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บทคดัย่อ 

งานวิจัยเร่ือง ความคิดเหน็ของข้าราชการต่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน กรณีศึกษา    

กรมควบคุมโรค มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาความคิดเหน็ของข้าราชการต่อการประเมินผลการ

ปฏบัิติงาน กรณีศึกษา กรมควบคุมโรค  2) เปรียบเทยีบระดับความคิดเหน็ของข้าราชการต่อการ

ประเมินผลการปฏบัิติงาน กรณีศึกษา กรมควบคุมโรค  จ าแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

มีกลุ่มตัวอย่างเป็นข้าราชการในสงักดั  กรมควบคุมโรค ผลการวิจัยสรุปได้ว่า  

 1. ผู้ตอบแบบสอบถาม  จ านวน 362 คน  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 70.4  และ

เพศชาย ร้อยละ 29.6 มีอายุตั้งแต่ 45 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 33.4 ระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 

63.5 ระดับต าแหน่งเป็นผู้ปฏิบัติงาน ร้อยละ 79.3 อายุราชการ ต ่ากว่า  5 ปี ร้อยละ 29.3 

หน่วยงานส่วนกลาง    ร้อยละ 53.6   และหน่วยงานส่วนภมูิภาค ร้อยละ 46.4 

 2. ระดับความคิดเห็นของข้าราชการต่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน กรณีศึกษา     

กรมควบคุมโรค ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความคิดเหน็

ทุกด้าน อยู่ในระดับปานกลาง  โดยค่าเฉล่ียสูงที่สุด คือด้านผู้รับการประเมิน รองลงมาคือ ด้าน

วิธกีารประเมิน และด้านผู้ประเมิน  ตามล าดับ 

 3.  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ข้าราชการ กรมควบคุมโรคที่มีเพศ อายุ ระดับ

การศึกษา อายุราชการ และหน่วยงานที่ปฏบัิติแตกต่างกันมีระดับความคิดเหน็ต่อการประเมินผล

การปฏบัิติงานไม่แตกต่างกนัทั้งในภาพรวมและรายด้านทั้ง 3 ด้าน ซ่ึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน 

โดยมีเพียงระดับต าแหน่งที่มีความคิดเหน็ต่อการประเมินผลการปฏบัิติงานแตกต่างกัน ซ่ึงเป็นไป

ตามสมมติฐาน 

 

 

ค าส าคญั : ความคิดเหน็ การประเมินผลการปฏบัิติงาน 

 
*  นักศึกษาหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

**ที่ปรึกษาสารนิพนธ ์

บทน า 

310



2 
 
  นับตั้งแต่แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) เข้า

มา มีบทบาทสาํคัญในการปฏิรูประบบราชการของประเทศไทย ซ่ึงถือได้ว่าเป็นกรอบแนวคิด              

ที่ครอบคลุมทฤษฎี แนวคิดและเทคนิควิทยาการทางการจัดการอย่างกว้างขวางและหลากหลาย 

การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่มีลักษณะร่วมที่สาํคัญ คือ การสะท้อนถึงการมุ่งเน้นการปฏริูป

การบริหารงานในภาครัฐ แก้ไขปัญหาทางการบริหารที่ระบบบริหารแบบเดิมมิอาจจัดการได้อย่าง

มีประสทิธภิาพและประสทิธผิล  

  จากการปฏริูประบบราชการ การทาํงานจะให้ความสาํคัญกบัผลงานที่เกดิขึ้น  มุ่งเน้น

ผลงานและประสทิธภิาพของงาน และยึดเป้าหมายของงานเป็นหลัก (นงลักษณ ์เพ่ิมชาติ, 2548, น.

