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 วิจัยฉบับนี้ส ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี  ด้วยควำมช่วยเหลือจำกผู้ทรงคุณวุฒิ  ทั้ง  3  ท่ำน  ได้แก่             
ดร.อำภรณ์  ภู่วิทยพันธุ์, ดร.อนันต์  เตียวต๋อย, ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สัมพันธ์  จันทร์ดี  ซึ่งท่ำนได้
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บทคัดย่อ 
 

รหัสโครงการ : A๑๐๖/๒๕๕๗ 

ชื่อโครงการ :ปัจจัยที่มีผลต่อควำมส ำเร็จในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำร 
ในมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ชื่อนักวิจัย : นำงสุรภี  วรรณบูรณ์นำงศรีวัฒนำ  จักรำนุพงศ์  นำงสำววัลญำ  พรพิรุณ   
และ  นำงสำวจำรุเนตร  เกื้อภักดิ์ 
 

วิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำปัจจัยที่มีผลต่อควำมส ำเร็จในกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรในมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์  กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำร
วิจัยครั้งนี้  ได้แก่  ข้ำรำชกำรสังกัดมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์  จ ำนวน  297  
คน  แบ่งเป็นข้ำรำชกำรที่ปฏิบัติงำนสำยสนับสนุน  จ ำนวน  39  คน  และข้ำรำชกำรที่ปฏิบัติงำน
สำยวิชำกำร  จ ำนวน  258  คน   

เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถำมโดยขอควำมอนุเครำะห์ท ำ
แบบสอบถำมไปยังหน่วยงำนต่ำง ๆ ภำยในมหำวิทยำลัยทั้ง  4  พ้ืนที่  คือ พ้ืนที่ศำลำยำ  พ้ืนที่
บพิตรพิมุข  จักรวรรดิ  พ้ืนที่เพำะช่ำง  และวิทยำเขตวังไกลกังวล   กำรวิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้
ค่ำควำมถ่ี  ค่ำร้อยละ  ค่ำเฉลี่ย  ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน  และกำรหำregresstion 

ผลกำรวิจัยพบว่ำ 
         1.  กลุ่มเป้ำหมำยที่มี  เพศ  และ  ต ำแหน่ง  ต่ำงกันมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่

มีผลต่อควำมส ำเร็จในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรในมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช
มงคลรัตนโกสินทร์  แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05  ส่วนกลุ่มเป้ำหมำยที่มีอำยุ  
พ้ืนที่  ระดับกำรศึกษำ  ประสบกำรณ์ท ำงำนในมหำวิทยำลัย  ประเภทกำรด ำรงต ำแหน่ง  ต่ำงกันมี
ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อควำมส ำเร็จในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรใน
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์  แตกต่ำงกันอย่ำงไม่มีนัยส ำคัญทำงสถิติ 

2.  ปัญหำและอุปสรรคส่วนใหญ่เกิดควำมไม่รู้และไม่เข้ำใจของบุคคลที่เกี่ยวข้องใน
กำรประเมิน  และค่ำงำนที่น ำมำใช้ในกำรประเมินไม่ชัดเจน  ท ำให้เกณฑ์ที่น ำมำใช้ประเมินไม่
สอดคล้องกับต ำแหน่งและงำนที่รับผิดชอบอยู่ในปัจจุบัน  รวมทั้งรูปแบบของฟอร์มแบบประเมินที่
ซับซ้อนยุ่งยำก  และกลุ่มเป้ำหมำยมีควำมคิดเห็นว่ำกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน  เป็นกระบวนกำร
ที่ยุ่งยำกซับซ้อน  ท ำให้มีภำระงำนเพ่ิมขึ้น  เป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลให้กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
ของข้ำรำชกำรในมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์  ไม่ประสบควำมส ำเร็จเท่ำที่ควร 

3.  แนวทำงกำรพัฒนำคือควรปรับปรุงเอกสำรกำรประเมินให้เข้ำใจง่ำย  ไม่
ซับซ้อน  อธิบำยตัวชี้วัดแต่ละตัวให้ชัดเจน  ควรจัดอบรมและท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรใช้แบบ
ประเมินให้ครอบคลุมผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม 
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บทที่ 1 
บทน า 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
ปัจจุบันมีกำรแข่งขันทำงธุรกิจอย่ำงรวดเร็ว  ทั้งด้ำนวัฒนธรรมองค์กร  กำรแข่งขัน

ทำงกำรตลำด  กำรแข่งขันในด้ำนควำมสำมำรถของคน ฯลฯ  โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรเปลี่ยนแปลง
เพ่ือเข้ำสู่สังคมอำเซียน หรือ AEC (The Association of South East Asian Nations) ในปี พ.ศ. 
2558 โดย คุณรุ่งโรจน์  อรรถนิทธิ์  ผู้เชี่ยวชำญและที่ปรึกษำด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลทั้ง
ภำครัฐ  รัฐวิสำหกิจ  และเอกชน กล่ำวว่ำ “มำกกว่ำ 70% มีควำมกังวลในเรื่องของทรัพยำกรบุคคล
เป็นอย่ำงมำกที่เป็นห่วงว่ำจะไม่สำมำรถปรับตัวตำมที่จะเปลี่ยนแปลงได้ทัน อีก 20% เป็นเรื่องของ
เงินทุน และอีก 10% เป็นปัจจัยด้ำนอ่ืนๆ  โดยองค์กรต้องมีกำรเตรียมไว้ 3 หลักๆ ดังนี้ 

1. กำรปรับระบบงำนและรูปแบบของหน่วยงำนทรัพยำกรบุคคลให้สู่สำกล 
2. กำรวำงแผนและออกแบบระบบกำรจูงใจพนักงำนให้อยู่กับองค์กรแบบเข้มข้น 
3. กำรสร้ำงและพัฒนำคนให้ท ำงำนแบบ Cross Functional กำรท ำงำนแบบข้ำม

วัฒนธรรมหรือกำรท ำงำนแบบข้ำมสำยงำน” 
 โดยมหำวิทยำลัยก็ เป็นสถำบันทำงสังคมรูปแบบหนึ่ งที่ต้องมีกำรแข่งขัน

เช่นเดียวกัน  และเป็นสถำบันที่ได้รับผลกระทบต่อกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว  และต้องบริหำรองค์กร
ให้อยู่ภำยใต้สภำวะกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนได ้

 ปัจจัยที่ส ำคัญที่สุดของกำรบริหำร คือ ทรัพยำกรบุคคล เพรำะถ้ำขำดทรัพยำกร
บุคคลที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถก็ไม่อำจพัฒนำองค์กรให้ประสบควำมส ำเร็จตำมที่ต้องกำรได้ ปัญหำ
คือ ท ำอย่ำงไรที่จะพัฒนำบุคลำกรให้เป็นปัจจัยส ำคัญอันน ำไปสู่ควำมส ำเร็จขององค์กร ซึ่งองค์กร
ต้องตื่นตัวต่อกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งจำกกำรปฏิรูประบบรำชกำรที่น ำไปสู่กำร
บริหำรจัดกำรภำครัฐแนวใหม่ มำตรกำรต่ำงๆ ที่ใช้ในกำรปฏิรูประบบกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์
ภำครัฐแนวใหม่ของประเทศไทย อันได้แก่ กำรปรับเปลี่ยนระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
ดังนั้น กำรยกระดับขีดควำมสำมำรถและมำตรฐำนกำรท ำงำนของบุคลำกรในหน่วยงำนให้อยู่ใน
ระดับสูงเท่ำเทียมมำตรฐำนสำกลโดยพยำยำมหำเครื่องมือกำรบริหำรใหม่ๆ มำใช้ในกำรบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรบุคคลและระบบสมรรถนะก็เป็นเครื่องมือกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลที่มีบทบำทที่
ส ำคัญ และถูกน ำมำใช้ในกำรพัฒนำองค์กรทั้งภำครัฐและภำคเอกชน ด้วยวิธีกำรพัฒนำคนในองค์กร
ให้เป็นผู้ปฏิบัติงำน และบุคลำกรที่มีขีดควำมสำมำรถสูงนี้เองจะเป็นปัจจัยส ำคัญในกำรขับเคลื่อน
เป้ำหมำยขององค์กรไปสู่ควำมส ำเร็จ ทั้งนี้สมรรถนะของบุคลำกรเป็นควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย โดยสำมำรถน ำควำมรู้จำกศำสตร์ที่เกี่ยวข้องมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนและมี
กำรตัดสินใจอย่ำงมีเหตุผลในแต่ละสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้น แต่กำรที่จะทรำบว่ำบุคลำกรในองค์กรแต่
ละคนมีควำมสมรรถนะในระดับใดนั้น จะต้องประเมินสมรรถนะ เพ่ือจะท ำให้ทรำบระดับ
ควำมสำมำรถที่มีอยู่ และทรำบจุดอ่อน จุดแข็งที่จะน ำไปใช้ปรับปรุงบุคลำกรให้เหมำะสมและมีขีด
สมรรถนะที่สูงขึ้นต่อไป 

 ด้วยเหตุที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอุดมศึกษำ มีนโยบำยให้สถำบันอุดมศึกษำปรับ
ระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรจำกระบบเดิม (Performance Appraisal) ที่ประเมินโดย
พิจำรณำจำกปริมำณงำนและคุณภำพของงำนมีหัวข้อประเมินเหมือนกันทุกต ำแหน่ง ซึ่งไม่สะท้อน
กับผลสัมฤทธิ์ของงำน มำเป็น กำรประเมินค่ำผลกำรปฏิบัติงำนและเป็นไปตำมหลักและทฤษฎี 



 
 

Performance Management System (PMS) ระบบกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำน ใช้ลักษณะ
ผสมผสำน หรือ Mixed Model ซึ่งประกอบด้วย ๒ องค์ประกอบ คือ 

1) Key Performance Indicator (KPI) คือ เครื่องมือที่ใช้วัดผลกำรด ำเนินงำน
หรือประเมินผลกำรด ำเนินงำนขององค์กร เน้นกำร “บริหำรคน”วัดผลที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน และ
ผลลัพธ์เป็น “ตัวแปรทำงกำรเงิน” และ “ตัวแปรที่มิใช่กำรเงิน” 

2) Competency Model คือ เครื่องมือที่ใช้ประเมินผลจำกพฤติกรรมที่บ่งชี้ถึง  
ควำมรู้  ทักษะ  และลักษณะส่วนบุคคล  วัดผลพฤติกรรมของบุคลำกร เน้นกำร “บริหำรคน”  
วัดผลที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน  และกำรพัฒนำควำมสำมำรถในอนำคต 

ระบบกำรประเมินทั้ง 2 องค์ประกอบ รวมเรียกว่ำ ระบบกำรบริหำรกำร
ด ำเนินงำนเพ่ือน ำไปสู่ “Goal Setting เป้ำหมำยที่ตั้งของตนเองและองค์กร”  

