวหน้างานให้ข้อมูลป้อนกลับที่เฉพาะเจาะจงเร่ืองใดเร่ือง

หนึ่งอย่างชัดเจน พร้อมยกตัวอย่างพฤติกรรมประกอบ 

3.42 0.64 ปานกลาง 

2. หัวหน้างานเก็บรวบรวมข้อมูลการท างานของลูกน้องอย่าง

ละเอียด ส าหรับใช้ในการให้ข้อมูลป้อนกลับ 

3.34 0.78 ปานกลาง 

3. หัวหน้างานให้ข้อมูลป้อนกลับที่เก่ียวข้องกับงานและมุ่งเน้นที่

พฤติกรรมในการท างานของลูกน้องไม่ใช่เน้นที่ตัวบุคคล 

3.60 0.63 ปานกลาง 

4. หัวหน้างานให้ข้อมูลป้อนกลับที่อยู่บนพ้ืนฐานข้อมูลปัจจุบัน

มากกว่าข้อมูลในอดีตที่เก็บไว้นานแล้ว หรือข้อมูลที่ได้ยินมา 

3.89 0.55 สูง 

5. ข้อมูลป้อนกลับที่หัวหน้างานให้ลูกน้องนั้น มีทั้งข้อเสนอแนะ

ในการท างาน ค าต าหนิและค าชมเชย 

3.57 0.72 ปานกลาง 

6. หัวหน้างานให้ข้อมูลป้อนกลับที่เป็นการต าหนิหรือตักเตือน

ลูกน้องในสถานที่ส่วนบุคคล ไม่พูดต่อหน้าคนอ่ืน 

3.63 0.81 ปานกลาง 

7. หัวหน้างานให้ลูกน้องได้แสดงความคิดเห็นกับเหตุการณ์ที่

เกิดข้ึน  ก่อนที่หัวหน้างานจะตัดสินใจ 

3.73 0.64 สูง 

8. ลูกน้องรับฟังข้อเสนอแนะของหัวหน้างาน โดยไม่เอาอารมณ์

ส่วนตัวเข้ามาเก่ียวข้อง 

3.50 0.55 ปานกลาง 

9. หากต้องให้ข้อมูลป้อนกลับที่เป็นการต าหนิพฤติกรรมการ

ท างานและข้อบกพร่องในผลการปฏิบัติงานแก่ลูกน้อง 

หัวหน้างานจะมีการเตรียมข้อมูลและวิธีการพูดไว้เป็นอย่างดี 

3.57 0.82 ปานกลาง 

10. เม่ือต้องว่ากล่าวต าหนิผลการท างานของพนักงาน การ

ปรับปรุงแก้ไข หัวหน้างานจะช่วยเหลือ สนับสนุน และ

เสนอแนะวิธีการปฏิบัติงานแก่ลูกน้องด้วย 

3.78 0.62 สูง 

11. เม่ือหัวหน้างานพบว่าลูกน้องมีผลการปฏิบัติงานที่ไม่ดี 

หัวหน้างานจะช้ีแจง แนะน า และตักเตือนในทันที 

3.76 0.58 สูง 
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ตารางท่ี 4.7  (ต่อ) 

 

   

ประสิทธิภาพของข้อมูลป้อนกลับ ค่าเฉลี่ย 
ส่วน
เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ 
ประสิทธิ 

ภาพ 

12. ลูกน้องสามารถปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมและการท างาน 

ตามท่ีหัวหน้างานบอกให้ปรับปรุงได้ 

3.44 0.76 ปานกลาง 

13. หัวหน้างานบอกแนวทางในการแก้ไข พัฒนา ปรับปรุงการ

ท างานแก่ลูกน้อง ในช่วงการให้ข้อมูลป้อนกลับ 

3.65 0.62 ปานกลาง 

14. หัวหน้างานให้ข้อมูลป้อนกลับตามความเป็นจริงและ

ตรงไปตรงมา 

4.00 0.56 สูง 

15. หัวหน้างานให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ลูกน้องตลอดเวลา ไม่ใช่

เฉพาะช่วงการประเมินผลการปฏิบัติงานเท่าน้ัน 

3.76 0.75 สูง 

16. หัวหน้างานบอกกับลูกน้องถึงส่ิงที่ควรท าและไม่ควรท า 

พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่ชัดเจนด้วย 

3.86 0.58 สูง 

17. หัวหน้างานให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ลูกน้องช่วงการประเมินผล

การปฏิบัติงาน แบบเป็นส่วนบุคคล เช่น ห้องท างาน 

3.42 1.00 ปานกลาง 

18. หัวหน้างานจะไม่เอาอารมณ์ส่วนตัวเข้ามาเก่ียวข้องในขณะที่

ให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ลูกน้อง 

3.65 1.19 ปานกลาง 

19. หัวหน้างานเปิดโอกาสให้ลูกน้องเสนอแนะแนวทางในการ

แก้ไขปัญหาและการพัฒนาปรับปรุงตนเอง 

3.94 0.69 สูง 

20. หัวหน้างานมีหลักฐานหรือข้อมูลชัดเจนเก่ียวกับพฤติกรรม

การท างานของลูกน้อง 

3.50 0.72 ปานกลาง 

21. หัวหน้างานจะให้ข้อมูลป้อนกลับ เม่ือลูกน้องพร้อมที่จะรับฟัง

ข้อมูลป้อนกลับนั้น 

3.67 0.94 ปานกลาง 

รวม 3.65 0.44 ปานกลาง 
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4.6.2  ประสิทธิภาพของข้อมูลป้อนกลับท่ีหัวหน้างานให้ตามการรับรู้ของพนักงาน 

ประสิทธิภาพของข้อมูลป้อนกลับท่ีหัวหน้างานให้ตามการรับรู้ของพนักงาน  จากการ

วิเคราะห์ข้อมูลดังตารางท่ี 4.8  พบว่า  ประสิทธิภาพของข้อมูลป้อนกลับท่ีหัวหน้างานให้กับ

พนักงานตามการรับรู้ของพนักงานน้ันอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.36  แต่เมื่อพิจารณา

รายละเอียดพบว่า  ประสิทธิภาพของข้อมูลป้อนกลับท่ีหัวหน้างานให้ตามการรับรู้ของพนักงานอยู่

ในระดับสูง 2 เร่ือง เช่น พนักงานสามารถปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมและการท างาน ตามท่ีหัวหน้า

งานบอกให้ปรับปรุงได้ ค่าเฉล่ีย 3.88 พนักงานรับฟังข้อเสนอแนะของหัวหน้างาน  โดยไม่เอา

อารมณ์ส่วนตัวเข้ามาเก่ียวข้อง ค่าเฉล่ีย 3.72 

 

ตารางท่ี 4.8  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับประสิทธิภาพของข้อมูลป้อนกลับท่ี

หัวหน้างานให้ตามการรับรู้ของพนักงาน 

 

ประสิทธิภาพของข้อมูลป้อนกลับ ค่าเฉลี่ย 
ส่วน
เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ 
ประสิทธิ 

ภาพ 

1. หัวหน้างานให้ข้อมูลป้อนกลับที่เฉพาะเจาะจงเร่ืองใดเร่ือง

หนึ่งอย่างชัดเจน พร้อมทั้งยกตัวอย่างพฤติกรรมการท างาน

ประกอบ 

3.11 1.01 ปานกลาง 

2. หัวหน้างานเก็บรวบรวมข้อมูลการท างานของพนักงานอย่าง

ละเอียด ส าหรับใช้เป็นข้อมูลในการให้ข้อมูลป้อนกลับ 

3.29 1.07 ปานกลาง 

3. หัวหน้างานให้ข้อมูลป้อนกลับที่เก่ียวข้องกับงานและมุ่งเน้นที่

พฤติกรรมในการท างานของฉันไม่ใช่เน้นที่ตัวบุคคล 

3.24 1.05 ปานกลาง 

4. หัวหน้างานให้ข้อมูลป้อนกลับที่อยู่บนพ้ืนฐานข้อมูลปัจจุบัน

มากกว่าข้อมูลในอดีตที่เก็บไว้นานแล้วหรือข้อมูลที่ได้ยินมา 

3.33 1.06 ปานกลาง 

5. ข้อมูลป้อนกลับที่หัวหน้างานให้นั้น มีทั้งข้อแนะน าในการ

ท างาน ค าต าหนิและค าชมเชย 

3.48 0.99 ปานกลาง 

6. ในการต าหนิหรือตักเตือนพนักงาน หัวหน้างานมักพูดใน

สถานที่ส่วนบุคคล โดยไม่พูดต่อหน้าคนอ่ืน 

3.07 1.13 ปานกลาง 

7. หัวหน้างานให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นกับเหตุการณ์ที่

เกิดข้ึน ก่อนที่หัวหน้างานจะตัดสินใจ 

3.29 1.02 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.8  (ต่อ) 

 

   

ประสิทธิภาพของข้อมูลป้อนกลับ ค่าเฉลี่ย 
ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ประสิทธิ 
ภาพ 

8. พนักงานรับฟังข้อเสนอแนะของหัวหน้างาน โดยไม่เอา

อารมณ์ส่วนตัวเข้ามาเก่ียวข้อง 

3.72 1.00 สูง 

9. หากต้องให้ข้อมูลป้อนกลับที่เป็นการต าหนิพฤติกรรมการ

ท างานและข้อบกพร่องในผลการปฏิบัติงาน หัวหน้างานจะมี

การเตรียมการข้อมูลและวิธีการพูดไว้เป็นอย่างดี 

3.29 1.06 ปานกลาง 

10. เม่ือต้องว่ากล่าวต าหนิผลการท างาน การปรับปรุงแก้ไข 

หัวหน้างานจะช่วยเหลือ สนับสนุน และเสนอแนะวิธีการ

ปฏิบัติงานแก่พนักงานด้วย 

3.42 1.09 ปานกลาง 

11. เม่ือหัวหน้างานพบว่า พนักงานมีผลการปฏิบัติงานที่ไม่ดี 

หัวหน้างานจะช้ีแจง แนะน า และตักเตือนในทันที 

3.38 1.09 ปานกลาง 

12. พนักงานสามารถปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมและการท างาน 

ตามท่ีหัวหน้างานบอกให้ปรับปรุงได้ 

3.88 0.89 สูง 

13. หัวหน้างานบอกแนวทางในการแก้ไข พัฒนา ปรับปรุงการ

ท างานแก่พนักงาน ในช่วงการให้ข้อมูลป้อนกลับ 

3.43 1.04 ปานกลาง 

14. หัวหน้างานให้ข้อมูลป้อนกลับตามความเป็นจริงและ

ตรงไปตรงมา  

3.58 1.06 ปานกลาง 

15. หัวหน้างานให้ข้อมูลป้อนกลับแก่พนักงานตลอดเวลา ไม่ใช่

เฉพาะช่วงการประเมินผลการปฏิบัติงานเท่าน้ัน 

3.42 1.15 ปานกลาง 

16. หัวหน้างานบอกกับพนักงานถึงส่ิงที่ควรท าและไม่ควรท า 

พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่ชัดเจนด้วย 

3.54 1.06 ปานกลาง 

17. หัวหน้างานให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ลูกน้องในช่วงการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยตรงแบบเป็นส่วนบุคคล เช่น 

ห้องท างาน 

2.97 1.23 ปานกลาง 

18. หัวหน้างานไม่เอาอารมณ์ส่วนตัวเข้ามาเก่ียวข้องในขณะที่ให้

ข้อมูลป้อนกลับ  

3.12 1.27 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.8  (ต่อ) 

 

   

ประสิทธิภาพของข้อมูลป้อนกลับ ค่าเฉลี่ย 
ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ประสิทธิ 
ภาพ 

19. หัวหน้างานเปิดโอกาสให้พนักงานเสนอแนะแนวทางในการ

แก้ไขปัญหาและการพัฒนาปรับปรุงตนเอง 

3.57 1.07 ปานกลาง 

20. หัวหน้างานมีหลักฐานหรือข้อมูลชัดเจนเก่ียวกับพฤติกรรม

การท างานของพนักงาน 

3.34 1.07 ปานกลาง 

21. หัวหน้างานจะให้ข้อมูลป้อนกลับ เม่ือพนักงานพร้อมที่จะรับ

ฟังข้อมูลป้อนกลับนั้น 

3.22 1.07 ปานกลาง 

รวม 3.36 0.75 ปานกลาง 

 

 

4.7  ผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 
 

 ผลการปฏิบัติงานของพนักงาน จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า พนักงานของ   บริษัท        

ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับสูง  ค่าเฉล่ีย 3.90 เมื่อพิจารณา

รายละเอียด พบว่าพนักงานมีผลการปฏิบัติในระดับสูงหลายเร่ือง เช่น พนักงานมีมนุษยสัมพันธ์

กับเพื่อนร่วมงานในโรงงาน ค่าเฉล่ีย 4.04 พนักงานให้ความร่วมมือกับกิจกรรมต่างๆของโรงงาน 

เช่น 5 ส. กิจกรรมสังคม ฯลฯ เป็นอย่างดี ค่าเฉล่ีย 4.04 เมื่อได้รับค าแนะน าพนักงานสามารถ

เข้าใจและปฏิบัติงานใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ค่าเฉล่ีย 4.02 พนักงานมีความจริงใจท่ีจะท าให้

แผนกและโรงงานพัฒนาข้ึน ค่าเฉล่ีย 4.01 ดังตารางท่ี 4.9 
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ตารางท่ี 4.9  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับผลการปฏิบัติงาน 

 

ผลการปฏิบัติงาน ค่าเฉลี่ย 
ส่วน
เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ 
ผลการ

ปฏิบัติงาน 

1. พนักงานปฏิบัติงานด้วยความถูกต้องเม่ือเทียบกับ

มาตรฐานที่ควรจะเป็น 

3.92 0.57 สูง 

2. ทุกช้ินงานที่ได้รับมอบหมาย พนักงานสามารถปฏิบัติงาน

ได้ในเวลาที่ก าหนด 

3.78 0.70 สูง 

3. พนักงานมีความรู้และความช านาญในงานที่รับผิดชอบ 3.98 0.64 สูง 

4. พนักงานใช้ข้อมูลที่มีอยู่อย่างรอบคอบในการหาข้อยุติของ

ปัญหา 

3.73 0.68 สูง 

5. พนักงานแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วโดยไม่มีข้อผิดพลาด

ในภายหลัง 

3.72 0.68 สูง 

6. พนักงานมีความสามารถในการพัฒนาวิธีการท างานให้มี

ประสิทธิภาพมากกว่าเดิม 

3.84 0.68 สูง 

7. พนักงานปรับปรุงวิธีการท างานเพ่ือก่อให้เกิดผลดีโดยไม่

ต้องรอให้ออกค าส่ัง 

3.74 0.74 สูง 

8. พนักงานสามารถปรับตัวกับงานใหม่ได้อย่างรวดเร็วเพ่ือ

ช่วยในการท างานให้ส าเร็จลุล่วง 

3.93 0.62 สูง 

9. เม่ือได้รับค าแนะน า พนักงานสามารถเข้าใจและปฏิบัติงาน

ใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.02 0.56 สูง 

10. ลูกน้องคนนี้สามารถวิเคราะห์ข้อบกพร่องของตนเองและ

สามารถปรับปรุงพัฒนาให้เหมาะสมกับงาน 

3.71 0.67 สูง 

11. พนักงานปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อก าหนดของบริษัทอย่าง

เคร่งครัด 

4.00 0.65 สูง 

12. พนักงานหาทางรักษา ปกป้องทรัพย์สินของบริษัทตลอดจน

ใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

4.01 0.51 สูง 

13. พนักงานสามารถชักชวนให้เพ่ือนร่วมงานรักษา

ผลประโยชน์ของบริษัท 

3.85 0.58 สูง 
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ตารางท่ี 4.9  (ต่อ) 

 

   

ผลการปฏิบัติงาน ค่าเฉลี่ย 
ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ผลการ
ปฏิบัติงาน 

14. พนักงานสามารถท างานให้ส าเร็จโดยไม่ต้องควบคุมมาก

นัก 

3.96 0.65 สูง 

15. พนักงานมีความจริงใจที่จะท าให้แผนกและโรงงาน

พัฒนาข้ึน 

4.01 0.50 สูง 

16. พนักงานมีมนุษยสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานในโรงงาน 

17. พนักงานสามารถประสานงานกับบุคคลภายนอกโรงงานได้

เป็นอย่างดี 

4.04 

3.92 

0.56 

0.62 

สูง 

สูง 

18. พนักงานให้ความร่วมมือกับกิจกรรมต่างๆของโรงงาน เช่น 

5 ส. กิจกรรมสังคม ฯลฯ เป็นอย่างดี 

4.04 0.55 สูง 

รวม 3.90 0.75 สูง 

 
 

4.8  แนวทางการปฏิบัติในการให้ข้อมูลป้อนกลับ 
 

 แนวทางการปฏิบัติในการให้ข้อมูลป้อนกลับ ตามความคิดเห็นของหัวหน้างาน จากการ

วิเคราะห์ข้อมูล ดังตารางท่ี 4.10 พบว่า เมื่อเดือนธันวาคม ปี 2551 หัวหน้างานส่วนใหญ่ ให้ข้อมูล

ป้อนกลับแก่พนักงาน จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 94.4 ส่วนท่ีเหลือไม่ให้ข้อมูลป้อนกลับแก่

พนักงาน จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 5.6  ส่วนจ านวนคร้ังในการให้ข้อมูลป้อนกลับในช่วงการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้างานน้ัน หัวหน้างานส่วนใหญ่เสนอให้มีการให้ข้อมูล

ป้อนกลับ 2 คร้ังต่อปี จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 69.4 รองลงมาเสนอว่าควรให้ข้อมูลป้อนกลับ 

4 คร้ังต่อปี จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 19.4 เสนอให้ข้อมูลป้อนกลับ 1 คร้ังต่อปี จ านวน 2 คน 

คิดเป็นร้อยละ 5.6  และเสนอให้ข้อมูลป้อนกลับ 3 คร้ังต่อปี จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.8  ท่ี

เหลือเสนอให้มีการให้ข้อมูลป้อนกลับตามการพิจารณาของหัวหน้างานหรือตามโอกาส จ านวน 1 

คน คิดเป็นร้อยละ 2.8  ในส่วนของสถานท่ีท่ีเหมาะสมในการให้ข้อมูลป้อนกลับ หัวหน้างานส่วน

ใหญ่เห็นว่า คือ ห้องท างาน จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 57.1 รองลงมา คือ ให้ข้อมูลป้อนกลับท่ี
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ไหนก็ได้ จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 17.1 เสนอว่าให้ควรให้ข้อมูลป้อนกลับในห้องประชุม 
จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 11.4 และเสนอว่าให้ควรให้ข้อมูลป้อนกลับในสถานที่ท างาน จ านวน 
3 คน คิดเป็นร้อยละ 8.6  ส่วนที่เหลือเสนอว่าควรให้ข้อมูลป้อนกลับที่บ้านพักหรืออาจพิจารณา
ตามสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อม และควรเน้นความเป็นส่วนตัว จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 
5.3  ส่วนรูปแบบที่เ หมาะสมที่สุด ในการให้ข้อมูลป้อนกลับ  หัวหน้างานส่วนใหญ่เห็นว่าควรให้
ข้อมูลป้อนกลับแบบทีละคนตัวต่อตัวในแบบที่ไม่เป็นทางการ จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 57.1  
รองลงมาเสนอว่าควรให้ข้อมูลป้อนกลับแบบทีละคนตัวต่อตัวในแบบที่เป็นทางการ จ านวน 12 คน 
คิดเป็นร้อยละ 34.3  รูปแบบให้ข้อมูลป้อนกลับพร้อมกันทุกคน ในแบบที่ไม่เป็นทางการ จ านวน 2 
คน คิดเป็นร้อยละ 5.7 และที่เหลือเสนอให้ข้อมูลป้อนกลับพร้อมกันทุกคน ในแบบที่เป็นทางการ 
จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.9 
 ส่วนแนวทางการปฏิบัติในการให้ข้อมูลป้อนกลับ ตามความเห็นของพนักงาน พบว่า เมื่อ
เดือนธันวาคม ปี 2551 พนักงานส่วนได้รับข้อมูลป้อนกลับจากหัวหน้างาน จ านวน 206 คน คิด
เป็นร้อยละ 62.0  ส่วนพนักงานที่เหลือนั้นไม่ได้รับข้อมูลป้อนกลับจากหัวหน้างาน จ านวน 118 คน 
คิดเป็นร้อยละ 35.5  ส่วนจ านวนครั้งในการให้ข้อมูลป้อนกลับในช่วงการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของหัวหน้างานนั้น พนักงานส่วนใหญ่เสนอให้มีการให้ข้อมูลป้อนกลับ 2 ครั้งต่อปี 
จ านวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 54.8 รองลงมาเสนอให้ข้อมูลป้อนกลับ 1 ครั้งต่อปี จ านวน 57 คน 
คิดเป็นร้อยละ 17.2 เสนอให้ข้อมูลป้อนกลับ 4 ครั้งต่อปี จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 12.7  และ
เสนอให้ข้อมูลป้อนกลับ 3 ครั้งต่อปี จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 9.6  ส่วนที่เหลือเสนอให้มีการ
ให้ข้อมูลป้อนกลับทุกเดือน ทุกครั้งที่มีโอกาส ไม่จ ากัดจ านวนครั้งหรือให้ข้อมูลป้อนกลับ
ตลอดเวลา จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 4.2  ในส่วนของสถานที่ที่เหมาะสมในการให้ข้อมู ล
ป้อนกลับพนักงานส่วนใหญ่เห็นว่า คือ ห้องท างาน จ านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 39.5 รองลงมา 
คือ ให้ข้อมูลป้อนกลับที่ไหนก็ได้ จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 23.5 เสนอว่าให้ควรให้ข้อมูล
ป้อนกลับในห้องประชุม จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 21.7 และเสนอว่าให้ควรให้ข้อมูลป้อนกลั บ
ในสถานที่ท างาน จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 10.2 ส่วนที่เหลือเสนอว่าควรให้ข้อมูลป้อนกลับ
ในสถานที่ตามความสะดวก ให้แบบ email หรือเป็นเอกสาร และเน้นความเป็นส่วนบุคคล จ านวน 
11 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3  ส่วนรูปแบบที่เหมาะสมที่สุด ในการให้ข้อมูลป้อนกลับ  พนักงานส่วน
ใหญ่เห็นว่าควรให้ข้อมูลป้อนกลับแบบทีละคนตัวต่อตัวในแบบที่เป็นทางการ จ านวน 115 คน คิด
เป็นร้อยละ 34.6  รองลงมาเสนอว่าควรให้ข้อมูลป้อนกลับแบบทีละคนตัวต่อตัวในแบบที่ไม่เป็น
ทางการ จ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 29.5  รูปแบบให้ข้อมูลป้อนกลับพร้อมกันทุกคน ในแบบที่
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เป็นทางการ จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 20.2 และที่เหลือเสนอให้ข้อมูลป้อนกลับพร้อมกันทุก
คน ในแบบที่ไม่เป็นทางการ จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 13.6 
 
ตารางท่ี 4.10  จ านวนและร้อยละของแนวทางการปฏิบัติในการให้ข้อมูลป้อนกลับ 
 

แนวทางการปฏิบัติ 
หัวหน้างาน พนักงาน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
การให้และรับข้อมูลป้อนกลับเมื่อเดือนธันวาคม 2551   

ให้ข้อมูลป้อนกลับ / ได้รับข้อมูลป้อนกลับ 
ไม่ให้ข้อมูลป้อนกลับ / ไม่ได้รับข้อมูลป้อนกลับ 

34 
  2 

94.4 
  5.6 

206 
118 

62.0 
35.5 

จ านวนครั้งในการให้ข้อมูลป้อนกลับในช่วงการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
1 ครั้งต่อปี  

2 ครั้งต่อปี  

3 ครั้งต่อปี  

4 ครั้งต่อปี  
อื่นๆ 

  2 
25 
  1 
  7 
  1 

  5.6 
69.4 
  2.8 
19.4 
  2.8 

  57 
182 
  32 
  42 
  14 

17.2 
54.8 
  9.6 
12.7 
  4.2 

สถานท่ีในการให้ข้อมูลป้อนกลับที่เหมาะสมที่สุด    
ห้องท างาน  
ห้องประชุม 

สถานที่ท างาน 

ที่ไหนก็ได ้

อื่นๆ 

20 
  4 
  3 
  6 
  2 

57.1 
11.4 
  8.6 
17.1 
  5.7 

131 
  72 
  34 
  78 
  11 

39.5 
21.7 
10.2 
23.5 
  3.3 

รูปแบบในการให้ข้อมูลป้อนกลับท่ีเหมาะสมท่ีสุด   
ให้ทีละคน ตัวต่อตัว แบบเป็นทางการ 
ให้พร้อมกันทุกคน  แบบเป็นทางการ 
ให้ทีละคน ตัวต่อตัว แบบไม่เป็นทางการ 
ให้พร้อมกันทุกคน แบบไม่เป็นทางการ 

12 
1 
20 
2 

34.3 
2.9 

57.1 
5.7 

115 
67 
98 
45 

35.6 
20.2 
29.5 
13.6 
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4.9  ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

 การวิเคราะห์เพื่อหาปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับข้อมูลป้อนกลับท่ีส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของ

พนักงานจากปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคลประกอบด้วย เพศ อายุ ระยะเวลาในการด ารง

ต าแหน่ง  รูปแบบภาวะผู้น าของผู้ให้ข้อมูลป้อนกลับ พฤติกรรมการจัดการข้อมูลป้อนกลับ ทัศนคติ

ต่อการให้และรับข้อมูลป้อนกลับ และประสิทธิภาพของข้อมูลป้อนกลับ   โดยมีผลการทดสอบ

สมมติฐานดังน้ี 

 

4.9.1  ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับผู้ให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback Provider) 

4.9.1.1  หัวหน้างานท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันมีทัศนคติต่อการให้ข้อมูล 

ป้อนกลับท่ีแตกต่างกัน 

1)  อายุมีความสัมพันธ์ในทางตรงกันข้ามกับทัศนคติต่อการให้ข้อมูล

ป้อนกลับของหัวหน้างาน 

จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอายุและทัศนคติต่อการให้

ข้อมูลป้อนกลับ พบว่า อายุไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อการให้ข้อมูลป้อนกลับของหัวหน้างาน  

จึงเป็นการปฏิเสธสมมติฐาน น่ันคือ อายุไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อการให้ข้อมูลป้อนกลับ 

2)  ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งมีความสัมพันธ์ในทางตรงกันข้ามกับ

ทัศนคติต่อการให้ข้อมูลป้อนกลับของหัวหน้างาน 

จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง ระยะเวลาในการด ารง

ต าแหน่งกับทัศนคติต่อการให้ข้อมูลป้อนกลับ  พบว่า ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง ไม่มี

ความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อการให้ข้อมูลป้อนกลับของหัวหน้างาน จึงเป็นการปฏิเสธสมมติฐาน 

น่ันคือ ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อการให้ข้อมูลป้อนกลับ 
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ตารางท่ี 4.11  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและทัศนคติต่อการให้ข้อมูลป้อนกลับของ 
                       หัวหน้างาน 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
ทัศนคติต่อการให้ข้อมูลป้อนกลับ 

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) Sig 
อายุ -0.146 0.390 
ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง 0.192 0.248 

 
4.9.1.2  หัวหน้างานที่มีรูปแบบภาวะผู้น าที่แตกต่างกันมีทัศนคติต่อการให้ข้อมูล  

ป้อนกลับที่แตกต่างกัน  
1)  หัวหน้างานที่มีระดับภาวะผู้น าแบบชี้น าที่แตกต่างกันมีทัศนคติต่อ

การให้ข้อมูลป้อนกลับที่แตกต่างกัน 
จากการวิเคราะห์ พบว่า หัวหน้างานที่มีภาวะผู้น าแบบชี้น าสูงและ

ภาวะผู้น าแบบชี้น าปานกลางมีทัศนคติต่อการให้ข้อมูลป้อนกลับทางบวก ค่าเฉลี่ย 4.11 และ 3.75 
ตามล าดับ และเมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของทัศนคติต่อการให้ข้อมูลป้อนกลับด้วยการหา
ผลต่างระหว่างค่าเฉลี่ย 2 ประชากร (t-test) พบว่า หัวหน้างานที่มีภาวะผู้น าแบบชี้น าสูงมีทัศนคติ
ต่อการให้ข้อมูลป้อนกลับทางบวกมากกว่าหัวหน้างานที่มีภาวะผู้น าแบบชี้น าปานกล าง อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงเป็นการยอมรับสมมติฐาน  คือ หัวหน้างานที่มีระดับ ภาวะผู้น า
แบบชี้น าที่แตกต่างกันมีทัศนคติต่อการให้ข้อมูลป้อนกลับที่แตกต่างกัน 

2)  หัวหน้างานที่มีระดับภาวะผู้น าแบบสนับสนุนที่แตกต่างกันมีทัศนคติ
ต่อการให้ข้อมูลป้อนกลับที่แตกต่างกัน 

  จากการวิเคราะห์ พบว่า หัวหน้างานที่มีภาวะผู้น าแบบสนับสนุนปาน
กลาง มีค่าเฉลี่ยทัศนคติต่อการให้ข้อมูลป้อนกลับ 3.8ต คะแนน และหัวหน้างานที่มีภาวะผู้น าแบบ
สนับสนุนต่ า มีค่าเฉลี่ยทัศนคติต่อการให้ข้อมูลป้อนกลับ 3.71 คะแนน ถือว่ามีทัศนคติต่อการให้
ข้อมูลป้อนกลับทางบวก และเมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของทัศนคติต่อการให้ข้อมูลป้อนกลับ
ด้วยการหาผลต่างระหว่างค่าเฉลี่ย 2 ประชากร (t-test) พบว่า หัวหน้างานที่มีภาวะผู้น าแบบ
สนับสนุนปานกลางมีทัศนคติต่อการให้ข้อมูลป้อนกลับไม่แตกต่างกับหัวห น้างานที่มีภาวะผู้น า
แบบสนับสนุนต่ า จึงเป็นการปฏิเสธสมมติฐาน คือ หัวหน้างานที่มีระดับภาวะผู้น าแบบสนับสนุนที่
แตกต่างกันมีทัศนคติต่อการให้ข้อมูลป้อนกลับไม่แตกต่างกัน 
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3)  หัวหน้างานที่มีระดับภาวะผู้น าแบบมีส่วนร่วมที่แตกต่างกันมีทัศนคติ 
ต่อการให้ข้อมูลป้อนกลับท่ีแตกต่างกัน 

  จากการวิเคราะห์ พบว่า หัวหน้างานที่มีภาวะผู้น าแบบมีส่วนร่วมสูง 
มีค่าเฉลี่ยทัศนคติต่อการให้ข้อมูลป้อนกลับ 4.09 คะแนน และหัวหน้างานที่มีภาวะผู้น าแบบมีส่วน
ร่วมปานกลาง มีค่าเฉลี่ยทัศนคติต่อการให้ข้อมูลป้อนกลับ 3.73 คะแนน ถือว่ามีทัศนคติต่อการให้
ข้อมูลป้อนกลับทางบวก และเมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของทัศนคติต่อการให้ข้อมูลป้อนกลับ
ด้วยการหาผลต่างระหว่างค่าเฉลี่ย 2 ประชากร (t-test) พบว่า หัวหน้างานที่มีภาวะผู้น าแบบมีส่วน
ร่วมสูงมีทัศนคติต่อการให้ข้อมูลป้อนกลับทางบวกมากกว่าหัวหน้างานที่มีภาวะผู้น าแบบมีส่วน
ร่วมปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึงเป็นการยอมรับสมมติฐาน คือ หัวหน้า
งานที่มีระดับภาวะผู้น าแบบมีส่วนร่วม ท่ีแตกต่างกันมีทัศนคติต่อการให้ข้อมูลป้อนกลับ ที่แตกต่าง
กัน 