1) ซ่ึ งการประเ มินผลการปฏิบัติ งาน  เ ป็นการประเมินเ พ่ือให้ทั้ ง ผู้บั งคับบัญชาและ

ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบว่าผลการปฏิบัติงานเป็นอย่างไร อยู่ในระดับใด เพ่ือใช้เป็นข้อมูลสาํคัญ

ประกอบการพิจารณาด้านต่าง ๆ เช่น การให้รางวัลหรือการให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม การ

ปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน วิธีการทํางาน หรือเคร่ืองมือที่ ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

นอกจากน้ี ผลการประเมินการปฏบิัติงานยังช้ีให้เหน็ถงึช่องว่างระหว่างเป้าหมายที่ตั้งไว้ กบัผลการ

ปฏิบัติงานจริงที่เกิดขึ้ น ซ่ึงเป็นข้อมูลสาํคัญในการหาสาเหตุซ่ึงอาจมาจากทั้งระดับบุคคล เช่น 

สมรรถนะและความรู้ ในงาน หรือระดับองค์กร เช่น กระบวนการทาํงาน หรือเคร่ืองมือที่ช่วย

สนับสนุนการทาํงาน หากการประเมินผลกระทาํอย่างถูกต้อง มีกระบวนการบริหารผลการ

ปฏิบัติงานที่ มีประสิทธิภาพ ตั้ งแต่ การวางแผน การติดตาม การพัฒนา จะส่งผลให้การ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมถึงการให้รางวัล  มีความเหมาะสมและเป็นธรรม (สาํนักงาน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย, ม.ป.ป) 

สาํนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  หรือสาํนักงาน ก.พ. ได้นาํระบบบริหาร

ผลการปฏิบัติงานมาใช้ในระบบราชการ โดยมีเจตนารมณ์ เพ่ือให้ส่วนราชการปฏิบัติงานมุ่ง

ผลสัมฤทธิ์และเกิดประสิทธิผล ประสิทธิภาพและความคุ้มค่า ซ่ึงกรมควบคุมโรค ได้เร่ิม

ทาํการศึกษาแนวทางตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 และนําแนวทางมาขยายผลในกลุ่มข้าราชการในปี 

2552 โดยมีการปรับปรงุและพัฒนาอย่างต่อเน่ือง จนถงึปัจจุบัน 

 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

 1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของข้าราชการต่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน กรณีศึกษา            

กรมควบคุมโรค   

 2. เพ่ือเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของข้าราชการต่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

กรณศีึกษา กรมควบคุมโรค  จาํแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

วิธีดําเนินการวิจัย : ผู้วิจัยใช้วิธกีารวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีกรอบแนวคิดการวิจัยและขั้นตอนการ

ดาํเนินงานดังต่อไปน้ี 

        

บทนาํ 
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         ตัวแปรอสิระ           ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.1  กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

การก าหนดประชากรและการสุ่มตวัอย่าง 

ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ีคือข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมควบคุมโรค  

จ านวนทั้งสิ้ น 2,827 คน (รายงานประจ าปี, กรมควบคุมโรค, 2557, น.6) ก าหนดขนาด

ตัวอย่างด้วยสูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) โดยได้ก าหนดค่าความคลาดเคล่ือนที่ 0.05 

ได้ขนาดตัวอย่างไม่น้อยกว่า 351 ตัวอย่าง เพ่ือป้องกันความผิดพลาดจากการตอบแบบสอบถาม

ที่ไม่สมบูรณ์ ผู้วิจัยจึงให้มีการส ารองเพ่ิมจ านวน 49 ตัวอย่างรวมขนาดของตัวอย่างทั้งสิ้น 400  

ตัวอย่าง 

การสุ่มตัวอย่างในการวิจัยน้ี คือ แบบช้ันภมูิ (Stratified Random Sampling)  เป็น

การสุ่มตัวอย่างจากประชากรที่มีจ านวนมากและมีความแตกต่างกันระหว่างหน่วยสุ่ม ที่สามารถ

จ าแนกออกเป็นช้ันภมิูเพ่ือให้ข้อมูลที่ได้มีความครบถ้วนและครอบคลุม 

 

เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวิจยั 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire)  แบ่งออกเป็น 3 ส่วน 

ดังน้ี 

ส่วนที่ 1  เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากรกรมควบคุมโรค ได้แก่  

เพศ อายุ  ระดับการศึกษา ระดับต าแหน่ง อายุราชการ และหน่วยงานที่ปฏบัิติ  

ส่วนที่ 2  เป็นแบบสอบถามที่วัดระดับความคิดเหน็ต่อการประเมินผลการปฎิบัติงาน

จ านวน 16 ข้อ คือ 

1.  ด้านวิธกีารประเมิน  จ านวน 5 ข้อ 

2.  ด้านผู้ประเมิน   จ านวน 6 ข้อ 

ความคิดเห็นของขา้ราชการต่อการ
ประเมินผลการปฏิบติังาน กรณีศึกษา         
กรมควบคุมโรค 

