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บทคัดย่อ
งานวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของข้ าราชการต่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน กรณีศึกษา
กรมควบคุมโรค มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความคิดเห็นของข้ าราชการต่อการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน กรณีศึกษา กรมควบคุมโรค 2) เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของข้ าราชการต่อการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน กรณีศึกษา กรมควบคุมโรค จาแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์
มีกลุ่มตัวอย่างเป็ นข้ าราชการในสังกัด กรมควบคุมโรค ผลการวิจัยสรุปได้ ว่า
1. ผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 362 คน ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้ อยละ 70.4 และ
เพศชาย ร้ อยละ 29.6 มีอายุต้งั แต่ 45 ปี ขึ้นไป ร้ อยละ 33.4 ระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้ อยละ
63.5 ระดับ ตาแหน่ ง เป็ นผู้ ป ฏิบั ติง าน ร้ อยละ 79.3 อายุ ราชการ ต่ ากว่ า 5 ปี ร้ อยละ 29.3
หน่วยงานส่วนกลาง ร้ อยละ 53.6 และหน่วยงานส่วนภูมิภาค ร้ อยละ 46.4
2. ระดับความคิดเห็นของข้ าราชการต่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน กรณีศึกษา
กรมควบคุมโรค ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า ความคิดเห็น
ทุกด้ าน อยู่ในระดับปานกลาง โดยค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือด้ านผู้รับการประเมิน รองลงมาคือ ด้ าน
วิธกี ารประเมิน และด้ านผู้ประเมิน ตามลาดับ
3. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ข้ าราชการ กรมควบคุมโรคที่มีเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อายุราชการ และหน่วยงานที่ปฏิบัติแตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อการประเมินผล
การปฏิบัติงานไม่แตกต่างกันทั้งในภาพรวมและรายด้ านทั้ง 3 ด้ าน ซึ่งไม่สอดคล้ องกับสมมติฐาน
โดยมีเพียงระดับตาแหน่งที่มีความคิดเห็นต่อการประเมินผลการปฏิบัติงานแตกต่างกัน ซึ่งเป็ นไป
ตามสมมติฐาน

คาสาคัญ : ความคิดเห็น การประเมินผลการปฏิบัติงาน
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
**ที่ปรึกษาสารนิพนธ์
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บทนํา

นับตั้งแต่แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) เข้ า
มา มีบทบาทสําคัญในการปฏิรูประบบราชการของประเทศไทย ซึ่งถือได้ ว่าเป็ นกรอบแนวคิด
ที่ครอบคลุมทฤษฎี แนวคิดและเทคนิควิทยาการทางการจัดการอย่างกว้ างขวางและหลากหลาย
การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่มีลักษณะร่วมที่สาํ คัญ คือ การสะท้ อนถึงการมุ่งเน้ นการปฏิรูป
การบริหารงานในภาครัฐ แก้ ไขปัญหาทางการบริหารที่ระบบบริหารแบบเดิมมิอาจจัดการได้ อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
จากการปฏิรูประบบราชการ การทํางานจะให้ ความสําคัญกับผลงานที่เกิดขึ้น มุ่งเน้ น
ผลงานและประสิทธิภาพของงาน และยึดเป้ าหมายของงานเป็ นหลัก (นงลักษณ์ เพิ่มชาติ, 2548, น.
1) ซึ่ งการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน เป็ นการประเมิ น เพื่ อให้ ทั้ ง ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาและ
ผู้ใต้ บังคับบัญชาทราบว่ าผลการปฏิบัติงานเป็ นอย่ างไร อยู่ในระดับใด เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลสําคัญ
ประกอบการพิ จารณาด้ านต่ าง ๆ เช่ น การให้ รางวัลหรื อการให้ ผลตอบแทนที่เหมาะสม การ
ปรั บ ปรุ ง ผลการปฏิ บั ติ ง าน วิ ธี ก ารทํา งาน หรื อ เครื่ อ งมื อ ที่ ช่ ว ยสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง าน
นอกจากนี้ ผลการประเมินการปฏิบัติงานยังชี้ให้ เห็นถึงช่องว่างระหว่างเป้ าหมายที่ต้งั ไว้ กับผลการ
ปฏิบัติงานจริงที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็ นข้ อมูลสําคัญในการหาสาเหตุซ่ึงอาจมาจากทั้งระดับบุคคล เช่ น
สมรรถนะและความรู้ในงาน หรื อระดับองค์กร เช่ น กระบวนการทํางาน หรือเครื่ องมือที่ช่วย
สนั บ สนุ น การทํา งาน หากการประเมิ น ผลกระทํา อย่ า งถู ก ต้ อ ง มี ก ระบวนการบริ ห ารผลการ
ปฏิบั ติ ง านที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ตั้ ง แต่ การวางแผน การติ ด ตาม การพั ฒ นา จะส่ ง ผลให้ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมถึงการให้ รางวัล มีความเหมาะสมและเป็ นธรรม (สํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย, ม.ป.ป)
สํานักงานคณะกรรมการข้ าราชการพลเรือน หรือสํานักงาน ก.พ. ได้ นาํ ระบบบริหาร
ผลการปฏิบัติงานมาใช้ ในระบบราชการ โดยมีเจตนารมณ์ เพื่ อให้ ส่วนราชการปฏิบัติงานมุ่ ง
ผลสั ม ฤทธิ์ แ ละเกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ล ประสิ ท ธิ ภ าพและความคุ้ ม ค่ า ซึ่ ง กรมควบคุ ม โรค ได้ เ ริ่ ม
ทําการศึกษาแนวทางตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2549 และนําแนวทางมาขยายผลในกลุ่ มข้ า ราชการในปี
2552 โดยมีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบัน

วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื่ อ ศึ ก ษาความคิ ด เห็น ของข้ า ราชการต่ อการประเมิ น ผลการปฏิบัติ ง าน กรณีศึก ษา
กรมควบคุมโรค
2. เพื่ อเปรี ยบเทียบระดั บความคิด เห็น ของข้ า ราชการต่ อการประเมิน ผลการปฏิบัติงาน
กรณีศึกษา กรมควบคุมโรค จําแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์
วิธีดําเนินการวิจัย : ผู้วิจัยใช้ วิธกี ารวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีกรอบแนวคิดการวิจัยและขั้นตอนการ
ดําเนินงานดังต่อไปนี้
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ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ลักษณะทางประชากรศาสตร์
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. ระดับตาแหน่ง
5. อายุราชการ
6. หน่วยงานที่ปฏิบตั ิ

ความคิดเห็นของข้าราชการต่อการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน กรณี ศึกษา
กรมควบคุมโรค
1. ด้านวิธีการประเมิน
2. ด้านผูป้ ระเมิน
3. ด้านผูร้ ับการประเมิน

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดการวิจัย
การกาหนดประชากรและการสุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ คื อ ข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ สัง กัด กรมควบคุ ม โรค
จ านวนทั้ง สิ้น 2,827 คน (รายงานประจ าปี , กรมควบคุ มโรค, 2557, น.6) กาหนดขนาด
ตัวอย่างด้ วยสูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) โดยได้ กาหนดค่าความคลาดเคลื่อนที่ 0.05
ได้ ขนาดตัวอย่างไม่น้อยกว่า 351 ตัวอย่าง เพื่อป้ องกันความผิดพลาดจากการตอบแบบสอบถาม
ที่ไม่สมบูรณ์ ผู้วิจัยจึงให้ มีการสารองเพิ่ มจานวน 49 ตัวอย่างรวมขนาดของตัวอย่างทั้งสิ้น 400
ตัวอย่าง
การสุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี้ คือ แบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) เป็ น
การสุ่มตัวอย่างจากประชากรที่มีจานวนมากและมีความแตกต่างกันระหว่ างหน่ วยสุ่ม ที่สามารถ
จาแนกออกเป็ นชั้นภูมิเพื่อให้ ข้อมูลที่ได้ มีความครบถ้ วนและครอบคลุม
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัยครั้ งนี้ เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งออกเป็ น 3 ส่วน
ดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็ นคาถามเกี่ยวกับข้ อมูลส่วนบุคคลของบุคลากรกรมควบคุมโรค ได้ แก่
เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับตาแหน่ง อายุราชการ และหน่วยงานที่ปฏิบัติ
ส่วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามที่วัดระดับความคิดเห็นต่อการประเมินผลการปฎิบัติงาน
จานวน 16 ข้ อ คือ
1. ด้ านวิธกี ารประเมิน
จานวน 5 ข้ อ
2. ด้ านผู้ประเมิน
จานวน 6 ข้ อ
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3. ด้ านผู้รับการประเมิน
จานวน 5 ข้ อ
ส่วนที่ 3 เป็ นคาถามปลายเปิ ด เพื่ อให้ ผ้ ูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นหรื อ
ข้ อเสนอแนะอื่น ๆ ต่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้ อมูลผู้วิจัยได้ ดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. ส่งหนังสือราชการขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามไปยังหน่วยงานในสังกัด
กรมควบคุมโรค ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยให้ ดาเนินการตอบแบบสอบถามผ่านระบบ
ออนไลน์
2. ติดตามและประสานผู้รับผิดชอบในแต่ละหน่วยงาน ให้ ข้าราชการในสังกัดเข้ าตอบ
แบบสอบถามผ่านระบบออนไลน์ ให้ ครบตามจานวนขนาดกลุ่มตัวอย่างที่กาหนดไว้
3. ตรวจสอบความถูกต้ องและความสมบูรณ์ของข้ อมูล เพื่อดาเนินการวิเคราะห์
ข้ อมูลการศึกษาวิจัยต่อไป
สถิติท่ใี ช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics)
- ใช้ ค่าร้ อยละ (Percentage) และแจกแจงความถี่ (Frequencies
Descriptive)
- ใช้ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. สถิติเชิงอนุมาน/สถิติอ้างอิง (Inferential Statistics)
ใช้ ค่า T-test และ F-test (ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็น
ของข้ าราชการต่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน กรณีศึกษา กรมควบคุมโรค จาแนกตามลักษณะ
ทางประชากรศาสตร์

ผลการวิจยั
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ศึ ก ษา คื อ ข้ า ราชการ กรมควบคุ ม โรค เก็บ รวบรวมข้ อ มู ล โดยใช้
แบบสอบถามจานวน 400 ชุด ได้ รับแบบสอบถามกลับ คืน จานวน 362 ชุด คิดเป็ น ร้ อยละ
90.50 โดยมีผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นต่อการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้ าราชการ
กรมควบคุมโรค
ตารางที่ 1.1 ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และระดับความคิดเห็นของข้ าราชการ
ต่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน กรณีศึกษา กรมควบคุมโรค ด้ านวิธกี ารประเมิน
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ด้านวิธีการ
ประเมิน
1. หลักเกณฑ์
และวิธกี าร
ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ
กรมควบคุมโรคมี
ความชัดเจน
เข้ าใจง่าย
2. หน่วยงานของ
ท่านมีการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตาม
หลักเกณฑ์และ
วิธกี าร ที่กรม
ควบคุมโรค
กาหนด
3. หน่วยงานของ
ท่านมีการติดตาม
ประเมินผล และ
มีกรอบระยะเวลา
การปฏิบัติงานที่
ชัดเจน
4. องค์ประกอบ
ของการประเมิน
ทั้ง 2 ส่วน
(ผลสัมฤทธิ์ของ
งานและ
พฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานหรือ
สมรรถนะ)

น้อย
ทีส่ ุด

ระดับความคิดเห็น
ปาน
น้อย
มาก
กลาง

มาก
ทีส่ ุด

ระดับ
S.D. ความ อันดับ
คิดเห็น

7
43
174
121
17
3.27 0.80
(1.9) (11.9) (48.1) (33.4) (4.7)

ปาน
กลาง

5

10
22
125
173
32
3.54 0.85
(2.8) (6.1) (34.5) (47.8) (8.8)