มหำวิทยำลัยจะน ำทั้ง  2 องค์ประกอบ  มำด ำเนินกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ
รำชกำร  ซึ่งผู้บริหำรต้องให้ควำมส ำคัญอย่ำงมำก  และเป็นระบบ  โดยผ่ำนกระบวนกำรก ำหนด
เป้ำหมำยผลกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรที่ชัดเจน กำรพัฒนำผู้ปฏิบัติงำนอย่ำงเหมำะสม กำร
ติดตำมผล กำรตรวจสอบผลกำรปฏิบัติงำน (Tracking and monitoring)  โดยผู้บังคับบัญชำต้องมี
กำรท ำข้อตกลงให้เกิดควำมเข้ำใจซึ่งกันและกัน  ระหว่ำงผู้บังคับบัญชำและผู้ใต้บังคับบัญชำ  และ
ต้องเชื่อมโยงเป้ำหมำยผลกำรปฏิบัติรำชกำรในระดับองค์กร ระดับหน่วยงำน จนถึงระดับบุคคลเข้ำ
ด้วยกัน  และสอดคล้องกับเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ หรือกำรสรุปผลงำนที่ได้เปรียบเทียบกับเป้ำหมำยที่
ก ำหนดไว้ (Reviewing)   และน ำผลที่ได้จำกกำรประเมินไปประกอบกำรพิจำรณำตอบแทนควำมดี
ควำมชอบแก่ผู้ปฏิบัติตน เช่น กำรเลื่อนเงินเดือน เป็นต้น และกำรปรับปรุงวิธีกำรท ำงำน และกำร
พัฒนำควำมสำมำรถของผู้ใต้บังคับบัญชำ (Individual Development) 

จำกกำรที่กองบริหำรงำนบุคคลได้น ำได้น ำนโยบำยและแนวคิดที่เกี่ยวกับกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรมำเป็นเครื่องมือในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรใน
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์ พบว่ำ มีข้อจ ำกัดที่ส่งผลให้กำรน ำระบบสมรรถนะมำ
ใช้ขำดประสิทธิภำพ ไม่บรรลุผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้  ดังเช่น เครื่องมือที่ใช้ในกำร
ประเมินสมรรถนะนั้นก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงและมีผลกระทบต่อข้ำรำชกำร มีตัวแบบสมรรถนะ 
(Competency model) ยังอยู่ในระหว่ำงกำรด ำเนินกำรและกำรสื่อสำรเพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจ มีกำร
ประเมินสมรรถนะที่อ้ำงอิงจำกส ำนักงำน ก.พ.ร. ซึ่งยังไม่สะท้อนกับบริบทขององค์กร มีข้อจ ำกัด
ด้ำนกำรเตรียมกำรในกำรรองรับสมรรถนะ เช่น กำรสร้ำงควำมเข้ำใจและผลักดันให้เห็นควำมส ำคัญ
ในเครื่องมือนี้ มีกำรน ำสมรรถนะไปเชื่อมโยงกับกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลในเรื่องอ่ืนๆ เป็นเรื่องที่
เร็วเกินไปและไม่เห็นควำมส ำคัญ ซึ่งน ำไปสู่กำรประเมินโดยไม่สะท้อนพฤติกรรมกำรท ำงำนที่
คำดหวังและส่งผลต่อเป้ำหมำยของหน่วยงำน บุคลำกรที่เกี่ยวข้องขำดควำมรู้ ควำมช ำนำญในกำร
จัดท ำสมรรถนะ ข้อจ ำกัดของผู้ประเมินและผู้รับกำรประเมินในกำรก ำหนด KPI ที่สะท้อนให้เห็น
ผลสัมฤทธิ์งำน เช่น ขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจ กำรก ำหนด KPI ที่วัดและประเมินผลไม่ได้ รวมทั้งไม่
สอดคล้องกับภำระงำน หรือ Job Description ของต ำแหน่งงำน 

ด้วยเหตุนี้ ในฐำนะที่คณะผู้วิจัยปฏิบัติงำนด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลในกอง
บริหำรงำนบุคคล ของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์ได้เห็นควำมส ำคัญของกำรน ำ
ระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรมำใช้เพ่ือเลื่อนเงินเดือนได้อย่ำงมีมำตรฐำนและเป็นธรรม
หรือไม่ และ Competency กับ KPIs ต้องมีค่ำควำมสัมพันธ์เชิงบวก (Positive Correlation) เมื่อ 
Competency สูงขึ้น ค่ำ KPIs ต้องสูงขึ้นตำมไปด้วย รวมถึงควำมส ำคัญกำรก ำหนดค่ำน้ ำหนักของ 



 
 

KPIs กับ Competency ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงมีควำมสนใจที่จะศึกษำถึงปัจจัยที่มีผลต่อควำมส ำเร็จ
ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรในมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์ 
เพ่ือน ำผลกำรศึกษำวิจัยและข้อเสนอแนะมำปรับใช้ในกำรพัฒนำบุคลำกรของมหำวิทยำลัยต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพ่ือศึกษำปัจจัยที่มีผลต่อควำมส ำเร็จในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ
ข้ำรำชกำรในมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์ 

 
3. สมมุติฐานการวิจัย 

1. ปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่แตกต่ำงกันมีควำมคิดเห็นในด้ำน
ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมส ำเร็จในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรที่แตกต่ำงกัน 

2. ประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน  เป็นปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อควำมส ำเร็จของมหำวิทยำลัย  และของบุคลำกรที่ได้รับกำรประเมิน 

 
4. ขอบเขตการวิจัย 

ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มเนื้อหา 
 1. ประชำกรที่ใช้ในกำรศึกษำกำรวิจัยในครั้งนี้  แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 
  1.1 บุคลำกร สำยสนับสนุน 39 รำย 
  1.2 บุคลำกร สำยวิชำกำร 258 รำย 
 2. กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรตอบแบบสอบถำม  ด ำเนินกำรโดยใช้ประชำกรที่ใช้ใน

กำรศึกษำทั้งหมดในกำรสอบถำม 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 กำรวิจัยในครั้งนี้มุ่งศึกษำควำมส ำเร็จในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ

ข้ำรำชกำรพลเรือนในมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์  โดยอำศัยกรอบแนวคิดในกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน  โดยอำศัยกรอบแนวคิดในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ Robert.S  
Kaplan  และ David.P  Norton  คือ Balanced  Scorecard  โดยประกอบด้วยประเด็นต่ำงๆ  
ดังนี้ 

 1. วัตถุประสงค์ (objective)เพ่ือเป็นกำรก ำหนดวัตถุประสงค์ของแต่ละมุมมองที่
ต้องกำรจะชี้วัด 

 2. ตัวชี้วัด (Performance  Indication)คือ ตัวชี้วัดนั้นจะแสดงให้เห็นว่ำองค์กรได้
บรรลุถึงวัตถุประสงค์ในแต่ละด้ำนหรือไม่ 

 3. เป้ำหมำย (Target)คือ เป้ำหมำยหรือค่ำตัวเลขที่ตั้งไว้  เพ่ือให้องค์กรบรรลุถึงค่ำ
นั้นๆ 
 4. แผนงำนโครงกำรที่ตั้งใจ (Initiatives)คือ แผนกำรปฏิบัติงำนที่มีกำรล ำดับเป็น

ขั้นๆในกำรจัดท ำกิจกรรม 
 
 
 
 



 
 

 ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรอิสระสถำนภำพกลุ่มตัวอย่ำง ประกอบด้วย เพศ อำยุ พื้นที่ กำรศึกษำ 

ต ำแหน่ง ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน  Key  Performance  Indicator  และ Competency 
 ตัวแปรตำม ได้แก่ 
 1. ควำมคิดเห็นต่อกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำร 
 2. ผลควำมส ำเร็จและควำมพึงพอใจในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ
ข้ำรำชกำร 

 
5. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

กำรศึกษำเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อควำมส ำเร็จในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ
ข้ำรำชกำรในมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

6. นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. ข้ำรำชกำรพลเรือนในมหำวิทยำลัย หมำยควำมว่ำ บุคคลซึ่งได้รับบรรจุและ

แต่งตั้งให้รับรำชกำร  โดยได้รับเงินเดือนจำกเงินงบประมำณประเภทเงินเดือนในมหำวิทยำลัย  ทั้งนี้
ไม่รวมถึงพนักงำนรำชกำร 

2. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร หมำยถึง กำรประเมินค่ำของผลกำร
ปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ  โดยพิจำรณำผลสัมฤทธิ์ของงำนในหน้ำที่ที่
ได้รับมอบหมำยซึ่งต้องมีกำรก ำหนดดัชนีชี้วัดหรือหลักฐำนชี้วัดหรือหลักฐำนบ่งชี้ควำมส ำเร็จของ
งำนร่วมกันระหว่ำงผู้ประเมินและผู้รับกำรประเมิน  และพิจำรณำพฤติกรรมในกำรปฏิบัติรำชกำร
ของข้ำรำชกำรตำมสมรรถนะที่สภำมหำวิทยำลัยก ำหนด 

 3. ตัวชี้วัด หมำยถึง สิ่งที่จะเป็นตัวบ่งชี้ว่ำหน่วยงำนสำมำรถปฏิบัติงำนบรรลุ
เป้ำประสงค์ท่ีวำงไว้ได้หรือไม่ ขั้นตอนนี้ เรำจะต้องพิจำรณำหำปัจจัยที่เป็นตัวบ่งชี้ดังกล่ำว และต้อง
ใช้ถ้อยค ำที่ชัดเจน ทั้งในแง่ของค ำจ ำกัดควำมและกำรระบุขอบเขต เช่น “จ ำนวนสมำชิกที่เข้ำร่วม
โครงกำรในหนึ่งเดือน” เป็นต้น โดยตัวชี้วัดนี้จะถูกน ำเป็นหลักในกำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำยในล ำดับ
ต่อไป(ทีม่ำ กระทรวงพัฒนำสังคมและมนุษย ์  

4. ค่ำเป้ำหมำย หมำยถึง ตัวเลข หรือค่ำของตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ที่หน่วยงำน
ต้องกำรบรรลุขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนของกำรก ำหนด หรือ ระบุว่ำ ในแผนงำนนั้น ๆ หน่วยงำน

ลักษณะส่วนบุคคลของข้าราชการ 
1. เพศ 
2. อำยุ 
3. พ้ืนที่ 
4. ระดับกำรศึกษำ 
5.ต ำแหน่ง 
6. ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน 
7. ประเภทสำยงำนที่ด ำรงต ำแหน่ง 
 

2. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

1. การบริหารผลการปฏิบัติงาน 
    1.1Key Performance Indicator  
    1.2Competency 



 
 

ต้องกำรท ำอะไร ให้ได้เป็นจ ำนวนเท่ำไร และภำยในกรอบระยะเวลำเท่ำใด จึงจะถือว่ำบรรลุ
เป้ำหมำย เช่น ต้องผลิตนักสังคมสงเครำะห์เพ่ิมเป็นจ ำนวน 1,250 คน ภำยในระยะเวลำ 5 ปี เป็น
ต้น (ท่ีมำ กระทรวงพัฒนำสังคมและมนุษย์)  

5. สมรรถนะ หมำยถึง ควำมสำมำรถหรือศักยภำพในกำรท ำงำนที่เป็นเชิง
พฤติกรรม  ซึ่งมี 3 องค์ประกอบ ดังนี้ ทักษะ ควำมรู้ควำมเข้ำใจ  คุณลักษณะพิเศษ 

 6. ผู้บังคับบัญชำ หมำยถึง ผู้ควบคุมการท างานและผู้ประเมินของ
ผู้ใต้บังคับบัญชำ มีบทบำทและหน้ำที่ในกำร 