1.  ดา้นวธีิการประเมิน 
2.  ดา้นผูป้ระเมิน  
3.  ดา้นผูรั้บการประเมิน  

 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
1.  เพศ 
2.  อาย ุ
3.  ระดบัการศึกษา 
4.  ระดบัต าแหน่ง 
5.  อายรุาชการ 
6.  หน่วยงานท่ีปฏิบติั 
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3.  ด้านผู้รับการประเมิน  จ านวน 5 ข้อ 

 ส่วนที่ 3  เป็นค าถามปลายเปิด เพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเหน็หรือ

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ต่อการประเมินผลการปฏบัิติงาน 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การเกบ็รวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 

1.  ส่งหนังสอืราชการขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามไปยังหน่วยงานในสังกดั           

กรมควบคุมโรค ทั้งส่วนกลางและส่วนภมูิภาค โดยให้ด าเนินการตอบแบบสอบถามผ่านระบบ

ออนไลน์ 

2.  ติดตามและประสานผู้รับผิดชอบในแต่ละหน่วยงาน ให้ข้าราชการในสงักดัเข้าตอบ

แบบสอบถามผ่านระบบออนไลน์ ให้ครบตามจ านวนขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ก  าหนดไว้  

3.  ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล เพ่ือด าเนินการวิเคราะห์

ข้อมูลการศึกษาวิจัยต่อไป 

 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1.  สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics)  

- ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และแจกแจงความถี่ (Frequencies 

Descriptive)  

- ใช้ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

2.  สถิติเชิงอนุมาน/สถิติอ้างองิ (Inferential Statistics)  

ใช้ค่า T-test และ F-test (ANOVA)  เพ่ือเปรียบเทยีบระดับความคิดเหน็

ของข้าราชการต่อการประเมินผลการปฏบัิติงาน กรณีศึกษา  กรมควบคุมโรค จ าแนกตามลักษณะ

ทางประชากรศาสตร์  

 

ผลการวิจยั 

  กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คือ ข้าราชการ กรมควบคุมโรค เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้

แบบสอบถามจ านวน 400 ชุด ได้รับแบบสอบถามกลับคืน จ านวน  362 ชุด คิดเป็น  ร้อยละ 

90.50 โดยมีผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี 

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเหน็ต่อการประเมินผลการปฏบัิติงานของข้าราชการ 

กรมควบคุมโรค  

 

ตารางที่  1.1  ค่าเฉล่ีย ( ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) และระดับความคิดเหน็ของข้าราชการ

ต่อการประเมินผลการปฏบัิติงาน กรณีศึกษา กรมควบคุมโรค  ด้านวิธกีารประเมิน 
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ดา้นวิธีการ

ประเมิน 

ระดบัความคิดเห็น 

  S.D. 

ระดบั

ความ

คิดเห็น 

อนัดบั นอ้ย

ทีสุ่ด 
นอ้ย 

ปาน

กลาง 
มาก 

มาก

ทีสุ่ด 

1. หลักเกณฑ์

และวิธกีาร

ประเมินผลการ

ปฏบัิติราชการ 

กรมควบคุมโรคมี

ความชัดเจน 

เข้าใจง่าย 

7    

(1.9) 

43    

(11.9) 

  174  

(48.1) 

121  

(33.4) 

 17       

(4.7) 
3.27 0.80 

ปาน

กลาง 
5 

2. หน่วยงานของ

ทา่นมีการ

ประเมินผลการ

ปฏบัิติงานตาม

หลักเกณฑแ์ละ

วิธกีาร ที่กรม

ควบคุมโรค

ก าหนด 

10       

(2.8) 

22     

(6.1) 

  125  

(34.5) 

173  

(47.8) 

32      

(8.8) 
3.54 0.85 มาก 1 

3. หน่วยงานของ

ทา่นมีการติดตาม

ประเมินผล และ

มีกรอบระยะเวลา

การปฏบัิติงานที่

ชัดเจน 

8         

(2.2) 