4)  หัวหน้างานที่มีระดับภาวะผู้น าแบบมุ่งความส าเร็จที่แตกต่างกันมี
ทัศนคติต่อการให้ข้อมูลป้อนกลับที่แตกต่างกัน 
    จากการวิเคราะห์ พบว่า หัวหน้างานที่มีภาวะผู้น าแบบมุ่ง
ความส าเร็จสูง มีค่าเฉลี่ยทัศนคติต่อการให้ข้อมูลป้อนก ลับ 3.94 คะแนน คือ มีทัศนคติต่อการให้
ข้อมูลป้อนกลับทางบวก และหัวหน้างานที่มีภาวะผู้น าแบบมุ่งความส าเร็จปานกลาง มีค่าเฉลี่ย
ทัศนคติต่อการให้ข้อมูลป้อนกลับ 3.57 คะแนน คือ มีทัศนคติต่อการให้ข้อมูลป้อนกลับปานกลาง 
และเมื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างของทัศนคติต่อการให้ข้อมูลป้อนกลับด้วยการหาผลต่าง
ระหว่างค่าเฉลี่ย 2 ประชากร (t-test) พบว่า หัวหน้างานที่มีภาวะผู้น าแบบมุ่งความส าเร็จสูงมี
ทัศนคติต่อการให้ข้อมูลป้อนกลับทางบวกมากกว่าหัวหน้างานที่มีภาวะผู้น าแบบมุ่งความส าเร็จ
ปานกลาง อย่างมีนั ยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึงเป็นการยอมรับสมมติฐาน คือ หัวหน้างานที่
มีระดับภาวะผู้น าแบบมุ่งความส าเร็จ ที่แตกต่างกันมีทัศนคติต่อการให้ข้อมูลป้อนกลับ ที่แตกต่าง
กัน 
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ตารางท่ี 4.12  การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทัศนคติต่อการให้ข้อมูลป้อนกลับจ าแนกตามระดับ  
             ภาวะผู้น า 
 

รูปแบบ 
ภาวะผู้น า 

ระดับ จ านวน ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

t 
Sig 

(2-tailed) 

ภาวะผู้น าแบบชี้น า    -2.70 0.010* 

 สูง 
ปานกลาง 

10 
28 

4.11 
3.75 

0.50 
0.29 

  

ภาวะผู้น าแบบสนับสนุน    -1.24 0.222 
 ปานกลาง 

ต่ า 
28 
10 

3.89 
3.71 

0.43 
0.20 

  

ภาวะผู้น าแบบมีส่วนร่วม    -2.83 0.008** 
 สูง 

ปานกลาง 
12 
25 

4.09 
3.73 

0.41 
0.33 

  

ภาวะผู้น าแบบมุ่งความส าเร็จ   -2.82 0.008** 
 สูง 

ปานกลาง 
28 
10 

3.94 
3.57 

0.39 
0.20 

  

 

หมายเหตุ: * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

       **มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 

4.9.1.3  ทัศนคติต่อการให้ข้อมูลป้อนกลับของหัวหน้างานมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันกับประสิทธิภาพข้อมูลป้อนกลับของหัวหน้างาน 

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง ทัศนคติต่อการให้ข้อมูลป้อนกลับ ของหัวหน้า
งานกับประสิทธิภาพข้อมูลป้อนกลับของหัวหน้างาน  พบว่า ทัศนคติต่อการให้ข้อมูลป้อนกลับ ของ
หัวหน้างาน มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับ ประสิทธิภาพข้อมูลป้อนกลับ ของหัวหน้างาน   
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.694 จึงเป็นการ
ยอมรับสมมติฐาน  นั่นคือ ทัศนคติต่อการให้ข้อมูลป้อนกลับ ของหัวหน้างาน มีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันกับประสิทธิภาพข้อมูลป้อนกลับ ของหัวหน้างาน  คือ ถ้าหากหัวหน้างานมี ทัศนคติ
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ต่อการให้ข้อมูลป้อนกลับ ทางบวกมากขึ้น จะท าให้ประสิทธิภาพของข้อมูลป้อนกลับสูงขึ้นเช่นกัน 
ดังตารางที่ 4.13 
 
ตารางท่ี 4.13  ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อการให้ข้อมูลป้อนกลับของหัวหน้างานและ   
            ประสิทธิภาพข้อมูลป้อนกลับของหัวหน้างาน 
 

 
ประสิทธิภาพข้อมูลป้อนกลับ 

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) Sig 

ทัศนคติต่อการให้ข้อมูลป้อนกลับ 0.694 0.000** 
 

หมายเหตุ: ***มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 
 

4.9.1.4  ประสิทธิภาพข้อมูลป้อนกลับของหัวหน้างานมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกันกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 

จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง ประสิทธิภาพข้อมูลป้อนกลับ ของหัวหน้า
งานกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ดังตารางที่ 4.14  พบว่า ประสิทธิภาพข้อมูลป้อนกลับ ของ
หัวหน้างาน มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ  -0.172 จึงเป็นการปฏิเสธ
สมมติฐาน  นั่นคือ ประสิทธิภาพข้อมูลป้อนกลับ ของหัวหน้างาน มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกัน
ข้ามกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน  คือ ถ้าหากประสิทธิภาพข้อมูลป้อนกลับ ของหัวหน้างาน  
สูงจะท าให้ผลการปฏิบัติงานของพนักงานต่ าลง  

 
ตารางท่ี 4.14  ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพของข้อมูลป้อนกลับของหัวหน้างานและ           
            ผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 
 

 
ผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) P 

ประสิทธิภาพของข้อมูลป้อนกลับ -0.172 0.002** 
 

หมายเหตุ:  **มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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4.9.2  ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้รับข้อมูลป้อนกลับ (Feedback Receiver) 
4.9.2.1  พนักงานที่มีปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีทัศนคติต่อการรับข้อมูล

ป้อนกลับที่แตกต่างกัน 
1)  เพศชายมีทัศนคติต่อการรับข้อมูลป้อนกลับแตกต่างจากเพศหญิง  

   จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า พนักงานเพศชายและเพศหญิง มี
ทัศนคติต่อการรับข้อมูลป้อนกลับทางบวก ค่าเฉลี่ย 3.84 และ 3.82 ตามล าดับ และเมื่อ
เปรียบเทียบความแตกต่างของทัศนคติต่อการรับข้อมูลป้อนกลับด้วยการหาผลต่างระหว่าง
ค่าเฉลี่ย 2 ประชากร (t-test) พบว่า พนักงานชายและพนักงานหญิงมีทัศนคติต่อการรับข้อมูล
ป้อนกลับไม่แตกต่างกัน จึงเป็นการปฏิเสธสมมติฐาน คือ พนักงานชายและพนักงานหญิงหัว หน้า
งานมีทัศนคติต่อการรับข้อมูลป้อนกลับไม่แตกต่างกัน ดังตารางที่ 4.15 
 
ตารางท่ี 4.15  การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทัศนคติต่อการรับข้อมูลป้อนกลับของพนักงาน          
            จ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

t 
Sig 

(2-tailed) 

ชาย 315 3.84 0.39 0.284 0.779 
หญิง   17 3.82 0.21   

  
 

2)  อายุมีความสัมพันธ์ในทางตรงกันข้ามกับทัศนคติต่อการรับข้อมูล
ป้อนกลับของพนักงาน 

   จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอายุและทัศนคติต่อการรับ
ข้อมูลป้อนกลับ ของพนักงาน  พบว่า อายุมีความสัมพันธ์ ในทิศทางตรงกันข้าม กับทัศนคติต่อการ
รับข้อมูลป้อนกลับของพนักงาน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
(r) เท่ากับ -0.131 จึงเป็นการยอมรับสมมติฐาน นั่นคือ อายุมีความสัมพันธ์ ในทิศทางเดียวกันกับ
ทัศนคติต่อการรับข้อมูลป้อนกลับ ของพนักงาน คือ ถ้าพนักงานมีอา ยุมากขึ้นจะมีทัศนคติต่อการ
รับข้อมูลป้อนกลับทางลบมากขึ้นนั่นเอง 
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3)  ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งมีความสัมพันธ์ในทางตรงกันข้ามกับ
ทัศนคติต่อการรับข้อมูลป้อนกลับของพนักงาน 

  จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง 
กับทัศนคติต่อการ รับข้อมูลป้อนกลับ ของพนักงาน  พบว่า ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง ไม่มี
ความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อการ รับข้อมูลป้อนกลับของพนักงาน จึงเป็นการปฏิเสธสมมติฐาน นั่น
คือ ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง ไม่มีความสัมพันธ์กับ ทัศนคติต่อการ รับข้อมูลป้อนกลับ ของ
พนักงาน ดังตารางที่ 4.16 
 
ตารางท่ี 4.16  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและทัศนคติต่อการรับข้อมูลป้อนกลับ  
            ของพนักงาน 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
ทัศนคติต่อการรับข้อมูลป้อนกลับ 

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) Sig 
อายุ -0.131  0.018* 
ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง -0.091 0.111 

 

หมายเหตุ: * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 
4.9.2.2  พนักงานที่มีพฤติกรรมการจัดการข้อมูลป้อนกลับที่แตกต่างกันมีทัศนคติ

ต่อการรับข้อมูลป้อนกลับที่แตกต่างกัน ดังนี้ 
1)  พนักงานที่มีระดับพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลป้อนกลับที่แตกต่างกัน

มีทัศนคติต่อการรับข้อมูลป้อนกลับแตกต่างกัน 
   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างทัศนคติต่อการรับ
ข้อมูลป้อนกลับ จ าแนกตามระดับพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลป้อนกลับ ตามตารางที่ 4.17  
พบว่า พนักงานที่มีระดับพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลป้อนกลับที่แตกต่างกัน มีทัศนคติต่อการรับ
ข้อมูลป้อนกลับแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 จึงได้ทดสอบความแตกต่าง
เป็นรายคู่ ด้วยวิธีของ Scheffe ปรากฏผลดังตารางที่ 4.18 
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ตารางท่ี 4.17  ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างทัศนคติต่อการรับข้อมูลป้อนกลับของพนักงาน  
            จ าแนกตามระดับพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลป้อนกลับ 
 
แหล่งความแปรปรวน df SS MS F P 

ระหว่างกลุ่ม 2   5.656 2.828   
    21.191 0.000** 
ภายในกลุ่ม 329 43.905 0.133   
 331 49.561    

 

หมายเหตุ: ***มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 
 
 

 ผลการทดสอบ พบว่า พนักงานที่มีพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูล
ป้อนกลับในทุกระดับทั้งระดับสูง ปานกลาง และ ต่ า มีทัศนคติต่อการรับข้อมูลป้อนกลับ ทางบวก  
โดยมีค่าเฉลี่ย 4.19, 3.93 และ 3.73 คะแนน  ตามล าดับ   เมื่อทดสอบความแตกต่างของทัศนคติ
ต่อการรับข้อมูลป้อนกลับ ของพนักงาน  จ าแนกตามระดับพฤติกร รมการแสวงหาข้อมูลป้อนกลับ
เป็นรายคู่ พบว่า พนักงานที่มีระดับพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลป้อนกลับที่แตกต่างกัน มีทัศนคติ
ต่อการรับข้อมูลป้อนกลับแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 มีจ านวน 2 คู่ ได้แก่ 
พนักงานที่มีพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลป้อนกลับ สูงมีทัศนคติต่อการรับข้อมูลป้อนกลับสูงกว่า
พนักงานที่มีพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลป้อนกลับ ต่ า  และ พนักงานที่มีพฤติกรรมการแสวงหา
ข้อมูลป้อนกลับปานกลางมีทัศนคติต่อการรับข้อมูลป้อนกลับสูงกว่าพนักงานที่มีพฤติกรรมการ
แสวงหาข้อมูลป้อนกลับ ต่ า  นอกจากน้ีผลการทดสอบสมมติฐาน 1 คู่ ท่ีมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 คือ พนักงานที่มีพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลป้อนกลับ สูงมีทัศนคติต่อการรับข้อมูล
ป้อนกลับสูงกว่าพนักงานที่มีพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลป้อนกลับ ปานกลาง ดังนั้นจึงยอมรับ
สมมติฐาน ว่าพนักงานที่มี ระดับพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลป้อนกลับ ที่แตกต่างกันมีทัศนคติต่อ
การรับข้อมูลป้อนกลับที่แตกต่างกัน  ดังตารางที่ที่ 4.18  
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ตารางท่ี 4.18  ค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกต่างทัศนคติต่อการรับข้อมูลป้อนกลับของพนักงาน 
            จ าแนกตามระดับพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลป้อนกลับเป็นรายคู่  
 

พฤติกรรมการแสวงหา 
ข้อมูลป้อนกลับ 

ค่าเฉลี่ย 
แสวงหาสูง 

แสวงหา
ปานกลาง 

แสวงหาต่ า 

4.19 3.93 3.73 
แสวงหาข้อมูลป้อนกลับสูง 4.19 - 0.258* 0.457*** 
แสวงหาข้อมูลป้อนกลับปานกลาง 3.93  - 0.199*** 
แสวงหาข้อมูลป้อนกลับต่ า 3.73   - 

 

หมายเหตุ: * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
    ***มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 
     

2)  พนักงานที่มีระดับพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงข้อมูลป้อนกลับที่แตกต่าง
กันมีทัศนคติต่อการรับข้อมูลป้อนกลับที่แตกต่างกัน 

  จากการวิเคราะห์ พบว่า พนักงานที่มีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงข้อมูล
ป้อนกลับปานกลางมีทัศนคติต่อการรับข้อมูลป้อนกลับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.58 คะแนน และ
พนักงานที่มีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงข้อมูลป้อนกลับ ต่ ามีทัศนคติต่อการรับข้อมูลป้อนกลับสูง มี
ค่าเฉลี่ย 3.86 คะแนน และเมื่อเปรียบเทียบความแตกต่ างของทัศนคติต่อการรับข้อมูลป้อนกลับ
ด้วยการหาผลต่างระหว่างค่าเฉลี่ย 2 ประชากร (t-test) พบว่า พนักงานที่มีพฤติกรรมการ
หลีกเลี่ยงข้อมูลป้อนกลับ ต่ ามีทัศนคติต่อการรับข้อมูลป้อนกลับทางบวกสูงกว่าพนักงานที่มี
พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงข้อมูลป้อนกลับปานกลาง อย่างมีนัยส าคั ญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึงเป็น
การยอมรับสมมติฐาน คือ พนักงานที่มีระดับพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงข้อมูลป้อนกลับ ที่แตกต่างกัน
มีทัศนคติต่อการรับข้อมูลป้อนกลับที่แตกต่างกัน 
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ตารางท่ี 4.19  การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทัศนคติต่อการรับข้อมูลป้อนกลับของพนักงานจ าแนก
            ตามระดับพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงข้อมูลป้อนกลับ 
 

พฤติกรรมการหลีกเลี่ยง
ข้อมูลป้อนกลับ 

จ านวน ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

t 
Sig 

(2-tailed) 

หลีกเลี่ยงปานกลาง 
หลีกเลี่ยงต่ า 

  22 
310 

3.58 
3.86 

0.27 
0.38 

3.237 0.001** 

 

หมายเหตุ: **มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 

4.9.2.3  ทัศนคติต่อการรับข้อมูลป้อนกลับของพนักงานมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกันกับประสิทธิภาพข้อมูลป้อนกลับของพนักงาน 

จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง ทัศนคติต่อการ รับข้อมูลป้อนกลับ ของ
พนักงานกับประสิทธิภาพข้อมูลป้อนกลับ ของพนักงาน  พบว่า ทัศนคติต่อการ รับข้อมูลป้อนกลับ
ของพนักงาน มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับ ประสิทธิภาพข้อมูลป้อนกลับ ของพนักงาน  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.496 จึงเป็นการ
ยอมรับสมมติฐาน นั่นคือ ทัศนคติต่อการรับข้อมูลป้อนกลับของพนักงานมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกันกับประสิทธิภาพข้อมูลป้อนกลับ ของพนักงาน  คือ ถ้าหากพนักงานมี ทัศนคติต่อการ รับ
ข้อมูลป้อนกลับ ทางบวกมากขึ้น จะท าให้ประสิทธิภาพของข้อมูลป้อนกลับที่พนักงานรับรู้สูงขึ้น
เช่นกัน ดังตารางที่ 4.20 
 
ตารางท่ี 4.20   ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อการรับข้อมูลป้อนกลับของพนักงานและ

ประสิทธิภาพข้อมูลป้อนกลับของพนักงาน 
 

 
ประสิทธิภาพข้อมูลป้อนกลับ 

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) Sig 
ทัศนคติต่อการรับข้อมูลป้อนกลับ 0.496 0.000** 

 

หมายเหตุ: ***มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 
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4.9.2.4  ประสิทธิภาพของข้อมูลป้อนกลับของพนักงานมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกันกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 

จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพข้อมูลป้อนกลับ ของพนักงาน
กับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน พบว่า ประสิทธิภาพข้อมูลป้อนกลับ ของพนักงาน ไม่ มี
ความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน จึงเป็นการปฏิเสธสมมติฐาน นั่นคือ  
ประสิทธิภาพข้อมูลป้อนกลับของพนักงานไม่มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ดัง
ตารางที่ 4.21 
 
ตารางท่ี 4.21  ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพข้อมูลป้อนกลับของพนักงานและผลการ 
             ปฏิบัติงานของพนักงาน 
 

 
ผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) Sig 

ประสิทธิภาพของข้อมูลป้อนกลับ 0.062 0.259 

 
 

4.9.3  สมการพยากรณ์ ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับข้อมูลป้อนกลับที่ส่งผลต่อ  
         ประสิทธิภาพของข้อมูลป้อนกลับและผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 

  ก่อนการหาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงาน จึงได้สรุปค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และแปลผลตัวแปลที่ใช้ในการวิเคราะห์ ไว้ดังต่อไปนี้ อายุของหัวหน้างานโดยเฉลี่ยนั้น
มากกว่าอายุของพนักงาน คือ หัวหน้างานอายุเฉลี่ย 47.24 ปี ส่วนพนักงานอายุเฉลี่ย 39.30 ปี 
ส่วนระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งของหัวหน้างานและพนักงานโดยเฉลี่ยใกล้เคียงกัน คือ เฉลี่ย 
11.18 ปีและ 11.39 ปี ตามล าดับ  ในด้านรูปแบบภาวะผู้น าของหัวหน้างานนั้น พบว่า หัวหน้างาน
มีรูปแบบภาวะผู้น าแบบชี้น า ปานกลาง คะแนนเฉลี่ย 25.34  หัวหน้างานมีรูปแบบภาวะผู้น าแบบ
สนับสนุนปานกลาง คะแนนเฉลี่ย 26.15 หัวหน้างานมีรูปแบบภาวะผู้น าแบ บมีส่วนร่วมปานกลาง 
และหัวหน้างานมีรูปแบบภาวะผู้น าแบบมุ่งความส าเร็จสูง คะแนนเฉลี่ย 26.52  ส่วนพฤติกรรม
การจัดการข้อมูลป้อนกลับของพนักงาน แ บ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ พฤติกรรมการแสวงหาข้อมูล
ป้อนกลับ พนักงานมีพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลป้อนกลับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.35 และ
พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งพนักงานมีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงข้อมูลป้อนกลับต่ า มี
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ค่าเฉลี่ย 1.29 ด้านทัศนคติต่อการให้และรับข้อ มูลป้อนกลับของหัวหน้างานและพนักงานนั้น 
พบว่า หัวหน้างานและพนักงานมีทัศนคติต่อการให้และรับข้อมูลป้อนกลับทางบวก คือ มีค่าเฉลี่ย 
3.84 เท่ากัน ส่วนประสิทธิภาพของข้อมูลป้อนกลับ พบว่า ประสิทธิภาพของข้อมูลป้อนกลับของ
หัวหน้าและพนักงานอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.65 และ 3.36 ตามล าดับ ปัจจัยสุดท้ายผล
การปฏิบัติงานของพนักงาน พบว่า พนักงานมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ย 3.90 ดัง 
ตารางที่ 4.22 
 
ตารางท่ี 4.22  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
 

ปัจจัย ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

อายุของหัวหน้างาน (HAge) 47.24 8.03 - 
อายุของพนักงาน (SAge) 39.30 9.79 - 
ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งของหัวหน้างาน (HTime) 11.18 7.29 - 
ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งของพนักงาน (STime) 11.39 9.09 - 
ภาวะผู้น าแบบชี้น า (Direct) 25.34 3.71 ปานกลาง 
ภาวะผู้น าแบบสนับสนุน (Support) 26.15 3.08 ปานกลาง 
ภาวะผู้น าแบบมีส่วนร่วม (Participate) 24.21 3.55 ปานกลาง 
ภาวะผู้น าแบบมุ่งความส าเร็จ (Achieve) 26.52 3.37 สูง 
พฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลป้อนกลับ (Seek) 2.35 0.76 ปานกลาง 
พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงข้อมูลป้อนกลับ (Avoid) 1.29 0.46 ต่ า 
ทัศนคติต่อการให้ข้อมูลป้อนกลับของหัวหน้างาน (HAtt) 3.84 0.39 ทางบวก 
ทัศนคติต่อการรับข้อมูลป้อนกลับของพนักงาน (SAtt) 3.84 0.38 ทางบวก 
ประสิทธิภาพของข้อมูลป้อนกลับหัวหน้างาน (HEffi) 3.65 0.44 ปานกลาง 
ประสิทธิภาพของข้อมูลป้อนกลับพนักงาน (SEffi) 3.36 0.75 ปานกลาง 
ผลการปฏิบัติงานของพนักงาน (Perform) 3.90 0.45 สูง 
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4.9.3.1  ปัจจัยส่วนบุคคลของหัวหน้างาน รูปแบบภาวะผู้น า ทัศนคติต่อการให้
ข้อมูลป้อนกลับของหัวหน้างานสามารถท านายประสิทธิภาพข้อมูลป้อนกลับของหัวหน้างานได้ 

ในการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ ประสิทธิภาพข้อมูลป้อนกลับ ของหัวหน้างาน  โดยใช้
สมการถดถอยเชิงเส้น จ าเป็นต้องตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระด้วยกันในแต่ละคู่
ว่าจะไม่มีความสัมพันธ์กันมากนัก (เกินกว่า 0.75) เพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหา Multicollinearity 
Problem ซึ่งท าให้ไม่สามารถใช้เทคนิคการวิเคราะห์ถดถอยได้ ผู้วิจัยจึงได้หาค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของทุกตัวแปร พบว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระอยู่ระหว่าง - 0.244 
ถึง 0.703 ดังตารางที่ 4.23 ดังนั้นปัจจัยที่น ามาศึกษาทั้งหมดสามารถใช้เทคนิคการวิเคราะห์
ถดถอยพหุได้ 

 
ตารางที่ 4.23  เมตริกความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ 
            ข้อมูลป้อนกลับของหัวหน้างาน 
 

ตัวแปร HAge HTime Direct Support Participate Achieve HAtt HEffi 
HAge 1.000 .349* -.228 .112 -.244 -.086 -.146 -.206 
HTime  1.000 .013 .254 .143 .201 .183 .186 
Direct   1.000 .435** .371* .643*** .389* .503** 
Support    1.000 .648*** .664*** .517** .485** 
Participate     1.000 .588*** .509** .571*** 
Achieve      1.000 .610*** .703*** 
HAtt       1.000 .688** 
HEffi        1.000 

 

หมายเหตุ: *มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
       **มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
                  ***มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 
 

การวิเคราะห์ผลผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบขั้นตอน (Stepwise 
Multiple Regress Analysis) ในการหาสมการส าหรับพยากรณ์ เพื่อหาค่าอ านาจการท านายของ
ตัวแปรอิสระ เฉพาะที่มีนัยส าคัญทางสถิติที่มีผลต่อตัวแปรตาม  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังตารางที่ 
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4.24 พบว่า รูปแบบภาวะผู้น าแบบมุ่งความส าเร็จ และทัศนคติต่อการให้ข้อมูลป้อนกลับของ
หัวหน้างาน  สามารถอธิบายความผันแปรของตัวแปรประสิทธิภาพของข้อมูลป้อนกลับของหัวหน้า
งานได้ร้อยละ 60.1  โดยปัจจัยทั้ง รูปแบบภาวะผู้น าแบบมุ่งความส าเร็จ และทัศนคติต่อการให้
ข้อมูลป้อนกลับของหัวหน้างานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพของข้อมูลป้อนกลับ  แสดง
ความสัมพันธ์ด้วยสมการดังนี้ 

 
   HEffi = 0.251 +  0.060 Achieve + 0.472 HAtt  
 
ตารางท่ี 4.24  การวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบขั้นตอนของประสิทธิภาพข้อมูลป้อนกลับของ 
             หัวหน้างาน 

 
ปัจจัย B Beta t Sig.t 

ค่าคงที่ (Constant) 
ภาวะผู้น าแบบมุ่งความส าเร็จ 

0.251 
0.060 

 
0.450 

0.51 
3.295 

0.614 
0.002** 

ทัศนคติต่อการให้ข้อมูลป้อนกลับของหัวหน้างาน 0.472 0.414 3.026 0.005** 

R = 0.775   ,   R2 = 0.601   ,    SEE = 0.291   ,    F = 25.636   ,    Sig of F = 0.000 
 

หมายเหตุ: **มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 

4.9.3.2  ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงาน พฤติกรรมการจัดการข้อมูลป้อนกลับ 
ทัศนคติต่อการรับข้อมูลป้อนกลับของพนักงาน  สามารถท านายประสิทธิภาพข้อมูลป้อนกลับของ
พนักงานได้ 
 ในการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ ประสิทธิภาพข้อมูลป้อนกลับ ของพนักงาน  โดยใช้
สมการถดถอยเชิงเส้น จ าเป็นต้องตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระด้วยกันในแต่ละคู่
ว่าจะไม่มีความสัมพันธ์กันมากนัก (เกินกว่า 0.75) เพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหา Multicollinearity 
Problem ซึ่งท าใ ห้ไม่สามารถใช้เทคนิคการวิเคราะห์ถดถอยได้ ผู้วิจัยจึงได้หาค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของทุกตัวแปร พบว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่ างตัวแปรอิสระอยู่ระหว่าง - 0.203 
ถึง 0.520 ดังนั้นปัจจัยที่น ามาศึกษาทั้งหมดสามารถใช้เทคนิคการวิเคราะห์ถดถอยพหุได้  ดัง
ตารางที ่4.25 
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ตารางท่ี 4.25  เมตริกความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ  
            ข้อมูลป้อนกลับของพนักงาน 
 

ตัวแปร SGender SAge STime Seek Avoid SAtt SEffi 
SGender 1.000 .013 .001 -.013 -.048 .030 .071 
SAge  1.000 .520*** -.037 .039 -.078 -.094* 
STime   1.000 -.031 .065 -.083 -.048 
Seek    1.000 .171** .355*** .267*** 
Avoid     1.000 -.203*** -.019 
SAtt      1.000 .489*** 
SEffi       1.000 

 

หมายเหตุ: *มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
       **มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
      ***มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 
 
 

การวิเคราะห์ถดถอยผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบขั้นตอน (Stepwise 
Multiple Regress Analysis) ในการหาสมการความสัมพันธ์เชิงเส้นส าหรับพยากรณ์ เพื่อหาค่า
อ านาจการท านายของตัวแปรอิสระ เฉพาะที่มีนัยส าคัญทางสถิติที่มีผลต่อตัวแปรตาม  ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล ดังตารางที่ 4.26 พบว่า ทัศนคติต่อการรับข้อมูลป้อนกลับของพนักงาน  และ
พฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลป้อนกลับ  สามารถอธิบายความผันแปรของตัวแปรประสิทธิภาพ ของ
ข้อมูลป้อนกลับ ได้ร้อยละ 24.9  โดยปัจจัยทั้งทัศนคติต่อการรับข้อมูลป้อนกลับของพนักงาน  และ
พฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลป้อนกลับมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพของข้อมูลป้อนกลับ  
แสดงความสัมพันธ์ด้วยสมการดังนี้ 

 
  SEffi  =  -0.292 + 0.883 SAtt + 0.106 Seek 

 
 



182 
 
ตารางท่ี 4.26  การวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบขั้นตอนของประสิทธิภาพข้อมูลป้อนกลับของ  
             พนักงาน 
 

ปัจจัย B Beta t Sig.t 

ค่าคงที่ (Constant) -0.292  -0.819 0.413 
ทัศนคติต่อการรับข้อมูลป้อนกลับของพนักงาน 0.833 0.451 8.922 0.000*** 
พฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลป้อนกลับ 0.106 0.107 2.125 0.034* 

R = 0.499    ,   R2 = 0.249   ,    SEE = 0.661   ,    F = 55.814   ,    Sig of F = 0.000 
 

หมายเหตุ: *มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
     ***มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 

 
4.9.3.3  ปัจจัยส่วนบุคคลของหัวหน้างานและพนักงาน รูปแบบภาวะผู้น าของ 

หัวหน้างาน  พฤติกรรมการจัดการข้อมูลป้อนกลับของพนักงาน  ทัศนคติต่อการให้ข้อมูลป้อนกลับ 
ของหัวหน้างาน ทัศนคติต่อรับข้อมูลป้อนกลับของพนักงาน  และประสิทธิภาพของข้อมูลป้อนกลับ
ของหัวหน้างานและพนักงาน สามารถท านายผลการปฏิบัติงานของพนักงานได้ 

ในการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน  โดยใช้สมการถดถอย
เชิงเส้น จ าเป็นต้องตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระด้วยกันในแต่ละคู่ว่าจะไม่มี
ความสัมพันธ์กันมากนัก (เกินกว่า 0.75) เพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหา Multicollinearity Problem ซึ่งท า
ให้ไม่สามารถใช้เทคนิคการวิเคราะห์ถดถอยได้ ผู้วิจัยจึงได้หาค่าสัม ประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของทุกตัว
แปร พบว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระอยู่ระหว่าง -0.292 ถึง 0.742 ดังตารางที่  
4.27 ดังนั้นปัจจัยที่น ามาศึกษาทั้งหมดสามารถใช้เทคนิคการวิเคราะห์ถดถอยพหุได้ 
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ตารางท่ี 4.27  เมตริกความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงาน  
 

ตัวแปร SGender HAge SAge HTime STime Direct Support Participate Achieve Seek Avoid HAtt SAtt HEffi SEffi Perform 

SGender 1.000 -.176** -.028 -.057 .017 .177** .076 .118* .107* -.023 -.038 .191** -.002 .266*** .052 -.124* 
HAge  1.000 .157** .375*** .031 -.070 -.093 -.358*** -.152** -.034 -.045 -.273*** .050 -.294*** -.039 .114* 
SAge   1.000 .073 .567*** .067 .048 -.143** .092 -.047 .083 -.041 -.129* .064 -.099* -.134* 
HTime    1.000 .083 .182** .078 .046 .168** .046 .077 .299*** -.009 .269*** -.011 -.026 
STime     1.000 .134* .067 -.072 .092 -.020 .074 .115* -.088 .094 -.015 -.108* 
Direct      1.000 .487*** .191** .550*** -.071 -.119* .338*** .073 .383*** .076 .120* 
Support       1.000 .712*** .734*** -.125* -.118* .482*** .097 .448*** .179** .052 
Participate        1.000 .593*** -.062 -.065 .558*** .110*** .494*** .219*** -.002 
Achieve         1.000 -.041 -.050 .567*** .045 .700*** .151** -.062 
Seek          1.000 .211*** .008 .366*** -.012 .257*** -.060 
Avoid           1.000 .048 -.209*** .016 -.032 -.201*** 
HAtt            1.000 -.003 .742*** .107* .020 
SAtt             1.000 -.041 .479*** .056 
HEffi              1.000 .106* -.169** 
SEffi               1.000 .052 
Perform                1.000 

 