 7. ผู้ใต้บังคับบัญชำ หมำยถึง ผู้ที่ต้องท ำงำนตำมที่ได้รับมอบหมำยจำก
ผู้บังคับบัญชำ  และเป็นผู้ถูกผู้บังคับบัญชำประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 

 8. วัตถุประสงค์ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน หมำยถึง กำรระบุจุดมุ่งหมำย
เอำไว้เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนไปสู่เป้ำหมำยโดยเร็วและถูกต้อง 

9. องค์ประกอบและสัดส่วนในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรใน
มหำวิทยำลัย ประกอบด้วย 

  9.1 ผลสัมฤทธิ์ของงำน  ให้ประเมินจำกปริมำณผลงำน  คุณภำพผลงำน  ควำม
รวดเร็ว  ตรงตำมเวลำที่ก ำหนด หรือควำมประหยัด  หรือควำมคุ้มค่ำของกำรใช้ทรัพยำกร  และให้
สัดส่วนคะแนนในกำรประเมินร้อยละ 70 ทุกสำยงำนและทุกระดับชั้นงำนต้องมีผลสัมฤทธิ์ของงำน  
โดยแบ่งสัดส่วนค่ำน้ ำหนัก ดังต่อไปนี้ 

 9.1.1 ตัวชี้วัดตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของต ำแหน่งที่ครองอยู่ ร้อยละ 
50 

9.1.2 ตัวชี้วัดกิจกรรมส่วนร่วม    ร้อยละ 
20 

9.2 พฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำร (สมรรถนะ) ให้ประเมินจำกสมรรถนะหลัก 
(Core  Competency)และสัดส่วนคะแนนในกำรประเมินร้อยละ 30 ประกอบด้วย 5 สมรรถนะ 
ได้แก่ 

 9.2.1 กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
  9.2.2 กำรบริกำรที่ดี 

9.2.3 กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ 
9.2.4 กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 

 9.2.5 กำรท ำงำนเป็นทีม 
10. ข้ำรำชกำร สำยสนับสนุน หมำยถึง ข้ำรำชกำรพลเรือนในมหำวิทยำลัยที่

ด ำเนินงำนสนับสนุนทำงวิชำกำร  งำนบริกำรวิชำกำร  งำนบริหำรและงำนธุรกำร 
11. ข้ำรำชกำร สำยวิชำกำร หมำยถึง ข้ำรำชกำรพลเรือนในมหำวิทยำลัยที่

ด ำเนินกำรสอน  วิจัย  บริกำรทำงวิชำกำร  และท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
 

7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1.เพื่อมหำวิทยำลัยได้องค์ควำมรู้ใหม่ๆท่ีเกี่ยวกับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร 

 2. เพ่ือพัฒนำงำนที่เกี่ยวกับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและงำนที่เกี่ยวกับกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคลของกองบริหำรงำนบุคคลให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลมำกยิ่งขึ้น 



 
 

 3. เพ่ือทรำบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมส ำเร็จในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ
ข้ำรำชกำรในมหำวิทยำลัย 

 4. เพ่ือเป็นแนวทำงให้หน่วยงำนที่เก่ียวข้องสำมำรถน ำไปพัฒนำภำยในหน่วยงำน
ได้ 

5. เพ่ือน ำข้อเสนอแนะจำกกำรวิจัยมำปรับใช้ในกำรพัฒนำบุคลำกรของ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์ต่อไป 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 2 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

  กำรศึกษำเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมส ำเร็จในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ
ข้ำรำชกำรในมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์  ผู้วิจัยได้ศึกษำเอกสำรและงำนวิจัยที่
เกี่ยวข้อง  เพื่อใช้เป็นแนวทำงกำรศึกษำโดยครอบคลุมเนื้อหำดังต่อไปนี้ 

1. แนวคิดเก่ียวกับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
2. แนวคิดเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ของงำนและสมรรถนะ 
3. ข้อมูลเกี่ยวกับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนในปัจจุบันของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยี

รำชมงคลรัตนโกสินทร์ 
4. แบบประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร 

1. แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร  หมำยถึง  กำรประเมินค่ำของผลกำรปฏิบัติงำนของ

ข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ  โดยพิจำรณำผลสัมฤทธิ์ของงำนในหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยซึ่ง
ต้องมีกำรก ำหนดดัชนีชี้วัดหรือหลักฐำนบ่งชี้ควำมส ำเร็จของงำนร่วมกันระหว่ำงผู้ประเมินและผู้รับกำร
ประเมิน  และพิจำรณำพฤติกรรมในกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรตำมสมรรถนะที่สภำ
สถำบันอุดมศึกษำก ำหนด (ประกำศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร
ของข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ  พ.ศ. 2553) 

กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร  หมำยถึง กำรประเมินค่ำของผลกำรปฏิบัติงำนของ
ข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ  โดยพิจำรณำผลสัมฤทธิ์ของงำนในหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยซึ่ง
ต้องมีกำรก ำหนดดัชนีชี้วัดหรือหลักฐำนบ่งชี้ควำมส ำเร็จของงำนร่วมกันระหว่ำงผู้ประเมินผู้รับกำร
ประเมิน  และพิจำรณำพฤติกรรมในกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรตำมสมรรถนะที่สภำมหำวิทยำลัย
ก ำหนด (ข้อบังคับมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์  ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรพลเรือนในมหำวิทยำลัย พ.ศ.2554) 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ  กล่ำวว่ำกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร  
เป็นกระบวนกำรหนึ่งของกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติรำชกำร (Performance  Management)  ซึ่งเป็น
กระบวนกำรที่มีควำมส ำคัญและเป็นเครื่องมือในกำรก ำกับดูแลและขับเคลื่อนภำรกิจของหน่วยงำนให้
บรรลุผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำย  โดย ก.พ. ได้ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร
ดังกล่ำวตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด  และให้ส่วนรำชกำรประกำศหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ
รำชกำรให้ข้ำรำชกำรในสังกัดทรำบโดยทั่วกัน 



 
 

ระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนเป็นกระบวนกำรด ำเนินงำนที่เป็นระบบเพ่ือให้ฝ่ำย
บริหำรใช้ในกำรตีควำมว่ำพนักงำนปฏิบัติงำนได้ในระดับใดเมื่อเปรียบเทียบกับมำตรฐำนที่ก ำหนดไว้  
และต้องกำรสื่อสำรผลกำรประเมินให้พนักงำนรับทรำบด้วย (Bellows, 1994 ) 

ระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนอำจต้องอำศัยควำมยอมรับร่วมกันระหว่ำง
ผู้บังคับบัญชำในฐำนะผู้วำงมำตรฐำน  และผู้ใต้บังคับบัญชำในฐำนะผู้ปฏิบัติตำมมำตรฐำน  ทั้งนี้ก็เพ่ือ
ประโยชน์ในกำรควบคุม  และตรวจสอบปริมำณงำน และคุณภำพงำนของบุคคลนั้นๆให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ขององค์กร  รวมทั้งประโยชน์ในกำรให้รำงวัล  ตลอดจนกำรพัฒนำบุคคลต่อไปในอนำคต  
(ปุระชัย  เปี่ยมสมบูรณ์,2533) 

 Marshall และ wood (1993)  ได้ศึกษำระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตั้งแต่ยุค
แรกๆในทศวรรษที่ 1950 และกล่ำวถึงพัฒนำกำรในแต่ละยุคจนถึงปัจจุบัน  จึงแบ่งแนวคิดหลักๆ 
ออกเป็น 4 แนวคิดของระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน คือ แนวคิดทำงกำรวัดผล (Measurement  
School) แนวคิดทำงกำรสัมภำษณ์เพ่ือกำรประเมินผล (Appraisal  InterviewSchool)  แนวคิดทำง
กระบวนกำรเข้ำใจทำงทำงสังคม (Social  Cognitive  Process School)  และแนวคิดทำงกำรบริหำรผล
กำรปฏิบัติงำน (Performance  Management) นับตั้งแต่ทศวรรษ 1950 ระบบกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนถูกน ำไปใช้ประกอบกำรตัดสินใจในกำรบริหำรงำนเป็นส่วนใหญ่  เช่น กำรเลื่อนต ำแหน่ง  และ
กำรเลื่อนขั้นเงินเดือน  ซึ่งเป็นกำรให้ควำมส ำคัญด้ำนควำมเที่ยงตรงของข้อมูลกำรประเมินผล  จึงเป็น
ที่มำของแนวคิดทำงกำรวัดผล  ต่อมำในทศวรรษที่ 1960-1970 เริ่มมีกำรใช้ระบบกำรสัมภำษณ์เพ่ือกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน  เพ่ือให้ค ำปรึกษำพนักงำน  และแจ้งผลกำรประเมิน  จึง เป็นที่มำของแนวคิด
ทำงกำรสัมภำษณ์เพ่ือกำรประเมินผล  และในทศวรรษท่ี 1970-1980 ได้มีกำรน ำกระบวนกำรประเมินผล
กำรปฏิบัติงำนเป็นส่วนหนึ่งของกำรบริหำรโดยยึดวัตถุประสงค์เป็นหลัก (Management  by Objective 
หรือ MBO)  เพ่ิมขึ้นจำกเดิมที่ใช้กำรประเมินผลเพียงเพ่ือกำรวำงแผน  กำรจัดท ำงบประมำณและกำร
เลื่อนต ำแหน่ง  ซึ่งน ำไปสู่แนวคิดทำงกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำน (Marshall & Wood, 1993, อ้ำงถึงใน 
นำงสำวศวิตำ  รักษำ, มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์:2553) 

กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนมีควำมส ำคัญทั้งต่อพนักงำน  ผู้บังคับบัญชำ  และองค์กร
ดังนี้คือ  

1.  ควำมส ำคัญต่อพนักงำน พนักงำนย่อมต้องกำรทรำบว่ำ ผลกำรปฏิบัติงำนของตน
เป็นอย่ำงไรมีคุณค่ำหรือไม่เพียงใดในสำยตำของผู้บังคับบัญชำ มีจุดบกพร่องที่ควรจะต้องปรับปรุงหรือไม่ 
เมื่อมีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและแจ้งผลให้พนักงำนทรำบก็จะได้รับรู้กำรปฏิบัติงำนเป็นอย่ ำงไร 
หำกไม่มีกำรประเมินผล พนักงำนก็ไม่มีทำงรู้ถึงผลกำรปฏิบัติงำนของตนว่ำ มีส่วนใดที่ควรจะคงไว้และ
ส่วนใดควรจะปรับปรุง พนักงำนที่มีผลกำรปฏิบัติงำนอยู่ในระดับดีอยู่แล้วก็จะได้เสริมสร้ำงให้มีผลกำร
ปฏิบัติงำนดียิ่งขึ้น 