33   

(9.1) 

113  

(31.2) 

176  

(48.6) 

32       

(8.8) 
3.53 0.86 มาก 2 

4. องค์ประกอบ

ของการประเมิน

ทั้ง 2 ส่วน 

(ผลสัมฤทธิ์ของ

งานและ

พฤติกรรมการ

ปฏบัิติงานหรือ

สมรรถนะ) 

 10      

(2.8) 

 35    

(9.7) 

 115  

(31.8) 

 175  

(48.3) 

27     

(7.5) 
3.48 0.87 

ปาน

กลาง 
3 
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เพียงพอต่อการ

ประเมินผลการ

ปฏบัิติงาน 

5. หน่วยงานของ

ทา่นมีวิธกีาร

ประเมินผลการ

ปฏบัิติงานอย่าง

โปร่งใสและเป็น

ธรรม 

17       

(4.7) 

44    

(12.2) 

 127   

(35.1) 

  148   

(40.9) 

 26      

(7.2) 
3.34 0.95 

ปาน

กลาง 
4 

ค่าเฉลีย่           3.43 0.73 
ปาน

กลาง 
  

จากตารางที่ 1.1  ผลการศึกษาพบว่า ข้าราชการ กรมควบคุมโรค มีความคิดเหน็ต่อ

การประเมินผลการปฏิบัติงาน ในด้านวิธีการประเมิน ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ระดับความคิดเหน็ต่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านวิธีการ

ประเมิน ที่สูงที่สุด คือ หน่วยงานของท่านมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการ ที่กรมควบคุมโรคก าหนด อยู่ในระดับมาก และน้อยที่สุด คือ หลักเกณฑ์และวิธีการ

ประเมินผลการปฏบัิติราชการ กรมควบคุมโรคมีความชัดเจน เข้าใจง่าย อยู่ในระดับปานกลาง  

 

ตารางที่  1.2  ค่าเฉล่ีย ( ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) และระดับความคิดเหน็ของข้าราชการ

ต่อการประเมินผลการปฏบัิติงาน กรณีศึกษา กรมควบคุมโรค  ด้านผู้ประเมิน 

 

ดา้นผูป้ระเมิน 

ระดบัความคิดเห็น 

   S.D. 

ระดบั

ความ

คิดเห็น 

อนัดบั นอ้ย

ทีสุ่ด 
นอ้ย 

ปาน

กลาง 
มาก 

มาก

ทีสุ่ด 

6. ผู้ประเมินของ

ทา่นมีความรู้ 

ความเข้าใจใน

หลักเกณฑแ์ละ

วิธกีาร

ประเมินผลการ

ปฏบัิติงาน 

 12     

(3.3) 

 32     

(8.8) 

128 

(35.4) 

172 

(47.5) 

 18     

(5.0) 
3.42 0.85 

ปาน

กลาง 
1 
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7. ผู้ประเมินของ

ทา่นมีการก าหนด

ตัวช้ีวัดและค่า

เป้าหมายร่วมกนั 

ที่ชัดเจน 

เหมาะสม และ

เป็นจริง 

  14     

(3.9) 

39   

(10.8) 

119 

(32.9) 

165 

(45.6) 

   25        

(6.9) 
3.41 0.91 

ปาน

กลาง 
2 

8. ผู้ประเมินของ

ทา่นมีการติดตาม

การปฏบัิติงาน 

เพ่ือน าข้อมูลไป

ประกอบการ

พิจารณา การ

ประเมินผลการ

ปฏบัิติงาน 

 16     

(4.4) 

49   

(13.5) 

113 

(31.2) 

167 

(46.1) 

17     

(4.7) 
3.33 0.92 

ปาน

กลาง 
3 

9. ผู้ประเมินของ

ทา่นน าผลการ

ประเมินการ

ปฏบัิติงานไป

ประกอบการ

พิจารณาเล่ือนขั้น

เงินเดือน 

     

26     

(7.2) 

  40   

(11.0) 

115 

(31.8) 

159 

(43.9) 