มาก

1

8
33
113
176
32
3.53 0.86
(2.2) (9.1) (31.2) (48.6) (8.8)

มาก

2

10
35
115
175 27
3.48 0.87
(2.8) (9.7) (31.8) (48.3) (7.5)

ปาน
กลาง

3
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เพียงพอต่อการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
5. หน่วยงานของ
ท่านมีวิธกี าร
ประเมินผลการ
17
44
127 148
26
3.34 0.95
ปฏิบัติงานอย่าง (4.7) (12.2) (35.1) (40.9) (7.2)
โปร่งใสและเป็ น
ธรรม

ปาน
กลาง

4

ปาน
กลาง
จากตารางที่ 1.1 ผลการศึกษาพบว่า ข้ าราชการ กรมควบคุมโรค มีความคิดเห็นต่อ
การประเมินผลการปฏิบั ติงาน ในด้ านวิธีการประเมิน ในภาพรวม อยู่ ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า ระดับความคิดเห็นต่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้ านวิธีการ
ประเมิน ที่สูงที่สุด คือ หน่วยงานของท่านมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการ ที่กรมควบคุมโรคกาหนด อยู่ ในระดับมาก และน้ อยที่สุด คือ หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรคมีความชัดเจน เข้ าใจง่าย อยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลีย่

3.43 0.73

ตารางที่ 1.2 ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และระดับความคิดเห็นของข้ าราชการ
ต่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน กรณีศึกษา กรมควบคุมโรค ด้ านผู้ประเมิน

ด้านผูป้ ระเมิน

น้อย
ทีส่ ุด

ระดับความคิดเห็น
ปาน
น้อย
มาก
กลาง

มาก
ทีส่ ุด

ระดับ
S.D. ความ อันดับ
คิดเห็น

6. ผู้ประเมินของ
ท่านมีความรู้
ความเข้ าใจใน
12
32
128
172
18
หลักเกณฑ์และ
3.42 0.85
(3.3) (8.8) (35.4) (47.5) (5.0)
วิธกี าร
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
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ปาน
กลาง

1

7
7. ผู้ประเมินของ
ท่านมีการกาหนด
ตัวชี้วัดและค่า
เป้ าหมายร่วมกัน
ที่ชัดเจน
เหมาะสม และ
เป็ นจริง
8. ผู้ประเมินของ
ท่านมีการติดตาม
การปฏิบัติงาน
เพื่อนาข้ อมูลไป
ประกอบการ
พิจารณา การ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
9. ผู้ประเมินของ
ท่านนาผลการ
ประเมินการ
ปฏิบัติงานไป
ประกอบการ
พิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน
10. ผู้ประเมิน
ของท่านนาผล
การประเมินการ
ปฏิบัติงานไปใช้
ประโยชน์ในด้ าน
ฝึ กอบรมหรือ
พัฒนาบุคลากร
11. ผู้ประเมิน
ของท่านมีความ
ยุติธรรมใน
ประเมินผลการ

14
39
119
165
25
3.41 0.91
(3.9) (10.8) (32.9) (45.6) (6.9)

ปาน
กลาง

2

16
49
113
167
17
3.33 0.92
(4.4) (13.5) (31.2) (46.1) (4.7)

ปาน
กลาง

3

40
115
159
22
26
3.31 0.99
(11.0) (31.8) (43.9) (6.1)
(7.2)

ปาน
กลาง

4

17
57
123
146
19
3.26 0.95
(4.7) (15.7) (34.0) (40.3) (5.2)

ปาน
กลาง

5

30
45
136 137
14
3.17 0.98
(8.3) (12.4) (37.6) (37.8) (3.9)

ปาน
กลาง

6
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ปฏิบัติงานโดย
การประเมินค่า
งาน มิใช่ประเมิน
ค่าบุคคล
ปาน
กลาง
จากตารางที่ 1.2 ผลการศึกษาพบว่า ข้ าราชการ กรมควบคุมโรค มีความคิดเห็นต่อ
การประเมิน ผลการปฏิบั ติง าน ในด้ า นวิ ธีผ้ ู ป ระเมิ น ในภาพรวม อยู่ ในระดั บ ปานกลาง เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า ระดับความคิดเห็นต่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้ านผู้ประเมิน ที่
สูงที่สุด คือ ผู้ประเมินของท่านมีความรู้ ความเข้ าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน อยู่ในระดับปานกลาง และน้ อยที่สุด คือ ผู้ประเมินของท่านมีความยุติธรรมใน
ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินค่างาน มิใช่ประเมินค่าบุคคล อยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลีย่