หมายเหตุ:  *มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
       **มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
       ***มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
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การวิเคราะห์ผลผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบขั้นตอน (Stepwise 
Multiple Regress Analysis) ในการหาสมการความสัมพันธ์เชิงเส้นส าหรับพยากรณ์ เพื่อหาค่า
อ านาจการท านายของตัวแปรอิสระ ที่ประกอบด้วย ปัจจัยส่วนบุคคล รูปแบบภาวะผู้น าของ ผู้ให้
ข้อมูลป้อนกลับ  พฤติกรรมการจัดการข้อมูลป้อนกลับ ทัศนคติต่อการให้และรับข้อมูลป้อนกลับ   
และประสิทธิภาพของข้อมูลป้อนกลับ   เฉพาะที่มีนัยส าคัญทางสถิติที่มีผลต่อตัวแปรตาม นั่นคือ 
ผลการปฏิบัติงาน ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังตารางที่ 4.28 พบว่า พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงข้อมูล
ป้อนกลับ ประสิทธิภาพข้อมูลป้อนกลับ ของหัวหน้างาน  ทัศนคติต่อการให้ข้อมูลป้อนกลับของ
หัวหน้างาน ภาวะผู้น าแบบชี้น า และระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งของพนักงาน  สามารถอธิบาย
ความผันแปรของตัวแปร ผลการปฏิบัติงานของพนักงาน  ได้ร้อยละ 18.3  อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.001 โดยปัจจัย ทัศนคติต่อการให้ข้อมูลป้อนกลับของหัวหน้างาน และภาวะผู้น า
แบบชี้น า  มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ส่วนปัจจัย พฤติกรรมการ
หลีกเลี่ยงข้อมูลป้อนกลับ ประสิทธิภาพของข้อมูลป้อนกลับหัวหน้างาน และระยะเวลาในการด ารง
ต าแหน่งของพนักงาน  มีความสัมพันธ์เชิงลบกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน แสดง
ความสัมพันธ์ด้วยสมการดังนี้ 

 

Perform  = 3.756 - 0.177 Avoid - 0.566 HEffi + 0.504 HAtt + 0.024 Direct - 0.006 STime  

 
ตารางท่ี 4.28  การวิเคราะห์ถดถอยผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 

 
ปัจจัย B Beta t Sig.t 

ค่าคงที่ (Constant) 
พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงข้อมูลป้อนกลับ 

3.756 
- 0.177 

 
-0.182 

14.191 
-3.305 

0.000*** 
0.001** 

ประสิทธิภาพของข้อมูลป้อนกลับหัวหน้างาน - 0.566 -0.600 -6.401 0.000*** 
ทัศนคติต่อการให้ข้อมูลป้อนกลับของหัวหน้างาน 0.504 0.463 5.011 0.000*** 
ภาวะผู้น าแบบชี้น า 0.024 0.187 3.126 0.001** 
ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งของพนักงาน -0.006 -0.117 -2.120 0.001** 

R = 0.427   ,   R2 = 0.183   ,    SEE = 0.413   ,    F = 12.372,    Sig of F = 0.000 
 

หมายเหตุ: **มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
      ***มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 



 
 

 
บทที่ 5 

 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาวิจัย เรื่อง การให้และรับข้อมูลป้อนกลับที่ส่ งผลต่อผลการปฏิบัติงานของ
พนักงาน : กรณีศึกษา บริษั ท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย ) จ ากัด  ครั้งนี้ท าการศึกษาเฉพาะ  บริษัท 
ปูนซีเมนต์ไทย  (แก่งคอย ) จ ากัด  และมุ่ง ศึกษาประเด็นเรื่องการให้และรับข้อมูลป้อนกลับในช่วง
การประเมินผลการปฏิบัติงานเพียงเท่านั้น   โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ   1) เพื่อศึกษาการ
ให้ข้อมูลป้อนกลับในช่วงการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี ระหว่างหัวหน้างานและพนักงาน 
ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย ) จ ากัด    2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลป้อนกลับ
ในช่วงการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจ าปี ที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน   จาก
ปัจจัยท านาย ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล รูปแบบ ภาวะผู้น า ของผู้ให้ข้อมูลป้อนกลับ พฤติกรรมการ
จัดการข้อมูลป้อนกลับ ทัศนคติต่อ การให้และรับ ข้อมูลป้อนกลับ  และประสิทธิภาพของข้อมูล
ป้อนกลับ  3) เพื่อเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติแก่หัวหน้างานและพนักงาน เมื่อต้องให้และรับ
ข้อมูลป้อนกลับ เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับนั้นน าไปสู่ผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 

วิธีการศึกษาวิจัย ท าโดยใช้ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร โดยการศึกษา แนวคิด  
ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อน าไปใช้ในการสร้างกรอบแนวคิด การสร้างเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล และการอภิปรายผลการศึกษ า  จากนั้นใช้วิธีการสนทนากลุ่ม  (Focus Group)  กับ
หัวหน้างานและพนักงาน จ านวน 27 ท่าน เพื่อ ศึกษาถึงทัศนคติและความคิดเห็น   เพื่อศึกษา
พฤติกรรมและลักษณะการให้และรับข้อมูลป้อนกลับ    เพื่อศึกษาผลกระทบและปัญหาของการให้
ข้อมูลป้อนกลับ และเพื่อร่วมกันเสนอแนวทางในการปฏิบัติที่เหมาะสมส าหรับการให้ข้อมูล
ป้อนกลับในช่วง การประเมินผลการปฏิบัติงาน   ผลที่ได้จา การสนทนากลุ่มน าไปใช้ในการสร้าง
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล การท าความเข้าใจเชิงลึกในสภาพและปัญหาของการให้และรับ
ข้อมูลป้อนกลับของหัวหน้างานและพนักงาน   

การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามที่ผ่านการทดสอบความเที่ยงตรงและความ
เชื่อมั่นแล้ว แบบสอบถามประกอบด้วย 2 ชุด คือ แบบสอบถามส าหรับหัวหน้างาน  ค่าความ
เชื่อมั่น 0.956 และแบบสอบถามส าหรับพนักงาน  ค่าความเชื่อมั่น 0.925   โดยกลุ่มตัวอย่าง คือ  
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หัวหน้างานและพนักงานของ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด  ท้ังหมดจ านวน 370 คน  ซ่ึง

คิดเป็นร้อยละ 63.68  ของกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด โดยแบ่งเป็น หัวหน้างานจ านวน  38 คน และ

พนักงานจ านวน 332 คน 

ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยใช้กรอบแนวคิดท่ีได้มาจากการทบทวนวรรณกรรม เพื่อ

น ามาใช้ในการตอบวัตถุประสงค์การศึกษา ดังต่อไปน้ี 
 

ผู้ให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback Provider) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้รับข้อมูลป้อนกลับ (Feedback Receiver) 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

ภาพท่ี 5.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

ผลการ

ปฏิบัติงาน 

(Performance) 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

 เพศ 

 อายุ 

 ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง 

 
รูปแบบภาวะผู้น าของผู้ให้ข้อมูล

ป้อนกลับ (Leadership Style) 

 ภาวะผู้น าแบบช้ีน า 

 ภาวะผู้น าแบบสนับสนุน 

 ภาวะผู้น าแบบมีส่วนร่วม 

 ภาวะผู้น าแบบมุ่งความส าเร็จ 

ทัศนคติต่อการให้ 

ข้อมูลป้อนกลับ

ของหัวหน้างาน 

ประสิทธิภาพ 

ข้อมูลป้อนกลับ 

ของหัวหน้างาน 

พฤติกรรมการจัดการข้อมูลป้อนกลับ 

(Feedback management behavior) 

 แสวงหาข้อมูลป้อนกลับ 

 หลีกเล่ียงข้อมูลป้อนกลับ 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

 เพศ 

 อายุ 

 ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง 

 

ทัศนคติต่อการรับ 

ข้อมูลป้อนกลับ

ของพนักงาน 

ประสิทธิภาพ 

ข้อมูลป้อนกลับ 

ของพนักงาน 
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 ข้อมูลที่ได้การจากเก็บรวบรวมข้อมูลน า มาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิง พรรณนา ได้แก่ การ
แจกแจงความถี่ (Frequency)  ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviation)   สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง 2 ตัวแปร 
(T-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) การหาค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficients) และสถิติถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยการคัดเลือกปั จจัยเข้าสู่สมการด้วยวิธีการแบบ
ขั้นตอน (Stepwise)  

จากการเก็บรวบรวมข้อมูล น าเสนอผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สามารถน ามา
สรุปผลการศึกษาและอภิปรายผลการศึกษา โดยมีเนื้อหาเรียงตามล าดับต่อไปนี้ 

5.1  สรุปผลการศึกษา 
5.2  อภิปรายผลการศึกษา 
5.3  ข้อเสนอแนะงานวิจัย 

 
5.1  สรุปผลการศึกษา 
 

5.1.1  ผลการสนทนากลุ่ม 
การสนทนากลุ่ม เพื่อศึกษาถึงทัศนคติและความคิดเห็น ต่อการให้และรับข้อมูลป้อนกลับ    

เพื่อศึกษาพฤติกรรมและลักษณะการให้และรับข้อมูลป้อนกลับ    เพื่อศึกษาผลกระทบและปัญหา
ของการให้ข้อมูลป้อนกลับ และเพื่อร่วมกันเสนอแนวทางในการปฏิบัติที่เหมาะสมส าหรับการให้
ข้อมูลป้อนกลับในช่วงการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ซึ่งสามารถสรุปผลการสนทนากลุ่มเรียงตาม
วัตถปุระสงค์ตามตารางที่ 5.1 ได้ดังต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 5.1  สรุปผลการสนทนากลุ่มจ าแนกตามวัตถุประสงค์  
 
วัตถุประสงค์ หัวหน้างาน พนักงาน 

ทราบทัศนคติต่อ
การให้และรับ
ข้อมูลป้อนกลับ 

 การให้ข้อมูลป้อนกลับมีประโยชน์

ส่งผลดีตัวหัวหน้างาน พนักงานและ

องค์การ 

 รู้สึกเฉยๆ และยินดีให้ข้อมูลป้อนกลับ

แก่พนักงาน เน่ืองจากมีการพูดคุยกัน

อย่างไม่เป็นทางการตลอดเวลา 

 ในปีท่ีผ่านมาหัวหน้างานยังไม่พอใจ

ในการให้ข้อมูลป้อนกลับของตนเอง 

 การให้ข้อมูลป้อนกลับมีประโยชน์ส่งผลดี

ต่อพนักงานโดยตรง 

 รู้สึกเฉยๆ ต่อการรับข้อมูลป้อนกลับ 

เน่ืองจากมีการคุยกันเป็นปกติตลอดเวลา 

และหัวหน้างานแจ้งเร่ืองท่ัวไปขององค์การ 

 ยอมรับข้อมูลป้อนกลับถ้าหากข้อมูลน้ัน

เป็นความจริง มีเหตุผล และสามารถ

ปรับปรุงแก้ไขได้ แต่ถ้าหากไม่ใช่ความจริง

จะพยายามชี้แจงเหตุผลให้หัวหน้างาน

ยอมรับ 

 รู้สึกดีต่อการให้ข้อมูลป้อนกลับของ

หัวหน้างานในปีท่ีผ่านมา เน่ืองจาก

บรรยากาศเป็นกันเอง 

ทราบพฤติกรรม
การให้และรับ
ข้อมูลป้อนกลับ 

 ในปีท่ีผ่านมาได้ให้ข้อมูลป้อนกลับแก่

พนักงาน 

 มีการให้ข้อมูลป้อนกลับและติดตาม

การท างานของพนักงานตลอดท้ังปี 

 ช้ีให้เห็นจุดเด่นและชมเชยพนักงาน

แล้วค่อยบอกถึงส่ิงท่ีต้องปรับปรุงแก้ไข 

 การเตรียมตัวน้ันไม่ค่อยได้เก็บรวบรวม

ข้อมูลของพนักงาน 

 ให้ผู้ช านาญการเป็นหน่ึงในผู้ให้ข้อมูล

ป้อนกลับ 

 ในปีท่ีผ่านมาได้รับข้อมูลป้อนกลับจาก

หัวหน้างาน 

 ให้ข้อมูลป้อนกลับแบบตัวต่อตัว แบบไม่

เป็นทางการ  

 หัวหน้างานชมเชยผลการปฏิบัติงานในปีท่ี

ผ่านมา จากน้ันจึงบอกส่ิงท่ีต้องปรับปรุง

แก้ไข 

 ไม่ต้องมีการเตรียมตัวมาก แต่ต้องตอบ

ค าถามให้ตรงประเด็น และมีความสนิท

สนมกับหัวหน้างาน 
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ตารางท่ี 5.1  (ต่อ) 
 

วัตถุประสงค์ หัวหน้างาน พนักงาน 

ทราบผลกระทบ 
และปัญหา ใน
การให้ข้อมูล
ป้อนกลับ 

 พนักงานส่วนใหญ่ยินดีรับข้อมูล

ป้อนกลับ ส่วนท่ีไม่ยอมรับน้ันมีการ

เปรียบเทียบตนเองกับเพ่ือนร่วมงาน 

 การเก็บรวบรวมข้อมูลการท างานของ

พนักงานยังไม่ดีพอ 

 ไม่มีเวลาในการติดตามการท างานของ

พนักงานทุกคน เน่ืองจากการท างาน

เป็นกะ ท าให้ข้อมูลป้อรกลับท่ีให้ไม่

ทันเวลา 

 หัวหน้างานควรใช้ดุลยพินิจในการรับฟัง

ข้อมูล ก่อนท่ีจะตัดสินพนักงาน 

 ควรให้ความสนใจพนักงานทุกคนมากข้ึน 

ไม่ต้องมีหลักฐานพฤติกรรมการท างานท่ี

ชัดเจน 

 ควรให้ข้อมูลป้อนกลับตลอดเวลา แบบไม่

เป็นทางการ 

 การจะให้ข้อมูลป้อนกลับแบบใดควร

พิจารณาลักษณะการท างานและ

บุคลิกภาพของพนักงานแต่ละคน 

ได้แนวทางปฏิบัติ
ในการให้ข้อมูลป้อ
รกลับ 

 มีความจริงใจ เป็นกลาง ไม่อคติ มี

ศิลปะในการพูด พูดให้ก าลังใจในการ

ท างาน ไม่เอาอารมณ์ส่วนตัวมา

เก่ียวข้อง 

 มีหลักฐานรองรับข้อมูลป้อนกลับ

ชัดเจน หรือไม่ต้องมีหลักฐานแต่

สามารถบอกได้ชัดเจนว่าส่ิงใดท าได้ดี

และต้องปรับปรุงส่วนใด 

 บอกข้อดีและข้อเสีย พร้อมท้ัง

เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาด้วย 

 รับฟังข้อเสนอแนะและเปิดโอกาสให้

พนักงานได้สอบถามส่ิงท่ีสงสัย 

 ควรมีการให้ข้อมูลป้อนกลับในช่วงการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน 2 คร้ังต่อปี 

 ควรเปิดใจรับฟังค าต าหนิ ค าชมเชย และ

ข้อเสนอแนะ 

 ให้มองว่าข้อมูลป้อนกลับท่ีให้น้ันมี

ประโยชน์และเป็นส่ิงท่ีดี 

 ไม่น าค าต าหนิไปเป็นอารมณ์ต่อเน่ือง 

 พิจารณาว่าข้อมูลป้อนกลับน้ันเป็นความ

จริงหรือไม่ และหาแนวทางในการแก้ไข

ปรับปรุง 

 ขอค าแนะน าหรือแนวทางแก้ไขจาก

หัวหน้างาน 

 ให้ข้อมูลป้อนกลับแก่หัวหน้างานด้วย 

 น าส่ิงท่ีหัวหน้างานพูดไปปรับปรุงและ

พัฒนาตนเองให้ดีข้ึน 
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5.1.2  ข้อมูลส่วนบุคคลของหัวหน้างานและพนักงาน 
 หัวหน้างานทั้งหมดเป็นเพศชาย จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 100  โดยมีอายุเฉลี่ย 47.2 

ปี ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ ปวส. จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 42.1 ระยะเวลาในการด ารง
ต าแหน่งของหัวหน้างานโดยเฉลี่ย คือ 11.1 ปี   ส่วนระยะเวลาในการท างานกับบริษัท น้ันเฉลี่ย 
24.7 ปี  หัวหน้างานแต่ละมีพนักงานในการบังคับบัญชาเฉลี่ย 11.4 คน 

พนักงานส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 315 คน คิดเป็นร้อยละ 94.9 ที่เหลือเป็นเพศหญิง  
จ านวน 17 คนเป็นร้อยละ 5.1 โดยมีอายุเฉลี่ย  39.3 ปี พนักงานส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช .  จ านวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 44.9 มีระยะเวลาในการด ารง
ต าแหน่งโดยเฉลี่ย คือ 11.3 ปี ส่วนระยะเวลาในการท างานกับบริษัทนั้นเฉลี่ย 17.1 ปี  

 
5.1.3  รูปแบบภาวะผู้น าของผู้ให้ข้อมูลป้อนกลับ 
เมื่อพิจารณารูปแบบภาวะผู้น าทั้ง 4 แบบนั้น หัวหน้างานของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่ง

คอย ) จ ากัด มีรูปแบบภาวะผู้น าแบบมุ่งความส าเร็จ โดยรวม อยู่ในระดับสูง (ค่าเฉลี่ย 26.52)  
จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ  73.7 รองลงมา  คือ มีรูปแบบภาวะผู้น าแบบชี้น า ระดับปานกลาง  
(ค่าเฉลี่ย 25.34) จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 73.7 รูปแบบภาวะผู้น าแบบสนับสนุน ระดับปาน
กลาง (ค่าเฉลี่ย 26.15) จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 73.7 และ รูปแบบภาวะผู้น า แบบมีส่วนร่วม
ระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 24.21) จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 65.8  

 
5.1.4  พฤติกรรมการจัดการข้อมูลป้อนกลับของพนักงาน 
พนักงานข องบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย ) จ ากัด  มีพฤติกรรมการจัดการข้อมูล

ป้อนกลับ  ดังนี้  พนักงานมี พฤติกรรมการแส วงหาข้อมูลป้อนกลับ โดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง 
(ค่าเฉลี่ย 2.35) แต่เมื่อพิจารณาจ านวนพนักงานจ าแนกตามระดับพฤติกรรมแล้ว พบว่า พนักงาน
ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลป้อนกลับต่ า โดยมีจ านวนถึง 183 คน คิดเป็นร้อยละ 55.1   
และพนักงานมีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงข้อมูลป้อนกลับโดยรวมอยู่ในระ ดับต่ า (ค่าเฉลี่ย 1.29) โดย
มีพนักงานที่มีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงข้อมูลป้อนกลับน้อย  จ านวน 310 คน คิดเป็นร้อยละ 93.4 ท่ี
เหลือเป็นระดับปานกลาง 
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5.1.5  ทัศนคติต่อการให้และรับข้อมูลป้อนกลับของหัวหน้างานและพนักงาน 
 5.1.5.1  ทัศนคติต่อการให้ข้อมูลป้อนกลับของหัวหน้างาน  
 หัวหน้างานมีทัศนคติต่อการให้ข้อมูลป้อนกลับทางบวก  (ค่าเฉลี่ย 3.84) โดยเมื่อ

พิจารณารายละเอียดพบว่า หัวหน้างานมีทัศนคติทางบวกในหลายเรื่อง เช่น หัวหน้างานเห็นว่า
การให้ข้อมูลป้อนกลับสามารถช่วยให้ลูกน้องปรับปรุงและแก้ไขผลการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น  หัวหน้า
งานจะไม่กล่าวค าชมเชยเฉพาะพนักงานที่ชอบหรือพอใจเท่านั้น  หัวหน้างานเห็นว่า การให้ข้อมูล
ป้อนกลับเป็นการแจ้งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานให้พนักงานได้รับทราบโดยตรง  หัวหน้างาน
เห็นว่าการให้ข้อมูลป้อนกลับระหว่างการปฏิบัติงานท าให้ลูกน้องท างานได้ถูกต้องมากขึ้น  

 5.1.5.2  ทัศนคติต่อการรับข้อมูลป้อนกลับของพนักงาน 
 พนักงานมีทัศนคติต่อการรับข้อมูลป้อนกลับทางบวก  (ค่าเฉลี่ย 3.84)  เมื่อ

พิจารณารายละเอียดพบว่า พนักงานมีทัศนคติทางบวกในหลายเรื่อง เช่น พนักงานคิดว่าหัวหน้า
งานควรให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ลูกน้อง พนักงานมั่นใจว่าการให้ข้อมูลป้อนกลับของหัวหน้างานนั้นมี
ประโยชน์ต่อตัว เอง การให้ข้อมูลป้อนกลับสามารถช่วยให้ พนักงาน ปรับปรุงและแก้ไขผลกา ร
ปฏิบัติงานให้ดีขึ้น พนักงานยินดีและเต็มใจที่จะรับข้อมูลป้อนกลับ ไม่ว่าข้อมูลนั้นจะระบุว่าท างาน
ดีหรือไม่ดีก็ตาม 

 
5.1.6  ประสิทธิภาพของข้อมูลป้อนกลับ 

 5.1.6.1  ประสิทธิภาพข้อมูลป้อนกลับที่หัวหน้างานให้แก่พนักงาน 
 ประสิทธิภาพของข้อมูลป้อนกลับที่หัวหน้างานให้แก่พนักงานอยู่ในระดับปาน

กลาง (ค่าเฉลี่ย 3.65) แต่เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่า ประสิทธิภาพของข้อมูลป้อนกลับที่
หัวหน้างานให้กับพนักงานอยู่ในระดับสูงหลายเรื่อง เช่น หัวหน้างาน ให้ข้อมูลป้อนกลับตามความ
เป็นจริงและตรงไปต รงมา หัวหน้างานเปิดโอกาสให้ลูกน้องเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา
และการพัฒนาปรับปรุงตนเอง หัวหน้างานให้ข้อมูลป้อนกลับที่อยู่บนพื้นฐานข้อมูลปัจจุบัน
มากกว่าข้อมูลในอดีตที่เก็บไว้นานแล้ว หรือข้อมูลที่ได้ยินมา  

 5.1.6.2  ประสิทธิภาพของข้อมูลป้อนกลับที่หัวหน้างานให้ตามการรับรู้ของ
พนักงาน 

 ประสิทธิภาพของข้อมูลป้อนกลับที่หัวหน้างานให้กับพนักงานตามการรับรู้ของ
พนักงานนั้นอยู่ในระดับปานกลาง ( ค่าเฉลี่ย 3.36)  แต่เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่า  
ประสิทธิภาพของข้อมูลป้อนกลับที่หัวหน้างานให้ตามการรับรู้ของพนักงานอยู่ในระดับสูง  2 เรื่อง 
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คือ พนักงานสามารถปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมและการท างาน  ตามที่หัวหน้างานบอกให้ปรับปรุงได้  
พนักงานรับฟังข้อเสนอแนะของหัวหน้างาน โดยไม่เอาอารมณ์ส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้อง  

 
5.1.7  ผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 
พนักงานของ  บริษัท  ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับสูง  

(ค่าเฉลี่ย 3.90) เมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่าพนักงานมีผลการปฏิบัติในระดับสูงหลายเรื่อง 
เช่น พนักงานมีมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานในโรงงาน  เมื่อได้รับค าแนะน า พนักงานสามารถ
เข้าใจและปฏิบัติงานใหม่ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ  พนักงาน มีความจริงใจที่จะท าให้แผนกและ
โรงงานพัฒนาขึ้น  พนักงานหาทางรักษา ปกป้องทรัพย์สินของบริษัทตลอดจนใช้ทรัพย์สินให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด  

 
5.1.8  แนวทางการปฏิบัติในการให้ข้อมูลป้อนกลับ 
การให้ข้อมูลป้อนกลับในช่วงการประเมินผลการปฏิบัติงาน ในปี 2551 ที่ผ่านมานั้น พบว่า 

หัวหน้างานส่วนใหญ่มีการให้ข้อมูลป้อนกลับแก่พนักงานถึงร้อยละ 94.4  ซึ่งตรงกับพนักงานส่วน
ใหญ่ที่บอกว่าในการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมานั้นได้รับข้อมูลป้อนกลับจากหัวหน้างาน
ร้อยละ 62.0 ส่วนแนวทางในการปฏิบัติในการให้ข้อมูลป้อนกลับนั้นมี ดังต่อไปนี ้

 5.1.8.1  จ านวนครั้งในการให้ข้อมูลป้อนกลับในช่วงการประเมินผลการปฏิบัติงาน   
ทั้งหัวหน้างานและพนักงานส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่าควรให้ข้อมูลป้อนกลับ 2 ครั้งต่อปี 

 5.1.8.2  สถานที่ที่เหมาะสมในการให้ข้อมูลป้อนกลับในช่วงการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  ทั้งหัวหน้างานและพนักงานส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่า สถานที่ที่เหมาะสม คือ ห้อง
ท างาน รองลงมา คือ ที่ไหนก็ได้ และห้องประชุม 

 5.1.8.3  รูปแบบในการให้ข้อมูลป้อนกลับที่เหมาะสม หัวหน้างานส่วนใหญ่เห็นว่า
ควรให้แบบทีละคน ตัวต่อตัว ในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ ส่วนพนักงานส่วนใหญ่นั้นก็เห็นตรงกันว่า
รูปแบบที่เหมาะสมคือ การให้แบบทีละคน ตัวต่อตัว แต่ว่าเป็นในรูปแบบทางการ  คิดเป็นร้อยละ 
35.2  รองลงมา คือ  แบบทีละคน ตัวต่อตัว ในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ คิดเป็นร้อยละ 31.7 

จากผลการศึกษาสามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังตารางที่ 5.2  
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ตารางท่ี 5.2  สรุปผลการศึกษา 

 

ปัจจัย 
หัวหน้างาน 

(จ านวน 38 คน) 
พนักงาน 

(จ านวน 345 คน) 
เพศ ชาย  

(100%) 
ชาย (94.9%) 
หญิง (5.1%) 

 

อายุ 47.2 ปี 39.3 ปี 
 

การศึกษา ปวส. 
(42.1%) 

ม.6 หรือ ปวช. 
(44.9%) 

 

ระยะเวลาด ารงต าแหน่ง (เฉลี่ย) 11.1 ปี 11.3 ปี 
 

ระยะเวลาท างานกับบริษัท (เฉลี่ย) 24.7 ปี 17.1 ปี 
 

รูปแบบภาวะผู้น า มุ่งความส าเร็จสูง (26.52) 
ชี้น าปานกลาง (25.34) 

สนับสนุนปานกลาง (26.15) 
มีส่วนร่วมปานกลาง (24.21 

- 
 
 
 
 

พฤติกรรมการจัดการข้อมูล
ป้อนกลับ 

- แสวงหาข้อมูลป้อนกลับปาน
กลาง(2.35) 

หลีกเลี่ยงข้อมูลป้อนกลับต่ า 
(1.29) 

 

ทัศนคติต่อข้อมูลป้อนกลับ ทัศนคติทางบวก 
(3.84) 

ทัศนคติทางบวก 
(3.84) 

 

ประสิทธิภาพของข้อมูลป้อนกลับ ประสิทธิภาพปานกลาง 
(3.65) 

ประสิทธิภาพปานกลาง 
(3.36) 

 

ผลการปฏิบัติงาน - ผลการปฏิบัติงานสูง  
(3.90) 
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5.1.9 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
5.1.9.1  ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback Provider) 

1)  หัวหน้างานที่มีปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีทัศนคติต่อการให้
ข้อมูลป้อนกลับที่แตกต่างกัน 

(1)  อายุมีความสัมพันธ์ในทางตรงกันข้ามกับทัศนคติต่อการให้
ข้อมูลป้อนกลับ ผลการศึกษาพบว่า อายุไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อการให้ข้อมูลป้อนกลับ
ของหัวหน้างาน  จึงเป็นการปฏิเสธสมมติฐานนี้  

(2)  ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งมีความสัมพันธ์ในทางตรงกัน
ข้ามกับทัศนคติต่อการให้ข้อมูลป้อนกลับ ผลการศึกษาพบว่า ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งไม่มี
ความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อการให้ข้อมูลป้อนกลับของหัวหน้างาน จึงเป็นการปฏิเสธสมมติฐานน้ี  

สรุปคือ หัวหน้างานที่มีปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีทัศนคติต่อการ  
ให้ข้อมูลป้อนกลับที่ไม่แตกต่างกัน 

2)  หัวหน้างานที่มีรูปแบบภาวะผู้น าที่แตกต่างกันมีทัศนคติต่อการให้
ข้อมูลป้อนกลับที่แตกต่างกัน  

(1)  หัวหน้างานที่มีระดับภาวะผู้น าแบบชี้น าที่แตกต่างกันมี  
ทัศนคติต่อการให้ข้อมูลป้อนกลับที่แตกต่างกัน ผลการศึกษาพบว่า  หัวหน้างานที่มีภาวะผู้น าแบบ
ชี้น าสูงมีทัศนคติต่อการให้ข้อมูลป้อนกลับทางบวกมากกว่าหัวหน้างานที่มีภาวะผู้น าแบบชี้น าปาน
กลาง นั่นคือ หัวหน้างานที่มีระดับ ภาวะผู้น าแบบชี้น า ที่แตกต่างกัน มีทัศนคติต่อกา รให้ข้อมูล
ป้อนกลับที่แตกต่างกัน จึงเป็นการยอมรับสมมติฐานนี้ 

(2)  หัวหน้างานที่มีระดับภาวะผู้น าแบบสนับสนุนที่แตกต่างกัน  
มีทัศนคติต่อการให้ข้อมูลป้อนกลับที่แตกต่างกัน ผลการศึกษาพบว่า  หัวหน้างานที่มีภาวะผู้น า
แบบสนับสนุนปานกลางมีทัศนคติต่อการให้ข้อมูลป้อนกลับไม่แตกต่างกับหัวหน้างานที่มีภาวะ
ผู้น าแบบสนับสนุนต่ า น่ันคือ หัวหน้างานที่มีระดับภาวะผู้น าแบบสนับสนุนที่แตกต่างกันมีทัศนคติ
ต่อการให้ข้อมูลป้อนกลับไม่แตกต่างกัน จึงเป็นการปฏิเสธสมมติฐานนี้ 

(3)  หัวหน้างานที่มีระดับภาวะผู้น าแบบมีส่วนร่วมที่แตกต่าง 
กันมทีัศนคติต่อการให้ข้อมูลป้อนกลับที่แตกต่างกัน  ผลการศึกษาพบว่า หัวหน้างานที่มีภาวะผู้น า
แบบมีส่วนร่วมสูงมีทัศนคติต่อการให้ข้อมูลป้อนกลับทางบวกมากกว่าหัวหน้างานที่มีภาวะผู้น า
แบบมีส่วนร่วมปานกลาง น่ันคือ หัวหน้างานที่มีระดับภาวะผู้น าแบบมีส่วนร่วมที่แตกต่างกันมี
ทัศนคติต่อการให้ข้อมูลป้อนกลับที่แตกต่างกัน จึงเป็นการยอมรับสมมติฐานนี้ 
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(4)  หัวหน้างานที่มีระดับภาวะผู้น าแบบมุ่งความส าเร็จที่ 
แตกต่างกันมี ทัศนคติต่อการให้ข้อมูลป้อนกลับที่แตกต่างกัน ผลการศึกษาพบว่า  หัวหน้างานที่มี
ภาวะผู้น าแบบมุ่งความส าเร็จสูงมีทัศนคติต่อการให้ข้อมูลป้อนกลับทางบวกมากกว่าหัวหน้างานที่
มีภาวะผู้น าแบบมุ่งความส าเร็จปานกลาง  น่ัน คือ หัวหน้างานที่มีระดับ ภาวะผู้น าแบบมุ่ง
ความส าเร็จ ที่แตกต่างกัน มีทัศนคติต่อการให้ข้อมูลป้อนกลับ ที่แตกต่างกัน  จึงเป็นการยอมรับ
สมมติฐานนี ้

สรุปคือ หัวหน้างานที่มีรูปแบบภาวะผู้น าแบบชี้น า แบบมีส่วนร่วม  และ
แบบมุ่งความส าเร็จ ในระดับที่แตกต่างกันมีทัศนคติต่อการให้ข้อมูลป้อนกลับที่แตกต่างกัน  