 22     

(6.1) 
3.31 0.99 

ปาน

กลาง 
4 

10. ผู้ประเมิน

ของทา่นน าผล

การประเมินการ

ปฏบัิติงานไปใช้

ประโยชน์ในด้าน

ฝึกอบรมหรือ

พัฒนาบุคลากร 

17 

(4.7) 

57 

(15.7) 

123 

(34.0) 

146 

(40.3) 

19 

(5.2) 
3.26 0.95 

ปาน

กลาง 
5 

11. ผู้ประเมิน

ของทา่นมีความ

ยุติธรรมใน

ประเมินผลการ

30     

(8.3) 

   45   

(12.4) 

 136  

(37.6) 

137 

(37.8) 

 14     

(3.9) 
3.17 0.98 

ปาน

กลาง 
6 
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ปฏบัิติงานโดย

การประเมินค่า

งาน มิใช่ประเมิน

ค่าบุคคล 

ค่าเฉลีย่ 
     

3.31 0.83 
ปาน

กลาง  

จากตารางที่ 1.2  ผลการศึกษาพบว่า ข้าราชการ กรมควบคุมโรค มีความคิดเหน็ต่อ

การประเมินผลการปฏิบัติงาน ในด้านวิธีผู้ประเมินในภาพรวม  อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ระดับความคิดเหน็ต่อการประเมินผลการปฏบัิติงาน ด้านผู้ประเมิน ที่

สูงที่สุด คือ      ผู้ประเมินของท่านมีความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน อยู่ในระดับปานกลาง และน้อยที่สุด คือ ผู้ประเมินของท่านมีความยุติธรรมใน

ประเมินผลการปฏบัิติงานโดยการประเมินค่างาน มิใช่ประเมินค่าบุคคล อยู่ในระดับปานกลาง  

 

ตารางที่  1.3  ค่าเฉล่ีย ( ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) และระดับความคิดเหน็ของข้าราชการ

ต่อการประเมินผลการปฏบัิติงาน กรณีศึกษา กรมควบคุมโรค  ด้านผู้รับการประเมิน 

 

ดา้นผูร้บัการ

ประเมิน 

ระดบัความคิดเห็น 

   S.D. 

ระดบั

ความ

คิดเห็น 

อนัดบั นอ้ย

ทีสุ่ด 
นอ้ย 

ปาน

กลาง 
มาก 

มาก

ทีสุ่ด 

12. ทา่นมีความรู้ 

ความเข้าใจใน

หลักเกณฑแ์ละ

วิธกีาร

ประเมินผลการ

ปฏบัิติงาน 

  4       

(1.1) 

 23     

(6.4) 

147 

(40.6) 

  165 

(45.6) 

23      

(6.4) 
3.50 0.76 มาก 2 

13. ทา่นมีข้อมูล

หรือหลักฐาน

ประกอบการ

พิจารณาการ

ประเมินผลการ

ปฏบัิติงาน 

4       

(1.1) 

  14     

(3.9) 

117 

(32.3) 

192 

(53.0) 

 35     

(9.7) 
3.66 0.75 มาก 1 
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14. ทา่นมีความ

พึงพอใจและ

ยอมรับผลการ

ประเมินการ

ปฏบัิติงาน 

 9       

(2.5) 

 30     

(8.3) 

 151  

(41.7) 

152 

(42.0) 

 20     

(5.5) 
3.40 0.82 

ปาน

กลาง 
3 

15. ทา่นมีความ

เช่ือมั่นต่อผู้

ประเมินว่ามี

ความเป็นธรรม

และเที่ยงตรง 

  21     

(5.8) 

44   

(12.2) 

127 

(35.1) 

153 

(42.3) 

 17     

(4.7) 
3.28 0.94 

ปาน

กลาง 
5 

16. ทา่นมี

ทศันคติที่ดีต่อ

การประเมินผล

การปฏบัิติงาน 

 13     

(3.6) 

44   

(12.2) 

125  

(34.5) 

160 

(44.2) 

 20     

(5.5) 
3.36 0.90 

ปาน

กลาง 
4 

ค่าเฉลีย่ 
     

3.44 0.67 
ปาน

กลาง  

 