 2.  ควำมส ำคัญต่อผู้บังคับบัญชำ  ผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนแต่ละคน  ย่อมส่งผล
ต่อกำรปฏิบัติงำนโดยส่วนรวมในควำมรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชำ  กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ
พนักงำนจึงมีควำมส ำคัญต่อผู้บังคับบัญชำ  เพรำะจะท ำให้รู้ว่ำพนักงำนมีคุณค่ำต่องำนหรือต่อองค์กรมำก
น้อยเท่ำใด  จะหำวิธีส่งเสริม  รักษำ  และปรับปรุงผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ใต้บังคับบัญชำอย่ำงไร  ควรจะ
ให้ท ำหน้ำที่เดิมหรือสับเปลี่ยนโอนย้ำยหน้ำที่ไปท ำงำนใด  จึงจะได้ประโยชน์ต่อองค์กรยิ่งขึ้น  หำกไม่มี
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนก็ไม่สำมำรถจะพิจำรณำในเรื่องเหล่ำนี้ได้ 



 
 

 3.  ควำมส ำคัญต่อองค์กร เนื่องจำกผลส ำเร็จขององค์กรมำจำกผลกำรปฏิบัติงำนของ
พนักงำนแต่ละคน ดังนั้นกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนจะท ำให้รู้ว่ำพนักงำนแต่ละคน
ปฏิบัติงำนที่ได้รับมอบหมำยจำกองค์กรอยู่ในระดับใด มีจุดเด่นหรือจุดด้อยอะไรบ้ำง เพ่ือองค์กรจะได้
หำทำงปรับปรุงหรือจัดสรรพนักงำนให้เหมำะสมกับควำมสำมำรถซึ่งจะท ำให้กำรด ำเนินงำนขององค์กร
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
(นงลักษณ์ เพิ่มชำติ (2548) การประเมินผลการปฏิบัติงาน. คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏ  
หมู่บ้ำนจอมบึง.ศิริพงษ์เศำภำยน, พันต ำรวจโท (2547) การบริหารทรัพยากรมนุษย.บุ๊คพอยท์.) 
  นงลักษณ์พจนำกรรักษ.์ (2537). ได้สรุปกระบวนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนว่ำควรมี
ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1.ก ำหนดจุดมุ่งหมำยในกำรประเมิน 
2. เลือกวิธีกำรประเมินให้เหมำะสมกับงำนประเภทต่ำงๆในหน่วยงำน  และควรใช้

หลำยๆ วิธีผสมกัน 
3. ท ำควำมเข้ำใจกับทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องในกำรประเมิน  ให้มีควำมรู้  ควำมเข้ำใจ  

ยอมรับ  และร่วมมือทั่วกัน  กำรสนับสนุนของนักบริหำรระดับมีควำมส ำคัญมำกที่สุด  และกำรยอมรับ
ร่วมมือของหัวหน้ำงำนระดับรองๆลงไป  เป็นส่วนที่ท ำให้โครงกำรด ำเนินกำรไปได้ผลส ำเร็จ 

4. ก ำหนดช่วงระยะเวลำในกำรประเมินให้เหมำะสมกับลักษณะงำน  ช่วงระยะที่
ก ำหนดควรให้มีระยะห่ำงกันอย่ำงพอเหมำะ 

5. ก ำหนดหน่วยงำนและบุคคลที่จะรับผิดชอบด ำเนินกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนควรจัดเป็นรูปคณะกรรมกำรหรือหน่วยงำน  บุคคลท ำหน้ำที่ประสำนงำน  และควรชี้แจงให้
ผู้รับผิดชอบทรำบ  ส่วนผู้ท ำหน้ำที่ประเมินโดยตรง ได้แก่ หัวหน้ำงำนตำมสำยบังคับบัญชำ 

6. จ ำแนกผู้ถูกประเมินออกเป็นกลุ่มๆ  ซึ่งแต่ละกลุ่มจะต้องประเมินโดยใช้เกณฑ์
เดียวกัน  เนื่องจำกมีลักษณะงำนหรือระดับต ำแหน่งเหมือนกันหรือใกล้เคียงกัน 

7. ก ำหนดขอบเขตกำรฝึกอบรม  กำรใช้แบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำน  และกำร
จัดท ำคู่มือ 

8. ก ำหนดเรื่องที่จะประเมินน้ ำหนักและควำมส ำคัญ  สร้ำงแบบฟอร์ม  และ
ก ำหนดกำรให้คะแนน 

9. ด ำเนินกำรประเมินตำมขั้นตอนที่ได้วำงไว้  จัดท ำปฏิทินกำรประเมินและ
ด ำเนินกำรประเมินตำมก ำหนดกำรนั้นๆ 

10. แจ้งผลกำรประเมินให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบ  อำจมีกำรน ำผลกำรประเมินไปใช้
ประกอบกำรพิจำรณำของผู้บริหำรระดับสูง  ผู้บังคับบัญชำระดับกลำง  หน่วยงำนบุคคล  ผู้บังคับบัญชำ
ขั้นต้น  หำกมีกำรร้องเรียนในกรณีไม่ได้รับควำมเป็นธรรมในช่วงนี้ต้องรีบจัดกำรให้เสร็จสิ้นเข้ำใจตรงกัน
ก่อน  จ ำน ำผลไปใช้พิจำรณำในเรื่องอ่ืน 

11. ติดตำมศึกษำวิเครำะห์กำรประเมินเพ่ือปรับปรุงให้ดีขึ้น  สิ่งที่ควรพิจำรณำ
ศึกษำต่อ คือ  

11.1 ศึกษำแนวโน้มของผู้ประเมิน  พิจำรณำควำมเที่ยงตรงจำกผู้ประเมิน
หลำยๆคน  แล้วน ำผลประเมินมำเปรียบเทียบ  และตั้งข้อสังเกตเก่ียวกับควำมแตกต่ำง 

11.2 พิจำรณำควำมแตกต่ำงของหน่วยงำนและประเภทของงำนเปรียบเทียบ
ผลประเมินในกลุ่มที่ปฏิบัติงำนประเภทเดียวกันและวิเครำะห์ผลกำรประเมิน 

http://dric.nrct.go.th/login.php?page=search&topic=author&search_input=นงลักษณ์%20พจนากรรักษ์


 
 

11.3 พิจำรณำกำรประเมินเปรียบเทียบกับข้อมูลอ่ืนๆ เช่น รำยงำนแสดง
ปริมำณงำน  และศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผลกำรประเมินกับข้อมูลอ่ืนๆ เกี่ยวกับผู้ปฏิบัติงำนแต่ละคน 

11.4 ส ำรวจปัญหำและข้อคิดเห็นจำกผู้ประเมิน  ผู้ถูกประเมิน  และผู้ใช้ผล
กำรประเมินอ่ืนๆในหน่วยงำน 
 
2. แนวคิดเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะ 

แนวคิดในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรอุดมศึกษำ  ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบหลัก คือ 

1. ผลสัมฤทธิ์ของงำน  ให้ประเมินจำกปริมำณผลงำนคุณภำพ  ผลงำน  ควำม
รวดเร็วหรือตรงตำมเวลำที่ก ำหนด  หรือควำมประหยัด  หรือควำมคุ้มค่ำของกำรใช้ทรัพยำกร  และให้
สัดส่วนคะแนนในกำรประเมิน ร้อยละ 70 

2. พฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำร (สมรรถนะ) ให้ประเมินจำกสมรรถนะตำมที่
ก ำหนด  และให้สัดส่วนคะแนนในกำรประเมินร้อยละ 30  โดยสมรรถนะที่ ส.ก.อ. ก ำหนดให้ประเมิน 
ได้แก่ 

- สมรรถนะหลัก  ส ำหรับข้ำรำชกำรทุกคน 
- สมรรถนะประจ ำสำยงำน  ส ำหรับข้ำรำชกำรในแต่ละสำยงำนตำมที่ ส.

ก.อ. ก ำหนด 
- สมรรถนะทำงกำรบริหำร  ส ำหรับข้ำรำชกำรประเภทบริหำร  ประเภท

วิชำกำร  ระดับทรงคุณวุฒิ และประเภทอ ำนวยกำร 
Boyatzis (1982 : 58) ได้ให้ค ำนิยำม สมรรถนะ หมำยถึง สิ่งที่มีอยู่ในตัวบุคคลซึ่งถือ

เป็นตัวก ำหนดพฤติกรรมของบุคคลเพ่ือให้บรรลุถึงควำมต้องกำรของงำนภำยใต้ปัจจัยสภำพแวดล้อมของ
องค์กร และท ำให้บุคคลมุ่งมั่นสู่ผลลัพธ์ที่ต้องกำร 

Mitrani, Dalzielและ Fitt (1992 : 11) กล่ำวถึงสมรรถนะว่ำเป็นลักษณะเฉพำะของ
บุคคลที่มีควำมเชื่อมโยงกับประสิทธิผลหรือผลกำรปฏิบัติงำนในกำรท ำงำนซึ่งสอดคล้องกับกำรให้
ควำมหมำยของ Spencer (1993 : 9) ที่ให้ควำมหมำยของสมรรถนะว่ำเป็นคุณลักษณะของบุคคลที่มี
ควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผลต่อควำมมีประสิทธิผลของเกณฑ์ที่ใช้และ/หรือกำรปฏิบัติงำนที่ได้ผลกำร
ท ำงำนที่ดีขึ้นกว่ำเดิม 

David C. McClelland ได้ให้ค ำนิยำมของ Competency เอำไว้ว่ำเป็นบุคลิกลักษณะที่
ซ่อนอยู่ภำยใต้ปัจเจกบุคคล ซึ่งสำมำรถผลักดันให้ปัจเจกบุคคลนั้น สร้ำงผลกำรปฏิบัติงำนที่ดีหรือตำม
เกณฑ์ที่ก ำหนดในงำนที่ตนรับผิดชอบ ควำมสำมำรถตำมกรอบแนวคิดเรื่องขีดควำมสำมำรถซึ่งสำมำรถ
อธิบำยได้ตำมภำพโมเดลภูเขำน้ ำแข็ง ซึ่งแสดงถึงองค์ประกอบ Competency ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 
ควำมรู้ควำมเข้ำใจ  ทักษะ  และคุณลักษณะพิเศษหรือทัศนคติ 

ในสหรัฐอเมริกำใช้เกณฑ์ก ำหนดตัวชี้วัดผลกำรด ำเนินงำนหลัก 5 ประกำร เรียกว่ำ 
Mauve คือ 



 
 

1. Measurable  สำมำรถวัดผลกำรปฏิบัติงำนได้จริง  และใช้แยกแยะควำมแตกต่ำง
ระหว่ำงผลกำรปฏิบัติงำน 

2. Achievable  สำมำรถบรรลุได้  มีควำมสมเหตุสมผลที่จะใช้เป็นตัวชี้วัดไม่วัดสิ่งที่
อยู่นอกเหนือจำกควำมสำมำรถขององค์กร  ไม่ใช้ต้นทุนในกำรวัดที่สูงเกินไป 

3. Understandableสำมำรถสื่อสำรสร้ำงควำมเข้ำใจได้ตรงกัน  ควรก ำหนดตัวชี้วัดผล
กำรด ำเนินงำนให้ชัดเจน  มีควำมเฉพำะเจำะจง  เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ำใจตรงกัน 