3)  ทัศนคติต่อการให้ข้อมูลป้อนกลับของหัวหน้างานมีความสัมพันธ์ใน 
ทิศทางเดียวกันกับ ประสิทธิภาพข้อมูลป้อนกลับ ของหัวหน้างาน ผลการศึกษาพบว่า ทัศนคติต่อ
การให้ข้อมูลป้อนกลับมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับประสิทธิภาพ ของข้อมูลป้อนกลับ  น่ัน
คือ ถ้าหากหัวหน้างานมี ทัศนคติต่อการให้ข้อมูลป้อนกลับ ทางบวกมากขึ้น จะท าให้ประสิทธิภาพ
ของข้อมูลป้อนกลับสูงขึ้นเช่นกัน จึงเป็นการยอมรับสมมติฐานนี้ 

  สรุปคือ  ทัศนคติต่อการให้ข้อมูลป้อนกลับ ของหัวหน้างาน มี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับประสิทธิภาพข้อมูลป้อนกลับของหัวหน้างาน   

4)  ประสิทธิภาพข้อมูลป้อนกลับของหัวหน้างาน มีความสัมพันธ์ใน 
ทิศทางเดียวกันกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน  ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพ ข้อมูล
ป้อนกลับของหัวหน้างาน มีความสัมพันธ์ในทิศทาง ตรงกันข้ามกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน  
น่ันคือ ถ้าหากประสิทธิภาพของข้อมูลป้อนกลับสูงจะท าให้ผลการปฏิบัติงานของพนักงานต่ าลง 
จึงเป็นการปฏิเสธสมมติฐานนี้ 

 สรุปคือ  ประสิทธิภาพข้อมูลป้อนกลับของหัวหน้างาน  มีความสัมพันธ์
ในทิศทางตรงกันข้ามกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 
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5.1.9.2  ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้รับข้อมูลป้อนกลับ (Feedback Receiver) 
 1)  พนักงานที่มีปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีทัศนคติต่อการรับข้อมูล

ป้อนกลับที่แตกต่างกัน 
(1)  เพศชายมีทัศนคติต่อการรับข้อมูลป้อนกลับแตกต่างจาก

เพศหญิงผลการศึกษาพบว่า พนักงานชายและพนักงานหญิงมีทัศนคติต่อการรับข้อมูลป้อนกลับ
ไม่แตกต่างกัน จึงเป็นการปฏิเสธสมมติฐานนี้ 

(2)  อายุมีความสัมพันธ์ในทางตรงกันข้ามกับทัศนคติต่อการรับ
ข้อมูลป้อนกลับ ผลการศึกษาพบว่า อายุมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับทัศนคติต่อการ
รับข้อมูลป้อนกลับของพนักงาน จึงเป็นการยอมรับสมมติฐาน   

(3)  ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งมีความสัมพันธ์ในทางตรงกัน
ข้ามกับทัศนคติต่อการรับข้อมูลป้อนกลับ ผลการศึกษาพบว่า ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งไม่มี
ความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อการรับข้อมูลป้อนกลับของพนักงาน จึงเป็นการปฏิเสธสมมติฐานน้ี  

สรุปคือ พนักงานที่มี ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีทัศนคติต่อการ รับ
ข้อมูลป้อนกลับที่ไม่แตกต่างกัน 

 2)  พนักงานที่มีพฤติกรรมการจัดการข้อมูลป้อนกลับที่แตกต่างกันมี
ทัศนคติต่อการรับข้อมูลป้อนกลับที่แตกต่างกัน  ดังนี้ 

(1)  พนักงานที่มีระดับพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลป้อนกลับท่ี 
แตกต่างกัน มีทัศนคติต่อการรับข้อมูลป้อนกลับ แตกต่างกัน  ผลการศึกษาพบว่า พนักงานที่มี
พฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลป้อนกลับปานกลางมีทัศนคติต่อการรับข้อมูลป้อนกลับ ทางบวกสูง
กว่าพนักงานที่มีพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลป้อนกลับต่ า และพนักงานที่มีพฤติกรรมการแสวงหา
ข้อมูลป้อนกลับ สูงมีทัศนคติต่อการรับข้อมูลป้อนกลับ ทางบวกสูงกว่าพนั กงานที่มีพฤติกรรมการ
แสวงหาข้อมูลป้อนกลับ ต่ า  นั่นคือ พนักงานที่มีระดับพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลป้อนกลับที่
แตกต่างกัน มีทัศนคติต่อการรับข้อมูลป้อนกลับแตกต่างกัน จึงเป็นการยอมรับสมมติฐานน้ี  

(2)  พนักงานที่มีระดับพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงข้อมูลป้อนกลับ  
ท่ีแตกต่างกันมีทัศนคติต่อการรับข้อมูลป้อนกลับที่แตกต่างกัน ผลการศึกษาพบว่า  พนักงานที่มี
พฤติกรร มการหลีกเลี่ยงข้อมูลป้อนกลับต่ า มีทัศนคติต่อการรับข้อมูลป้อนกลับทางบวกสูงกว่า
พนักงานที่มีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงข้อมูลป้อนกลับปานกลาง น่ันคือ พนักงานที่มีระดับพฤติกรรม
การหลีกเลี่ยงข้อมูลป้อนกลับ ที่แตกต่างกัน มีทัศนคติต่อการรับข้อมูลป้อนกลับ ที่แตกต่างกัน  จึง
เป็นการยอมรับสมมติฐานนี้ 
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 สรุปคือ พนักงานที่มี พฤติกรรมการจัดการข้อมูลป้อนกลับ  ในระดับ ท่ี
แตกต่างกันมีทัศนคติต่อการรับข้อมูลป้อนกลับที่แตกต่างกัน 

 3)  ทัศนคติต่อการรับข้อมูลป้อนกลับของพนักงานมีความสัมพันธ์ใน 
ทิศทางเดียวกันกั บประสิทธิภาพข้อมูลป้อนกลับ ของพนักงาน   ผลการศึกษา  ทัศนคติต่อ การรับ
ข้อมูลป้อนกลับ ของพนักงาน มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับประสิทธิภาพข้อมูลป้อนกลับ
ของพนักงาน  คือ ถ้าหากพนักงานมี ทัศนคติ ต่อการ รับข้อมูลป้อนกลับ ทางบวกมากขึ้น จะท าให้
ประสิทธิภาพของข้อมูลป้อนกลับที่พนักงานรับรู้สูงขึ้น จึงยอมรับสมมติฐานนี้ 

  สรุปคือ ทัศนคติต่อการรับข้อมูลป้อนกลับ ของพนักงานมีความสัมพันธ์
ในทิศทางเดียวกันกับประสิทธิภาพข้อมูลป้อนกลับของพนักงาน   

 4)  ประสิทธิภาพข้อมูลป้อนกลับของพนักงานมีความสัมพันธ์ในทิศทาง 
เดียวกันกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน   ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพของข้อมูลป้อนกลับ
ไม่มีความ สัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน จึงเป็นการปฏิเสธสมมติฐานนี้ 

 สรุปคือ ประสิทธิภาพข้อมูลป้อนกลับ ของพนักงาน ไม่มีความสัมพันธ์
กับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน   

5.1.9.3  สมการพยากรณ์ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลป้อนกลับที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพของข้อมูลป้อนกลับและผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 

 1)  ปัจจัยส่วนบุคคลของหัวหน้างาน รูปแบบภาวะผู้น า ทัศนคติต่อการให้ 
ข้อมูลป้อนกลับ ของหัวหน้างาน สามารถท านายประสิทธิภาพข้อมูลป้อนกลับ ของหัวหน้างานได้  
ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบภาวะผู้น าแบบมุ่งความส าเร็จ และทัศนคติต่อการให้ข้อมูลป้อนกลับ
ของหัวหน้างาน   สามารถอธิบายความผันแปรของตัวแปรประสิทธิภาพของข้อมูลป้อนกลับ ของ
หัวหน้างานได้ร้อยละ 60.1 โดยรูปแบบภาวะผู้น าแบบมุ่งความส าเร็จและทัศนคติต่อการให้ข้อมูล
ป้อนกลับของหัวหน้างานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพของข้อมูลป้อนกลับ  
  สรุปคือ รูปแบบภาวะผู้น าแบบมุ่งความส าเร็จ และทัศนคติต่อการให้
ข้อมูลป้อนกลับของหัวหน้างาน  สามารถท านายประสิทธิภาพของข้อมูลป้อนกลับ ที่หัวหน้างาน
ให้กับพนักงานได้ร้อยละ 60.1   
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 2)  ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงาน พฤติกรรมการจัดการข้อมูลป้อนกลับ 
ทัศนคติต่อการรับข้อมูลป้อนกลับของพนักงาน  สามารถท านายประสิทธิภาพข้อมูลป้อนกลับของ
พนักงาน  ได้ ผลการศึกษาพบว่า ทัศนคติต่อการรับข้อมูลป้อนกลับของพนักงาน  และพฤติกรรม
การแสวงหาข้อมูลป้อนกลับ  สามารถอธิบายความผันแปรของตัวแปรประสิทธิภาพของข้อมูล
ป้อนกลับ ได้ร้อยละ 24.9 โดยทัศนคติต่อการรับข้อมูลป้อนกลับของพนักงาน  และพฤติกรรมการ
แสวงหาข้อมูลป้อนกลับมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพของข้อมูลป้อนกลับ   

       สรุปคือ  ทัศนคติ ต่อการรับข้อมูลป้อนกลับ ของพนักงาน  และ
พฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลป้อนกลับสามารถท านายประสิทธิภาพของข้อมูลป้ อนกลับที่พนักงาน
รับรู้ได้ร้อยละ 24.9   

 3)  ปัจจัยส่วนบุคคลของหัวหน้างานและพนักงาน รูปแบบภาวะผู้น าของ 
หัวหน้างาน  พฤติกรรมการจัดการข้อมูลป้อนกลับของพนักงาน  ทัศนคติต่อการให้ข้อมูลป้อนกลับ 
ของหัวหน้างาน ทัศนคติต่อรับข้อมูลป้อนกลับของพนักงาน  และประสิทธิภาพของข้อมูลป้อนกลับ
ของหัวหน้างาน และพนักงาน สามารถท านายผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ได้ ผลการศึกษา
พบว่า พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงข้อมูลป้อนกลับ ประสิทธิภาพข้อมูลป้อนกลับ ของหัวหน้างาน  
ทัศนคติต่อการให้ข้อมูลป้อนกลับของหัวหน้างาน  ภาวะผู้น าแบบชี้น า  และระยะเวลาในการด ารง
ต าแหน่งของพนักงาน สามารถอธิบายความผันแปรของตัวแปร ผลการปฏิบัติงานของพนักงาน  ได้
ร้อยละ 18.3 โดยปัจจัยทัศนคติต่อการให้ข้อมูลป้อนกลับของหัวหน้างาน  และภาวะผู้น าแบบชี้น า  
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ส่วนปัจจัย พฤติกรรมการหลีกเลี่ยง
ข้อมูลป้อนกลับ ประสิทธิภาพของข้อมูลป้อนกลับหัวหน้างาน  และระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง
ของพนักงาน มีความสัมพันธ์เชิงลบกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน  
                    สรุปคือ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลป้อนกลับที่ส่งผลต่อผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน ได้แก่ พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงข้อมูลป้อนกลับ ประสิทธิภาพข้อมูล
ป้อนกลับของหัวหน้างาน  ทัศนคติต่อการให้ข้อมูลป้อนกลับของหัวหน้างาน  ภาวะผู้น าแบบชี้น า  
และระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งของพนักงาน ซึ่งมีอ านาจในการพยากรณ์ได้ร้อยละ 18.3 

  จากผลการทดสอบสมมติฐานสามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังตาราง ท่ี 5.3 
ต่อไปนี ้
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ตารางท่ี 5.3  ผลการทดสอบสมมติฐานเฉพาะท่ีมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 

สมมติฐาน นัยส าคัญ 

1. ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับผู้ให้ข้อมูลป้อนกลับ 

1.1 หัวหน้างานท่ีมีระดับภาวะผู้น าแบบช้ีน าท่ีแตกต่างกันมีทัศนคติต่อ

การให้ข้อมูลป้อนกลับท่ีแตกต่างกัน 

1.2 หัวหน้างานท่ีมีระดับภาวะผู้น าแบบมีส่วนร่วมท่ีแตกต่างกันมี

ทัศนคติต่อการให้ข้อมูลป้อนกลับท่ีแตกต่างกัน 

1.3 หัวหน้างานท่ีมีระดับภาวะผู้น าแบบมุ่งความส าเร็จท่ีแตกต่างกันมี

ทัศนคติต่อการให้ข้อมูลป้อนกลับท่ีแตกต่างกัน 

1.4 ทัศนคติต่อการให้ข้อมูลป้อนกลับของหัวหน้างานมีความสัมพันธ์ใน

ทิศทางเดียวกันกับประสิทธิภาพข้อมูลป้อนกลับของหัวหน้างาน 

 

0.010** 

 

0.008** 

 

0.00ค** 

 

0.000***  

r =0.694 

2. ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับผู้รับข้อมูลป้อนกลับ 

2.1 อายุมีความสัมพันธ์ในทางตรงกันข้ามกับทัศนคติต่อการรับข้อมูล

ป้อนกลับของพนักงาน 

2.2 พนักงานท่ีมีระดับพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลป้อนกลับท่ีแตกต่าง

กันมีทัศนคติต่อการรับข้อมูลป้อนกลับท่ีแตกต่างกัน 

2.3 พนักงานท่ีมีระดับพฤติกรรมการหลีกเล่ียงข้อมูลป้อนกลับท่ี

แตกต่างกันมีทัศนคติต่อการรับข้อมูลป้อนกลับท่ีแตกต่างกัน 

2.4 ทัศนคติต่อการรับข้อมูลป้อนกลับมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน

กับประสิทธิภาพของข้อมูลป้อนกลับ 

 

0.018* 

r = -0.131 

0.000*** 

 

0.001** 

 

0.000*** 

r = 0.496 

 

หมายเหตุ: *มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

       **มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

                  ***มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 
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ตารางท่ี 5.4  ผลการทดสอบปัจจัยท านาย 

 

ปัจจัยท านาย B Sig t 

ผู้ให้ข้อมูลป้อนกลับ 

ปัจจัยท านายประสิทธิภาพของข้อมูลป้อนกลับ 

 ภาวะผู้น าแบบมุ่งความส าเร็จ 

 ทัศนคติต่อการให้ข้อมูลป้อนกลับของหัวหน้างาน 

 

 

0.060 

0.472 

 

 

0.002** 

0.005** 

ค่าคงท่ี = 0.251,   R2 = 0.601,   Sig of F = 0.000 

สมการพยากรณ์  HEffi = 0.251 +  0.060 Achieve + 0.472 HAtt 
 

ผู้รับข้อมูลป้อนกลับ 

ปัจจัยท านายประสิทธิภาพของข้อมูลป้อนกลับ 

 ทัศนคติต่อการรับข้อมูลป้อนกลับของพนักงาน 

 พฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลป้อนกลับ 

 

 

0.833 

0.106 

 

 

0.000*** 

0.034* 

ค่าคงท่ี = -0.292,    R2 = 0.249,   Sig of F = 0.000 

สมการพยากรณ์  SEffi  =  -0.292 + 0.883 SAtt + 0.106 Seek 

ปัจจัยท านายผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 

 พฤติกรรมการหลีกเล่ียงข้อมูลป้อนกลับ 

 ประสิทธิภาพของข้อมูลป้อนกลับหัวหน้างาน 

 ทัศนคติต่อการให้ข้อมูลป้อนกลับของหัวหน้างาน 

 ภาวะผู้น าแบบช้ีน า 

 ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งของพนักงาน 

 

- 0.177 

- 0.566 

0.504 

0.024 

-0.006 

 

0.001** 

0.000*** 

0.000** 

0.001** 

0.001** 

ค่าคงท่ี = 3.756,    R2 = 0.183,   Sig of F = 0.000 

สมการพยากรณ์   

Perform  = 3.756 - 0.177 Avoid - 0.566 HEffi + 0.504 HAtt + 0.024 Direct - 0.006 STime  
 

หมายเหตุ: *มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

       **มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

       ***มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 
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5.2  อภิปรายผลการศึกษา 
 

 จากการศึกษาเรื่อง การให้และรับข้อมูลป้อนกลับที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของ
พนักงาน : กรณีศึกษา บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย ) จ ากัด สามารถอภิปรายผลการศึกษา
เรียงล าดับตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา ดังต่อไปนี ้

 
5.2.1  การให้และรับข้อมูลป้อนกลับในช่วงการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 

ระหว่างหัวหน้างานและพนักงาน ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) 
จ ากัด 
5.2.1.1  การให้ข้อมูลป้อนกลับของหัวหน้างาน จากการศึกษาพบว่า ในช่วงการ  

ประเมินผลการปฏิบัติงานในปี 2551 ที่ผ่านมานั้น หัวหน้างานส่วนใหญ่ให้ข้อมูลป้อนกลับแก่
พนักงานในการบังคับบัญชาของตน ซึ่งจากการศึกษาประสิทธิภาพของข้อมูลป้อนกลับที่หัวหน้า
งานให้กับพนักงาน พบว่าหัวหน้างานประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับปานกลาง โดยมี
ประเด็นที่ควรปรับปรุง เช่น การขาดการเก็บรว บรวมข้อมูลของพนักงานเพื่อน ามาใช้ในการให้
ข้อมูลป้อนกลับ การให้ข้อมูลป้อนกลับที่สมเหตุสมผลซึ่งพนักงานสามารถปฏิบัติได้ และการเลือก
สถานที่ในการให้ข้อมูลป้อนกลับที่เหมาะสม เป็นต้น   

 การให้ข้อมูลป้อนกลับของหัวหน้างาน โดยทั่วไปแล้วมีทั้งแบบกลุ่มและแบบตัวต่อ
ตัว และหัวหน้างานส่วนใหญ่จะใช้วิธีการให้ข้อมูลป้อนกลับแบบไม่เป็นทางการ อาจเป็นเพราะไม่
ต้องการให้พนักงานเครียดกับสถานการณ์การให้ข้อมูลป้อนกลับ และเห็นว่าการให้ข้อมูลป้อนกลับ
ตลอดเวลาและการให้ในทันทีที่เกิดเหตุการณ์นั้นมีประโยชน์ต่อพนักงานมากกว่า  ในการน าไปใช้
ประโยชน์และแก้ไขพฤติกรรมที่บกพร่อง  หัวหน้างานบางส่วนใช้วิธีการติดตามการท างานของ
พนักงานผ่านแฟ้มสะสมงาน ซึ่งจะช่วยให้ติดตามการท างานและได้พูดคุยกับพนักงานในทุกๆ 
เดือนด้วย  ซึ่งการให้ข้อมูลป้อนกลับในทันทีท าให้ทั้งผู้ให้และผู้รับยังจ าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้และ
สามารถน าค าแนะน าไปปฏิบัติได้อย่างดี  หัวหน้างานบางส่วนไม่สามารถให้ข้อมูลป้อนกลับได้
ทันทีเนื่องจากการท างานเป็นกะ จึงท าให้บางครั้งไม่ได้พูดคุยกับพนักงานถึงพฤติกรรมการท างาน
ที่ผิดพลาด ซึ่งหัวหน้างานไม่ควรละเลยเรื่องนี้หัวหน้างานควรพยายามหาเวลาที่จะเตือนพฤติกรรม
เหล่านั้นของพนักงาน ด้วยการจดบันทึกพฤติกรรมเหล่านั้นเอาไว้แล้วน าไปบอกพนักงานภายหลัง
เมื่อได้พบกัน  เพราะถ้าหากหัวหน้างานไม่บอกพนักงานถึงสิ่งที่ผิดพลาด จะท าให้พนักงานคิดว่า
หัวหน้างานยอมรับความผิดพลาดเหล่านั้น 
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 หัวหน้างานบางส่วนที่เห็นว่าตนเองได้ให้ข้อมูลป้อนกลับ ไปตลอดทั้งปีแล้ว พอถึง
ช่วงเวลาการประเมินผลการปฏิบัติงานจึงให้ข้อมูลป้อนกลับด้วยการพูดคุยในเรื่องทั่วๆ ไป เช่น 
ปัญหาเศรษฐกิจ ชี้แจงสภาพองค์การ และการพูดคุยเล็กน้อย จึงท าให้พนักงานเห็นว่าไม่ได้รับ
ข้อมูลป้อนกลับ  ซึ่งในส่วนนี้หัวหน้างานควรให้ความส าคัญกับการให้ ข้อมูลป้อนกลับในช่วงการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน เนื่องจากเป็นการพูดคุยในรูปแบบค่อนข้างเป็นทางการ คือ มีวาระใน
การพูดคุยตามช่วงเวลาของการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี  หัวหน้างานควรใช้เวลาในช่วง
นี้พูดสรุปให้พนักงานเห็นถึง พฤติกรรมและผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่าน มาว่าส่วนใดท าได้ดีและ
ส่วนใดที่ควรต้องปรับปรุง  เรื่องใดที่เคยบอกไว้แล้วในช่วงปีที่ผ่านมาสามารถน าไปพัฒนา 
ปรับปรุงได้ดีขึ้นหรือไม่ ควรจะต้องมีการเพิ่มเติมในส่วนใดบ้าง  การที่หัวหน้างานชี้ให้เห็น
พฤติกรรมอย่างชัดเจนนี้จะท าให้พนักงานเข้าใจในการท างานของตนและสามา รถแก้ไขพฤติกรรม
การท างานที่บกพร่องได้อย่างตรงจุด  ส่วนหนึ่งที่ท าให้หัวหน้างานไม่ได้มีการให้ข้อมูลป้อนกลับ
ในช่วงการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างละเอียด อาจเพราะมีงานที่ต้องรับผิดชอบมากท าให้ไม่มี
เวลาที่เหมาะสมในการพูดคุยกับพนักงาน   ซึ่งความจริงนั้นหัวหน้างานคว รจะมีการเตรียมความ
พร้อมก่อนท่ีจะให้ข้อมูลป้อนกลับแก่พนักงาน หัวหน้างานควรเตรียมเวลา เตรียมตัว และเตรียม
ข้อมูล จัดหาเวลาและสถานที่ที่เหมาะสมในการให้ข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่า
หัวหน้างานยังมีการเตรียมความพร้อมในส่วนของหลักฐานข้อมูลที่จะให้กับพนักงา นน้อย ท าให้
รายละเอียดที่ให้นั้นไม่ชัดเจน ซึ่งพนักงานมีความเห็นในประเด็นน้ีว่า หัวหน้างานไม่จ าเป็นต้องมี
หลักฐานที่ชัดเจนในแต่ละพฤติกรรม แต่สิ่งที่หัวหน้างานควรท า คือ ให้รายละเอียดสิ่งที่พูดได้อย่าง
ชัดเจนว่าพฤติกรรมอะ ไร เป็นอย่างไร ดีไม่ดีอย่างไร  การให้ข้อมู ลป้อนกลับที่ชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงจะท าให้พนักงานยอมรับข้อมูลป้อนกลับได้ง่ายขึ้นและช่วยให้พนักงานวางแผน
พัฒนาปรับปรุงตนเองได้ดีขึ้นด้วย  สอดคล้องกับงานวิจัยของ Liden และ Mitchell (1985: 291-
308) ที่แสดงให้เห็นว่า  คนส่วนใหญ่ชอบข้อมูลป้อนกลับที่มีความเฉพาะเจาะจ งมากกว่าข้อมูล
ป้อนกลับที่คลุมเครือไม่ชัดเจน โดยเฉพาะข้อมูลป้อนกลับเชิงลบยิ่งต้องมีความเฉพาะเจาะจงมาก
ยิ่งขึ้น โดยต้องมีข้อมูลสนับสนุนพฤติกรรมต่างๆ จึงจะท าให้บุคคลยอมรับข้อมูลป้อนกลับมากขึ้น  

 จากการศึกษา เมื่อต้องให้ข้อมูลป้อนกลับแก่พนักงานหัวหน้างานจะไม่ต า หนิ
พนักงาน จะกล่าวชมเชยพนักงาน โดยบอกถึงจุดเด่นและสิ่งที่สามารถปฏิบัติได้ดี ก่อน จากนั้นจึง
บอกถึงสิ่งที่ต้องพัฒนาปรับปรุงแก้ไข ซึ่งการบอกถึงจุดเด่นก่อนนั้นจะท าให้พนักงานยอมรับฟังที่
หัวหน้างานพูดและท าให้บรรยากาศการพูดคุยนั้นเป็นไปด้วยดี  หากหัวหน้างานเริ่มต้นด้วยการ
ต าหนิพนักงาน โดยเฉพาะพูดถึงเรื่องบุคลิกภาพหรือคุณลักษณะส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวข้องกับการ
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ท างานจะท าให้พนักงานต่อต้านสิ่งที่หัวหน้างานพูด และบรรยากาศในการพูดคุยจะไม่ดีพนักงานก็
จะไม่ยอมรับข้อมูลป้อนกลับที่ให้   หัวหน้างานยังเปิดโอกาสให้ พนักงานได้แสดงความคิดเห็น 
เสนอแนะ และสอบถามสิ่งที่สงสัยด้วย เพื่อเป็นการตรวจสอบว่าพนักงานเข้าใจสิ่งที่ตนเองพูด
หรือไม่  แต่ทั้งนี้หัวหน้างานควรเปิดใจรับฟังในสิ่งที่พนักงานพูดด้วย  พร้อมทั้งถ้าหากพนักงาน
ต้องการความช่วยเหลือหรือข้อเสนอแนะหัวหน้างานควรให้วิธีก ารที่เหมาะสมซึ่งพนักงานสามารถ
ปฏิบัติได้ และการพูดคุยนั้นควรท าด้วยความเต็มใจ จริงใจและตรงไปตรงมา 

 ส่วนทัศนคติต่อการให้ข้อมูลป้อนกลับนั้น  จากการศึกษาพบว่า หัวหน้างานมี
ทัศนคติทางบวกต่อการให้ข้อมูลป้อนกลับแก่พนักงาน  โดยเฉพาะการเห็นถึงผลประโยชน์ของการ
ให้ข้อมูลป้อนกลับที่มีตนเอง พนักงานและองค์การ  ผลประโยชน์ต่อพนักงานนั้นหัวหน้างานเห็นว่า 
ส่งผลโดยตรงถ้าหากพนักงานน าข้อมูลป้อนกลับเหล่านั้นไปปฏิบัติ จะท าให้พนักงานได้พัฒนา
ตนเองและส่งผลให้มีผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น  สิ่งเหล่านี้จึงท าให้หัวหน้างานมีความยินดีที่จะให้
ข้อมูลป้อนกลับแก่พนักงาน และอาจเป็นเพราะมีการพูดคุยเรื่องการท างานมาตลอดทั้งปีจึงท าให้
การให้ข้อมูลป้อนกลับในช่วงการประเมินผลการปฏิบัติงานนั้นมีบรรยากาศสบายๆ ไม่เป็นทางการ
มากนัก  แต่ผลการศึกษายังแสดงให้เห็นว่าหัวหน้างานยังคงมีความวิตกกังวลอยู่บ้างเมื่อต้องให้
ข้อมูลป้อนกลับในช่วงการประเมินผลการปฏิบัติงานแก่พนักงาน  โดยเฉพาะเมื่อต้องต าหนิผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานหรือการให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ลูกน้องที่มีความรู้หรือความเชี่ยวชาญ
มากกว่า หรือรู้สึกล าบากใจเมื่อต้องตักเตือนการท างานของลูกน้องที่เป็นเพื่อนร่วมงานของตนเอง  
ซึ่งผลการศึกษานี้สอดคล้องกับการศึกษาของ Van Fleet and others (2005: 43-48) ที่ได้รวบรวม
อุปสรรคที่เกิดจากตัวผู้จัดการซึ่งส่งผลท าให้การให้ข้อมูลป้อนกลับไม่มีประสิทธิภาพ โดยกล่าวว่า 
หัวหน้างานที่กลัวการให้ข้อมูลป้อนกลับทางลบ เนื่องจากกลัวปฏิกิริยาตอบกลับทางล บของ
พนักงานซึ่งจะส่งผลเสียให้หัวหน้างานให้ข้อมูลป้อนกลับทางบวกมากขึ้น ส่วนหัวหน้างานที่วิตก
กังวลเมื่อต้องให้ข้อมูลป้อนกลับแก่พนักงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญมากกว่านั้น เป็นเรื่องที่ท้า
ทายหัวหน้างานโดยเฉพาะหัวหน้างานที่อายุตัวและอายุงานน้อย รวมทั้งไม่มีควา มรู้มากในสาขาที่
เฉพาะเจาะจง จึงท าให้ไม่เต็มใจที่จะให้ข้อมูลป้อนกลับทางลบ เพราะกลัวพนักงานจะขอ
ค าแนะน าในเรื่องที่ตนไม่ถนัด ส่วนหัวหน้างานที่ล าบากใจเมื่อต้องให้ข้อมูลป้อนกลับทางลบแก่
เพื่อนร่วมงาน เนื่องจากต้องการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อนเอาไว้และกลัวก ารต้องแยก
ออกจากกลุ่ม ซึ่งหัวหน้างานและพนักงานของบริษัท ปูนซิเมนต์ (แก่งคอย ) จ ากัด ส่วนใหญ่เป็น
เพื่อนร่วมงานและอายุรุ่นราวคราวเดียวกัน ซึ่งท างานและเติบเติบโตมาพร้อมกันเป็นเวลานาน 
ปัญหาเหล่านี้จึงอาจเกิดขึ้นได้  หัวหน้างานจึงควรมีศิลปะในการพูดโดยเฉพาะเรื่องท างลบหรือ
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การต าหนิพนักงาน  และต้องมีหลักฐานหรือชี้แจงให้รายละเอียดที่ชัดเจนจะท าให้พนักงานยอมรับ
ข้อมูลป้อนกลับได้ง่ายขึ้น ทั้งนี้จะต้องพูดคุยด้วยความจริงใจและเปิดใจรับฟังค าชี้แจงของ
พนักงานด้วย เมื่อพนักงานต้องการชี้แจงเหตุผลในพฤติกรรมที่ผิดพลาดนั้นๆ  

 จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ทัศนคติต่อการให้ข้อมูลป้อนกลับของหัวหน้างาน
มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับประสิทธิภาพของข้อมูลป้อนกลับที่หัวหน้างานให้แก่พนักงาน 
โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง  นั่นแสดงให้เห็นว่า ถ้าหากหัวหน้างานมีทัศนคติที่ดีต่อ
การให้ข้อมูลป้อ นกลับ ข้อมูลป้อนกลับหรือกระบวนการในการให้ข้อมูลป้อนกลับนั้นก็จะมี
ประสิทธิภาพตามไปด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของ Cannon และ Witherspoon (2005: 120-
134) ที่ให้ความส าคัญกับการรู้คิด (Cognitive) และอารมณ์ (Emotion) เนื่องจากว่าสามารถส่งผล
ต่อความสามารถในการให้ข้อมู ลป้อนกลับที่มีประสิทธิภาพและไม่ท าให้ผู้รับป้องกันตนเองจาก
ข้อมูลป้อนกลับเหล่านั้น   นอกจากน้ัน Cardy (2004: 93) ยังได้กล่าวไว้ว่าในกระบวนการให้
ข้อมูลป้อนกลับจะมีเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสมอ หัวหน้างานจะต้อง
รู้จักการควบคุมตนเอง เพราะ เป็นผู้มีอ านาจมากในต าแหน่งของผู้แลกเปลี่ยนข้อมูล และผู้รับก็มี
ประสบการณ์ที่หลากหลายในเรื่องความรู้สึกที่จะจัดการกับข้อมูลป้อนกลับ ดังนั้นปัญหาเรื่อง
อารมณ์จึงเป็นสิ่งที่ส าคัญ  เนื่องจากความรู้สึกและอารมณ์ของผู้ให้ข้อมูลป้อนกลับสามารถส่งผล
ต่อทุกขั้นตอนของกระ บวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน ต้ังแต่การส ารวจพฤติกรรม การวินิจฉัย 
การประเมินผลและการให้ข้อมูลป้อนกลับ อารมณ์ความรู้สึกของผู้ให้ข้อมูลป้อนกลับจึงเป็นปัจจัย
ก าหนดประสิทธิภาพของการให้ข้อมูลป้อนกลับที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานด้วย 