จากตารางที่ 1.3  ผลการศึกษาพบว่า ข้าราชการ กรมควบคุมโรค มีความคิดเหน็ต่อ

การประเมินผลการปฏบัิติงาน ในด้านวิธีผู้รับการประเมินในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ระดับความคิดเห็นต่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านผู้รับการ

ประเมินที่สูงที่สุด คือ ท่านมีข้อมูลหรือหลักฐานประกอบการพิจารณาการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก และน้อยที่สุด คือ ท่านมีความเช่ือมั่นต่อผู้ประเมินว่ามีความเป็น

ธรรมและเที่ยงตรง อยู่ในระดับปานกลาง 

 

2. ผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของข้าราชการต่อการ

ประเมินผลการปฏบัิติงาน กรณีศึกษา กรมควบคุมโรค  จ าแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

พบว่า ข้าราชการ กรมควบคุมโรคที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุราชการ และหน่วยงานที่

ปฏิบัติแตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อการประเมินผลการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกันทั้งใน

ภาพรวมและรายด้านทั้ง 3 ด้าน ซ่ึงไม่สอดคล้องกบัสมมติฐาน โดยมีเพียงระดับต าแหน่งที่มีความ

คิดเห็นต่อการประเมินผลการปฏิบัติงานแตกต่างกัน ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน  ทั้งน้ีอาจ

เน่ืองมาจากข้าราชการ กรมควบคุมโรคทั้งเพศหญิงและเพศชาย มีความคิดเห็นเหมือนกันใน

ทุกๆ ด้าน 
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อภิปรายผล 

  ระดับความคิดเหน็ต่อการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ กรมควบคุมโรค  

ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความคิดเหน็ทุกด้าน อยู่ใน

ระดับปานกลาง  โดยค่าเฉล่ียสูงที่สุด คือ ด้านผู้รับการประเมิน รองลงมาคือ ด้านวิธีการประเมิน 

และด้านผู้ประเมิน  ตามล าดับ ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก ข้าราชการ กรมควบคุมโรค  ยังมีความไม่

แน่ใจและยังขาดความเช่ือมั่นในการประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวม ทั้ง 3 ด้าน โดยเฉพาะ

ด้านผู้ประเมินและด้านวิธกีารประเมิน  

 ข้อค้นพบจากข้อเสนอแนะในค าถามปลายเปิดของส่วนที่ 3 ซ่ึงผู้วิจัยได้ท าการสรุปเป็น

ด้าน โดยจ าแนกตามความถี่ ดังน้ี ดา้นผูป้ระเมิน ผู้ประเมินควรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และควรพัฒนาสมรรถนะที่เกี่ยวข้องด้วย โดยการเข้าร่วม

ประชุมหรืออบรม และผู้ประเมินต้องมีความเป็นธรรมในการประเมินและไม่ควรมีอคติกับผู้รับ

การประเมิน ควรวางแผนผลลัพธ์ที่ต้องการจากผู้รับการประเมิน สร้างหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน เพ่ือที่

การปฏิบัติจะได้เป็นไปตามแนวทางที่ก  าหนด  ดา้นวิธีการประเมิน  หลักเกณฑ์และวิธีการ

ประเมินบางส่วนยังไม่ชัดเจน และไม่สอดคล้องกบัแนวทางปฏบัิติ ผลสัมฤทธิ์ของงานหลายงานไม่

สามารถน ามาวัดเป็นตัวเลขได้ทั้งหมดรวมถึงสมรรถนะหลัก โดยเฉพาะตัว  I (Integrity = 

คุณธรรมจริยธรรม) และการประเมินโดยการสังเกตพฤติกรรม ใช้ทศันคติและความชอบส่วนตัว

ในการตัดสิน กไ็ม่ควรพึงกระท า ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของยุพาพัฒน์ บุพศิริ (2552, น. 119 

- 120)  ที่ได้ท าการศึกษาความคิดเหน็ต่อการประเมินผลการปฏบัิติงานของพนักงานองค์การ

ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่อ  าเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ผลการวิจัย พบว่า ความ

คิดเหน็ของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทุกด้าน และมี

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมตอนท้ายของแบบสอบถามว่า ด้านรูปแบบการประเมินผลการปฏบัิติงานของ