3.31 0.83

ตารางที่ 1.3 ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และระดับความคิดเห็นของข้ าราชการ
ต่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน กรณีศึกษา กรมควบคุมโรค ด้ านผู้รับการประเมิน

ด้านผูร้ บั การ
ประเมิน

น้อย
ทีส่ ุด

ระดับความคิดเห็น
ปาน
น้อย
มาก
กลาง

มาก
ทีส่ ุด

ระดับ
S.D. ความ อันดับ
คิดเห็น

12. ท่านมีความรู้
ความเข้ าใจใน
หลักเกณฑ์และ
4
23
147
165
23
3.50 0.76
วิธกี าร
(1.1) (6.4) (40.6) (45.6) (6.4)
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
13. ท่านมีข้อมูล
หรือหลักฐาน
ประกอบการ
4
14
117
192
35
3.66 0.75
พิจารณาการ
(1.1) (3.9) (32.3) (53.0) (9.7)
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
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มาก

2

มาก

1

9
14. ท่านมีความ
พึงพอใจและ
ยอมรับผลการ
ประเมินการ
ปฏิบัติงาน
15. ท่านมีความ
เชื่อมั่นต่อผู้
ประเมินว่ามี
ความเป็ นธรรม
และเที่ยงตรง
16. ท่านมี
ทัศนคติท่ดี ีต่อ
การประเมินผล
การปฏิบัติงาน

9
30
151 152
20
3.40 0.82
(2.5) (8.3) (41.7) (42.0) (5.5)

ปาน
กลาง

3

21
44
127
153
17
3.28 0.94
(5.8) (12.2) (35.1) (42.3) (4.7)

ปาน
กลาง

5

13
44
125
160
20
3.36 0.90
(3.6) (12.2) (34.5) (44.2) (5.5)