4. Varifiableสำมำรถยืนยันได้  องค์กรต้องสำมำรถตรวจสอบและยืนยันผลกำร
ปฏิบัติงำนของตัวชี้วัดผลกำรด ำเนินงำนหลักได้ 

5. Equitable  สำมำรถวัดได้อย่ำงเท่ำเทียมกัน  ผลงำนเหมือนกันต้องวัดด้วยตัวชี้วัด
เดียวกัน 

คู่มือกำรพัฒนำระบบบริหำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ พิมพ์ครั้งที่ 7 , กรุงเทพฯ, ส ำนักงำน ก.พ. 
2546  อ้ำงใน QA-News ข่ำวประกันคุณภำพกำรศึกษำ  พระจอมเกล้ำพระนครเหนือ ฉบับที่ 71 ปักษ์
แรก  พฤษภำคม 2547 

 
3. ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานในปัจจุบันของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลรัตนโกสินทร ์
ส่วนที่ 1 วิธีกำรและขั้นตอนในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร 

1. เริ่มรอบกำรประเมิน  (รอบที่ 1 ภำยในเดือนตุลำคม  และรอบที่ 2 ภำยใน
เดือนเมษำยนของทุกปี)  และก ำหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับกำรมอบหมำยงำนและกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติรำชกำร  โดยก ำหนดกิจกรรม  โครงกำร  งำน  ตัวชี้วัด  หรือหลักฐำนบ่งชี้ควำมส ำเร็จ  
ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบดังนี้ 
 1.1 องค์ประกอบที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ของงำน              ร้อยละ 70 
 1.2 องค์ประกอบที่ 2 พฤติกรรมปฏิบัติรำชกำร (สมรรถนะ) ร้อยละ 30 
 2. สรุปผลกำรประเมิน  โดยผู้บังคับบัญชำของหน่วยงำนแจ้งคณะกรรมกำร
กลั่นกรองผลกำรประเมิน  และแจ้งให้ข้ำรำชกำรในสังกัดทรำบ 
 3. แต่งตั้งคณะกรรมกำรกลั่นกรองผลกำรประเมินกำรปฏิบัติรำชกำร  ส ำหรับ
มหำวิทยำลัย และส ำหรับข้ำรำชกำรในพ้ืนที่หรือวิทยำเขต  เพ่ือสนับสนุนควำมโปร่งใส  เป็นธรรม และ
สำมำรถตรวจสอบได้ 
 4. แจ้งผลกำรประเมิน  ส่งผลกำรประเมิน  และจัดเก็บผลกำรประเมิน 

 ส่วนที่ 2ผู้ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรและผลกำรประเมิน 
   ผู้ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร  แบ่งเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้ 

1. นำยกสภำมหำวิทยำลัยประเมินอธิกำรบดี 
2. อธิกำรบดี  มีหน้ำที่ประเมินรองอธิกำรบดี  ผู้ช่วยอธิกำรบดี  ผู้อ ำนวยกำร

ส ำนักงำนอธิกำรบดี  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน 
3. รองอธิกำรบดี  มีหน้ำที่ประเมินคณบดี  ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัย/ส ำนัก/

สถำบัน  และผู้อ ำนวยกำรกองหรือหัวหน้ำหน่วยงำนที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนมีฐำนะเทียบเท่ำกอง 



 
 

4. ผู้บังคับบัญชำใน คณะ/วิทยำลัย/ส ำนัก/สถำบัน  หรือู้บังคับบัญชำใน
หน่วยงำนที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะ  มีหน้ำที่ประเมินผู้ใต้บังคับบัญชำในสังกัด 

5. ผู้อ ำนวยกำรกองหรือหัวหน้ำหน่วยงำนที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนมีฐำนะเทียบเท่ำ
กองมีหน้ำที่ประเมินผู้ใต้บังคับบัญชำในสังกัด 

ผลกำรประเมิน  แบ่งเป็น 5 ระดับ  ใช้ช่วงคะแนนประเมินของแต่ละระดับ
แบบอิงกลุ่ม (ดีเด่น, ดีมำก, ดี, พอใช้, ต้องปรับปรุง) 
 

ส่วนที่ 3 ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงำน  
1. สำยวิชำกำร 

1.1 กำรเรียนกำรสอน (ให้ค่ำน้ ำหนัก 15-30 %) 
1.2 กำรวิจัย (ให้ค่ำน้ ำหนัก 5-15 %) 
1.3 กำรบริกำรวิชำกำร (ให้ค่ำน้ ำหนัก 5-15 %) 
1.4 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (ให้ค่ำน้ ำหนัก 5-15 %) 
1.5 ด้ำนกิจกรรมส่วนรวม/งำนอ่ืนๆ (ให้ค่ำน้ ำหนัก 20 %) 

2. สำยบริหำร 
2.1 ตัวชี้วัดกำรบริหำรตำมพันธกิจ (ให้ค่ำน้ ำหนัก 50%) 
2.2 ตัวชี้วัดส่วนรว่มและอ่ืนๆ (ให้ค่ำน้ ำหนัก 20%) 

3. สำยสนับสนุน 
3.1 ผลสัมฤทธิ์ของมหำวิทยำลัย (ให้ค่ำน้ ำหนัก 20%) 
3.2 ผลสัมฤทธิ์ตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของต ำแหน่งที่ครองอยู่ (ให้ค่ำ

น้ ำหนัก 50%) 

ส่วนที่ 4 พฤติกรรมในกำรปฏิบัติรำชกำร 
 มทร.รัตนโกสินทร์ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของกำรน ำแนวคิดเรื่องระบบ

สมรรถนะ (Competency)  เข้ำมำใช้กับกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของมหำวิทยำลัย  เพ่ือให้กำร
ด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยสอดคล้องกับพันธกิจ  วิสัยทัศน์  และปณิธำนของมหำวิทยำลัย  โดยมี
เป้ำหมำยสูงสุดเพื่อให้บุคลำกรสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงเต็มศักยภำพและมีประสิทธิภำพเกิดผลสัมฤทธิ์
ต่อภำรกิจของมหำวิทยำลัย 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

  กำรศึกษำวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมส ำเร็จในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ
ข้ำรำชกำรในมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์  เป็นกำรวิจัยเชิงปริมำณ (Quantitative  
Research)โดยใช้วิจัยเชิงส ำรวจ (Survey  Research  Method)และวิธีกำรเก็บข้อมูลด้วยแบบประเมิน 
(Inventory) 
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

ประชำกรในกำรวิจัยครั้งนี้เป็นบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ประเภทข้ำรำชกำร  ทั้งสำย
วิชำกำรและสำยสนับสนุน  ที่ปฏิบัติงำนที่มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์  ทั้ง 4 พ้ืนที่ คือ 
พ้ืนที่ศำลำยำ  พ้ืนที่บพิตรพิมุข  จักรวรรดิ  พ้ืนที่เพำะช่ำง  และพ้ืนที่วังไกลกังวล จ ำนวน 297 คน  โดย
แยกตำมจ ำนวนสำยงำนได้ 2 สำยงำน ดังนี้ 

1. ข้ำรำชกำร สำยงำนวิชำกำร  จ ำนวน 258 คน 
2. ข้ำรำชกำร สำยสนับสนุน  จ ำนวน   39 คน 

                        รวมทั้งสิน้  จ ำนวน 297 คน 
ที่มำ : ข้อมูลด้ำนบุคลำกรของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์   
กองบริหำรงำนบุคคล  ณ วันที่ 11 มิถุนำยน 2556 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 กำรวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ใช้วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบประเมิน  จำกกำรให้

กลุ่มเป้ำหมำยประเมินด้วยตนเอง (Self-administered Inventory)  ซึ่งผู้วิจัยได้ก ำหนดให้ท ำกำรแจก
และเก็บแบบประเมินให้เสร็จสิ้นภำยในเดือนมิถุนำยน 2557 โดยผู้วิจัยจะด ำเนินกำรดังนี้ 

1. ผู้วิจัยจัดท ำหนังสือจำกกองบริหำรงำนบุคคล  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
รัตนโกสินทร์  เพ่ือใช้ในกำรขอควำมอนุเครำะห์ข้ำรำชกำรในมหำวิทยำลัยในกำรตอบแบบสอบถำม 

2. ผู้วิจัยแจกแบบสอบถำมไปยังหน่วยงำนต่ำงๆ  ที่มีข้ำรำชกำรสังกัดอยู่  ภำยใน
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์  ทั้ง 4 พ้ืนที่ คือ พ้ืนที่ศำลำยำ  พ้ืนที่บพิตรพิมุข  
จักรวรรดิ  พื้นที่เพำะช่ำง  และวิทยำเขตวังไกลกังวล 

3. ผู้วิจัยจะด ำเนินกำรวิเครำะห์ผลให้เสร็จสิ้นภำยในเดือนกรกฎำคม 2557 
4. ตรวจให้คะแนนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดและน ำคะแนนที่ได้ท ำกำรวิเครำะห์ด้วยวิธี           

ทำงสถิติ 
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ คือ แบบประเมินที่
รวบรวมข้อมูลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรในมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
รัตนโกสินทร์เพ่ือกำรบริหำร  กำรพัฒนำบุคลำกรและหน่วยงำน  โดยผู้วิจัยได้แบ่งโครงสร้ำงออกเป็น 3 
ตอน ด้วยกันดังนี้ 



 
 

 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถำมท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำนวน 5 ข้อ ได้แก่  เพศ  
อำยุ พื้นที่ปฏิบัติงำน  ระดับกำรศึกษำ  ต ำแหน่ง  ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในมหำวิทยำลัย  มีลักษณะ
ของกำรเลือกตอบ 

 ตอนที่ 2 เป็นแบบประเมินควำมคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยควำมส ำเร็จที่เกี่ยวกับสภำพ
ปัจจุบันของระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรในมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
รัตนโกสินทร์  ซึ่งแบ่งเป็น 2 ตอน  คือ กำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำน  และประสิทธิภำพและประสิทธิผล
ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร  โดยผ่ำนควำมเห็นชอบจำกผู้ทรงคุณวุฒิในกำรตรวจสอบควำม
เที่ยงตรง  ประกอบด้วยกำรประเมินค่ำแบบ 5 ระดับ หรือที่เรียกว่ำวัดเจตคติตำมเทคนิคของลิเคิร์ท 
(Likert technique) หรือแบบสอบถำมมำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดับของลิเคิร์ทสเกล  ใช้สเกล 5 
ระดับ ผู้ตอบมีควำมคิดเห็นต่อข้อค ำถำมมำกน้อยเพียงใด  โดยสำมำรถแบ่งเป็น 5 ระดับได้ดังนี้ 

  5 คะแนน เท่ำกับ เห็นด้วยมำกที่สุด 
  4 คะแนน เท่ำกับ เห็นด้วยมำก 
  3 คะแนน เท่ำกับ เห็นด้วยปำนกลำง 

  4 คะแนน เท่ำกับ เห็นด้วยน้อย 
  1 คะแนน   เท่ำกับ เห็นด้วยน้อยที่สุด 

 ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็น  ปัญหำ และอุปสรรค  ซึ่งเป็นค ำถำมปลำยเปิด  ให้อิสระในกำร
ตอบแบบสอบถำม   
4. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

1. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้  จำกกำรทบทวนวรรณกรรม  เพ่ือให้ได้แนวคิด  และ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

2. น ำแบบประเมินปรึกษำอำจำรย์ที่ปรึกษำ  เพ่ือตรวจสอบแบบประเมินในครอบคลุม
ในทุกประเด็น  และเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