ผู้บังคับบัญชา ไม่เป็นไปตามความจริง เน่ืองจากมักประเมินจากสายตา ใช้ความใกล้ชิดสนิทสนม 

และระบบอุปถัมภ์เป็นเกณฑ์ ไม่มองผลงานของพนักงานเป็นหลัก ใช้ทัศนคติและความชอบ

ส่วนตัวในการตัดสนิ ขาดความเที่ยงตรง ส่วนในด้านวิธกีารประเมิน ยังคงขาดความชัดเจนในด้าน

หลักเกณฑ์ และมาตรฐานในการประเมิน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมรักษ์ รัตนโคตร 

(2554, น. 115) ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความคิดเหน็ต่อการประเมินผลการปฏบัิติ

ราชการของข้าราชการในโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดสริุนทร์  ผลการวิจัย พบว่า ด้านพฤติกรรมของ

ผู้ประเมิน ข้าราชการมีความไม่แน่ใจ ในประเดน็น้ีจึงมีความจ าเป็นอย่างย่ิงที่โรงพยาบาลชุมชน

ทุกแห่งหรือส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสริุนทร์ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดของโรงพยาบาลชุมชน

ควรที่จะจัดให้มีการฝึกอบรมผู้ที่ท  าหน้าที่ประเมินผลการปฏบัิติงานทุกคนอย่างต่อเน่ืองเพ่ือสร้าง

ความรู้ความเข้าใจที่ ถูกต้องต่อกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานอันจะส่งผลให้การ

ประเมินผลการปฏบัิติงานเป็นไปอย่างยุติธรรมและสร้างการยอมรับให้กบัผู้ปฏบัิติงานต่อไป 
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ขอ้เสนอแนะ 

    ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย  

จากการศึกษาความคิดเหน็ของข้าราชการต่อการประเมินผลการปฏบัิติงาน กรณีศึกษา 

กรมควบคุมโรค  ในแต่ละด้าน ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี  

1. ด้านวิธีการประเมิน ที่มีระดับความคิดเหน็น้อยที่สุด คือ หลักเกณฑ์และวิธีการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรคมีความชัดเจน  เข้าใจง่าย โดยในทางปฏิบัติ          

กรมควบคุมโรคมีการสื่อสารและถ่ายทอดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินอย่างลงสู่หน่วยงานระดับ

กองหรือส านัก  ดังน้ันหน่วยงานระดับกองหรือส านักควรมีการเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการ

ประเมินให้กับผู้รับการประเมินทุกระดับช้ัน และลงสู่ระดับผู้ปฏิบัติงานให้มากที่สุด เพ่ือให้            

ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ      

กรมควบคุมโรคอย่างชัดเจน 

2. ด้านผู้ประเมิน ที่มีระดับความคิดเหน็น้อยที่สุด คือ คือ ผู้ประเมินของท่านมีความ

ยุติธรรมในประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินค่างาน มิใช่ประเมินค่าบุคคล ดังน้ัน              

ผู้ประเมินควรทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของการประเมินที่แท้จริง ซ่ึงการประเมินเป็นเคร่ืองมือ 

ในการพิจารณาการตัดสนิใจด้านบริหารงานบุคคลอย่างมีเหตุผล มีความยุติธรรมแก่ทุกฝ่าย ทั้งน้ี

จะต้องพัฒนาสมรรถนะด้านการประเมินและผู้บริหารต้องให้การสนับสนุนและเน้นย า้อยู่ เสมอว่า

หัวหน้าหรือผู้ประเมินจะต้องประเมินผลการปฏบัิติงานโดยเน้นที่ผลงานอย่างแท้จริง 

3. ด้านผู้รับการประเมิน ที่มีระดับความคิดเหน็น้อยที่สุด คือ ท่านมีความเช่ือมั่นต่อผู้

ประเมินว่ามีความเป็นธรรมและเที่ยงตรง ดังน้ัน การจะท าให้การประเมินมีความเป็นธรรมและ

เที่ยงตรง ต้องอาศัยหลักการมีส่วนร่วม ทั้งผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน ต้องมีการรับรู้และ

ยอมรับร่วมกัน รวมถึงการช้ีแจงผลการประเมิน   เน่ืองจากผลการประเมินมีผลโดยตรงต่อขวัญ