 เมื่อพิจารณาผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของข้อมูลป้อนกลับ พบว่า 
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับหัวหน้างานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของข้อมูลป้อนกลับ คือ ทัศนคติต่อการให้
ข้อมูลป้อนกลับของหัวหน้างาน และรูปแบบภาวะผู้น าแบบมุ่งความส าเร็จ  โดยสามารถท านาย
ประสิทธิภาพของข้อมูลป้อนกลับได้ร้อยละ 60.1 ซึ่งทัศนคติต่อการให้ข้อมูลป้อนกลับของหัวหน้า
งานสามารถสามารถส่งผลต่อประสิทธิภาพของข้อมูลป้อนกลับชัดเจนอยู่แล้ว เพราะเมื่อมีทัศนคติ
ที่ดีก็ย่อมแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่ดีตามไปด้วย ส่วนรูปแบบภาวะผู้น าแบบมุ่งความส าเร็จที่
หัวหน้างานส่วนใหญ่  (ร้อยละ 73.7) จะมีอยู่ใน ระดับสูงนั้นส่งผลต่อประสิทธิภาพของข้อมูล
ป้อนกลับ เนื่องจากรูปแบบภาวะผู้น าแบบนี้จะมีการก าหนดเป้าหมายการท างานที่ท้าทายและมี
วัตถุประสงค์การท างานที่ชัดเจน จึงท าให้พนักงานทราบว่าหัวหน้างานต้องการอะไร และสามารถ
ท างานได้ตรงตามเป้าหมายที่หัวหน้าและหน่วยงานต้องการ  ผู้น าแบบนี้ยังมุ่งเน้นการปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในตัวลูกน้องว่าสามารถท างาน
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บรรลุเป้าหมายได้  พร้อมทั้งยังมุ่งเน้นความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานด้วย  ดังนั้นแล้วการให้ข้อมูล
ป้อนกลับจึงมุ่งเน้นเรื่องที่เกี่ยวกับกา รท างานเป็นหลัก มุ่งเน้นให้พนักงานเกิดการพัฒนาเพื่อให้
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการท่ีหัวหน้างานเชื่อมั่นในความสามารถของพนักงานจึงไม่ให้
ข้อมูลป้อนกลับที่เป็นการต าหนิพนักงาน  และด้วยพนักงานของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) 
จ ากัด เป็นคนที่มีความรู้ความสาม ารถผู้น าที่มุ่งความส าเร็จจึงเหมาะสมกับพนักงานและการ
บริหารงาน  โดยสรุปแล้วทัศนคติเป็นสิ่งที่มีความส าคัญต่อการให้ข้อมูลป้อนกลับที่มีประสิทธิภาพ
ของหัวหน้างาน ดังนั้นหัวหน้างานควรปรับทัศนคติของตนเองให้เห็นความส าคัญของข้อมูล
ป้อนกลับ มุ่งเน้นการให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนาพนักงาน  และพนักงานจะรับรู้ได้ถึงความตั้งใจ 
จริงใจ และพร้อมที่จะน าข้อมูลป้อนกลับไปปรับใช้ในการท างาน 

5.2.1.2  การรับข้อมูลป้อนกลับของพนักงาน จากการศึกษาพบว่าพนักงานส่วน 
ใหญ่ได้รับข้อมูลป้อนกลับในช่วงการประเมินผลการปฏิบัติงานเมื่อปี 2551 ที่ผ่านมา ซึ่งพนักงานมี
ความเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพของข้อมูลป้อนกลับที่หัวหน้างานให้โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
ประเด็นที่พนักงานเห็นว่ามีประสิทธิภาพปานกลาง เช่น การเลือกสถานที่ที่เหมาะสมในการให้
ข้อมูลป้อนกลับ การให้ข้อมูลป้อนกลับที่พนักงานสามารถปฏิบัติตามได้ การให้ข้อ มูลป้อนกลับที่
เฉพาะเจาะจง และการเก็บรวบรวมข้อมูลของพนักงานส าหรับการให้ข้อมูลป้อนกลับ เป็นต้น ซึ่ง
เป็นประเด็นที่มีความสอดคล้องกับการประเมินประสิทธิภาพของข้อมูลป้อนกลับของหัวหน้างาน   

การให้ข้อมูลป้อนกลับของหัวหน้างาน พนักงานเห็นว่ามีบรรยากาศสบายมีความ
เป็นกั นเองและไม่ทางการมากนัก หัวหน้างานจะชมเชยผลการปฏิบัติงานของพนักงานก่อน 
จากนั้นจึงบอกสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข  มีหัวหน้างานบางส่วนที่พูดน้อยหรือพูดเพียงสถานการณ์
ทางเศรษฐกิจหรือผลประกอบการของโรงงาน  ท าให้พนักงานกล่าวว่าตนเองไม่ได้รับข้อมูล
ป้อนกลับจากหัวหน้างา น หรือพนักงานบางคนอาจได้รับการพูดคุยมากขึ้นถ้าหากไม่พอใจเรื่อง
เงินเดือน  ซึ่งความจริงแล้วหัวหน้างานควรให้ความส าคัญกับช่วงเวลาการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจ าปี และควรให้ข้อมูลป้อนกลับแก่พนักงานทุกคน เพราะเป็นโอกาสให้หัวหน้างาน
ได้พูดคุยกับพนักงานถึงสิ่งที่ผ่านมา สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข และการวางแผนการท างานในปีถัดไป  
การท่ีหัวหน้างานพูดสั้นๆ นั้นอาจเป็นเพราะไม่มีข้อมูลหรือรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการท างานที่
จะพูดคุยและชี้แจงให้พนักงานทราบ หรืออาจไม่มีเวลาเพียงพอ  หัวหน้างานจึงควรมีการเตรียมตัว
ทั้งข้อมูล เวลา และสถานที่ที่เหมาะสม เพื่อให้การให้ข้อมูลป้อนกลับนั้นมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

ในด้านการปฏิบัติตนในการรับข้อมูลป้อนกลับของพนักงาน  จากการศึกษาพบว่า 
พนักงานส่วนใหญ่ไม่ได้มีการเตรียมตัวอะไรมากนัก เพราะว่าตนเองรู้อยู่แล้วว่าท างานเป็นอย่างไร 
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และการที่มีตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPIs) ท าให้ทราบผลการปฏิบัติงานของตนเองอยู่แล้วว่า
ตรงตามเป้าหมายหรือไม่ เมื่อต้องเข้าพบหัวหน้างานก็จะเพียงเตรียมตอบค าถามให้ตรงประเด็น
เท่านั้น พนักงานเสนอแนะว่าหัวหน้างานไม่ควรตัดสินพนักงานจากข้อมูลที่ได้รับฟังมาจาก
พนักงา นคนอ่ืนหรือใช้ข้อมูลเก่าในการตัดสินและให้ข้อมูลป้อนกลับ เพราะหัวหน้างานไม่รู้ว่า
พนักงานท างานเป็นอย่างไร  เนื่องจากการท างานเป็นกะหัวหน้างานจึงควรแสวงหาข้อมูลและ
พิจารณาข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนที่จะตัดสินและให้ข้อมูลป้อนกลับในทันที ถ้าหากหัวหน้างานให้
ข้อมูลป้อนใ นทันทีโดยไม่พิจารณาว่าข้อมูลป้อนกลับนั้นถูกต้องหรือไม่  และถ้าหากข้อมูลนั้น
ผิดพลาดจะท าให้พนักงานไม่พอใจและเกิดความขัดแย้งได้  และถ้าหากผิดพลาดบ่อยๆ จะท าให้
ข้อมูลป้อนกลับที่ให้นั้นขาดความน่าเชื่อถือ 

ส่วนพฤติกรรมการจัดการข้อมูลป้อนกลับของพนักงานจากการศึกษาพบ ว่า 
พนักงานของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด มีพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลป้อนกลับปาน
กลางและมีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงข้อมูลป้อนกลับต่ า ซึ่งการมีพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูล
ป้อนกลับปาน กลาง  นั่นแสดงให้เห็นว่าพนักงานค่อนข้างให้ความส าคัญกับข้อมูลป้อนกลับ 
เพราะว่าช่ วยให้ตนเองได้ทราบจุดเด่นและสิ่งที่ต้องพัฒนาปรับปรุง  และยังช่วยท าให้มีผลการ
ปฏิบัติงานที่ดีขึ้น  แต่ทั้งนี้การศึกษาของ Ang and others (1993: 240-261) ยังได้แสดงให้เห็นถึง
ผลกระทบของอารมณ์ของผู้ให้ข้อมูลป้อนกลับหรือหัวหน้างานที่มีต่อพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูล
ป้อนกลับของพนักงานด้วย ซึ่งพบว่า พนักงานจะแสวงหาข้อมูลป้อนกลับน้อยลง เนื่องจากรับรู้ว่า
หัวหน้างานอารมณ์ไม่ดี จึงท าให้ไม่เต็มใจที่จะขอข้อมูลป้อนกลับ เพราะเห็นว่าเป็นการเสี่ยงที่
หัวหน้างานจะโกรธและประเมินผลการปฏิบัติงานในทางลบ  ผลการศึกษายังแสดงให้เห็นว่า
พฤติกรรม การแสวงหาข้อมูลป้อนกลับมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับประสิทธิภาพของข้อมูล
ป้อนกลับ คือ เมื่อพนักงานแสวงหาข้อมูลป้อนกลับน้อยก็จะมองว่าข้อมูลป้อนกลับที่หัวหน้างาน
ให้นั้นมีประสิทธิภาพต่ าเช่นกัน  ส่วนการที่พนักงานมีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงข้อมูลป้อนกลับน้อย
เป็นสิ่งที่ดี  เพราะการหลีกเลี่ยงข้อมูลป้อนกลับนี้เป็นการท าให้ตนเองไม่ต้องได้รับข้อมูลป้อนกลับ
ทางลบจากผลการปฏิบัติงานที่ไม่ดี  สิ่งที่ท าให้พนักงานมีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงข้อมูลป้อนกลับ
น้อย เพราะหัวหน้างานได้มีการพูดคุยและให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการท างานอยู่เสมอ รวมทั้ ง
หัวหน้างานมีความเป็นกันเองกับพนักงานด้วย   

ส่วนทัศนคติต่อการรับข้อมูลป้อนกลับของพนักงาน จากการศึกษาพบว่า พนักงาน
มีทัศนคติทางบวกต่อการรับข้อมูลป้อนกลับ  โดยเห็นด้วยมากในเรื่องของประโยชน์ของข้อมูล
ป้อนกลับที่มีต่อตนเองโดยตรง  คือ ช่วยให้ทราบถึงข้อดีและข้อเสี ยของตนเอง  ช่วยให้สามารถ
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ปรับปรุงและแก้ไขผลการปฏิบัติงานได้ดีขึ้น และช่วยให้ท างานได้ถูกต้องมากขึ้น แต่ทั้งนี้พนักงาน
จะต้องน าสิ่งที่หัวหน้างานบอกไปปฏิบัติตามด้วย พนักงานยังเห็นด้วยว่าเป็นหน้าที่ของหัวหน้า
งานโดยตรงในการให้ข้อมูลป้อนกลับแก่พนักงาน  นอกจากน้ีผล การศึกษายังแสดงให้เห็นว่า
พนักงานส่วนใหญ่มีความรู้สึกเฉยๆ เมื่อถูกหัวหน้างานเรียกเข้าพบเพื่อแจ้งผลการปฏิบัติงานและ
ให้ข้อมูลป้อนกลับ โดยให้เหตุผลว่าได้มีการพูดคุยกับหัวหน้างานเรื่องงานเป็นประจ าทุกวันอยู่แล้ว 
และแต่ละคนก็จะมีตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPIs) เป็นของตนเอง ท าให้รู้ว่าตนท างานเป็น
อย่างไร    เมื่อต้องรับข้อมูลป้อนกลับจากหัวหน้างาน พนักงานจะเงียบและไม่ตอบโต้เมื่อถูกต าหนิ
ผลการปฏิบัติงาน และจะไม่พยายามชี้แจงถึงเหตุผลของผลการปฏิบัติงานนั้นๆ หรือการถามถึง
ข้อเสนอแนะในการท างานจากหัวหน้างาน  สาเหตุอาจมาจากพนั กงานเห็นว่า ไม่มีประโยชน์อะไร
ที่จะต้องชี้แจง เพราะหัวหน้างานไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงอะไรได้โดยเฉพาะเรื่อง
เงินเดือน  และจากศึกษาในเรื่องประสิทธิภาพของข้อมูลป้อนกลับที่พนักงานประเมินนั้น พบว่า 
หัวหน้างานเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นในเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้น และเสนอแนะแนว
ทางการพัฒนาปรับปรุงตนเองอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าหัวหน้างานไม่ค่อยเปิด
โอกาสให้พนักงานได้ชี้แจงถึงเหตุผลในการปฏิบัติงาน ผนวกกับการไม่ค่อยมีเวลามากพอในช่วง
การประเมินผลการปฏิบัติงาน จึงท าให้พนักงานนิ่งเงียบและไม่ปฏิสัมพันธ์ ร่วมกับการให้ข้อมูล
ป้อนกลับของหัวหน้างาน  ซึ่งในความจริงแล้วการให้ข้อมูลป้อนกลับที่มีประสิทธิภาพ หัวหน้างาน
ควรสอบถามพนักงาน เพื่อให้พนักงานแสดงความคิดเห็นกับข้อมูลป้อนกลับและเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นก่อนที่จะมีการตัดสิน เพราะจะช่วยลดความเข้าใจที่ผิดพลาด ช่วยพัฒนาแนวทางแก้ไขให้ดี
ขึ้น และท าให้พนักงานมุ่งมั่นทุ่มเทให้กับแนวทางแก้ไขปัญหาน้ันด้วย   

นอกจากน้ีผลการศึกษายังแสดงให้เห็นว่า อายุของพนักงานนั้นมี ความสัมพันธ์
ในทางตรงกันข้ามกับทัศนคติต่อการรับข้อมูลป้อนกลับ คือ เมื่อพนักงานมีอายุมากขึ้นมีแนวโน้มที่
จะมีทัศนคติทางลบต่อข้อมูลป้อนกลับ หรือไม่ยอมรับข้อมูลป้อนกลับมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผล
การศึกษาของ  Ilgen and others (1979: 349-371) ท่ีพบว่า อายุของผู้รับ ข้อมูลป้อนกลับนั้นมี
อิทธิพลต่อระดับการยอมรับข้อมูลป้อนกลับ บุคคลที่มีอายุมากจะใช้ข้อมูลป้อนกลับน้อยกว่าคนที่
มีอายุน้อยกว่า จึงสรุปว่าอายุมีความสัมพันธ์ในทางตรงกันข้ามกับความต้ังใจในการยอมรับข้อมูล
ป้อนกลับ ซึ่งอายุโดยเฉลี่ยของพนักงานบริษัทนี้อยู่ที่ 39.3 ปี ซึ่งอยู่ในช่วงวัยผู้ใหญ่และมีแนวโน้ม
ที่จะมีอายุเฉลี่ยสูงขึ้น ดังนั้นแล้วองค์การจึงต้องให้ความส าคัญกับพนักงาน โดยจะต้องมีการปรับ
ทัศนคติของพนักงานในเรื่องของข้อมูลป้อนกลับ เพื่อให้พนักงานยอมรับข้อมูลป้อนกลับได้ง่ายขึ้น 
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ส่วนการยอมรับในข้อมูลป้อนกลับนั้น จากการศึกษาพบว่าพนักงานจะยอมรับ
ข้อมูลป้อนกลับก็ต่อเมื่อข้อมูลที่หัวหน้างานบอกหรือชี้แจงนั้นเป็นความจริง ถูกต้อง มีเหตุผล และ
สามารถน าไปปรับปรุงแก้ไขได้  เพราะถ้าหากพนักงานพิจารณาว่าข้อมูลนั้นไม่เป็นความจริงก็จะ
พยายามชี้แจงเหตุผลให้หัวหน้างานรับฟังและยอมรับ ถ้าหากหัวหน้างานไม่รับฟังพนักงานก็จะไม่
พอใจบ้างและจะพยายามพูดคุ ยให้ชัดเจน  ซึ่ง การศึกษาของ Sargeant and others (2008: 275-
288)  แสดงให้เห็นว่าบุคคลจะแสดงอารมณ์ทางบวกและยอมรับข้อมูลป้อนกลับที่ตรงกับสิ่งที่พวก
เขาปฏิบัติหรือตรงกับการรับรู้ของตนเอง และเป็นข้อมูลป้อนกลับที่ระบุเฉพาะเจาะจงแสดงให้เห็น
ความจ าเป็นของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเอง  ส่วน Collins และ Stukas (2006:463-
483)  พบว่า บุคคลจะยอมรับข้อมูลป้อน กลับท่ีไม่ตรงกับมุมมองของตนเอง ถ้าหากผู้ให้ข้อมูล
ป้อนกลับมีสถานภาพที่สูงกว่าและเป็นบุคคลที่ผู้รับข้อมูลป้อนกลับนั้นมีทัศนคติที่ดีด้วย  ในด้าน
อารมณ์ความรู้สึกของพนักงานเมื่อรับข้อมูลป้อนกลับ ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า พนักงานยังคง
มีอารมณ์โกรธหรือปฏิเสธข้อมูลป้ อนกลับ ถ้าหากข้อมูลป้อนกลับนั้นเป็นการต าหนิผลการ
ปฏิบัติงานหรือไม่ตรงกับความเป็นจริง ซึ่งสอดคล้องกับ การศึกษาของ Ilies and others (2007: 
590-609) ที่ว่าข้อมูลป้อนกลับทางลบส่งผลให้บุคคลมีความรู้สึกทางลบเช่นกัน  ซึ่งอารมณ์โกรธ 
(Angry) และการปฏิเสธ (Rejection) นั้น เป็น หนึ่งในอาการของปฏิกิริยาการป้องกันตนเอง 
(Defensiveness)  ตามที่ Cardy (2004: 99-100) ได้กล่าวเอาไว้ถึงอารมณ์ที่บุคคลจะตอบสนอง
ต่อข้อมูลป้อนกลับ  ซึ่งปฏิกิริยาการป้องกันตนเองนี้จะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลเห็นว่าข้อมูลป้อนกลับที่
ได้รับน้ันกล่าวถึงบุคลิกภาพ หรือตัวตนมากกว่างานที่ท า หรือข้อมูลป้อนกลับนั้นไม่มีความเป็น
ธรรม  เมื่อบุคคลแสดงอาการเหล่านี้ก็จะท าให้ไม่รับฟังข้อมูลป้อนกลับ และไม่ให้ความร่วมมือใน
แผนการพัฒนาผลการปฏิบัติงานอีกด้วย  ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Wulingnan และ 
Leung (2000: 37-44) ที่ว่าถ้าหากพนักงานรับรู้ว่าข้อมูลป้อนกลับทางลบ (Negative Feedback) 
ที่หัวหน้างานให้นั้นเป็นไปเพื่อช่วยเหลือพนักงานให้เพิ่มพูนผลการปฏิบัติงานมากกว่าการต าหนิ
ข้อบกพร่องของพนักงาน ก็จะท าให้พนักงานมีทัศนคติที่ดีต่อการรับข้อมูลป้อนกลับและหัวหน้า
งาน และแสดงปฏิกิริยาที่ดีต่ อค าต าหนิเหล่านั้น  รวมถึงช่วยให้พนักงานมีความผูกพันกับองค์การ
มากขึ้นด้วย  Hempel (2008: 196-219) ได้ศึกษาความรู้สึกของพนักงานที่มีต่อเนื้อหาของข้อมูล
ป้อนกลับแล้วพบว่า พนักงานให้ความส าคัญกับสัมพันธภาพระหว่างหัวหน้างานและตนเอง
มากกว่าเนื้อหาของข้อมูลป้อนกลับ  คือ ถ้าหากมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันพนักงานก็จะยอมรับ
ข้อมูลป้อนกลับเหล่านั้น  แต่หากมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีระหว่างกัน  พนักงานจะรับรู้ว่าข้อมูล
ป้อนกลับที่ให้นั้นพูดถึงเรื่องส่วนตัวมากกว่าเรื่องผลการปฏิบัติงาน  ซึ่งในส่วนของพนักงานของ
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บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด อารมณ์และความรู้สึกเหล่านี้ยังอยู่ในระดับปานกลางท า
ให้หัวหน้างานยังสามารถรองรับพฤติกรรมเหล่านี้ได้ และสามารถพัฒนาให้พนักงานมีความรู้สึกที่
ดีขึ้นได้ เนื่องจากพื้นฐานของพนักงานมองเห็นถึงประโยชน์ของการให้ข้อมูลป้อนกลับที่ส่งผลต่อ
การพัฒนาตนเองอยู่แล้ว  ดังนั้นหัวหน้างานจึงควรที่จะปรับปรุงวิธีการในการให้ข้อมูลป้อนกลับให้
มีประสิทธิภาพมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงความจริงใจและเต็มใจในการให้ข้อมูลป้อนกลับที่ต้องการ
มุ่งเน้นการพัฒนามากกว่าการต าหนิติเตียนพนักงาน หัวหน้างานควรให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไข
พฤติกรรมที่ไม่ดี ด้วย  เพื่อให้พนักงานยอมรับและเห็นด้วยกับข้อมูลป้อนกลับ พร้อมที่จะน าไป
ปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและหน่วยงาน   ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาที่ว่าทัศนคติต่อการ
รับข้อมูลป้อนกลับมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิภาพข้อมูลป้อนกลับ คือถ้าหากหัวหน้างาน
ให้ข้อมูลป้อน กลับท่ีมีประสิทธิภาพมากก็จะท าให้พนักงานมีทัศนคติต่อการรับข้อมูลป้อนกลับ
ทางบวกมากยิ่งขึ้นเช่นกัน 

เมื่อพิจารณาทัศนคติต่อการรับข้อมูลป้อนกลับของพนักงานกับพฤติกรรมการ
จัดการข้อมูลป้อนกลับของพนักงาน พบว่า ทัศนคติต่อการรับข้อมูลป้อนกลับมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมกา รจัดการข้อมูลป้อนกลับของพนักงาน  โดยที่ทัศนคติต่อการรับข้อมูลป้อนกลับมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลป้อนกลับของพนักงาน คือ พนักงานที่มี
พฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลป้อนกลับในระดับปานกลางและระดับมากจะมีทัศนคติทางบวก
มากกว่าพนักงานที่มีพฤติกรรมการแสว งหาข้อมูลป้อนกลับน้อย  และทัศนคติต่อการรับข้อมูล
ป้อนกลับมีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงข้อมูลป้อนกลับของพนักงาน คือ 
พนักงานที่มีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงข้อมูลป้อนกลับน้อยจะมีทัศคติต่อการรับข้อมูลป้อนกลับ
ทางบวกมากกว่าพนักงานที่มีพฤติกรรมการหลีกเลี่ ยงข้อมูลป้อนกลับปานกลางหรือมาก  นั่น
แสดงให้เห็นว่าถ้าหากพนักงานคนใดที่มีพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลป้อนกลับมากและมี
พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงข้อมูลป้อนกลับน้อยก็จะมีทัศนคติทางบวกต่อการรับข้อมูลป้อนกลับ  
ดังนั้นองค์การและหัวหน้างานควรส่งเสริมและกระตุ้นให้พนักงานมีพฤ ติกรรมการแสวงหาข้อมูล
ป้อนกลับให้มากขึ้น เพราะบุคคลที่ต้องการข้อมูลป้อนกลับย่อมเป็นบุคคลที่ต้องการการพัฒนา
ตนเอง จึงย่อมจะมีทัศนคติที่ดีและยอมรับข้อมูลป้อนกลับที่หัวหน้างานให้ได้ง่ายขึ้น เพราะเห็นว่า
มีประโยชน์ต่อตนเองและองค์การ  ผลการศึกษานี้สอดคล้องกันกับผล การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพของข้อมูลป้อนกลับที่พบว่า  ทัศนคติต่อการรับข้อมูลป้อนกลับของพนักงานและ
พฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลป้อนกลับของพนักงานสามารถท านายประสิทธิภาพของข้อมูล
ป้อนกลับได้ร้อยละ 24.9 ดังนั้นพนักงานควรปรับทัศนคติต่อการรับข้อมูลป้อนกลับ  โดยมองว่าคือ
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สิ่งที่มีประโยชน์ต่อตนเองและหน่วยงาน พร้อมทั้งควรแสวงหาข้อมูลป้อนกลับจากหัวหน้างานร่วม
ด้วย เพราะคนที่แสวงหาข้อมูลป้อนกลับมากย่อมมีทัศนคติที่ดีต่อการรับข้อมูลป้อนกลับ เมื่อ
ทัศนคติดีก็พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตนเองตามค าแนะน าจากหัวหน้างาน 

 
5.2.2  ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลป้อนกลับในช่วงการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
        ประจ ำปีที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 