3. น ำแบบประเมินไปทดสอบควำมเที่ยงตรง (Validity)โดยกำรหำค่ำ IOC (Item-
Objective Congruence Inbox)(ผศ.สุรพงษ์  คงสัตย์ และ อำจำรย์ธีรชำติ  ธรรมวงศ์, มหำวิทยำลัย
จุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย, 2551)  จำกแบบประเมินโดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ ำนวน 3 ท่ำนคือ ดร.อำภรณ์  ภู่
วิทยพันธุ์, ดร.อนันต์  เตียวต๋อย, ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สัมพันธ์  จันทร์ดี  พิจำรณำตรวจข้อค ำถำมแล้ว
ให้คะแนนในแต่ละข้อค ำถำม  และน ำมำค ำนวณเพ่ือตรวจสอบควำมเที่ยงตรงของเครื่องมือ ดังนี้ 

 
 สูตรกำรค ำนวณควำมเที่ยงตรง  IOC   =  ∑   
 
 เมื่อ IOC หมำยถึง ค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง (Index of congruence) 
  R หมำยถึง ควำมคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ค่ำ + 1 หมำยถึง ข้อค ำถำมสำมำรถน ำไปวัดได้ 
 ค่ำ – 1  หมำยถึง ข้อค ำถำมไม่สำมำรถน ำไปวัดได้อย่ำงแน่นอน 
  N หมำยถึง จ ำนวนผู้เชี่ยวชำญ 
กำรตรวจสอบควำมเที่ยงตรงของผู้ทรงคุณวุฒิ  โดยจะตรวจสอบค่ำกำรให้คะแนนของ

ผู้ทรงคุณวุฒิ  ถ้ำมีค่ำ IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป  ถือว่ำข้อค ำถำมนั้นมีควำมสอดคล้องกับงำนวิจัย  มีคุณภำพ  
และสำมำรถน ำไปส ำรวจข้ำรำชกำรในโครงกำรวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมส ำเร็จในกำรประเมินผล

N 
 



 
 

กำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรในมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์  ส่วนรำยกำรใดมีค่ำ IOC 
น้อยกว่ำ 0.5 ก็น ำมำปรับปรุงแก้ไขให้ได้ค ำถำมท่ีมีค่ำ IOC ตำมเกณฑ์  จึงจะสำมำรถน ำมำใช้เป็นข้อ
ค ำถำมในงำนวิจัยดังกล่ำว 
ตำรำง  กำรตรวจสอบควำมเที่ยงตรงเชิงเนื้อหำของแบบประเมินงำนวิจัย 

ด้าน ล าดับ 
การตรวจสอบความเที่ยงตรง ค่าความ

เที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา 

ผลการ
พิจารณา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

1 2 3 
การบริหารผลการปฏิบัติงาน       

1. ผลสัมฤทธิ์ของงำน ข้อ 1 +1 -1 +1 0.66 ผ่ำน 

ข้อ 2 +1 -1 +1 0.66 ผ่ำน 

ข้อ 3 +1 -1 +1 0.66 ผ่ำน 

ข้อ 4 +1 -1 +1 0.66 ผ่ำน 

2. Competency 
(สมรรถนะ) 

ข้อ 1 +1 -1 +1 0.66 ผ่ำน 

ข้อ 2 +1 -1 +1 0.66 ผ่ำน 

ข้อ 3 +1 -1 +1 0.66 ผ่ำน 

ข้อ 4 +1 -1 +1 0.66 ผ่ำน 

ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ
ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ใ น ก า ร
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ
ราชการ 

ข้อ 1 +1 +1 +1 1.00 ผ่ำน 

ข้อ 2 +1 +1 +1 1.00 ผ่ำน 

ข้อ 3 +1 +1 +1 1.00 ผ่ำน 

ข้อ 4 +1 +1 +1 1.00 ผ่ำน 

ข้อ 5 +1 +1 +1 1.00 ผ่ำน 

ข้อ 6 +1 +1 +1 1.00 ผ่ำน 

ข้อ 7 +1 +1 +1 1.00 ผ่ำน 

ข้อ 8 +1 +1 +1 1.00 ผ่ำน 



 
 

ข้อ 9  -1 +1 +1 0.66 ผ่ำน 

ข้อ 10 +1 +1 +1 1.00 ผ่ำน 

ข้อ 11 +1 +1 +1 1.00 ผ่ำน 

ข้อ 12 +1 +1 +1 1.00 ผ่ำน 

ข้อ 13 +1 +1 +1 1.00 ผ่ำน 

ข้อ 14 +1 +1 +1 1.00 ผ่ำน 

ข้อ 15 +1 +1 +1 1.00 ผ่ำน 

ข้อ 16 +1 +1 +1 1.00 ผ่ำน 

ข้อ 17 +1 +1 +1 1.00 ผ่ำน 

ข้อ 18  +1 +1 +1 1.00 ผ่ำน 

ข้อ 19 +1 +1 +1 1.00 ผ่ำน 

จำกตำรำงพบว่ำ ข้อค ำถำมที่มีค่ำเท่ำกับ 1.00 จ ำนวน 18  ข้อ 
   ข้อค ำถำมที่มีค่ำเท่ำกับ 0.66 จ ำนวน   9 ข้อ 
ผลกำรพิจำรณำพบว่ำสำมำรถน ำข้อค ำถำมทุกข้อไปท ำกำรส ำรวจงำนวิจัยได้ 
 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. ค่ำควำมถ่ี (Frequency) และค่ำร้อยละ (Percentage)  ใช้วิเครำะห์ข้อมูลลักษณะ

ของตัวอย่ำง  เพ่ือจ ำแนกลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัย  ได้แก่ เพศ  อำยุ  พ้ืนที่  ระดับ
กำรศึกษำ  ต ำแหน่ง  ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน  ประเภทต ำแหน่ง   

2. ค่ำเฉลี่ย (Mean)  และค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard  Deviation) และแปล
ควำมหมำยตำมเกณฑ์กำรแปลควำมหมำยค่ำเฉลี่ย  

3. กำรทดสอบค่ำ (F-test)  ใช้ในกำรเปรียบเทียบค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.)  ควำม
แปรปรวนและควำมผันแปร 

4. กำรทดสอบค่ำ (T-test)ใช้ส ำหรับกำรทดสอบควำมแตกต่ำงระหว่ำงค่ำเฉลี่ย 2 กลุ่ม 
 
 
 
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

กำรศึกษำวิจัย เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อควำมส ำเร็จในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ
ข้ำรำชกำรในมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์ครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำปัจจัยที่มีผล
ต่อควำมส ำเร็จในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรในมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
รัตนโกสินทร์  และศึกษำเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลำกรทำงกำรศึกษำต่อ
ปัจจัยที่มีผลต่อควำมส ำเร็จในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรในมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช
มงคลรัตนโกสินทร์ 

กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่ำง คือข้ำรำชกำรในมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์ จ ำนวน 
297 คน  ซึ่งเป็นข้ำรำชกำรทั้งหมดของมหำวิทยำลัย  ตัวแปรในกำรศึกษำในครั้งนี้ คือควำมคิดเห็นต่อ
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำร  และผลส ำเร็จและควำมพึงพอใจในกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรโดยผลกำรประเมินแบบสอบถำมพบว่ำ กำรแจกแบบสอบถำม 297 ชุด  พบว่ำ
ได้รับแบบสอบถำมคืนทั้งหมด 205 ชุด  และมีแบบสอบถำมที่ไม่สมบูรณ์ไม่สำมำรถน ำมำวิเครำะห์ได้ อยู่ 
6 ชุด   

วิธีทางสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  วิธีทำงสถิติที่ ใช้ ในกำรวิ เครำะห์ข้อมูล  ค่ ำควำมถี่  (Frequency)   ค่ ำร้อยละ 
(Percentage)  ค่ำเฉลี่ย (Mean)  และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard  Deviation)  กำรทดสอบค่ำ 
F-test  และ T-test  ซึ่งผู้วิจัยได้น ำค ำตอบจำกแบบประเมินมำวิเครำะห์  และน ำเสนอผลกำรวิเครำะห์  
ข้อมูลเป็น 5 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1  ลักษณะข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่ เพศ อำยุ พ้ืนที่  ระดับกำรศึกษำ 
ต ำแหน่ง  ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนในมหำวิทยำลัย  ด ำรงต ำแหน่งประเภทอะไรโดยใช้สถิติในกำร
ทดสอบค่ำT-test  F-test  และกำรหำค่ำร้อยละ 
  ตอนที่ 2 ปัจจัยควำมส ำเร็จที่เกี่ยวกับสภำพปัจจุบันของระบบกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์  โดยใช้สถิติกำรหำค่ำควำมถี่  
ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน  และกำรจัดล ำดับ 
  ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็น  ปัญหำ  และอุปสรรค  ในระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ
ข้ำรำชกำรมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์ 
  สัญลักษณ์ทางสถิติ 
  N คือ จ ำนวน (คน) 
  X คือ ค่ำคะแนนเฉลี่ย 
  S.D. คือ ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน 
  T คือ ค่ำสถิติท่ีใช้ในกำรพิจำรณำ t-test 
  F คือ ค่ำสถิติท่ีใช้ในกำรพิจำรณำ F-test 



 
 

  P คือ ค่ำคะแนนร้อยละ 
 
ตอนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
ตารางท่ี 1 ค่าความถี่  และค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคล 
ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ 

ชำย 106 51.7 
หญิง 99 48.3 

รวม 205 100 
อาย ุ

อำยุต่ ำกว่ำ 30 ปี 0 0 
อำยุ 31-35 ปี 4 2.0 
อำยุ 36-40 ปี 34 16.6 
อำยุ 41-45 ปี 54 26.3 
อำยุ 46-50 ปี 41 20.0 
อำยุ 51-55 ปี 45 22.0 
อำยุ 56-60 ปี 27 13.2 
อำยุ 60 ปี ขึ้นไป 0 0 

รวม 205 100 
พื้นที่ 

ศำลำยำ 80 39.0 
บพิตรพิมุข  จักรวรรดิ 34 16.6 
เพำะช่ำง 54 26.3 
วังไกลกังวล 37 18.0 

รวม 205 100 
ระดับการศึกษา 

ต่ ำกว่ำปริญญำตรี 0 0 
ปริญญำตรี 39 19.0 
ปริญญำโท 142 69.3 
ปริญญำเอก 24 11.7 

รวม 205 100 
ต าแหน่ง 

อธิกำรบดี,รองอธิกำรบดี, ผู้ช่วยอธิกำรบดี 6 2.9 
คณบดี, ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัย, ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี 6 2.9 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก/สถำบัน 6 2.9 
ผู้อ ำนวยกำรกอง, เลขำนุกำรส ำนัก/สถำบัน/คณะ 13 6.3 
รองคณบดี, รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัย/สถำบัน/ส ำนัก 19 9.3 

 



 
 

ตารางท่ี 1 ค่าความถี่  และค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคล(ต่อ) 
ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 

หัวหน้ำงำน/สำขำ 51 24.9 
ผู้ปฏิบัติงำน, อำจำรย์ 104 50.7 

รวม 205 100 
ประสบการณ์ในการท างานในมหาวิทยาลัย 

น้อยกว่ำ 5 ปี 3 1.5 
6-10 ปี 13 6.3 
11-15 ปี 34 16.6 
16-20 ปี 69 33.7 
21-25 ปี 33 16.1 
26-30 ปี 24 11.7 
30 ปีขึ้นไป 29 14.1 