และก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นจริง โดยผู้ประเมินต้องมีใจเป็น

กลาง ไม่มีอคติต่อผู้รับการประเมิน สุดท้ายผลที่ได้จากการประเมินจะน าไปสู่พัฒนาต่อไป อย่าง

แท้จริง 

4. กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับต าแหน่งแตกต่างกัน มีระดับความคิดเหน็ต่อการประเมินผล

การปฏบัิติงานแตกต่างกนัในภาพรวมของทั้ง 3 ด้าน โดยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/งาน มีค่าเฉล่ียระดับ

ความคิดเห็นที่สูงกว่าผู้ปฏิบัติงาน ทั้งน้ี ควรมีการเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินลงสู่

ระดับผู้ปฏบัิติงานให้มากที่สดุ เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ และควรสร้างมาตรฐานของตัวช้ีวัดให้

มีความเหมาะสม เท่าเทยีมกัน โดยค่าของงานควรแบ่งแยกให้ชัดเจน งานยากและซับซ้อน ควรมี

ค่าคะแนนที่สูง ส่วนงานปกติควรมีค่าคะแนนน้อยกว่าตามลักษณะของงาน และควรมอบหมาย

งานหรือภารกิจให้ตรงกับระดับช้ันของผู้ปฏิบัติ จะได้เกิดความยุติธรรม ซ่ึงจะส่งผลให้เกิด

ทศันคติที่ดีต่อการประเมินผล  
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5. กลุ่มตัวอย่างที่ มีหน่วยงานที่ปฏิบัติแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานแตกต่างกัน ในด้านผู้รับการประเมิน โดยหน่วยงานส่วนภูมิภาคมี

ค่าเฉล่ียระดับความคิดเหน็ที่สูงกว่าหน่วยงานส่วนกลาง ทั้งน้ี ผู้ประเมินหรือผู้บังคับบัญชาควรท า

ความเข้าใจร่วมกับผู้รับการประเมิน สร้างความเข้าใจที่ตรงกันแล้วจึงก าหนดตัวช้ีวัด ถ่วงน า้หนัก

ให้เหมาะสมกบังานที่ปฏบัิติ และประเมินผลอย่างตรงไปตรงมา จะส่งผลให้ระบบการประเมินผล

มีความน่าเช่ือถือทั้งหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภมูิภาค  

 

    ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 

 1. ควรมีการศึกษาถึงตัวแปรหรือปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่คาดว่าจะมีผลกับความคิดเหน็ 

เช่น ด้านความรู้ ความเข้าใจ ปัญหา อุปสรรค การน าไปใช้ เป็นต้น และกลุ่มตัวอย่างควร

ก าหนดให้คลอบคลุมทั้งหน่วยงาน ทั้งลูกจ้างประจ า พนักงานราชการและพนักงานกระทรวง

สาธารณสขุ ซ่ึงจะช่วยให้การศึกษามีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  

  2. ควรมีการเกบ็รวบรวมข้อมูลโดยวิธีการอื่น ๆ นอกจากการใช้แบบสอบถาม เช่น 

การสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์เชิงลึก ซ่ึงจะได้รับข้อมูลที่ถ่ายทอดจากบุคลากรที่มี

ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ท าให้ข้อมูลที่ได้ มีความถูกต้องและสามารถน าไปใช้

ประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้น 

 3. การศึกษาความคิดเหน็ต่อการประเมินผลการปฏบัิติงานของข้าราชการ กรมควบคุม

โรค เป็นประโยชน์อย่างมาก เพราะท าให้มองเหน็ทัศนคติของบุคลากร ท าให้ได้ข้อมูลเพ่ือเป็น

แนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงาน แนวทางในการด าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพ  การ

บริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน พ.ศ. 2558 หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร เร่ืองการ

ประเมินผลการปฏบัิติงานและเป็นฐานข้อมูลในการวางแผน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ของบุคลากร

กรมควบคุมโรค ดังน้ัน ควรท าการศึกษาอย่างต่อเน่ือง เพราะเป็นเร่ืองของทศันคติของบุคคล ซ่ึง

จะเปล่ียนแปลงได้ตามกาลเวลา 
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