 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลป้อนกลับในช่วงการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีที่ส่งผล
ต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน   เรียงตามล าดับจากปัจจัยที่ส่ งผลมากท่ีสุดไปหาปัจจัยที่ส่งผล
น้อยที่สุด ได้แก่ ปัจจัยพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงข้อมูลป้อนกลับ ปัจจัยประสิทธิภาพข้อมูลป้อนกลับ
ของหัวหน้างาน ปัจจัยทัศนคติต่อการให้ข้อมูลป้อนกลับของหัวหน้างาน ปัจจัยรูปแบบภาวะผู้น า
แบบชี้น า และปัจจัยระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งของพนักงาน  ซึ่งทั้ง 5 ปัจจัยนี้สามารถร่วมกัน
พยากรณ์ผลการปฏิบัติงานของพนักงานได้ ร้อยละ 18.3 โดยสามารถอภิปรายผลการศึกษาเรียง
ตามล าดับปัจจัยได้ ดังต่อไปนี้ 
 5.2.2.1  ปัจจัยพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงข้อมูลป้อนกลับของพนักงาน จากผลการ  
ศึกษาพบว่า พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงข้อมูลป้อนกลับมีความสัมพันธ์ในทางตรงกันข้ามกับผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน นั่นหมายความว่าถ้าหากพนักงานมีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงข้อมูล
ป้อนกลับต่ าเท่าไรก็จะท าให้มีผลการปฏิบัติงานที่มากขึ้นเท่านั้น แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าหาก
พนักงานแสดงพฤติก รรมการหลีกเลี่ยงข้อมูลป้อนกลับสูง ก็จะส่งผลให้พนักงานมีผลการ
ปฏิบัติงานที่แย่หรือต่ าลง เนื่องจากว่าการที่พนักงานหลีกเลี่ยงข้อมูลป้อนกลับแสดงให้เห็นถึงการ
ไม่ยอมรับและอาจต่อต้านข้อมูลป้อนกลับที่หัวหน้างานให้ จนในบางครั้งถ้ามีพฤติกรรมการ
หลีกเลี่ยงข้อมูลป้อนกลั บสูงอาจแสดงออกโดยการพลัดวันประกันพรุ่ง ขาดงาน หรือการปกปิด
งานที่ท าผิด ซึ่งนั้นจะท าให้พนักงานมีผลการปฏิบัติงานที่แย่ลงอย่างเห็นได้ชัด  นอกจากน้ีการ
หลีกเลี่ยงข้อมูลป้อนกลับท าให้พนักงานไม่รู้ว่าตนนั้นมีข้อบกพร่องในการท างานอย่างไร และ
จะต้องแก้ไขอย่างไร จึงท าให้ เมื่อต้องพบปัญหาในการท างานรูปแบบเดิมปัญหานั้นก็ไม่ได้รับการ
แก้ไขและปรับปรุง ส่งผลให้มีผลการปฏิบัติงานที่ต่ าลง  ซึ่งในกรณีของพนักงานบริษัท ปูนซิเมนต์
ไทย (แก่งคอย ) จ ากัดนั้น พนักงานส่วนใหญ่ มีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงข้อมูลป้อนกลับท่ีต่ า  น่ัน
แสดงให้เห็นว่าพนักงา นให้ความส าคัญกับข้อมูลป้อนกลับที่หัวหน้างานให้ โดยได้น าไปใช้ในการ
ปรับปรุงผลการปฏิบัติงานของตนเอง จึงท าให้พนักงานมีผลการปฏิบัติงานที่สูงตามไปด้วย  ดังนั้น
จะเห็นได้ว่าพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงข้อมูลป้อนกลับของพนักงานมีความส าคัญต่อการเพิ่มผลการ
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ปฏิบัติงาน และจากกา รศึกษาพบว่าพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงข้อมูลป้อนกลับมีความสัมพันธ์ใน
ทางบวกกับพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลป้อนกลับ ดังนั้นนอกจากพนักงานจะไม่ควรหลีกเลี่ยง
ข้อมูลป้อนกลับแล้ว พนักงานยังต้องแสวงหาข้อมูลป้อนกลับให้มากขึ้นด้วย เพราะถึงแม้ว่าจะ
ไม่ได้ส่งผลโดยตรงต่อผลการปฏิบัติ งานของพนักงานแต่จากผลการศึกษาก็พบว่าพฤติกรรมการ
แสวงหาข้อมูลป้อนกลับนั้นมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับทัศนคติต่อการรับข้อมูลป้อนกลับของ
พนักงาน 
 5.2.2.2  ปัจจัยประสิทธิภาพข้อมูลป้อนกลับของหัวหน้างาน โดยจากผลการศึกษา 
นั้นพบว่าประสิทธิภาพข้อมูลป้อนกลับของหัวหน้างานมีความสัมพันธ์ในทางตรงกันข้ามกับผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน  นั่นหมายถึงถ้าหากข้อมูลป้อนกลับที่หัวหน้างานให้นั้นมีประสิทธิภาพ
มากเท่าไหร่ก็จะท าให้ผลการปฏิบัติงานของพนักงานลดลง  ซึ่งผลการศึกษานี้ตรงกันข้ามกับ
แนวคิดในการให้ข้อมูลป้อนกลับที่ว่า ถ้าหากให้ข้อมูลป้ อนกลับที่มีประสิทธิภาพ พนักงานก็จะ
สามารถท าความเข้าใจ ยอมรับ มีทัศนคติที่ดีและน าข้อมูลป้อนกลับที่ได้ไปพัฒนาปรับปรุง
พฤติกรรมการท างานของตนเอง จนท าให้ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น  ซึ่งการศึกษาถึงผล
ของการให้ข้อมูลป้อนกลับหลายการศึกษามีความสอดคล้องกันถึงผลดี ของการให้ข้อมูลป้อนกลั บ
ที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงาน  ดังการศึกษาวิจัยของ Wiesman (2006: 1-19)  ที่พบว่าการให้ข้อมูล
ป้อนกลับและการเสริมแรงทางบวกช่วยเพิ่มผลการปฏิบัติงานของพนักงานและเพิ่มก าไรให้กับ
องค์การ รวมไปถึงช่วยลดความแปรปรวนของผลการปฏิบัติงานของพนักงานด้วย  และสอดคล้อง
กับการศึกษาของ Geister and others (2006: 459-489) ที่พบว่าทีมงานที่ได้รับข้อมูล ป้อนกลับมี
ผลการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับทีมงานที่ไม่ได้รับข้อมูลป้อนกลับ  
 การท่ีประสิทธิภาพข้อมูลป้ อนกลับของหัวหน้างานส่งผลในทางตรงกันข้ามกับผล
การปฏิบัติงานของพนักงาน สาเหตุอาจเป็นเพราะประสิทธิภาพข้อมูลป้อนกลับที่หัวหน้างานให้กับ
พนักงานนั้น  ตัวของหัวหน้าเองประเมินออกมาว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับปานกลาง  คือ ยังคงมี
บางประเด็นที่ต้องปรับปรุง เช่น การเตรีย มข้อมูลในการให้ข้อมูลป้อนกลับ   แต่ในขณะที่ผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานนั้นอยู่ในระดับสูง  ซึ่งแสดงให้เห็นว่า  แม้จะมีการให้ข้อมูลป้อนกลับที่มี
ประสิทธิภาพ ในระดับ ปานกลาง แต่พนักงานก็จะคงปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องจนมีผลการ
ปฏิบัติงานที่ดี   หรือทั้งนี้ ผู้วิจัยมีควา มเห็นว่า อาจเป็นผลมากจากปัจจัยทัศนคติต่อการให้ข้อมูล
ป้อนกลับของหัวหน้างาน ซึ่งมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับประสิทธิภาพข้อมูลป้อนกลับของ
หัวหน้างาน และเป็นปัจจัยท านายตัวที่สามในกระบวนการให้ข้อมูลป้อนกลับ ที่ส่งผลต่อผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน  ดังที่จะอธิบายต่อไป 
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 5.2.2.3  ปัจจัยทัศนคติต่อการให้ข้อมูลป้อนกลับของหัวหน้างาน ซึ่งจากการศึกษา  
ความสัมพันธ์และปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของข้อมูลป้อนกลับ พบว่าทัศนคติมีความสัมพันธ์
กับประสิทธิภาพของข้อมูลป้อนกลับ และเป็นปัจจัยท านายอันดับสูงสุดที่ท านายประสิทธิภาพของ
ข้อมูลป้อน กลับ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าทัศนคติมีความส าคัญต่อกระบวนการให้ข้อมูลป้อนกลับที่มี
ประสิทธิภาพของหัวหน้างาน และยังส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานอีกด้วย  ตาม
การศึกษาของ Adams (2005: 24-42) ที่พบว่าหัวหน้างานที่ชอบพนักงานคนไหนมากกว่าก็จะให้
ข้อมูลป้อนกลับทางลบแก่ พนักงานนั้นน้อยกว่าคนที่ไม่ชอบหรือว่าชอบน้อยกว่า  ซึ่งพบว่า
พนักงานส่วนใหญ่ที่หัวหน้างานชอบก็จะมีผลการปฏิบัติงานที่ดีกว่าหรือสูงกว่าพนักงานที่หัวหน้า
งานไม่ชอบ  เนื่องจากได้รับข้อมูลป้อนกลับทางบวกที่มากกว่านั่นเอง   นอกจากน้ีสิ่งหนึ่งที่แสดง
ให้เห็นว่าทัศนคติ มีความส าคัญอาจจะเท่ากันกับประสิทธิภาพของข้อมูลป้อนกลับ นั่นคือ 
พนักงานสามารถรับรู้ได้ถึงความจริงใจ เต็มใจ  และอารมณ์ความรู้สึกของหัวหน้างานในการให้
ข้อมูลป้อนกลับ  โดยเมื่อพนักงานเห็นว่าหัวหน้างานยินดีที่จะให้ข้อมูลป้อนกลับ พนักงานก็ยินดีที่
จะรับข้อมูลป้อนกลับนั้นปฏิบัติเช่นกัน  ผลจากการสนทนากลุ่มแสดงให้เห็นว่า พนักงานต้องการ
ให้หัวหน้างานมีความจริงใจและเปิดใจในการให้ข้อมูลป้อนกลับ ไม่มีอคติต่อการท างานและตัว
พนักงานเมื่อต้องให้ข้อมูลป้อนกลับ  ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Wulingnan และ Leung 
(2000: 37-44) ที่พบว่า การรับรู้ถึงความตั้งใจในการให้ข้อมูลป้อนกลับของหัวหน้างานส่งผลต่อ
ทัศคติและพฤติกรรมที่พนักงานจะแสดงออกต่อข้อมูลป้อนกลับเหล่านั้น 
 ตามที่ได้กล่าวไว้ว่า การที่ประสิทธิภาพของข้อมูลป้อนกลับส่งผลในทางตรงกันข้าม
กับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน  อาจเป็นเพราะปัจจัยทั ศนคติต่อการให้ข้อมูลป้อนกลับของ
หัวหน้างานเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย  จากการศึกษาของ Hempel (2008: 196-219) พบว่าบุคคลจะให้
ความส าคัญกับบริบทของข้อมูลป้อนกลับมากกว่าเนื้อหา (Content) ของข้อมูลป้อนกลับ  นั่นคือ
บุคคลเห็นความส าคัญของสัมพันธภาพระหว่างหัวหน้างานและพนักงานมากกว่าเนื้อหาของข้อมูล
ป้อนกลับที่หัวหน้างานให้  ซึ่งหมายความว่า  ถ้าหัวหน้างานและพนักงานมีทัศนคติหรือ
สัมพันธภาพที่ไม่ดีต่อกัน  เมื่อต้องรับข้อมูลป้อนกลับจากหัวหน้างานและยิ่งถ้าเป็นข้อมูลป้อนกลับ
ทางลบ  พนักงานจะมองว่าข้อมูลป้อนกลับนั้นมีความเกี่ยวข้องกั บเรื่องที่ไม่ดีหรือความสัมพันธ์ที่
ไม่ดีของตนเองกับหัวหน้างานมากกว่าที่จะมองว่าหัวหน้างานพูดถึงผลการปฏิบัติงานของตนเอง 
ในส่วนเนื้อหาของข้อมูลป้อนกลับท่ีพนักงานเห็นว่ามีความส าคัญน้อยกว่านั้น  ไม่ได้หมายว่า
หัวหน้างานจะให้ข้อมูลป้อนกลับที่ไม่มีประสิทธิภาพแก่พนั กงานได้  ข้อมูลป้อนกลับยังคงต้องมี
ประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์  แต่สิ่งที่ส าคัญมากคือ เรื่องของจิตใจ ทัศนคติ และความเอาใจใส่
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ในการให้ข้อมูลป้อนกลับของหัวหน้างาน  ตามค ากล่าวของ Daft (2008: 212) ที่ว่าความเอาใจใส่ 
(Empathy) ของหัวหน้างานเป็นเครื่องมือที่มีความส า คัญที่สุดในกระบวนการให้ข้อมูลป้อนกลับ  
หัวหน้างานจึงควรเอาใส่ในความรู้สึกของพนักงาน และรู้ว่าพนักงานรู้สึกอย่างไรในขณะรับข้อมูล
ป้อนกลับ  ความเอาใจใส่นี้จะช่วยให้หัวหน้างานให้ข้อมูลป้อนกลับที่สะท้อนความเป็นจริง และ
ช่วยให้พนักงานได้พัฒนาตนเอง   สิ่งนี้แสดงใ ห้เห็นว่า  ทัศนคติที่หัวหน้างานมีต่อการให้ข้อมูล
ป้อนกลับรวมทั้งสัมพันธภาพที่ดีระหว่างพนักงานและหัวหน้างาน ย่อมส่งผลต่อการยอมรับข้อมูล
ป้อนกลับไปปฏิบัติด้วย  หัวหน้างานจึงควรแสดงให้เห็นถึงความจริงใจในการให้ข้อมูลป้อนกลับแก่
พนักงานที่ต้องการมุ่งเน้นการพัฒนามา กกว่าต าหนิพนักงาน พนักงานจึงจะยอมรับข้อมูล
ป้อนกลับเหล่านั้นไปปฏิบัติได้ 
 5.2.2.4  ปัจจัยรูปแบบภาวะผู้น าแบบชี้น าของหัวหน้างาน  ผลการศึกษาพบว่าเป็น  
ปัจจัยหนึ่งในกระบวนการให้ข้อมูลป้อนกลับที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน  ตาม ทฤษฎี
ภาวะผู้น าตามเส้นทางสู่ เป้าหมาย (Path-Goal Theory)  ได้อธิบายถึงผลกระทบของพฤติกรรมที่
ผู้น ามีต่อแรงจูงใจ ความพึงพอใจ ความพยายามและการ ปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา  ผู้น ามี
หน้าที่ในการสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน ด้วยการชี้ให้เห็นแน วทางและเป้าหมายการท างาน ลด
สิ่งกีดขวางการท างาน สร้างปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ที่ช่วยให้ผู้ตามสามารถท างานได้ง่ายขึ้น  ท าให้
เกิดความพึงพอใจและการเพิ่มผลผลิตของการปฏิบัติงาน  (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ , 2545: 
291; รังสรรค์  ประเสริฐศรี , 2548: 234-235)  โดยภาวะผู้น าแบบชี้น า (Directive Leadership) ท่ี
โดยส่วนใหญ่หัวหน้างาน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด มีภาวะผู้น าแบบชี้น าอยู่ในระดับ
ปานกลาง  นั่นแสดงให้เห็นว่าผู้น าส่วนใหญ่เป็นผู้น าที่ท าให้พนักงานรู้ว่าบทบาทผู้น าของตนเอง
เป็นอย่างไร โดยผู้น าแบบนี้จะให้รายละเอียดของงานที่ได้มอบหมาย ก าหนดมาตรฐานของง านที่
แน่นอนชัดเจน และแสดงบทบาทของผู้น าได้อย่างชัดเจนด้วย  ผู้น าแบบชี้น านี้เหมาะสมกับงานที่
มีลักษณะคลุมเครือหรืองานที่ไม่มีโครงสร้าง ลักษณะของผู้ตามมีความสามารถน้อยหรือไม่เชื่อมั่น
ในความสามารถของตนเอง ทั้งยังมีขอบข่ายการควบคุมภายนอก (External Locus of Control)  
คือ เชื่อว่าผลลัพธ์ของงานมาจากโชคลาภหรือโอกาสมากกว่าความสามารถของตนเอง   ภาวะผู้น า
แบบนี้จะช่วยให้ความกระจ่างในงานที่ไม่ชัดเจน โดยแสดงให้เห็นถึงเป้าหมายการท างานที่ชัดเจน 
บอกถึงสิ่งที่ควรท าและไม่ควรท า ท าให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้ส าเร็จ 
 ในกระบวนการให้ข้อมูลป้อนกลับนั้น หัวหน้างานเป็นผู้น าท าหน้าที่ในการให้ข้อมูล
ป้อนกลับ ถ้าหากหัวหน้างานมีภาวะผู้น าแบบชี้น าก็จะแสดงให้เห็นถึงเป้าหมายการท างานที่
ชัดเจน พยายามลดสิ่งที่เป็นอุปสรรคในการท างาน ชี้แนวทางการท างานเพื่อให้พนักงานท าตามได้
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ง่ายขึ้น  การให้ข้อมูลป้อนกลับ ของผู้น ารูปแบบนี้จึงมีความชัดเจน เฉพาะเจาะจง มุ่งเน้นให้แก้ไข
การท างานให้ดีขึ้น  เสนอแนะแนวทางการท างานที่ชัดเจน เพื่อให้พนักงานท างานได้ส าเร็จ  การที่
หัวหน้างาน ส่วนใหญ่ ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย ) จ ากัด มีภาวะผู้น าแบบชี้น าในระดับ
ปานกลางนั้น แสดงว่า หัวห น้างานไม่มีรูปแบบการน าท่ีเป็นเผด็จการที่เอาตนเองเป็นใหญ่ 
เพียงแต่มุ่งเน้นการท างานและต้องการให้ผลการปฏิบัติงานออกมาดีเท่านั้น  จะมีหัวหน้างานเพียง
ส่วนหนึ่งเท่านั้นที่มีภาวะผู้น าแบบชี้น าอยู่ในระดับสูง    
 นอกจากน้ียังมีข้อสังเกต คือ ปัจจัยรูปแบบภาวะผู้น าแบบชี้น าของหัวหน้างาน  น้ัน
มีความสัมพันธ์กับปัจจัยอื่นๆ ที่เป็นปัจจัยท านายผลการปฏิบัติงานของพนักงานด้วย คือ จาก
การศึกษาพบว่าภาวะผู้น าแบบชี้น ามีความสัมพันธ์ในทางตรงกันข้ามกับพฤติกรรมการหลีกเลี่ยง
ข้อมูลป้อนกลับของพนักงาน คือ ถ้าหากผู้น ามีการชี้น าสูง พนักงานก็จะหลีกเลี่ยงข้อมูลป้อนกลับ
น้อย  แสดงให้เห็นว่าการให้ข้อมูลป้อนกลับที่ชัดเจนของหัวหน้างานและการท างานที่มีแบบแผน มี
เป้าหมายที่ชัดเจน ท าให้พนักงานไม่หลีกเลี่ยงข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งส่งผลดีต่อการท างานของ
พนักงานด้ว ย  นอกจากน้ีภาวะผู้น าแบบชี้น ามีความสัมพันธ์ในทางบวกกับประสิทธิภาพข้อมูล
ป้อนกลับของหัวหน้างานและทัศนคติต่อการให้ข้อมูลป้อนกลับของหัวหน้างาน คือ ผู้น าที่มีภาวะ
ผู้น าแบบชี้น าสูงก็จะแสดงให้เห็นถึงการให้ข้อมูลป้อนกลับที่มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นพร้อมทั้งมี
ทัศนคติต่อการให้ข้อมูลป้อนกลับทางบวกอีกด้วย  สุดท้ายพบว่า ปัจจัยรูปแบบภาวะผู้น าแบบชี้น า
ของหัวหน้างานมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งของพนักงานด้วย  
ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าในสถานการณ์ของการให้ข้อมูลป้อนกลับแก่พนักงานหัวหน้างานควร
แสดงภาวะผู้น าแบบชี้น า ด้วยการสร้างเป้าหมายการท างานที่ชัดเจน พร้อมกับให้ข้อมูลป้อนกลับ
ที่ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมุ่งเน้นการท างาน  เพื่อช่วยให้พนักงานมีผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น 
 5.2.2.5  ปัจจัยระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งของพนักงาน ผลการศึกษาพบว่า 
ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งของพนักงาน เป็นปัจจัยหนึ่งในกระบวนการให้ข้อมูลป้อนกลับที่ส่ง
ต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยมีความสัมพันธ์ในทางตรงกันข้ามกับผลการปฏิบัติงานของ
พนักงาน นั่นคือ เมื่อพนักงานด ารงต าแหน่งงานของตนเองเป็นระยะเวลานานขึ้นจะท าให้มีผลการ
ปฏิบัติงานที่ต่ าลง จากผลการศึกษานี้สามารถอ ภิปรายผลได้ว่า  เมื่อพนักงานด ารงต าแหน่งเดิม
เป็นระยะเวลานานนอกจากจะท าให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการท างานเพิ่มขึ้น ก็อาจส่งผลให้
พนักงานเกิดความเบื่อหน่ายและจ าเจในการท างาน จึงส่งผลให้การท างานนั้นไม่เต็มที่ท าให้มีผล
การปฏิบัติงานที่ต่ าลง นอกจากน้ีเมื่อพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลป้อนกลับนั้น พนักงานที่
มีประสบการณ์ท างานมานานก็มักจะคิดว่าตนเองนั้นมีความเชี่ยวชาญในการท างานแล้ว จึงไม่
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ต้องให้มีคนมาแนะน าหรือต าหนิการท างานของตนเอง เมื่อหัวหน้างานให้ข้อมูลป้อนกลับจึงไม่
ยอมรับข้อมูลป้อนกลับเหล่านั้นไปปฏิบัติเพื่อปรั บปรุงการท างาน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา วิจัย
ของ  Ilgen and others (1979: 349-371) ที่พบว่า บุคคลที่มีประสบการณ์มากมีแนวโน้มที่จะใช้
ประสบการณ์ในอดีตของตนเองเป็นแหล่งที่มาของข้อมูลป้อนกลับ และมีแนวโน้มที่จะปฏิเสธ
ข้อมูลป้อนกลับที่มาจากคนอ่ืนด้วย   ดังนั้นแล้วจึงส่งผลให้พนักงานมีผลการปฏิบัติงานที่ต่ าลง ซึ่ง
พนักงานของ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด มีระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งเฉลี่ย 11.3 
ปี ซึ่งถือว่าค่อนข้างนานจึงอาจท าให้เกิดความเบื่อหน่าย ขาดแรงจูงใจในการท างาน พร้อมทั้งไม่
เต็มใจที่จะรับข้อมูลป้ อนกลับท าให้ผลการปฏิบัติแย่ลงได้ ในขณะที่พนักงานมีอายุงานน้อยก็
ต้องการความก้าวหน้าในการท างาน มีก าลังและแรงจูงใจในการท างาน พร้อมทั้งต้องการข้อมูล
ป้อนกลับเพื่อน าไปปรับปรุงผลการปฏิบัติงานของตนเองจึงส่งผลให้พนักงานที่มีระยะเวลาในการ
ด ารงต าแหน่งน้อยมีผลการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น 
 นอกจากน้ีเมื่อพิจารณาร่วมกับอายุของพนักงาน ซึ่งเป็นตัวแปรหนึ่งที่มีความพันธ์
กับระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งพนักงานและมีความสัมพันธ์ในทางตรงกันกับผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน  สามารถอธิบายได้ว่า เมื่อพนักงานมีอายุเพิ่มมากขึ้นก็จะมีความรู้และความช านาญ
ในการท างานที่เพิ่มมากขึ้นด้วย  แต่ทั้งนี้ด้วยอายุท่ีเพิ่มขึ้นและสภาพร่างกายที่แย่ลงจึงอาจไม่เอ้ือ
ต่อการท างานมากนัก ยิ่งในสภาพงานที่ต้องเจอความยากล าบากหรืองานที่ต้องใช้แรงงาน 
พนักงานที่มีอายุมากย่อมท าผลงานได้น้อยกว่าคนในช่วงวัยก าลังท างานที่มีก าลังมาก  ถ้าห าก
สภาพการท างานของพนักงาน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) เป็นไปตามข้างต้น  นั่นย่อมแสดง
ให้เห็นว่าคนที่มีอายุมากขึ้นก็จะมีพละก าลังในการท างานลดลง  รวมไปถึงแรงจูงใจในการท างาน
ลดลงด้วย พนักงานบางคนอาจท างานให้ผ่านไปแต่ละวันโดยไม่มุ่งมั่นในเป้าหมายการท างาน 
เพราะเห็นว่าไม่มีความจ าเป็น อีกไม่นานก็เกษียณอายุแล้ว  จึงไม่มีความต้องการความก้าวหน้า
ในการท างานอีกต่อไป จึงท าให้ผลการปฏิบัติงานลดต่ าลง 
 ในส่วนของความสามารถในการท านายหรืออธิบายผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
จากปัจจัยพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงข้อมูลป้อนกลับ ปัจจัยประสิทธิภาพ ข้อมูลป้อนกลับของหัวหน้า
งาน ปัจจัยทัศนคติต่อการให้ข้อมูลป้อนกลับของหัวหน้างาน ปัจจัยรูปแบบภาวะผู้น าแบบชี้น า 
และปัจจัยระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งของพนักงาน ที่สามารถอธิบายได้เพียงร้อยละ 18.3 
แสดงให้เห็นว่าผลการปฏิบัติงานของพนักงานยังขึ้นอยู่กับปัจจัยอ่ืนอีกมาก  งานวิจัยครั้งนี้เน้น
การศึกษาการให้และรับข้อมูลป้อนกลับใน ช่วงการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ซึ่งการประเมินผล
การปฏิบัติงานเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance 
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Management) ที่มีการให้ข้อมูลป้อนกลับเป็น กิจกรรมส่วนหนึ่งในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานด้วย   ในการบริหารผลการปฏิบัติงานนั้นจะต้องท าอย่างเป็นระบบต้ังแต่กระบวนการ
วางแผน (Planning) การจัดการผลการปฏิบัติงาน (Managing) และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
(Appraisal) จึงจะท าให้ผลการปฏิบัติงานของพนักงานเป็นไป ตามเป้าหมายที่วางเอาไว้   จาก
การศึกษาครั้งนี้แม้ว่าการให้ข้อมูลป้อนกลับจะสามารถท านายผลการปฏิบัติงานของพนักงานได้
ไม่มากนัก แต่ก็ยังแสดงให้เห็นว่าการให้ข้อมูลป้อนกลับในช่วงการประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็น
ส่วนหนึ่งที่ช่วยเพิ่มผลการปฏิบัติงานของพนักงานได้ ดังนั้นหัวหน้างานจึงไม่ควรท่ีจะละเลยในการ
ให้ข้อมูลป้อนกลับแก่พนักงานภายใต้การบังคับบัญชาของตนเอง เมื่อถึงช่วงเวลาในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
 จากการศึกษาการให้และรับข้อมูลป้อนกลับที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน  
: กรณีศึกษา บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด นี้ สามารถน าเสนอกระบวนการรับข้อมูล
ป้อนกลับของพนักงานบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด ได้ดังต่อไปนี้ 
 
 
 

 
 
 
ภาพท่ี 5.2  กระบวนการรับข้อมูลป้อนกลับของพนักงานบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด 
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 เมื่อพนักงานได้รับข้อมูลป้อนกลับจากหัวหน้างาน พนักงานจะพิจารณาว่าข้อมูลป้อนกลับ
ท่ีให้น้ันถูกต้องหรือไม ่เป็นความจรงิตรงตามกับส่ิงท่ีตนเองปฏิบัติหรือไม่ ถ้าหากถูกต้องก็จะ
ยอมรับข้อมูลป้อนกลับเหล่านั้นไปปฏิบัติตาม  แต่ถ้าหากพิจารณาแล้วพบว่าไม่ถูกต้อง ไม่
สมเหตุสมผลหรือไม่มีความเป็นจริง พนักงานก็จะไม่ยอมรั บข้อมูลป้อนกลับนั้น อาจมีการ
ตอบสนองด้วยความไม่พึงพอใจบ้างแต่ก็จะพยายามชี้แจงเหตุผลให้หัวหน้างานฟัง เพื่อให้หัวหน้า
งานเข้าใจชัดเจน และยอมรับในเหตุผลที่ให้  แต่ถ้าหากหัวหน้างานไม่ยอมรับฟังก็อาจไม่พอใจบ้าง 
แต่ก็จะพยายามชี้แจงให้เข้าใจ  ท้ังนี้การรับรู้ การยอมรับและการตอบสนองของพนักงานแต่ละคน
ย่อมแตกต่างกันออกไปตามแต่คุณสมบัติส่วนบุคคล อันได้แก่ อายุ  พฤติกรรมการจัดการข้อมูล
ป้อนกลับ และทัศนคติที่มีต่อการรับข้อมูลป้อนกลับ 
 

5.2.3  แนวทางในการปฏิบัติส าหรับหัวหน้างานและพนักงาน เมื่อต้องให้และรับ 
        ข้อมูลป้อนกลับในช่วงการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
การให้ข้อมูลป้อนกลับเป็นหนึ่งในกระบวนการสื่อสารผลการปฏิบัติงาน โดยมีเป้าหมาย

เพื่อให้พนักงานรับรู้ถึงสิ่งที่ท าได้ดี และสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข  ดังนั้นแล้วในกระบวนการสื่อสาร
จะต้องประกอบไปด้วย ผู้ส่งสาร ผู้รับสาร และสาร  เพื่อให้กระบวนการการให้ข้อมูลป้อนกลับนั้นมี
ประสิทธิภาพ  จึงได้น าเสนอแนวทางการปฏิบัติส าหรับหัวหน้างานและพนักงานตามล าดับต่อไปนี้ 

5.2.3.1  ผู้ให้ข้อมูลป้อนกลับ หัวหน้างานหรือผู้จัดการท าหน้าที่โดยตรงในการให้  
ข้อมูลป้อนกลับ และจากผลการศึกษาแสดงให้เห็น ว่าปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับหัวหน้างานหลายปัจจัย
ที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานในกระบวนการให้ข้อมูลป้อนกลับ หัวหน้างานจึงมี
บทบาทที่ส าคัญมากในการให้ข้อมูลป้อนกลับ สิ่งที่หัวหน้างานควรปฏิบัติในการให้ข้อมูลป้อนกลับ
มีดังนี้ 

1)  กระบวนการให้ข้อมูลป้อนกลับ   เป็นวิธีการและขั้นตอนที่หัวหน้างาน
ควรปฏิบัติเมื่อต้องให้ข้อมูลป้อนกลับแก่พนักงาน เพื่อให้การให้ข้อมูลป้อนกลับนั้นมีคุณค่าและมี
ประสิทธิภาพ โดยมีขั้นตอนการให้ข้อมูลป้อนกลับ 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

(1)  การเตรียมการ หัวหน้างานจะต้องมีการเตรียมรวบรวมข้อมูล  
พฤติกรรมการท างานของพนักงาน ผลการปฏิบัติงาน ข้อดีข้อเสีย สิ่งที่พนักงานควรปรับปรุง โดย
เป็นข้อมูลที่มาจากการสังเกต การจดบันทึก หรือแฟ้มสะสมงานของพนักงาน เพื่อช่วยให้พนักงาน
ท าความเข้าใจและยอมรับข้อมูลป้อนกลับได้ง่ายขึ้น   หัวหน้างานต้องวางแผนประเด็นที่ต้องการ
จะชี้แจงให้พนักงานทราบ โดยจะต้องมีประเด็นไม่มากจนเกินไปเพราะอาจท าให้พนักงานสับสน  
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หัวหน้างานต้องเลือกสถานที่ให้เหมาะสมในการให้ข้อมูลป้อนกลับ อาจเป็นห้องท างานหรือห้อง
ประชุม แต่ทั้งนี้ให้ค านึงถึงความเป็นส่วนตัวเป็นอันดับแรก  หัวหน้างานควรมีการแจ้งหรือนัด
พนักงานล่วงหน้าเพื่อให้พนักงานได้รับทราบและมีโอกาสได้เตรียมตัวก่อนที่จะรับข้อมูลป้อนกลับ  
และหัวหน้างานต้องวางแผนเรื่องเวลาให้ดี จะต้องท าให้พนักงานเห็นว่าหัวหน้างานมีเวลามาก
พอที่จะให้ข้อมูลป้อนกลับและรับฟังพนักงาน  และพนักงานเห็นว่าหัวหน้างานให้ความส าคัญกับ
การให้ข้อมูลป้อนกลับ 

(2)  การให้ข้อมูลป้อนกลับ หัวหน้างานควรสร้างบรรยากาศการให้  
ข้อมูลป้อนกลับแบบไม่เป็นทางการมากนัก มีความเป็นกันเอง และควรให้ข้อมูลป้อนกลับแก่
พนักงานทุกคนอยู่ภายใต้การบังคับบัญชา ไม่ควรเลือกเฉพาะคนที่มีปัญหา เพราะจะท าให้
พนักงานคนนั้นคิดว่าตนเองไม่ดีหรื อท างานด้อยกว่าเพื่อนร่วมงาน โดยการให้ข้อมูลป้อนกลับนั้น
ควรให้ทีละคนไม่ควรให้พร้อมกันทุกคน เพราะเรื่องบางเรื่องพนักงานอาจไม่ต้องการให้เพื่อน
ร่วมงานรู้ และหากมีประเด็นที่ต้องต าหนิพนักงานจะท าให้พนักงานคนนั้นอาย  การให้ข้อมูล
ป้อนกลับให้เริ่มต้นจากการกล่าวค าชมเชยผลการปฏิบัติงานของพนักงานที่ผ่านมา เพราะจะท าให้
บรรยากาศการพูดคุยเป็นไปด้วยดี และพนักงานก็พร้อมที่จะยอมรับข้อมูลป้อนกลับมากขึ้น  
จากนั้นจึงค่อยพูดถึงสิ่งที่ควรต้องปรับปรุงแก้ไข แต่ไม่ควรต าหนิผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 
ควรพูดแสดงให้พนักงานเห็นว่า การท างานขอ งเขานั้นนอกจากจะส่งผลต่อองค์การแล้วยังส่งผล
ต่อตัวพนักงานเองด้วย  จะช่วยให้พนักงานเห็นความส าคัญของการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น   จากน้ัน
ให้ร่วมกันวางแผนพัฒนาและปรับปรุงพฤติกรรมการท างาน  หัวหน้างานควรเปิดโอกาสให้
พนักงานได้แสดงความคิดเห็นกับข้อมูลป้อนกลับที่ให้และเห ตุการณ์ที่เกิดขึ้น  หากพนักงานเฉยๆ 
หัวหน้างานควรกระตุ้นด้วยการต้ังค าถามปลายเปิด เพื่อให้พนักงานร่วมแสดงความคิดเห็น  
หัวหน้างานจะต้องรับฟังสิ่งที่พนักงานชี้แจงด้วยความต้ังใจ หากไม่ตรงกับสิ่งที่หัวหน้างานเห็นก็ไม่
ควรโต้เถียงกับพนักงาน  แต่ให้ร่วมกันหาแนวทางแ ก้ไข  การที่ให้พนักงานร่วมแสดงความคิดเห็น
และมีส่วนร่วมในการวางแผนการพัฒนาตนเองจะท าให้พนักงานมีความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการ
พัฒนาตนเองมากขึ้น  จากนั้นจึงจบการสนทนาด้วยการกล่าวชมเชยพนักงานหรือว่าพูดในเชิงบวก
อีกครั้ง เพื่อให้พนักงานรับรู้ว่าการให้ข้อมูลป้อนกลับนั้นมีคุณค่า 

ทั้งนี้แล้วการให้ข้อมูลป้อนกลับในช่วงการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ควรจัดให้มีขึ้นอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ตามการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีที่มี 2 ครั้งเช่นกัน  
โดยหัวหน้างานอาจเลือกช่วงเวลาก่อนการประเมินผลการปฏิบัติงานประมาณ 1 เดือน  เพื่อให้
พนักงานได้รับทราบถึงผลการปฏิบัติงานของตนเองที่ผ่านมาและสิ่งที่ต้องปรับปรุง  เพราะถ้าหาก
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ให้ในช่วงเวลาเดียวกันกับการประเมินผลการปฏิบัติงานหรือการขึ้นเงินเดือนประจ าปี  พนักงาน
อาจจะอยู่ในอารมณ์ที่ไม่พร้อมจะรับฟังข้อมูลป้อนกลับเหล่านั้น  แต่ความจริงแล้วเพื่อให้เกิดผล
สูงสุด สิ่งที่หัวหน้างานควรท าคือ การให้ข้อมูลป้อนกลับทันทีหลังจากเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้น  โดย
หากพนักงานท าได้ดีแล้วได้รับค าชมเชยก็จะเป็นการเสริมแรงในทางบวกท าให้คงพฤติกรรม
เหล่านั้น แต่หากท าผิดพลาดและได้รับค าแนะน าในทันทีก็จะแก้ไขพฤติกรรมนั้นได้ทันทีเช่นกัน  
แต่เนื่องจากลักษณะการท างานของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย ) จ ากัด ส่วนใหญ่เป็นการ
ท างานเป็นกะ  หัวหน้างานอาจจะไม่สามารถให้ข้อมูลป้อนกลับได้ทันที  จึงอาจท าได้โดยการจด
บันทึกพฤติกรรมการท างานของพนักงานเอาไว้จากนั้นจึงค่อยให้ข้อมูลป้อนกลับแก่พนักงาน
ภายหลัง แต่อย่าใ ห้ระยะเวลาห่างจากพฤติกรรมที่เกิดขึ้นมากนัก เพราะพนักงานอาจจะจ า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้จะท าให้ท าความเข้าใจและจัดการกับข้อมูลป้อนกลับนั้นได้ยากขึ้น   หรือ
หัวหน้างานอาจปรับเป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับสัปดาห์ละ 1 ครั้ง  เพื่อให้พนักงานได้ปรับปรุงการ
ท างานอย่างต่อเนื่องและไม่ท าให้พนักงานรู้สึกว่าโดนจับผิดหรือเบื่อ ร าคาญข้อมูลป้อนกลับที่
หัวหน้างานให้   แต่ทั้งนี้หัวหน้างานจะให้ข้อมูลป้อนกลับอย่างไรแก่พนักงานนั้น ให้พิจารณาจาก
ลักษณะการท างานและบุคลิกภาพของพนักงานเป็นหลัก และออกแบบวิธีการและข้อมูลป้อนกลับ
ให้เหมาะสมกับพนักงานแต่ละคน จะช่วยให้ข้อมูลป้อนกลับนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