รวม 205 100 
ปัจจุบันท่านด ารงต าแหน่งประเภท 

สำยสนับสนุน 35 17.1 
สำยวิชำกำร 146 71.2 
สำยสนับสนุนและสำยวิชำกำร 24 11.7 

รวม 205 100 
  
  จำกตำรำงพบว่ำ ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลจ ำนวนและร้อยละจ ำแนกตำมลักษณะส่วน
บุคคล  ได้แก่ เพศ อำยุ พ้ืนที่ ระดับกำรศึกษำ  ต ำแหน่ง  ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน  ประเภทที่ด ำรง
ต ำแหน่ง  โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 
  เพศ พบว่ำ  กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่เป็นเพศชำย จ ำนวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 51.7  
และเพศหญิง  จ ำนวน 99 คน  คิดเป็นร้อยละ 48.3 
  อำยุ  พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่ อำยุ 41-45 ปี จ ำนวน 54 คน  คิดเป็นร้อยละ 26.3 
รองลงมำ อำยุ 51-55 ปี  จ ำนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 22  อำยุ 46-50 ปี จ ำนวน 41 คน คิดเป็นร้อย
ละ 20 อำยุ 36-40 ปี  จ ำนวน 34 คน  คิดเป็นร้อยละ 16.6  อำยุ 56-60 ปี  จ ำนวน 27 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 13.2  และอำยุ 31-35 ปี  จ ำนวน 4 คน  คิดเป็นร้อยละ 2  ตำมล ำดับ 
  พ้ืนที่ในกำรปฏิบัติงำน  พบว่ำ  กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่อยู่พ้ืนที่ศำลำยำ  จ ำนวน 80 คน  
คิดเป็นร้อยละ 39  รองลงมำพ้ืนที่เพำะช่ำง  จ ำนวน 54 คน  คิดเป็นร้อยละ 26.3  พ้ืนที่วังไกลกังวล  
จ ำนวน 37 คน  คิดเป็นร้อยละ 18  และพ้ืนที่บพิตรพิมุข  จักรวรรดิ  จ ำนวน 34 คน  คิดเป็นร้อยละ 
16.6ตำมล ำดับ 
  ระดับกำรศึกษำ  พบว่ำ  กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่มีกำรศึกษำอยู่ในระดับปริญญำโท  
จ ำนวน 142 คน  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 69.3 รองลงมำระดับปริญญำตรี จ ำนวน 39 คน  คิดเป็นร้อยละ 
19  ระดับปริญญำเอก  จ ำนวน 24 คน  คิดเป็นร้อยละ 11.7   และต่ ำกว่ำปริญญำตรี  จ ำนวน 0 คน คิด
เป็นร้อยละ 0.00 ตำมล ำดับ 



 
 

  ต ำแหน่ง  พบว่ำ  กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่อยู่ในต ำแหน่งผู้ปฏิบัติงำน/อำจำรย์  จ ำนวน 
104 คน  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.7  รองลงมำต ำแหน่งหัวหน้ำงำน/สำขำ  จ ำนวน 51 คน  คิดเป็ น
สัดส่วนร้อยละ 24.9  ต ำแหน่งรองคณบดี, รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัย/สถำบัน/ส ำนัก  จ ำนวน 19 คน  คิด
เป็นสัดส่วน  ร้อยละ 9.3ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรส ำนัก/สถำบัน  จ ำนวน 13 คน  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.3  
ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกอง, เลขำนุกำรส ำนัก/สถำบัน/คณะ  จ ำนวน 15 คน  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.0  
ต ำแหน่งอธิกำรบดี, รองอธิกำรบดี, ผู้ช่วยอธิกำรบดี  จ ำนวน 6 คน  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.9  ต ำแหน่ง
คณบดี, ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัย, ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี จ ำนวน 6 คน  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
2.9 และต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรส ำนัก,สถำบัน จ ำนวน 6 คน  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.9   ตำมล ำดับ 
  ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนในมหำวิทยำลัย  พบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่มีประสบกำรณ์
ในกำรท ำงำนในมหำวิทยำลัย 16-20 ปี  จ ำนวน 69 คน  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33.7  รองลงมำมี
ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน 11-15 ปี  จ ำนวน 34 คน  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16.6  มีประสบกำรณ์ใน
กำรท ำงำนในมหำวิทยำลัย 21-25 ปี  จ ำนวน 33 คน  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16.1มีประสบกำรณ์ในกำร
ท ำงำน 30 ปีขึ้นไป จ ำนวน 39 คน  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.1  มีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน 26-30 ปี
ขึ้นไป  จ ำนวน 24 คน  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11.7  มีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน  6-10 ปี จ ำนวน 13 
ปี  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.3 และมีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนน้อยกว่ำ 5 ปี  จ ำนวน 3 คน คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 1.5 ตำมล ำดับ 
  ประเภทต ำแหน่ง  พบว่ำ  กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่ด ำรงต ำแหน่งประเภทสำยวิชำกำร  
จ ำนวน 146 คน  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 71.2  รองลงมำต ำแหน่งประเภทสำยสนับสนุน  จ ำนวน 35 คน  
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17.1  และด ำรงต ำแหน่งทั้งประเภทสำยสนับสนุนและสำยวิชำกำร  จ ำนวน 24 
คน  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11.7  ตำมล ำดับ 

ตอนที่  2    ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยความส าเร็จที่เกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของระบบการประเมินผล
การปฏิบัติงานของข้าราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ผลปรากฏดังตาราง 
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    ตาราง 2 ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ส่วนที่ 1 การบริหารผลการปฏิบัติงาน 

ส่วนที่ 1 การบริหารผลการปฏิบัติงาน  ̅ SD การแปลผล 

1.ผลสัมฤทธิ์ของงาน 

     1.1 ตัวชี้วัดที่ใช้ส ำหรับในกำรประเมินผลงำน (อำทิ ด้ำนกำร
บริหำร,ด้ำนกำรสอน, ด้ำนกำรมีส่วนร่วมกับมหำวิทยำลัย ฯลฯ) 

3.80 .87 มำก 

     1.2 กำรน ำภำระงำนและงำนอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำยมำเป็น
ตัวชี้วัด 

3.95 .85 มำก 

     1.3 กำรน ำผลงำนด้ำนประกันคุณภำพมำใช้ในกำรประเมินผล
กำรปฏิบัติงำน 

3.41 .96 ปำนกลำง 



 
 

    ตาราง 2 ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ส่วนที่ 1 การบริหารผลการปฏิบัติงาน(ต่อ) 

ส่วนที่ 1 การบริหารผลการปฏิบัติงาน  ̅ SD การแปลผล 

1.ผลสัมฤทธิ์ของงาน 

     1.4 แบบฟอร์มกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำนเข้ำใจง่ำย  
ชัดเจน 

3.34 .89 ปำนกลำง 

 

         ตาราง 2 ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ส่วนที่ 1 การบริหารผลการปฏิบัติงาน 

ส่วนที ่1 การบริหารผลการปฏิบัติงาน  ̅ SD การแปลผล 

2. Competency (สมรรถนะ) 

     2.1 รำยละเอียดตัวชี้วัดแต่ละระดับ (ชั้นควำมช ำนำญ) 3.60 .75 มำก 

     2.2 ระดับค่ำควำมคำดหวังของผู้บังคับบัญชำ  ที่มีต่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชำของแต่ละระดับ 

3.57 .77 มำก 

     2.3 รำยละเอียดของตัวชี้วัดแต่ละระดับ (ชั้นควำมช ำนำญ) 
ชัดเจนและเข้ำใจง่ำย  ไม่ซับซ้อน 

3.41 .82 ปำนกลำง 

    2.4 แบบฟอร์มกำรประเมินสมรรถนะเข้ำใจง่ำย  ชัดเจน 3.35 .84 ปำนกลำง 

รวม 3.55 .84 มาก 

 จำกตำรำง 2 พบว่ำ  ระดับควำมคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมส ำเร็จในกำรประเมินผล
กำรปฏิบัติงำน  ส่วนที่ 1 กำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำนโดยรวมอยู่ในระดับมำก ( ̅=3.55  SD= .84) และ
เมื่อพิจำรณำรำยข้อ  พบว่ำ  อยู่ในระดับปำนกลำงถึงระดับมำก  โดยเรียงล ำดับข้อที่มีค่ำเฉลี่ยมำกที่สุด  
3  อันดับแรก  คือกำรน ำภำระงำนและงำนอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำยมำเป็นตัวชี้วัด( ̅=3.95  SD= .85)
รองลงมำคือ ตัวชี้วัดที่ใช้ส ำหรับในกำรประเมินผลงำน (อำทิ ด้ำนกำรบริหำร,ด้ำนกำรสอน, ด้ำนกำรมี
ส่วนร่วมกับมหำวิทยำลัย ฯลฯ)( ̅=3.80  SD= .87)และรำยละเอียดตัวชี้วัดแต่ละระดับ (ชั้นควำม
ช ำนำญ)( ̅=3.60  SD= .75)ส่วนข้อที่มีค่ำเฉลี่ยอยู่ใน  3  อันดับสุดท้ำย  คือ  กำรน ำผลงำนด้ำนประกัน
คุณภำพมำใช้ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน( ̅=3.41  SD= .96)  ในระดับเท่ำกันกับรำยละเอียดของ
ตัวชี้วัดแต่ละระดับ (ชั้นควำมช ำนำญ) ชัดเจนและเข้ำใจง่ำย  ไม่ซับซ้อน( ̅=3.41  SD= .82)  รองลงมำ
คือ  แบบฟอร์มกำรประเมินสมรรถนะเข้ำใจง่ำย  ชัดเจน( ̅=3.35  SD= .84)  และแบบฟอร์มกำร
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำนเข้ำใจง่ำย  ชัดเจน( ̅=3.34  SD= .89) 



 
 

ตาราง 3  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ   
 

ส่วนที่ 2  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ  

 ̅ SD การแปลผล 

1. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนมีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำย
ขององค์กร 

3.60 .83 มำก 

2. กำรแบ่งสัดส่วนของกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน (ผลสัมฤทธิ์
ของงำนร้อยละ 70 และพฤติกรรมปฏิบัติรำชกำร (สมรรถนะ) 
ร้อยละ 30) 

3.74 .85 มำก 

3.  กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของมหำวิทยำลัยแบ่งเป็น 2 
รอบตำมปีงบประมำณ (รอบที่ 1 1 ต.ค.-31  มี.ค. และรอบที่ 2 
(1 เม.ย.-30 ก.ย.) 