ปาน
กลาง

4

3.44 0.67

ปาน
กลาง

ค่าเฉลีย่

จากตารางที่ 1.3 ผลการศึกษาพบว่า ข้ าราชการ กรมควบคุมโรค มีความคิดเห็นต่อ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ในด้ านวิธีผ้ ูรับการประเมินในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า ระดับความคิดเห็นต่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้ านผู้รับการ
ประเมิ น ที่สู ง ที่สุ ด คื อ ท่ า นมี ข้ อ มู ล หรื อ หลั ก ฐานประกอบการพิ จ ารณาการประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงาน อยู่ ในระดับมาก และน้ อยที่สุด คือ ท่านมีความเชื่ อมั่นต่อผู้ประเมินว่ ามีความเป็ น
ธรรมและเที่ยงตรง อยู่ในระดับปานกลาง
2. ผลการทดสอบสมมติฐานเปรี ยบเทียบระดับความคิดเห็นของข้ าราชการต่อการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน กรณีศึกษา กรมควบคุมโรค จาแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์
พบว่ า ข้ าราชการ กรมควบคุ มโรคที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุ ราชการ และหน่ วยงานที่
ปฏิบั ติแตกต่า งกัน มีระดับความคิดเห็นต่ อการประเมินผลการปฏิบั ติงานไม่ แตกต่างกันทั้งใน
ภาพรวมและรายด้ านทั้ง 3 ด้ าน ซึ่งไม่สอดคล้ องกับสมมติฐาน โดยมีเพียงระดับตาแหน่งที่มีความ
คิดเห็น ต่ อ การประเมิน ผลการปฏิบั ติง านแตกต่ า งกัน ซึ่ ง เป็ นไปตามสมมติ ฐาน ทั้งนี้ อาจ
เนื่องมาจากข้ าราชการ กรมควบคุมโรคทั้งเพศหญิงและเพศชาย มีความคิดเห็นเหมือนกันใน
ทุกๆ ด้ าน
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อภิปรายผล
ระดับความคิดเห็นต่อการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้ าราชการ กรมควบคุมโรค
ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า ความคิดเห็นทุกด้ าน อยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้ านผู้รับการประเมิน รองลงมาคือ ด้ านวิธีการประเมิน
และด้ านผู้ประเมิน ตามลาดับ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ข้ าราชการ กรมควบคุมโรค ยังมีความไม่
แน่ใจและยังขาดความเชื่อมั่นในการประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวม ทั้ง 3 ด้ าน โดยเฉพาะ
ด้ านผู้ประเมินและด้ านวิธกี ารประเมิน
ข้ อค้ นพบจากข้ อเสนอแนะในคาถามปลายเปิ ดของส่วนที่ 3 ซึ่งผู้วิจัยได้ ทาการสรุปเป็ น
ด้ าน โดยจาแนกตามความถี่ ดังนี้ ด้านผูป้ ระเมิน ผู้ ประเมินควรมีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับ
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และควรพั ฒนาสมรรถนะที่เกี่ยวข้ องด้ วย โดยการเข้ าร่ วม