(3)  การพัฒนาพนักงาน เมื่อได้ให้ข้อมูลป้อนกลับแก่พนักงานไปแล้ว  
หัวหน้างานควรเอื้ออ านวยให้พนักงานได้พัฒนาตนเอง เปิดโอกาสให้พนักงานได้แก้ไขและ
ปรับปรุงพฤติกรรมการท างาน หัวหน้างานควรมอบหมายงานหรือโครงการพิเศษให้พนักงานท า 
จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการท างานที่พนักงานยังไม่ช านาญ ซึ่งการมอบหมายงานให้นั้น
จะเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานได้น าข้อมูลป้อนกลับที่ได้รับไปปฏิบัติ   ทั้งนี้ควรมีการติดตามผล
ของการให้ข้อมูลป้อนกลับด้วยว่าได้ผลออกมาเป็นอย่างไร ตรงตามเป้าหมายที่ต้องการหรือไม่ 
และหัวหน้างานจะต้องคอยให้ค าแนะน าการท างานให้แก่พนักงานด้วย 

2)  ทัศนคติต่อการให้ข้อมูลป้อนกลับของหัวหน้างาน เนื่องจากทัศนคติ
ส่งผลต่อพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออก ดังนั้นเพื่อให้การให้ข้ อมูลป้อนกลับนั้นมีประสิทธิภาพ
หัวหน้างานควรเริ่มต้นจากตนเองด้วยการปรับให้มีทัศนคติที่ดีต่อการให้ข้อมูลป้อนกลับ  สิ่งที่
ส าคัญที่สุดส าหรับการให้ข้อมูลป้อนกลับ คือ หัวหน้างานควรมีความจริงและเอาใจใส่ต่อ
กระบวนการให้ข้อมูลป้อนกลับ เพราะพนักงานสามารถรับรู้ได้หากหัวหน้างานไม่จริงใจ พนักงานก็
พร้อมที่จะต่อต้านข้อมูลป้อนกลับนั้น  และอีกประเด็นหนึ่งคือ หัวหน้างานจะต้องไม่มีอคติหรือน า
อารมณ์ส่วนตัวเข้ามาร่วมในการให้ข้อมูลป้อนกลับ  เพราะจะท าให้พนักงานรู้สึกว่าหัวหน้างาน
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ล าเอียง ไม่เป็นธรรมจะยิ่งเพิ่มให้พนักงานต่อต้านข้อมูลป้ อนกลับที่ให้  หัวหน้างานควรมุ่งเน้นการ
ให้ข้อมูลป้อนกลับที่มุ่งการพัฒนา เกี่ยวข้องกับการท างานมากกว่าการต าหนิพนักงาน  ส่วน
หัวหน้างานที่มีความวิตกกังวลในการให้ข้อมูลป้อนกลับไม่ว่าจะมาจากสาเหตุใดก็ตาม  สิ่งที่จะ
ช่วยให้หัวหน้างานไม่วิตกกังวล คือ การมีข้อมูลที่ ชัดเจนเพื่อรองรับข้อมูลป้อนกลับที่จะให้แก่
พนักงาน  รวมไปถึงการมีเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจนด้วย เพราะจะช่วยให้
พนักงานยอมรับข้อมูลป้อนกลับได้ง่ายขึ้น 

5.2.3.2  ผู้รับข้อมูลป้อนกลับ พนักงานได้รับผลโดยตรงจากการให้ข้อมูลป้อนกลับ  
 คือ ช่วยในเรื่องการท างาน พฤติกรรมและทัศนคติที่ดีขึ้น ดังนั้นเพื่อให้กระบวนการให้ข้อมูล
ป้อนกลับมีประสิทธิภาพ พนักงานจึงควรปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

  1)  พฤติกรรมการรับข้อมูลป้อนกลับของพนักงาน เมื่อพนักงานรับรู้ว่าจะ 
มีการให้ข้อมูลป้อนกลับในช่วงการประเมินผลการปฏิ บัติงาน พนักงานควรมีการเตรียมตัวตนเอง
ด้วย โดยเตรียมข้อมูลการท างานของตนเองและมีการประเมินตนเองด้วย (Self-Assessment)   
เพื่อจะได้รู้ว่าในปีที่ผ่านมาเราท างานเป็นอย่างไร มีจุดไหนที่ต้องปรับปรุงแก้ไข เมื่อหัวหน้างานให้
ข้อมูลป้อนกลับมาจะได้พิจารณาได้ว่าข้อมูลนั้ นถูกต้องหรือไม่ และถ้าหากไม่ตรงจะได้มีข้อมูล
เสนอแนะและชี้แจงกับหัวหน้างาน  แต่ทั้งนี้จะต้องชี้แจงด้วยข้อมูลและคุยกันอย่างมีเหตุผล  
พนักงานต้องพยายามมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลป้อนกลับด้วยการเสนอความคิดเห็นและชี้แจง
พฤติกรรมที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง เมื่อพนักงา นสงสัยและต้องการค าแนะน าหรือแนวทางการ
ท างานควรขอจากหัวหน้างาน เพราะจะหัวหน้างานจะได้เสนอแนะแนวทางที่ถูกต้องเป็นการ
ร่วมมือกันวางแผนพัฒนาพนักงานด้วย  ทั้งนี้สิ่งที่พนักงานควรกระท าประกอบกันไปด้วยคือการ
แสวงหาข้อมูลป้อนกลับจากหัวหน้างานมากขึ้น และแสดงพฤติกรรมการห ลีกเลี่ยงข้อมูลป้อนกลับ
ให้น้อยลง  โดยแสดงให้หัวหน้างานเห็นว่าตนเองพร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงและการเรียนรู้ ใน
การแสวงหาข้อมูลป้อนกลับนี้พนักงานควรมุ่งเน้นไปยังการเรียนรู้มากกว่าผลการปฏิบัติงาน  
เพราะถ้าหากแสวงหาข้อมูลป้อนกลับโดยเน้นการเรียนรู้ จะมีส่วนช่วย เพิ่มผลการปฏิบัติงานได้
มากกว่า  การเน้นการเรียนรู้ คือ บุคคลจะขอข้อมูลป้อนกลับจากหัวหน้างานหรือผู้เชี่ยวชาญ
โดยตรงโดนเน้นข้อมูลที่เกี่ยวกับกระบวนการท างานมากกว่าผลการท างานและมักจะแสวงหา
ข้อมูลป้อนกลับทันทีเมื่อสงสัยหรือต้องการ  สิ่งที่ส าคัญคือพนักงานควรน าข้อมู ลป้อนกลับที่ได้รับ
จากหัวหน้างานไปปฏิบัติ ปรับปรุงพฤติกรรรมการท างานของตนอง จะช่วยให้พนักงานมีผลการ
ปฏิบัติงานที่ดีขึ้น 
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 2)  ทัศนคติต่อการรับข้อมูลป้อนกลับ ในการรับข้อมูลป้อนกลับนั้นเป็น  
ธรรมดาที่ข้อมูลที่ได้รับฟังนั้นอาจไม่ตรงกับความรู้สึกของตนเอง แต่พนักง านควรเปิดใจรับฟัง
ข้อมูลนั้นด้วยสติและพิจารณาถึงประโยชน์ของข้อมูลป้อนกลับนั้น อย่าป้องกันตนเอง โดยจะต้อง
มองว่าสิ่งที่หัวหน้างานพูดนั้นเป็นเรื่องผลการปฏิบัติงานไม่ได้ต้องการต าหนิตัวตนของพนักงาน 
และเพื่อไม่ให้ผิดหวังในผลที่ได้พนักงานไม่ควรประเมินตนเองสูงเกินค วามเป็นจริง ควรพิจารณา
ตามเป้าหมายและมาตรฐานการท างานของตนเอง และไม่ควรเปรียบเทียบตนเองกับเพื่อร่วมงาน 
ให้เน้นการท างานของตนเองให้ดีที่สุด  และเพื่อไม่ให้ตนเองต้องตกใจหรือประหลาดใจกับผลการ
ให้ข้อมูลป้อนกลับ  พนักงานจึงควรถามหาข้อมูลป้อนกลับจากหัวหน้างานเป็นประ จ าระหว่างการ
ท างานหรือหลังจากเสร็จสิ้นโครงการที่ได้รับมอบหมาย  การเตรียมตัวตนเองก่อนการเข้ารับข้อมูล
ป้อนกลับประจ าปีจะช่วยให้พนักงานสามารถจัดการกับความรู้สึกของตนเองและข้อมูลที่หัวหน้า
งานบอกมาได้ ช่วยให้มีสติในการพิจารณาข้อมูลและสามารถชี้แจงตอบค าถามของหัวหน้ างานได้
อย่างตรงประเด็น  สิ่งที่ส าคัญพนักงานจะต้องยอมรับก่อนว่าข้อมูลป้อนกลับนั้นเป็นประโยชน์ต่อ
ตนเองจะช่วยให้ตนเองได้พัฒนาการท างานและมีผลการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น  เมื่อเห็นถึงประโยชน์
แล้วก็พร้อมที่จะน าข้อมูลนั้นไปปฏิบัติ  แต่ทั้งนี้ถ้าหากข้อมูลป้อนกลับท าให้ พนักงานเสียใจหรือ
ผิดหวังให้ตั้งสติหายใจเข้าลึกๆ หรืออาจขอหยุดพักชั่วคราว พยายามตั้งใจฟัง ท าความเข้าใจถึง
เป้าหมายที่หัวหน้างานพูด และถ้าหากไม่เข้าใจพยายามถามหัวหน้างานให้ชัดเจน   พนักงานต้อง
พูดคุยกับหัวหน้างานให้ชัดเจน หลังจากที่ได้คุยแล้วไม่ควรน าไปเป็นอารม ณ์ต่อเนื่อง เพื่อท าให้
หงุดหงิด โมโห หมดก าลังใจและท้อแท้ในการท างาน ให้มุ่งเน้นเอาข้อมูลป้อนกลับไปพัฒนาตนเอง
มากกว่า 

5.2.3.3  ข้อมูลป้อนกลับที่มีประสิทธิภาพ  นอกจากกระบวนการให้และรับข้อมูล  
ป้อนกลับ และทัศนคติต่อการให้และรับข้อมูลป้อนกลับของหัวหน้างานและพนักงานแล้ว สิ่งที่มี
ความส าคัญอีกอย่างหนึ่งคือข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ส่งไปให้พนักงานรับทราบถึงสิ่งที่ต้อง
พัฒนาปรับปรุง  พนักงานจะยอมรับข้อมูลป้อนกลับได้ง่ายขึ้นถ้าหากข้อมูลป้อนกลับที่ให้ไปนั้น
เป็นข้อมูลที่สร้างสรรค์ คือมีทั้งการให้ความรู้และการจูงใจ มุ่งเน้นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการท างาน
มากกว่าการต าหนิบุคลิกลักษณะส่วนบุคคล เพราะบุคลิกภาพส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่ปรับเปลี่ยนได้
ยากกว่าพฤติกรรมการท างานและหากต าหนิพนักงานจะท าให้พนักงานต่อต้านข้อมูลป้อนกลั บ  
หัวหน้างานควรมีการให้ข้อมูลป้อนกลับที่มีความเฉพาะเจาะจง  โดยสามารถอธิบายหรือบอก
พนักงานได้อย่างชัดเจนว่าพฤติกรรมอะไร เป็นอย่างไร จะต้องปรับปรุงอย่างไร การจะท าให้ข้อมูล
ป้อนกลับมีความชัดเจน หัวหน้างานควรมีการจดบันทึกพฤติกรรมพนักงานเอาไว้ เผื่อเมื่อต้องให้
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ข้อมูลป้อนกลับจะได้สามารถยกตัวอย่างพฤติกรรมที่พนักงานควรจะต้องปรับปรุงได้อย่างชัดเจน  
ทั้งนี้อาจไม่ต้องมีการจดบันทึกอย่างเป็นทางการเพื่อมาน าเสนอให้พนักงานเห็น การท าเช่นนี้อาจ
ท าให้พนักงานมองว่าเป็นการจับผิด  หัวหน้างานเพียงแต่ท าบันทึกพฤติกรรมพนักงานเป็นการ
ส่วนตัวเท่านั้นเพื่อน ามาประกอบการให้ข้อมูลป้อนกลับที่ชัดเจน  อีกประการหนึ่งคือข้อมูล
ป้อนกลับหรือค าแนะน าที่หัวหน้างานบอกแก่พนักงานนั้น ควรเป็นสิ่งที่พนักงานสามารถปฏิบัติ
หรือจัดการได้  บางเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบในการท างานของพนักงานหรืออยู่
บอกเหนืออ านาจการควบคุมของพนักงาน หากหัวหน้างานต าหนิในส่วนน้ันจะท าให้เห็นว่าหัวหน้า
งานไม่ยุติธรรมพนักงานจะไม่ยอมรับข้อมูลป้อนกลับนั้น  ส่วนค าแนะน าหรือแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาท่ีหัวหน้างานให้นั้นก็ควรเป็นสิ่งที่พนักงานสามารถปฏิบัติตามได้ด้วย  เพื่อที่ว่าจะได้
น าไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการท างานของตนเองได้ง่ายและมีประสิทธิภาพขึ้น 
  
5.3  ข้อเสนอแนะงานวิจัย 
 

 จากการศึกษาวิจัยมีข้อเสนอแนะแบ่งออกเป็น 2 ประการ คือ ข้อเสนอแนะส าหรับบริษัท 
ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด และข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในอนาคต ดังนี้ 

 
5.3.1  ข้อเสนอแนะส าหรับบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด 

 5.3.1.1  จากการสนทนากลุ่มกับหัวหน้างานและพนักงาน รวมถึงผลการศึกษา  
จ านวนครั้งในการให้ข้อมูลป้อนกลับในช่วงการประเมินผลการปฏิบัติงา นที่หัวหน้างานและ
พนักงานต้องการ จึงเสนอให้ องค์การควรจัดให้มีการให้ข้อมูลป้อนกลับในช่วงการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้พนักงานได้รับรู้ถึงการท างานของตนเองก่อนที่จะมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและการขึ้นเงินเดือน เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น  
และปรับตัวได้ทันก่อนที่จะมีการประเมินผลปลายปี   

 5.3.1.2  จากปัญหาที่หัวหน้างานมีงานหนัก ไม่มีเวลาติดตามการท างานของ  
พนักงานหรือมีช่วงเวลาที่เหมาะสมในการให้ข้อมูลป้อนรกลับ จึงเสนอให้ องค์การควรสนับสนุน
ปัจจัยที่เอ้ืออ านวยต่อการให้และรับข้อมูลป้อนกลับที่มีประสิทธิภาพ เช่น สถานที่ ซึ่งจากผล
การศึกษาทั้งหัวหน้างานและพนักงานคิดว่าสถานที่ที่เหมาะสมคือ ห้องท างานที่มีความเป็น
ส่วนตัว ส่วนเรื่องเวลานั้นควรมีการจัดสรรตารางเวลาเพื่อเป็นช่วงเวลาในกา รให้ข้อมูลป้อนกลับ
โดยเฉพาะ  



223 
 

 5.3.1.3  องค์การควรจัดให้มีการฝึกอบรมหัวหน้างานในหัวข้อการให้ข้อมูล 
ป้อนกลับ รวมไปถึงการปรับทัศนคติของตนเองในการให้ข้อมูลป้อนกลับด้วย และในส่วนของ
พนักงานควรจัดอบรบเรื่องการแสดงออกถึงพฤติกรรมและทัศนคติต่อการ รับข้อมูลป้อนกลับ ด้วย 
อาจท าในลักษณะของการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้หัวหน้างานได้ฝึกปฏิบัติจริงและน าผลที่
ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ในการให้ข้อมูลป้อนกลับ 

 5.3.1.4  องค์การควรสร้างวัฒนธรรมการให้ข้อมูลป้อนกลับและการแสวงหาข้อมูล  
ป้อนกลับ เพื่อช่วยให้หัวหน้างานและพนักงานไม่มีความวิต กกังวลเมื่อต้องให้และรับข้อมูล
ป้อนกลับ เพราะมีการพูดคุยกันอย่างไม่เป็นทางการและการให้ข้อมูลป้อนกลับอยู่ตลอดเวลาแล้ว 
และยังเป็นการช่วยสนับสนุนวัฒนธรรมองค์การเรื่อง การกระตุ้นให้เกิดคนกล้าเปิดใจรับฟัง 
(Openness Challenge) อีกด้วย 

 5.3.1.5  ควรน าผลที่ได้จากการวิจัยไปน าเสนอให้กับหัวหน้างานและพนักงาน 
ได้รับทราบ เพื่อให้แต่ละฝ่ายได้ท าความเข้าใจว่าอีกฝ่ายมีความรู้สึกและความคิดเห็นอย่างไร และ
จะได้น าแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมไปปรับใช้ในหน่วยงานและองค์การของตนเอง 

 
5.3.2  ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในอนาคต 

 5.3.2.1  การศึกษาผลกระทบของการให้ข้อมูลป้อนกลับอย่างไม่เป็นทางการที่  
ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน เนื่องจากการให้ข้อมูลป้อนกลับควรให้เป็นประจ าไม่ใช่ให้
เพียง 2 ครั้งต่อปี และเนื่องจากงานวิจัยฉบับนี้เน้นเฉพาะการให้และรับข้อมูลป้อนกลับในรูปแบบที่
เป็นทางการคือช่วงการประเมินผลการปฏิบัติงานเท่านั้น 

 5.3.2.2  การศึกษาภาพรวมทั้งหมดในกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงาน  
(Performance Management) ว่าการให้ข้อมูลป้อนกลับทั้งแบบทางการและไม่ทางการน้ันส่งผล
ต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานมากน้อยเพียงใด เป็นการศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกั บการบริหาร
ผลการปฏิบัติงานที่มีการให้ข้อมูลป้อนกลับเป็นปัจจัยหนึ่งในการท านายผลการปฏิบัติงานของ
พนักงาน 

 5.3.2.3  การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบและผลกระทบของการให้ข้อมูลป้อนกลับ  
ระหว่างองค์การเอกชน และองค์การภาครัฐ เพื่อดูว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรและส่งผลอย่างไร
ต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 
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5.3.2.4  การศึกษาหาตัวแบบ (Model) ของการให้และรับข้อมูลป้อนกลับที่ส่งผล 
ต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยศึกษาจากองค์การประเทศไทยหลากหลายรูปแบบ  เพื่อ
น ามาสรุปเป็นตัวแบบ และเนื่องจ ากว่างานวิจัยฉบับนี้เป็นการศึกษาองค์การเดียวจังอาจไม่
สามารถเป็นตัวแบบให้กับการศึกษาหรือองค์การอ่ืนในการน าไปปฏิบัติมากนัก เพราะบริบทของ
องค์การอาจแตกต่างกัน 

 5.3.2.5  การศึกษาผลกระทบของการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในกระบวนการให้ 
ข้อมูลป้อนกลับ เช่น E-mail หรือระบบการให้ข้อมูลป้อนกลับที่สร้างขึ้น เพื่อลดการเผชิญหน้า
ระหว่างหัวหน้างานและพนักงาน และช่วยประหยัดเวลาในการด าเนินการให้ข้อมูลป้อนกลับด้วย
ว่ามีความเหมาะสมกับองค์การประเทศไทยหรือไม่ และส่งผลกระทบอย่างไรบ้างเมื่อน าเทคโนโลยี
มาใช้  
 จากการศึกษาการให้และรับข้อมูลป้อนกลับที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 
: กรณีศึกษา บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัดน้ี จึงได้เสนอ ตัวแบบการให้ข้อมูลป้อนกลับ 
ส าหรับหัวหน้างานและพนักงานน าไปปฏิบัติเมื่อต้องให้และรับข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งสามารถน าไป
ปรับใช้ได้กับทุกองค์การหรือองค์การที่มีบริบทคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง ดังภาพที่ 5.3 
 

 
 
ภาพท่ี 5.3  ตัวแบบการให้ข้อมูลป้อนกลับ 
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ภาคผนวก ก 
 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 

ค าแนะน าในการเก็บแบบสอบถาม 

 

เรียน คุณ.................... ผู้จัดการฝ่าย....................... 

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด 

เร่ือง การเก็บแบบสอบถาม 

  

การวิจัยครั้งน้ีเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือศึกษาการให้และรับข้อมูลป้อนกลับของหัวหน้างาน

และพนักงาน  จึงต้องมีการเก็บข้อมูลจากทั้งหัวหน้างานและพนักงานของ บริษัท     ปูนซิเมนต์ไทย (แก่ง

คอย) จ ากัด  ดังนั้นเพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการเก็บข้อมูลจึงขอเสนอค าแนะน าส าหรับการเก็บ

ข้อมูล ดังน้ี 

1. ภายในซองใหญ่นี้จะมีแบบสอบถามส าหรับตัวท่านที่เป็นหัวหน้างานและลูกน้องภายใต้การ

บังคับบัญชาของท่านทั้งหมด 

2. ขอความกรุณาท่านแจกแบบสอบถามให้กับลูกน้องตามช่ือท่ีปรากฏอยู่บนหน้าซองด้วย 

3. เม่ือท่านท าแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว ขอความกรุณาท่านรวบรวมแบบสอบถามจาก

ลูกน้องทั้งหมด ใส่ลงในซองใหญ่นี้แล้วปิดซองให้เรียบร้อยด้วยตัวท่านเอง  แล้วส่งคืน

แบบสอบถามไปยังคุณกนก  ส่งแสงเติม เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  

ภายในวันจันทร์ท่ี 12 ตุลาคม 2552 

งานวิจัยครั้งน้ีจะส าเร็จลุล่วงไปไม่ได้เลย หากไม่ได้รับความกรุณาจากท่านและลูกน้องของท่าน

ที่เสียสละเวลาอันมีค่าตอบแบบสอบถามของงานวิจัยนี้   จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ที่ท่านกรุณา

สละเวลาช่วยเหลือดิฉันในการเก็บข้อมูลครั้งน้ี 

 

          ด้วยความนับถือ 

 

 นางสาวอัญญา  เป่ียมประถม    

  คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

                                                                                    สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(NIDA)  
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ค าแนะน าในการตอบแบบสอบถามส าหรับหัวหน้างาน 

 

เรียน หัวหน้างานบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด 

 

 การศึกษาวิจัยครั้งน้ีข้อมูลที่ได้ไปนั้นจะถูกเก็บเป็นความลับ ข้อมูลที่ได้จะน าไปใช้ส าหรับ

งานวิจัยชิ้นนี้ และใช้ส าหรับการเสนอแนะการให้และรับข้อมูลป้อนกลับของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่ง

คอย) จ ากัด เพียงเท่านั้น  โดยส่ิงที่ท่านได้ตอบค าถามน้ันจะไม่ส่งผลใดๆ ต่อผลการปฏิบัติงานและตัว

ท่าน   

ดังน้ันเพ่ือความเป็นระเบียบในการเก็บรวบรวมข้อมูลและเป็นการป้องกันข้อมูล จึงขอเสนอ

ค าแนะน าในการเก็บข้อมูลดังนี้ 

1. ในแบบสอบถามส่วนที่ 3 ที่เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกน้องของท่าน จะ

ประกอบด้วยแบบสอบถามตามจ านวนลูกน้องที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของท่าน 

ซ่ึงในแบบสอบถามนั้นจะปรากฏช่ือของลูกน้องของท่านไว้ด้วย จึง ขอให้ท่าน

ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคนตามความเป็นจริง 

2. เม่ือท่านท าแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว ขอความกรุณาท่านสอดแบบสอบถาม

กลับคืนในซองและปิดผนึกให้เรียบร้อยด้วยตัวของท่านเอง 

3. ขอความกรุณาท่านรวบรวมซองแบบสอบถามจากลูกน้องของท่านท้ังหมด ใส่ลง

ในซองใหญ่สีน้ าตาล แล้วมอบให้ คุณกนก ส่งแสงเติม เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

ภายในวันจันทร์ท่ี 12 ตุลาคม 2552  

ขอขอบพระคุณอย่างย่ิงท่ีท่านเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามในคร้ังนี้ 

 

 

          ด้วยความนับถือ 

 

                                                                          นางสาวอัญญา  เป่ียมประถม 

                                                                                             คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์                        

        สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) 
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ค าแนะน าในการตอบแบบสอบถามส าหรับพนักงาน 

 

เรียน พนักงานบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด 

 

 การศึกษาวิจัยครั้งน้ีข้อมูลที่ได้ไปนั้นจะถูกเก็บเป็นความลับ ข้อมูลที่ได้จะน าไปใช้ส าหรับ

งานวิจัยชิ้นนี้ และใช้ส าหรับการเสนอแนะการให้และรับข้อมูลป้อนกลับของบริษัท บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย 

(แก่งคอย) จ ากัด เพียงเท่านั้น  โดยส่ิงที่ท่านได้ตอบค าถามน้ันจะไม่ส่งผลใดๆ ต่อผลการปฏิบัติงานและ

ตัวท่าน   

ดังน้ันเพ่ือความเป็นระเบียบในการเก็บรวบรวมข้อมูลและเป็นการป้องกันข้อมูล จึงขอเสนอ

ค าแนะน าในการเก็บข้อมูลดังนี้ 

1. เม่ือท่านท าแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว ขอความกรุณาท่านสอดแบบสอบถามกลับคืน

ในซองและปิดผนึกให้เรียบร้อยด้วยตัวของท่านเอง 

2. ขอความกรุณาท่านส่งคืนแบบสอบถามกลับคืนไปยังหัวหน้างานของท่าน  ภายในวัน

จันทร์ท่ี 5 ตุลาคม 2552 

 

ขอขอบพระคุณอย่างย่ิงท่ีท่านเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามในคร้ังนี้ 

 

 

 
 
                     ด้วยความนับถือ 

 

                 นางสาวอัญญา  เป่ียมประถม        

           คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์            

             สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) 
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แบบสอบถามการวิจัย  
เร่ือง การให้และรับข้อมูลป้อนกลับท่ีส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน:  

กรณีศึกษา บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด 

 

ท่ีมาและความส าคัญ 

 การให้ข้อมูลป้อนกลับในช่วงการประเมินผลการปฏิบัติงานนั้น ถือเป็นข้ันตอนที่มีความส าคัญ

และมีประโยชน์ต่อทั้งหัวหน้างานและพนักงานเน่ืองจากจะท าให้หัวหน้างานได้เสนอแนะแนวทางในการ

แก้ไขและพัฒนาปรับปรุงการท างานแก่พนักงาน ส่วนพนักงานจะได้ทราบผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา 

พร้อมทั้งแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงตนเอง เพ่ือให้มีผลการท างานตรงตามเป้าหมายของหน่วยงานและ

องค์การ งานวิจัยชิ้นนี้จึงต้องการศึกษา เพ่ือหาปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการให้ข้อมูลป้อนกลับที่ส่งผลต่อผล

การปฏิบัติงานของพนักงาน พร้อมท้ังเสนอแนะแนวทางในการให้ข้อมูลป้อนกลับส าหรับหัวหน้างานและ

พนักงานด้วย 

ค านิยามของข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) 

 การให้ข้อมูลป้อนกลับ หมายถึง การสื่อสารระหว่างหัวหน้างาน (Cell Head) และลูกน้องถึง  

ผลการปฏิบัติงานในปัจจุบัน   การให้ข้อมูลป้อนกลับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงาน มี

เป้าหมายเพ่ือพนักงานทราบว่าตนนั้นมีผลการปฏิบัติงานเป็นอย่างไร มีประสิทธิภาพหรือไม่ ตรงตาม

เป้าหมายของหน่วยงานหรือไม่ และจะต้องแก้ไขการท างานในส่วนใดบ้าง    ทั้งน้ียังช่วยให้พนักงานได้

ตระหนักในตนเองและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางท่ีดีด้วย  เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุง และเพ่ิม

ผลการปฏิบัติงานให้ตรงตามเป้าหมายของหน่วยงานและองค์การ  

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการให้ข้อมูลป้อนกลับในช่วงการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีระหว่างหัวหน้า

งานและพนักงาน ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด 

2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่เก่ียวข้องกับข้อมูลป้อนกลับในช่วงการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีที่

ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน   

3. เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติแก่หัวหน้างานและพนักงาน เม่ือต้องให้ และรับข้อมูล

ป้อนกลับ เพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับนั้นน าไปสู่ผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 

ประโยชน์ท่ีท่านจะได้รับ 

1. ตระหนักถึงความส าคัญและประโยชน์ของข้อมูลป้อนกลับที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงาน 

2. มีการให้ข้อมูลป้อนกลับต่อพนักงานได้อย่างถูกต้องและเพ่ิมมากข้ึนในการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานประจ าปี  

3. ได้รับแนวทางการปฏิบัติในการให้และรับข้อมูลป้อนกลับ เพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับนั้นน าไปสู่ผล

การปฏิบัติงานของพนักงาน 
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ค าชี้แจง 
 แบบสอบถามชุดนี้จะใช้เวลาในการตอบประมาณ 20 นาที  โดยในขณะที่ตอบแบบสอบถาม ให้
ท่านนึกย้อนกลับไปยังเหตุการณ์ในช่วงก่อนและระหว่างการประเมินผลการปฏิบัติ เดือน
ธันวาคม 2551 ที่ผ่านมาว่ามีการให้และรับข้อมูลป้อนกลับอย่างไร การตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ข้อมูล
ที่ได้รับจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ จะไม่มีข้อมูลใดๆ ที่สามารถเชื่อมโยงไปสู่ตัวผู้ตอบแบบสอบถามได้ และ
จะไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อผลการปฏิบัติงานและหน่วยงานของท่าน  การน าเสนอผลการศึกษานั้นจะ
น าเสนอในภาพรวมทั้งหมด โดยไม่ระบุเป็นรายบุคคล  ดังนั้นจึงขอให้ท่านตอบแบบสอบถามตามความ
เป็นจริงและตอบทุกข้อ   
รายละเอียดของแบบสอบถาม (ส าหรับหัวหน้างาน) 

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ การให้ข้อมูลป้อนกลับในช่วงการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของท่าน แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1  รายละเอียดของตัวท่านเอง ประกอบด้วยแบบสอบถาม 4 ส่วนย่อย ได้แก ่
 ส่วนที่ 1.1 แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคล  
 ส่วนที่ 1.2 แบบสอบถามปัจจัยด้านผู้น า 
 ส่วนที่ 1.3 แบบสอบถามปัจจัยด้านทัศนคติต่อการให้ข้อมูลป้อนกลับ 
 ส่วนที่ 1.4 แบบสอบถามการให้ข้อมูลป้อนกลับ 

 ส่วนที่ 2  แนวทางการปฏิบัติในการให้ข้อมูลป้อนกลับ 
ส่วนที่ 3  การประเมินผลการปฏิบัติงานลูกน้องของท่าน ประกอบด้วยแบบสอบถามตามจ านวน

ลูกน้องที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของท่าน 
รายละเอียดของแบบสอบถาม (ส าหรับพนักงาน) 

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ การให้ข้อมูลป้อนกลับในช่วงการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของท่าน แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1  รายละเอียดของตัวท่านเอง ประกอบด้วยแบบสอบถาม 4 ส่วนย่อย ได้แก่ 
 ส่วนที่ 1.1 แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคล 
 ส่วนที่ 1.2 แบบสอบถามปัจจัยการรับข้อมูลป้อนกลับ  
 ส่วนที่ 1.3 แบบสอบถามปัจจัยด้านทัศนคติต่อการรับข้อมูลป้อนกลับ 
 ส่วนที่ 1.4 แบบสอบถามปัจจัยการใช้ข้อมูลป้อนกลับ 

ส่วนที่ 2  แนวทางการปฏิบัติในการให้ข้อมูลป้อนกลับ 
ผู้วิจัย  นางสาวอัญญา  เปี่ยมประถม  

นักศึกษาคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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อาจารย์ที่ปรึกษา    ดร.จุฑามาศ  แก้วพิจิตร อาจารย์ประจ าคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เลขที่ 118 หมู่ที่ 3 ถนนเสรีไทย แขวง
คลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