ประชุมหรืออบรม และผู้ประเมินต้ องมีความเป็ นธรรมในการประเมินและไม่ควรมีอคติกับผู้รับ
การประเมิน ควรวางแผนผลลัพธ์ท่ตี ้ องการจากผู้รับการประเมิน สร้ างหลักเกณฑ์ท่ชี ัดเจน เพื่อที่
การปฏิบั ติจ ะได้ เ ป็ นไปตามแนวทางที่ก าหนด ด้า นวิ ธี การประเมิน หลั กเกณฑ์แ ละวิ ธีก าร
ประเมินบางส่วนยังไม่ชัดเจน และไม่สอดคล้ องกับแนวทางปฏิบัติ ผลสัมฤทธิ์ของงานหลายงานไม่
สามารถนามาวัดเป็ นตัวเลขได้ ท้ังหมดรวมถึงสมรรถนะหลัก โดยเฉพาะตัว I (Integrity =
คุณธรรมจริยธรรม) และการประเมินโดยการสังเกตพฤติกรรม ใช้ ทศั นคติและความชอบส่วนตัว
ในการตัดสิน ก็ไม่ควรพึงกระทา ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของยุพาพัฒน์ บุพศิริ (2552, น. 119
- 120) ที่ได้ ทาการศึกษาความคิดเห็นต่อการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การ
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในเขตพื้ นที่อาเภอบ้ านแพง จั งหวั ดนครพนม ผลการวิ จั ย พบว่ า ความ
คิดเห็นของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทุกด้ าน และมี
ข้ อเสนอแนะเพิ่มเติมตอนท้ายของแบบสอบถามว่า ด้ านรูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้บังคับบัญชา ไม่เป็ นไปตามความจริง เนื่องจากมักประเมินจากสายตา ใช้ ความใกล้ ชิดสนิทสนม
และระบบอุ ป ถัมภ์เป็ นเกณฑ์ ไม่ มองผลงานของพนั กงานเป็ นหลั ก ใช้ ทัศ นคติแ ละความชอบ
ส่วนตัวในการตัดสิน ขาดความเที่ยงตรง ส่วนในด้ านวิธกี ารประเมิน ยังคงขาดความชัดเจนในด้ าน
หลั ก เกณฑ์ และมาตรฐานในการประเมิน และสอดคล้ องกับ งานวิ จั ยของ สมรั กษ์ รั ตนโคตร
(2554, น. 115) ได้ ทาการศึกษาปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับความคิดเห็นต่อการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้ าราชการในโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดสุรินทร์ ผลการวิจัย พบว่า ด้ านพฤติกรรมของ
ผู้ประเมิน ข้ าราชการมีความไม่แน่ ใจ ในประเด็นนี้จึงมีความจาเป็ นอย่างยิ่งที่โรงพยาบาลชุ มชน
ทุกแห่งหรือสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ในฐานะหน่วยงานต้ นสังกัดของโรงพยาบาลชุมชน
ควรที่จะจัดให้ มีการฝึ กอบรมผู้ท่ที าหน้ าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกคนอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้ าง
ความรู้ ความเข้ า ใจที่ ถู ก ต้ อ งต่ อ กระบวนการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านอั น จะส่ ง ผลให้ ก าร
ประเมินผลการปฏิบัติงานเป็ นไปอย่างยุติธรรมและสร้ างการยอมรับให้ กบั ผู้ปฏิบัติงานต่อไป