หมายเหตุ หากท่านมีข้อสงสัยต้องการทราบผลงานวิจัย (โดยย่อ) สามารถติดต่อสอบถามข้อมูล
เกี่ยวกับงานวิจัยและแบบสอบถามได้ โดยติดต่อ นางสาวอัญญา  เปี่ยมประถม  โทร. 08-9748-8850    
E-mail : aom_tu@hotmail.com 
        ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 
                    นางสาวอัญญา  เปี่ยมประถม 

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) 

 
 
 
 
 
 

แบบสอบถามส าหรับหัวหน้างานและ 
แบบสอบถามส าหรับพนักงาน 

 
 

โปรดติดต่อผู้วิจัย 
นางสาวอัญญา  เป่ียมประถม 

โทร 08-9748-8850 
E-mail : anya.piampratom@gmail.com 
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ภาคผนวก ข 
 

การทดสอบเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 

ตารางท่ี 1  ผลการทดสอบความเช่ือม่ันมาตรวัดรูปแบบภาวะผู้น า 

 

ข้อค าถาม 
Corrected Item-
Total Corerelation 

Alpha if Item 
Deleted 

1. ฉันแสดงให้ลูกน้องรู้ว่า อะไรคือส่ิงท่ีฉันคาดหวังจากพวกเขา .588 .860 

2. ฉันรักษาสัมพันธภาพในการท างานกับลูกน้อง .678 .858 

3. ฉันปรึกษากับลูกน้องเม่ือต้องเผชิญกับปัญหา .597 .861 

4. ฉันรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของลูกน้อง .382 .867 

5. ฉันบอกกับลูกน้องเก่ียวกับส่ิงท่ีจ าเป็นจะต้องท าและบอกว่าจะต้องท า

ส่ิงน้ันอย่างไร 
.546 .862 

6. ฉันแสดงให้ลูกน้องรู้ว่าฉันคาดหวังให้พวกเขาน้ันแสดงผลการ

ปฏิบัติงานให้อยู่ในระดับท่ีสูง 
.691 .857 

7. ฉันปฏิบัติงานโดยไม่ให้ค าปรึกษาแก่ลูกน้องของฉัน .525 .862 

8. ฉันท าส่ิงเล็กน้อยเพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กับสมาชิกในกลุ่ม .567 .860 

9. ฉันขอให้พนักงานปฏิบัติงานตามมาตรฐานและกฎระเบียบ .597 .860 

10. ฉันต้ังเป้าหมายผลการปฏิบัติงานของลูกน้องท่ีมีความท้าทาย .554 .862 

11. ฉันพูดในส่ิงท่ีท าให้ลูกน้องรู้สึกเสียใจ .170 .875 

12. ฉันขอค าแนะน าจากลูกน้องว่าจะด าเนินงานหรือโครงการอย่างไร .491 .863 

13. ฉันกระตุ้นการพัฒนาผลการปฏิบัติงานของลูกน้องอย่างต่อเน่ือง .583 .861 

14. ฉันอธิบายให้ลูกน้องทราบถึงระดับผลการปฏิบัติงานท่ีฉันคาดหวังจาก

พวกเขา 
.629 .858 

15. ฉันช่วยให้ลูกน้องแก้ไขปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคในการท างานของพวกเขา .622 .860 

16. ฉันแสดงให้ลูกน้องเห็นว่า ฉันไม่แน่ใจในการความสามารถของลูกน้อง

ว่าจะตรงกับวัตถุประสงค์การท างานหรือไม่ 

.456 .864 

17. ฉันขอค าแนะน าจากลูกน้องว่าควรท าอะไรในการท างาน .145 .878 

18. ฉันให้ค าอธิบายท่ีไม่ชัดเจนถึงส่ิงท่ีฉันคาดหวังจากการท างานของ

ลูกน้อง 

.117 .885 
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ตารางท่ี 1  (ต่อ) 

 

ข้อค าถาม 
Corrected Item-
Total Corerelation 

Alpha if Item 
Deleted 

19. ฉันมักจะต้ังเป้าหมายท่ีท้าทาย ส าหรับพนักงานบรรลุได้ .584 .859 

20. ฉันมีความเห็นอกเห็นใจต่อความจ าเป็นส่วนบุคคลของลูกน้อง .405 .866 

ค่าความเช่ือม่ันของมาตรวัดรูปแบบภาวะผู้น า เท่ากับ 0.870 

 
 
ตารางท่ี 2  ผลการทดสอบความเช่ือม่ันมาตรวัดทัศนคติต่อการให้ข้อมูลป้อนกลับของหัวหน้างาน 

 

ข้อค าถาม 
Corrected Item-
Total Corerelation 

Alpha if Item 
Deleted 

1. การให้ข้อมูลป้อนกลับสามารถช่วยให้ลูกน้องปรับปรุงและแก้ไขผลการ

ปฏิบัติงานให้ดีข้ึน 
.317 .913 

2. การให้ข้อมูลป้อนกลับเป็นการแจ้งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานให้

พนักงานได้รับทราบโดยตรง 
.295 .914 

3. หัวหน้างานม่ันใจว่าการให้ข้อมูลป้อนกลับท่ีผ่านมาน้ันถูกต้อง .527 .910 

4. การให้ข้อมูลป้อนกลับมีประโยชน์ต่อตัวหัวหน้างานเอง .450 .912 

5. หัวหน้างานพึงพอใจกับการให้ข้อมูลป้อนกลับของตนเองท่ีผ่านมา .294 .914 

6. หัวหน้างานรู้สึกไม่สบายใจหรือมีความกังวลเม่ือต้องให้ข้อมูลป้อนกลับ

แก่ลูกน้องในช่วงการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
.579 .902 

7. หัวหน้างานรู้สึกกลัวหรือกังวลเม่ือต้องต าหนิผลการปฏิบัติงานของ

ลูกน้อง 
.718 .909 

8. หัวหน้างานยินดีและเต็มใจท่ีจะให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ลูกน้อง ไม่ว่า

ข้อมูลน้ันจะระบุว่าลูกน้องท างานดีหรือไม่ดีก็ตาม 
.680 .909 

9. หัวหน้างานคิดว่าตนเองไม่ควรให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ลูกน้อง .656 .907 

10. ลูกน้องมักจะปฏิบัติตามค าแนะน าท่ีได้รับจากการให้ข้อมูลป้อนกลับ

ของหัวหน้างาน 
.324 .913 

11. หัวหน้างานสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ หากพนักงานไม่

ยอมรับในข้อเสนอแนะและค าติชม 
.567 .910 

12. ลูกน้องมักจะถามหาค าแนะน าหรือข้อเสนอแนะจากหัวหน้างานเม่ือ

ปฏิบัติงานหรือเม่ือถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
.717 .906 
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ตารางท่ี 2  (ต่อ) 

 

ข้อค าถาม 
Corrected Item-
Total Corerelation 

Alpha if Item 
Deleted 

13. หัวหน้างานไม่เคยต าหนิหรือชมเชยลูกน้องในการปกครองของตนเอง

เลย 
.547 .910 

14. หัวหน้างานสามารถพูดคุยกับลูกน้องในเร่ืองผลการปฏิบัติงานได้

ตลอดเวลา ไม่ว่าผลงานจะดีหรือต้องปรับปรุงแก้ไข 
.539 .910 

15. การให้ข้อมูลป้อนกลับระหว่างการปฏิบัติงานท าให้ลูกน้องท างานได้

ถูกต้องมากข้ึน 
.519 .911 

16. หัวหน้างานให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ลูกน้องตลอดเวลา ในขณะท่ี

ปฏิบัติงาน 
.386 .913 

17. หัวหน้างานยอมรับเหตุผลท่ีลูกน้องชี้แจงเก่ียวกับผลการปฏิบัติงานของ

พวกเขา 
.489 .911 

18. การให้ข้อมูลป้อนของหัวหน้างานสามารถส่งผลต่อก าลังใจในการ

ท างานของลูกน้องได้ 
.448 .912 

19. การช้ีแจงถึงผลการประเมินผลการปฏิบัติงานและให้ข้อเสนอแนะอย่าง

ละเอียดน้ันเป็นส่ิงท่ีพนักงานชอบ 
.520 .910 

20. หัวหน้างานวิตกกังวลเม่ือต้องให้ข้อมูลป้อนแก่ลูกน้องท่ีมีความรู้หรือ

ความเช่ียวชาญมากกว่า 
.650 .908 

21. หัวหน้างานวิตกกังวลเม่ือต้องให้ข้อมูลป้อนแก่ลูกน้องท่ีมีอายุมากกว่า .639 .908 

22. หัวหน้างานรู้สึกล าบากใจเม่ือต้องตักเตือนการท างานแก่ลูกน้องท่ีเป็น

เพ่ือนร่วมงานของตนเอง 
.588 .909 

23. หัวหน้างานรู้สึกล าบากใจเม่ือต้องกล่าวค าชมเชยผลการปฏิบัติงานของ

ลูกน้อง 
.583 .909 

24. หัวหน้างานมักจะกล่าวค าชมเชยเฉพาะพนักงานท่ีตนเองชอบหรือ

พอใจเท่าน้ัน 
.608 .908 

25. หัวหน้างานม่ันใจว่าการให้ข้อมูลป้อนกลับของตนน้ันมีประโยชน์ต่อ

ลูกน้อง 
.452 .911 

ค่าความเช่ือม่ันของมาตรวัดทัศนคติต่อการให้ข้อมูลป้อนกลับของหัวหน้างาน เท่ากับ 0.914 
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ตารางท่ี 3  ผลการทดสอบความเช่ือม่ันมาตรวัดประสิทธิภาพของข้อมูลป้อนกลับของหัวหน้างาน 

 

ข้อค าถาม 
Corrected Item-
Total Corerelation 

Alpha if Item 
Deleted 

1. หัวหน้างานให้ข้อมูลป้อนกลับท่ีเฉพาะเจาะจงเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงอย่าง

ชัดเจน พร้อมยกตัวอย่างพฤติกรรมประกอบ 
.670 .909 

2. หัวหน้างานเก็บรวบรวมข้อมูลการท างานของลูกน้องอย่างละเอียด 

ส าหรับใช้ในการให้ข้อมูลป้อนกลับ 
.487 .912 

3. หัวหน้างานให้ข้อมูลป้อนกลับท่ีเก่ียวข้องกับงานและมุ่งเน้นท่ีพฤติกรรม

ในการท างานของลูกน้องไม่ใช่เน้นท่ีตัวบุคคล 
.612 .910 

4. หัวหน้างานให้ข้อมูลป้อนกลับท่ีอยู่บนพ้ืนฐานข้อมูลปัจจุบันมากกว่า

ข้อมูลในอดีตท่ีเก็บไว้นานแล้ว หรือข้อมูลท่ีได้ยินมา 
.616 .910 

5. ข้อมูลป้อนกลับท่ีหัวหน้างานให้ลูกน้องน้ัน มีท้ังข้อเสนอแนะในการ

ท างาน ค าต าหนิและค าชมเชย 
.633 .909 

6. หัวหน้างานให้ข้อมูลป้อนกลับท่ีเป็นการต าหนิหรือตักเตือนลูกน้องใน

สถานท่ีส่วนบุคคล ไม่พูดต่อหน้าคนอ่ืน 
.594 .910 

7. หัวหน้างานให้ลูกน้องได้แสดงความคิดเห็นกับเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน  

ก่อนท่ีหัวหน้างานจะตัดสินใจ 
.514 .912 

8. ลูกน้องรับฟังข้อเสนอแนะของหัวหน้างาน โดยไม่เอาอารมณ์ส่วนตัวเข้า

มาเก่ียวข้อง 
.313 .915 

9. หากต้องให้ข้อมูลป้อนกลับท่ีเป็นการต าหนิพฤติกรรมการท างานและ

ข้อบกพร่องในผลการปฏิบัติงานแก่ลูกน้อง หัวหน้างานจะมีการเตรียม

ข้อมูลและวิธีการพูดไว้เป็นอย่างดี 

.647 .909 

10. เม่ือต้องว่ากล่าวต าหนิผลการท างานของพนักงาน การปรับปรุงแก้ไข 

หัวหน้างานจะช่วยเหลือ สนับสนุน และเสนอแนะวิธีการปฏิบัติงานแก่

ลูกน้องด้วย 

.582 .910 

11. เม่ือหัวหน้างานพบว่าลูกน้องมีผลการปฏิบัติงานท่ีไม่ดี หัวหน้างานจะ

ช้ีแจง แนะน า และตักเตือนในทันที 
.537 .911 

12. ลูกน้องสามารถปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมและการท างาน ตามท่ีหัวหน้า

งานบอกให้ปรับปรุงได้ 
.562 .911 

13. หัวหน้างานบอกแนวทางในการแก้ไข พัฒนา ปรับปรุงการท างานแก่

ลูกน้อง ในช่วงการให้ข้อมูลป้อนกลับ 
.660 .909 
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ตารางท่ี 3  (ต่อ) 

 

ข้อค าถาม 
Corrected Item-
Total Corerelation 

Alpha if Item 
Deleted 

14. หัวหน้างานให้ข้อมูลป้อนกลับตามความเป็นจริงและตรงไปตรงมา .474 .913 

15. หัวหน้างานให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ลูกน้องตลอดเวลา ไม่ใช่เฉพาะช่วง

การประเมินผลการปฏิบัติงานเท่าน้ัน 
.665 .909 

16. หัวหน้างานบอกกับลูกน้องถึงส่ิงท่ีควรท าและไม่ควรท า พร้อมท้ังให้

ข้อเสนอแนะท่ีชัดเจนด้วย 
.545 .911 

17. หัวหน้างานให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ลูกน้องช่วงการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน แบบเป็นส่วนบุคคล เช่น ห้องท างาน 
.663 .909 

18. หัวหน้างานจะไม่เอาอารมณ์ส่วนตัวเข้ามาเก่ียวข้องในขณะท่ีให้ข้อมูล

ป้อนกลับแก่ลูกน้อง 
.673 .909 

19. หัวหน้างานเปิดโอกาสให้ลูกน้องเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา

และการพัฒนาปรับปรุงตนเอง 
.694 .908 

20. หัวหน้างานมีหลักฐานหรือข้อมูลชัดเจนเก่ียวกับพฤติกรรมการท างาน

ของลูกน้อง 
.459 .913 

21. หัวหน้างานจะให้ข้อมูลป้อนกลับ เม่ือลูกน้องพร้อมท่ีจะรับฟังข้อมูล

ป้อนกลับน้ัน 
.291 .918 

ค่าความเช่ือม่ันของมาตรวัดประสิทธิภาพของข้อมูลป้อนกลับ เท่ากับ 0.915 

 

 

ตารางท่ี  4  ผลการทดสอบความเช่ือม่ันมาตรวัดผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 

 

ข้อค าถาม 
Corrected Item-
Total Corerelation 

Alpha if Item 
Deleted 

1. พนักงานปฏิบัติงานด้วยความถูกต้องเม่ือเทียบกับมาตรฐานท่ีควรจะ

เป็น 
.688 .943 

2. ทุกช้ินงานท่ีได้รับมอบหมาย พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้ในเวลาท่ี

ก าหนด 
.659 .944 

3. พนักงานมีความรู้และความช านาญในงานท่ีรับผิดชอบ .656 .944 

4. พนักงานใช้ข้อมูลท่ีมีอยู่อย่างรอบคอบในการหาข้อยุติของปัญหา .719 .942 

5. พนักงานแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วโดยไม่มีข้อผิดพลาดในภายหลัง .688 .943 
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ตารางท่ี  4  (ต่อ) 

 

ข้อค าถาม 
Corrected Item-
Total Corerelation 

Alpha if Item 
Deleted 

6. พนักงานมีความสามารถในการพัฒนาวิธีการท างานให้มีประสิทธิภาพ

มากกว่าเดิม 
.773 .941 

7. พนักงานปรับปรุงวิธีการท างานเพ่ือก่อให้เกิดผลดีโดยไม่ต้องรอให้ออก

ค าส่ัง 
.788 .941 

8. พนักงานสามารถปรับตัวกับงานใหม่ได้อย่างรวดเร็วเพ่ือช่วยในการ

ท างานให้ส าเร็จลุล่วง 
.742 .942 

9. เม่ือได้รับค าแนะน า พนักงานสามารถเข้าใจและปฏิบัติงานใหม่ได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 
.740 .942 

10. ลูกน้องคนน้ีสามารถวิเคราะห์ข้อบกพร่องของตนเองและสามารถ

ปรับปรุงพัฒนาให้เหมาะสมกับงาน 
.695 .943 

11. พนักงานปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อก าหนดของบริษัทอย่างเคร่งครัด .488 .947 

12. พนักงานหาทางรักษา ปกป้องทรัพย์สินของบริษัทตลอดจนใช้ทรัพย์สิน

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
.655 .944 

13. พนักงานสามารถชักชวนให้เพ่ือนร่วมงานรักษาผลประโยชน์ของบริษัท .652 .944 

14. พนักงานสามารถท างานให้ส าเร็จโดยไม่ต้องควบคุมมากนัก .754 .942 

15. พนักงานมีความจริงใจท่ีจะท าให้แผนกและโรงงานพัฒนาข้ึน .734 .943 

16. พนักงานมีมนุษยสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานในโรงงาน .604 .944 

17. พนักงานสามารถประสานงานกับบุคคลภายนอกโรงงานได้เป็นอย่างดี .661 .944 

18. พนักงานให้ความร่วมมือกับกิจกรรมต่างๆของโรงงาน เช่น 5 ส. 

กิจกรรมสังคม ฯลฯ เป็นอย่างดี 
.642 .944 

ค่าความเช่ือม่ันของมาตรวัดผลการปฏิบัติงานของพนักงาน เท่ากับ 0.946 
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ตารางท่ี  5  ผลการทดสอบความเช่ือม่ันมาตรวัดพฤติกรรมการจัดการข้อมูลป้อนกลับของ 

                    พนักงาน 

 

ข้อค าถาม 
Corrected Item-
Total Corerelation 

Alpha if Item 
Deleted 

1. ฉันยินดีท่ีจะทักทายหรือเข้าพบหัวหน้างาน เพ่ือหวังให้หัวหน้างาน

พูดคุยถึง  ผลการปฏิบัติงานของฉัน 
.443 .781 

2. ฉันจะบอกเล่าและพูดคุยให้เพ่ือนร่วมงานทราบถึงผลการปฏิบัติงานท่ีดี

ของฉัน เพ่ือว่าเพ่ือนจะน าเร่ืองน้ีไปเล่าให้กับหัวหน้างานฟัง  
.548 .769 

3. เม่ือฉันท างานได้ไม่ดี ฉันพยายามหลีกเล่ียงการนัดพบกับหัวหน้างาน  .339 .790 

4. เม่ือฉันท างานได้ไม่ดี ฉันจะแกล้งไม่สบายหรือขอลาพักร้อนอยู่บ้าน 

เพ่ือหลีกเล่ียงการถูกต าหนิจากหัวหน้างาน 
.237 .796 

5. ฉันจะพูดถึงผลงานท่ีฉันท าส าเร็จ เมื่อฉันพบกับหัวหน้างานตัวต่อตัว  .544 .770 

6. ฉันจะหลบหรือซ่อนหัวหน้างาน ถ้าหากฉันท างานได้ไม่ดี ท างาน

ผิดพลาดหรือส่งงานไม่ตรงเวลา 
.368 .789 

7. เม่ือฉันท างานได้ดี ฉันจะแสดงให้เพ่ือนร่วมงานเห็น โดยหวังว่าหัวหน้า

งานจะถามถึงผลการปฏิบัติงานของฉันผ่านเพ่ือนร่วมงาน 
.662 .756 

8. เม่ือฉันท างานได้ดี ฉันจะถามหัวหน้างานเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของ

ฉัน 
.652 .758 

9. เม่ือฉันท างานได้ไม่ดี ฉันจะเดินหนีไปทางอ่ืนเม่ือเห็นว่าหัวหน้างาน

ก าลังเดินมา 
.359 .789 

10. ในช่วงการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ฉันมีความยินดีและกระตือรือร้น

ท่ีจะเข้าพบหัวหน้างานเพ่ือรับข้อมูลป้อนกลับ 
.559 .769 

11. หากฉันท างานผิดพลาดหรือไม่ตรงเป้าหมาย ฉันจะรีบช้ีแจงให้หัวหน้า

งานทราบทันที 
.255 .801 

12. เม่ือฉันท างานได้ไม่ดี ฉันจะไม่กล้าสบตากับหัวหน้างาน เพราะไม่

ต้องการให้หัวหน้างานพูดถึงผลการปฏิบัติงานของฉัน 
.292 .793 

ค่าความเช่ือม่ันของมาตรวัดพฤติกรรมการจัดการข้อมูลป้อนกลับของพนักงานเท่ากับ 0.796 
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ตารางท่ี 6  ผลการทดสอบความเช่ือม่ันมาตรวัดทัศนคติต่อการให้ข้อมูลป้อนกลับของพนักงาน 

 

ข้อค าถาม 
Corrected Item-
Total Corerelation 

Alpha if Item 
Deleted 

1. การให้ข้อมูลป้อนกลับสามารถช่วยให้พนักงานปรับปรุงและแก้ไขผล

การปฏิบัติงานให้ดีข้ึน 
.485 .802 

2. การให้ข้อมูลป้อนกลับเป็นการแจ้งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานให้

พนักงานได้รับทราบโดยตรง 
.452 .803 

3. พนักงานม่ันใจว่าการให้ข้อมูลป้อนกลับของหัวหน้างานน้ันถูกต้อง .368 .806 

4. ข้อมูลป้อนกลับน้ันสามารถจะส่งผลลกระทบต่อหัวหน้างานของ

พนักงานด้วย 
.292 .810 

5. พนักงานรู้สึกพึงพอใจกับการให้ข้อมูลป้อนกลับของหัวหน้างานท่ีผ่าน

มา 
.407 .804 

6. ข้อมูลป้อนกลับหรือข้อเสนอแนะท่ีหัวหน้างานให้น้ันมักเป็นเร่ืองท่ีไม่ดี

ต่อตัวพนักงาน 
.323 .808 

7. พนักงานรู้สึกไม่ดีหรือโกรธเมื่อถูกหัวหน้างานต าหนิผลการปฏิบัติงาน .362 .806 

8. พนักงานยินดีและเต็มใจท่ีจะรับข้อมูลป้อนกลับ ไม่ว่าข้อมูลน้ันจะระบุ

ว่าพนักงานท างานดีหรือไม่ดีก็ตาม 
.404 .805 

9. พนักงานคิดว่าหัวหน้างานไม่ควรให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ลูกน้อง .444 .803 

10. พนักงานมักจะปฏิบัติตามค าแนะน าท่ีได้รับจากการให้ข้อมูลป้อนกลับ

ของหัวหน้างาน 
.499 .802 

11. พนักงานสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้เม่ือถูกหัวหน้างานต าหนิ

ผลการปฏิบัติงานท่ีไม่ดีหรือบกพร่อง 
.502 .801 

12. พนักงานมักจะถามหาค าแนะน าหรือข้อเสนอแนะจากหัวหน้างาน 

ขณะท่ีตนปฏิบัติงานหรือเม่ือถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
.321 .808 

13. การให้ข้อมูลป้อนกลับของหัวหน้างานไม่ท าให้พนักงานเปล่ียน

พฤติกรรมหรือการปฏิบัติงานของตนเอง 
.349 .807 

14. พนักงานสามารถพูดคุยกับหัวหน้างานในเร่ืองผลการปฏิบัติงานได้

ตลอดเวลา  ไม่ว่าผลงานจะดีหรือต้องปรับปรุงแก้ไข 
.462 .801 

15. การให้ข้อมูลป้อนกลับระหว่างการปฏิบัติงานท าให้พนักงานท างานได้

ถูกต้องมากข้ึน 
.559 .798 
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ตารางท่ี 6  (ต่อ) 

 

ข้อค าถาม 
Corrected Item-
Total Corerelation 

Alpha if Item 
Deleted 

16. การให้ข้อมูลป้อนกลับของหัวหน้างานสามารถส่งผลกระทบต่อองค์การ

ได้ 
.146 .820 

17. พนักงานไม่ได้เตรียมตัวก่อนการเข้ารับข้อมูลป้อนกลับจากหัวหน้างาน

ในช่วงการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
.178 .816 

18. พนักงานจะพยายามชี้แจงเหตุผลถึงผลการปฏิบัติงานของตนเองให้

หัวหน้างานทราบ 
.337 .807 

19. การให้ข้อมูลป้อนกลับของหัวหน้างานสามารถส่งผลต่อก าลังใจในการ

ท างานของพนักงานได้ 
.360 .806 

20. พนักงานชอบให้หัวหน้างานช้ีแจงถึงผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน

และให้ข้อเสนอแนะอย่างละเอียด 
.438 .803 

21. ข้อมูลป้อนกลับท่ีหัวหน้างานให้ท าให้พนักงานรู้สึกเสียใจและหมด

ก าลังใจ 
.448 .802 

22. พนักงานจะปฏิเสธหัวหน้างานทันที เม่ือได้รับข้อมูลป้อนกลับท่ีผิด

หรือไม่ตรงกับความเป็นจริงของตนเอง 
.054 .824 

23. พนักงานพยายามจะหาเหตุผลและท าความเข้าใจ ถึงส่ิงท่ีหัวหน้างาน

พูด โดยเฉพาะผลการปฏิบัติงานท่ีไม่ดีของตนเอง 
.207 .813 

24. พนักงานม่ันใจว่าการให้ข้อมูลป้อนกลับของหัวหน้างานน้ันมีประโยชน์

ต่อตนเอง 
.570 .799 

ค่าความเช่ือม่ันของมาตรวัดทัศนคติต่อการให้ข้อมูลป้อนกลับของพนักงาน เท่ากับ 0.813 

 
 

 

 

 

 

 

 



252 

 

 

ตารางท่ี 7  ผลการทดสอบความเช่ือม่ันมาตรวัดประสิทธิภาพของข้อมูลป้อนกลับตามการรับรู้  

                   ของพนักงาน 

 

ข้อค าถาม 
Corrected Item-
Total Corerelation 

Alpha if Item 
Deleted 

1. หัวหน้างานให้ข้อมูลป้อนกลับท่ีเฉพาะเจาะจงเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงอย่าง

ชัดเจน พร้อมท้ังยกตัวอย่างพฤติกรรมการท างานประกอบ 
.659 .946 

2. หัวหน้างานเก็บรวบรวมข้อมูลการท างานของพนักงานอย่างละเอียด 

ส าหรับใช้เป็นข้อมูลในการให้ข้อมูลป้อนกลับ 
.689 .945 

3. หัวหน้างานให้ข้อมูลป้อนกลับท่ีเก่ียวข้องกับงานและมุ่งเน้นท่ีพฤติกรรม

ในการท างานของฉันไม่ใช่เน้นท่ีตัวบุคคล 
.651 .946 

4. หัวหน้างานให้ข้อมูลป้อนกลับท่ีอยู่บนพ้ืนฐานข้อมูลปัจจุบันมากกว่า

ข้อมูลในอดีตท่ีเก็บไว้นานแล้วหรือข้อมูลท่ีได้ยินมา 
.625 .946 

5. ข้อมูลป้อนกลับท่ีหัวหน้างานให้น้ัน มีท้ังข้อแนะน าในการท างาน ค า

ต าหนิและค าชมเชย 
.726 .945 

6. ในการต าหนิหรือตักเตือนพนักงาน หัวหน้างานมักพูดในสถานท่ีส่วน

บุคคล โดยไม่พูดต่อหน้าคนอ่ืน 
.520 .948 

7. หัวหน้างานให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นกับเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน 

ก่อนท่ีหัวหน้างานจะตัดสินใจ 
.705 .945 

8. พนักงานรับฟังข้อเสนอแนะของหัวหน้างาน โดยไม่เอาอารมณ์ส่วนตัว

เข้ามาเก่ียวข้อง 
.507 .948 

9. หากต้องให้ข้อมูลป้อนกลับท่ีเป็นการต าหนิพฤติกรรมการท างานและ

ข้อบกพร่องในผลการปฏิบัติงาน หัวหน้างานจะมีการเตรียมการข้อมูล

และวิธีการพูดไว้เป็นอย่างดี 

.714 .945 

10. เม่ือต้องว่ากล่าวต าหนิผลการท างาน การปรับปรุงแก้ไข หัวหน้างานจะ

ช่วยเหลือ สนับสนุน และเสนอแนะวิธีการปฏิบัติงานแก่พนักงานด้วย 
.774 .944 

11. เม่ือหัวหน้างานพบว่า พนักงานหรือเพ่ือนร่วมงานมีผลการปฏิบัติงานท่ี

ไม่ดี หัวหน้างานจะชี้แจง แนะน า และตักเตือนในทันที 
.783 .944 

12. พนักงานสามารถปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมและการท างาน ตามท่ีหัวหน้า

งานบอกให้ปรับปรุงได้ 
.494 .948 
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ตารางท่ี 7  (ต่อ) 

 

ข้อค าถาม 
Corrected Item-
Total Corerelation 

Alpha if Item 
Deleted 

13. หัวหน้างานบอกแนวทางในการแก้ไข พัฒนา ปรับปรุงการท างานแก่

พนักงาน ในช่วงการให้ข้อมูลป้อนกลับ 
.725 .945 

14. หัวหน้างานให้ข้อมูลป้อนกลับตามความเป็นจริงและตรงไปตรงมา  .786 .944 

15. หัวหน้างานให้ข้อมูลป้อนกลับแก่พนักงานตลอดเวลา ไม่ใช่เฉพาะช่วง

การประเมินผลการปฏิบัติงานเท่าน้ัน 
.775 .944 

16. หัวหน้างานบอกกับพนักงานถึงส่ิงท่ีควรท าและไม่ควรท า พร้อมท้ังให้

ข้อเสนอแนะท่ีชัดเจนด้วย 
.788 .944 

17. หัวหน้างานให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ลูกน้องในช่วงการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน โดยตรงแบบเป็นส่วนบุคคล เช่น ห้องท างาน 
.523 .948 

18. หัวหน้างานไม่เอาอารมณ์ส่วนตัวเข้ามาเก่ียวข้องในขณะท่ีให้ข้อมูล

ป้อนกลับ  
.498 .949 

19. หัวหน้างานเปิดโอกาสให้พนักงานเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา

และการพัฒนาปรับปรุงตนเอง 
.728 .945 

20. หัวหน้างานมีหลักฐานหรือข้อมูลชัดเจนเก่ียวกับพฤติกรรมการท างาน

ของพนักงาน 
.683 .945 

21. หัวหน้างานจะให้ข้อมูลป้อนกลับ เม่ือพนักงานพร้อมท่ีจะรับฟังข้อมูล

ป้อนกลับน้ัน 
.644 .946 

ค่าความเช่ือม่ันของมาตรวัดประสิทธิภาพของข้อมูลป้อนกลับตามการรับรู้ของพนักงาน เท่ากับ 0.948 

 



254 
 

 

ประวัติผู้เขียน 
 
 
ชื่อ - นามสกุล นางสาวอัญญา  เป่ียมประถม 
 
ประวัติการศึกษา สังคมสงเคราะห์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับที่ 1  
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 ปีที่ส าเร็จการศึกษา 2548 
 
ทุนการศึกษา ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมตลอดการศึกษา 
 ทุนช่วยเหลืออาจารย์ 
 ทุนสนับสนุนการท าและการตีพิมพ์วิทยานิพนธ์ 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 
ประวัติการท างาน พ.ศ. 2548-2549 

 เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
 โรงแรมเลอคาซา บางแสน จังหวัดชลบุรี  
 

 พ.ศ. 2551 
 ผู้ช่วยนักวิจัย “โครงการวิจัยระบบข้าราชการใน
 อนาคต: บทบาทหน้าที่ของ ก.พ. ส านักงาน 
 ก.พ. และบทบาทของส่วนราชการด้านการ
 บริหารทรัพยากรบุคคลในทศวรรษหน้า” 


	การให้และรับข้อมูลป้อนกลับที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน:กรณีศึกษา บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด
	บทคัดย่อ
	ABSTRACT
	สารบัญ
	บทที่ 1 บทนา
	บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	บทที่ 3 กรอบแนวคิดและระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย
	บทที่ 4 ผลการศึกษา
	บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
	บรรณานุกรม
	ภาคผนวก
	ประวัติผู้เขียน