319

11

ข้อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะจากงานวิจัย
จากการศึกษาความคิดเห็นของข้ าราชการต่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน กรณีศึกษา
กรมควบคุมโรค ในแต่ละด้ าน ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ด้ านวิธีการประเมิน ที่มีระดับความคิดเห็นน้ อยที่สุด คือ หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรคมีความชัดเจน เข้ าใจง่าย โดยในทางปฏิบั ติ
กรมควบคุมโรคมีการสื่อสารและถ่ายทอดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินอย่างลงสู่หน่วยงานระดับ
กองหรื อสานัก ดังนั้น หน่ วยงานระดับกองหรื อสานักควรมีการเผยแพร่ หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมิ น ให้ กับ ผู้ รั บ การประเมิ น ทุ กระดับ ชั้ น และลงสู่ ร ะดั บ ผู้ ป ฏิบั ติ งานให้ มากที่สุ ด เพื่ อ ให้
ผู้ป ระเมิน และผู้ รั บ การประเมิน เข้ าใจในหลั กเกณฑ์แ ละวิธีการประเมินผลการปฏิบั ติราชการ
กรมควบคุมโรคอย่างชัดเจน
2. ด้ านผู้ประเมิน ที่มีระดับความคิดเห็นน้ อยที่สุด คือ คือ ผู้ประเมินของท่านมีความ
ยุติธรรมในประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินค่างาน มิใช่ประเมินค่าบุคคล ดังนั้น
ผู้ประเมินควรทราบและเข้ าใจวัตถุประสงค์ของการประเมินที่แท้ จริง ซึ่งการประเมินเป็ นเครื่องมือ
ในการพิจารณาการตัดสินใจด้ านบริหารงานบุคคลอย่างมีเหตุผล มีความยุติธรรมแก่ทุกฝ่ าย ทั้งนี้
จะต้ องพัฒนาสมรรถนะด้ านการประเมินและผู้บริหารต้ องให้ การสนับสนุนและเน้ นยา้ อยู่ เสมอว่า
หัวหน้ าหรือผู้ประเมินจะต้ องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยเน้ นที่ผลงานอย่างแท้ จริง
3. ด้ านผู้รับการประเมิน ที่มีระดับความคิดเห็นน้ อยที่สุด คือ ท่านมีความเชื่อมั่นต่อผู้
ประเมินว่ ามีความเป็ นธรรมและเที่ยงตรง ดังนั้น การจะทาให้ การประเมิน มีความเป็ นธรรมและ
เที่ยงตรง ต้ องอาศัยหลักการมีส่วนร่ วม ทั้งผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน ต้ องมีการรับรู้และ
ยอมรับร่วมกัน รวมถึงการชี้แจงผลการประเมิน เนื่องจากผลการประเมินมีผลโดยตรงต่อขวัญ
และกาลั งใจในการปฏิบัติหน้ าที่ ต้ องมีการเปิ ดเผยข้ อมูลที่เป็ นจริ ง โดยผู้ ประเมินต้ องมีใจเป็ น
กลาง ไม่มีอคติต่อผู้รับการประเมิน สุดท้ ายผลที่ได้ จากการประเมินจะนาไปสู่พัฒนาต่อไป อย่าง
แท้จริง
4. กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับตาแหน่งแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการประเมินผล
การปฏิบัติงานแตกต่างกันในภาพรวมของทั้ง 3 ด้ าน โดยหัวหน้ ากลุ่ม/ฝ่ าย/งาน มีค่าเฉลี่ยระดับ
ความคิดเห็นที่สูงกว่ าผู้ ปฏิบั ติงาน ทั้งนี้ ควรมีการเผยแพร่ หลักเกณฑ์แ ละวิธีการประเมิน ลงสู่
ระดับผู้ปฏิบัติงานให้ มากที่สดุ เพื่อให้ มีความรู้ ความเข้ าใจ และควรสร้ างมาตรฐานของตัวชี้วัดให้
มีความเหมาะสม เท่าเทียมกัน โดยค่าของงานควรแบ่งแยกให้ ชัดเจน งานยากและซับซ้ อน ควรมี
ค่าคะแนนที่สูง ส่วนงานปกติควรมีค่าคะแนนน้ อยกว่ าตามลักษณะของงาน และควรมอบหมาย
งานหรื อ ภารกิจ ให้ ต รงกับ ระดับ ชั้ น ของผู้ ป ฏิบั ติ จะได้ เกิด ความยุ ติธ รรม ซึ่ ง จะส่ ง ผลให้ เ กิด
ทัศนคติท่ดี ีต่อการประเมินผล
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5. กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ มี หน่ ว ยงานที่ ป ฏิ บั ติ แ ตกต่ า งกั น มี ร ะดั บ ความคิ ด เห็น ต่ อ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานแตกต่างกัน ในด้ านผู้รับการประเมิน โดยหน่ วยงานส่วนภูมิภาคมี
ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นที่สูงกว่าหน่วยงานส่วนกลาง ทั้งนี้ ผู้ประเมินหรือผู้บังคับบัญชาควรทา
ความเข้ าใจร่ วมกับผู้รับการประเมิน สร้ างความเข้ าใจที่ตรงกันแล้ วจึงกาหนดตัวชี้วัด ถ่วงนา้ หนัก
ให้ เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ และประเมินผลอย่างตรงไปตรงมา จะส่งผลให้ ระบบการประเมินผล
มีความน่าเชื่อถือทั้งหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ข้ อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาถึงตัวแปรหรือปั จจัยด้ านอื่น ๆ ที่คาดว่าจะมีผลกับความคิดเห็น
เช่ น ด้ า นความรู้ ความเข้ า ใจ ปั ญ หา อุ ป สรรค การน าไปใช้ เป็ นต้ น และกลุ่ ม ตั ว อย่ า งควร
กาหนดให้ คลอบคลุมทั้งหน่ วยงาน ทั้งลูกจ้ า งประจา พนัก งานราชการและพนั กงานกระทรวง
สาธารณสุข ซึ่งจะช่วยให้ การศึกษามีความสมบูรณ์ย่งิ ขึ้น
2. ควรมีการเก็บรวบรวมข้ อมูลโดยวิธีการอื่น ๆ นอกจากการใช้ แบบสอบถาม เช่น
การสังเกตแบบมี ส่ว นร่ ว ม การสัมภาษณ์ เ ชิ งลึ ก ซึ่ งจะได้ รั บ ข้ อ มู ลที่ถ่ า ยทอดจากบุ คลากรที่มี
ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ท าให้ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ มี ค วามถู ก ต้ อ งและสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ มากยิ่งขึ้น
3. การศึกษาความคิดเห็นต่อการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้ าราชการ กรมควบคุม
โรค เป็ นประโยชน์อย่างมาก เพราะทาให้ มองเห็นทัศนคติของบุคลากร ทาให้ ได้ ข้อมูล เพื่ อเป็ น
แนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงาน แนวทางในการดาเนินการตามเกณฑ์คุณภาพ การ
บริ ห ารจั ดการภาครั ฐ ระดั บ พื้ นฐาน พ.ศ. 2558 หมวด 5 การมุ่ งเน้ น บุ คลากร เรื่ องการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและเป็ นฐานข้ อมูลในการวางแผน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ของบุคลากร
กรมควบคุมโรค ดังนั้น ควรทาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็ นเรื่องของทัศนคติของบุคคล ซึ่ง
จะเปลี่ยนแปลงได้ ตามกาลเวลา
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