4.03 .85 มำก 

4.  กำรแบ่งสัดส่วนกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำน (KPI) (ตำม
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของต ำแหน่งที่ครองอยู่  ร้อยละ 50  และ
ตัวชี้วัดกิจกรรมส่วนร่วมร้อยละ 20) 

3.74 .83 มำก 

5. กำรประเมินพฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำร (สมรรถนะ)  
ประกอบด้วย 5 สมรรถนะหลัก  คือ  กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์  กำร
บริกำรที่ดี  กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ  กำรยึดมั่นใน
ควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรมกำรท ำงำนเป็นทีม 

3.89 .83 มำก 

6. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน มีควำมโปร่งใส เป็นธรรม  
ตรวจสอบได้และสะท้อนควำมเป็นจริงเกี่ยวกับผลงำนและ
พฤติกรรมของผู้ได้บังคับบัญชำ 

3.48 .99 ปำนกลำง 

7. ผู้บังคับบัญชำมีกำรท ำข้อตกลงและแจ้งผลกำรประเมินให้กับ
ผู้ใต้บังคับบัญชำทรำบ 

3.57 1.03 มำก 

8. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน เป็นกระบวนกำรที่ยุ่งยำก 
ซับซ้อน ท ำให้มีภำระงำนเพิ่มขึ้น 

3.33 .96 ปำนกลำง 

9. รำยละเอียดตัวชี้วัดในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 3.38 .93 ปำนกลำง 

10. กำรน ำผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนมำวิเครำะห์เพ่ือให้เกิด
กำรเรียนรู้ แก้ไข  และพัฒนำกำรปฏิบัติงำนของตนเอง และ
หน่วยงำน 

3.40 .94 ปำนกลำง 

 



 
 

ตาราง 3  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  (ต่อ) 

ส่วนที่ 2  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ  

 ̅ SD การแปลผล 

11. กำรน ำผลกำรปฏิบัติงำนมำวิ เครำะห์ เ พ่ือกำรเลื่อนขั้น
เงินเดือน 

3.58 .95 มำก 

12. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนท ำให้ผู้บังคับบัญชำสำมำรถ
ก ำกับติดตำมกำรปฏิบัติ งำนของผู้ ใต้บั งคับบัญชำให้บรรลุ
เป้ำหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

3.50 .90 ปำนกลำง 

13. กำรโยกย้ำยและแต่งตั้งให้ท ำหน้ำที่ที่เหมำะสมกับควำมรู้
ควำมสำมำรถ ต้องน ำผลกำรปฏิบัติงำนมำพิจำรณำประกอบด้วย 

3.52 .95 มำก 

14. ผู้ถูกประเมินทรำบผลกำรปฏิบัติงำนท ำให้ผู้ประเมินทรำบจุด
ด้อยของตนเองเพ่ือน ำไปพัฒนำ 

3.46 .95 ปำนกลำง 

15. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนควรน ำมำใช้อย่ำงต่อเนื่องเพ่ือ
กำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพของบุคลำกรและองค์กรได้ 

3.66 .91 มำก 

16. แบบฟอร์มกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนมีควำมชัดเจน เข้ำใจ
ง่ำย 

3.35 .89 ปำนกลำง 

17. ผู้บังคับบัญชำและผู้ปฏิบัติงำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 

3.38 .85 ปำนกลำง 

18. กำรจัดระดับผลกำรประเมิน (ดีเด่น,ดีมำก,พอใช้ และต้อง
ปรับปรุง) 

3.61 .84 มำก 

รวม 3.57 .90 มาก 

จำกตำรำง  3  พบว่ำ ระดับควำมคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร โดยรวมอยู่ในระดับมำก  ( ̅=3.57  SD= .90)และเมื่อพิจำรณำรำยข้อ  
พบว่ำ  อยู่ในระดับปำนกลำงถึงระดับมำก  โดยเรียงล ำดับข้อที่มีค่ำเฉลี่ยมำกที่สุด  3  อันดับแรก  คือ
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของมหำวิทยำลัยแบ่งเป็น 2 รอบตำมปีงบประมำณ (รอบที่ 1 1 ต.ค. -31  
มี.ค. และรอบที่ 2 (1 เม.ย.-30 ก.ย.)( ̅=4.03  SD= .85)  รองลงมำ คือ กำรประเมินพฤติกรรมกำร
ปฏิบัติรำชกำร (สมรรถนะ)  ประกอบด้วย 5 สมรรถนะหลัก  คือ  กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์  กำรบริกำรที่ดี  กำร
สั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ  กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรมกำรท ำงำนเป็นทีม  
( ̅=3.89  SD= .83)  และกำรแบ่งสัดส่วนของกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน (ผลสัมฤทธิ์ของงำนร้อยละ 
70 และพฤติกรรมปฏิบัติรำชกำร (สมรรถนะ) ร้อยละ 30) ( ̅=3.74  SD= .85) ซึ่งอยู่ในระดับเดียวกับ 



 
 

กำรแบ่งสัดส่วนกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำน (KPI) (ตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของต ำแหน่งที่ครองอยู่  
ร้อยละ 50  และตัวชี้วัดกิจกรรมส่วนร่วมร้อยละ 20)  ( ̅=3.74  SD= .83)ส่วนข้อที่มีค่ำเฉลี่ยอยู่ใน  3  
อันดับสุดท้ำย  คือ  แบบฟอร์มกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนมีควำมชัดเจน เข้ำใจง่ำย  ( ̅=3.35  SD= 
.89)  รองลงมำคือ  กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน เป็นกระบวนกำรที่ยุ่งยำก ซับซ้อน ท ำให้มีภำระงำน
เพ่ิมขึ้น  ( ̅=3.33  SD= .96)  และรำยละเอียดตัวชี้วัดในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน  ( ̅=3.38  
SD= .93)  ผู้บังคับบัญชำและผู้ปฏิบัติงำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน  
( ̅=3.38  SD= .85)  ในระดับค่ำเฉลี่ยที่เท่ำกัน 

ตารางที่ 4  คุณลักษณะส่วนบุคคล  ที่มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นในด้านปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ 

คุณลักษณะส่วนบุคคล การปฏิบัติงาน 

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ของเพียร์สัน (r) 

p-value ระดับความสัมพันธ์ 

เพศ 0.37 0.05 ต่ ำ 

อำยุ 0.33 0.20 ไม่มีควำมสัมพันธ์ 

พ้ืนที ่ 0.35 0.12 ไม่มีควำมสัมพันธ์ 

ระดับกำรศึกษำ 0.24 0.86 ไม่มีควำมสัมพันธ์ 

ต ำแหน่ง 0.39 0.02 ต่ ำ 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในมหำวิทยำลัย 0.32 0.30 ไม่มีควำมสัมพันธ์ 

ประเภทกำรด ำรงต ำแหน่ง 0.28 0.60 ไม่มีควำมสัมพันธ์ 

  จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลพบว่ำ  คุณสมบัติส่วนบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์กับปัจจัยที่ส่งผล
ต่อควำมส ำเร็จในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรสังกัดมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
รัตนโกสินทร์  อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05  ได้แก่ปัจจัย  ซึ่งมีรำยละเอียด  ดังนี้ 
  คุณลักษณะส่วนบุคคล  พบว่ำ  เพศ  และ  ต ำแหน่ง  มีควำมสัมพันธ์ระดับต่ ำทำงบวก
กับประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร  อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ ( r 
=0.05, p-value=0.05 )  ส่วน  อำยุ  พ้ืนที่  ระดับกำรศึกษำ  ประสบกำรณ์ท ำงำนในมหำวิทยำลัย  
ประเภทกำรด ำรงต ำแหน่ง  มีควำมสัมพันธ์กับประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ
รำชกำรของข้ำรำชกำรสังกัดมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์  อย่ำงไม่มีนัยส ำคัญทำงสถิติ 



 
 

ตารางที่  3  ปัญหา  อุปสรรค  เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการสังกั ด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์   

ปัญหา/อุปสรรค 

ด้านปริมาณงาน 
-  งำนน้อยแต่มีคุณภำพ (ให้น ำมำพิจำรณำด้วย)-  
ภ ำ ร ะ ง ำ น ไ ม่ ชั ด เ จ น ใ น ก ำ ร เ ก็ บ ข้ อ มู ล แ ล ะ
เอกสำรอ้ำงอิง 

ด้านระยะเวลา -  บ่อยเกินปีละ 1 ครั้งก็พอ 

บุคคลที่เกี่ยวข้อง -  ผู้ประเมินไม่เข้ำใจและหลักกำรประเมินที่ดี             
-  ผู้ประเมินไม่ ได้มำสัมผัสจริงๆ                            
-  ผู้ถูกประเมินไม่ยอมรับผลกำรประเมิน               
-  ยังให้ควำมส ำคัญและควำมจริงจังกับระบบกำร
ประเมินนี้น้อยเกินไป 

อ่ืน ๆ -  ผลกำรประเมินจำกผู้บังคับบัญชำบำงครั้งไม่
สำมำรถประเมินสมรรถนะของผู้ใต้บังคับบัญชำได้
เสมอไปเพรำะผู้บังคับบัญชำมักจะประเมินจำก
มุมมองของตน เองฝ่ ำ ย เดี ย ว ไม่ ค่ อยยุ ติ ธ ร รม                   
-  ควำมรู้ แ ละคว ำม เข้ ำ ใ จ                                          
-  ผลเป็นอย่ำงไรเพรำะเหตุใดไม่เคยแจ้งบำงครั้งมี
ง ำ น เ ด่ น ม ำ ก เ ขี ย น ไ ป ก็ ไ ม่ ส น ใ จ                                                
-  ผู้บังคับบัญชำก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินที่เป็น
เกณฑ์เดียวกับผู้บังคับบัญชำซึ่ งไม่สอดคล้องกับ
ต ำแหน่งที่ด ำรงอยู่ 

ตารางที่  4  ข้อเสนอแนะ  เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการสังกัดมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์   

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

รูปแบบการประเมิน 
- ปีละ 1 ครั้งก็ไม่มีเวลำจะท ำแล้ว 
- ไม่สำมำรถแยกย่อยได้ตำมเนื้อหำที่แท้จริง 
- เหมำะสมดีแล้วแต่ถ้ำสำมำรถจัดท ำเป็นระบบ 
กำรประเมินแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
- ควรปรับเนื้อหำให้ชัดเจน 
- ควรเข้ำใจง่ำยไม่ต้องตีควำม 
- ควรปรับข้อค ำถำมให้ง่ำยต่อกำรตอบ 
- ควรจัดท ำเป็นแบบคอมพิวเตอร์ 
- ควรมีระบบกำรเก็บข้อมูล MIS มำใช้ 



 
 

ตารางที่  4  ข้อเสนอแนะ  เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการสังกัดมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (ต่อ) 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

เกณฑ์การประเมิน - ยุ่ ง ย ำ ก ,ซั บ ซ้ อ น ,เ ข้ ำ ใ จ ย ำ ก 
- เ ห ม ำ ะ ส ม ดี แ ล้ ว 
- ควรปรั บ เ กณฑ์ ใ ห้ ง่ ำ ย ต่ อ กำ รป ระ เมิ น 
- ที่มี 3 ระดับประเภทบริหำรวิชำกำรและสำยสนับสนุน
ค ะ แ น น ที่ ใ ช้ ค ว ร อ ยู่ ใ น เ ก ณ ฑ์ เ ดี ย ว กั น 
- ควรปรั บ เ กณฑ์ ใ ห้ ง่ ำ ย ต่ อ กำ รป ระ เมิ น 
- ไม่เห็นด้วยกับกำรประเมินสมรรถนะที่ก ำหนดเงื่อนไขกำร
ผ่ำนประเมินแต่ละระดับพฤติกรรมบ่งชี้จะต้องผ่ำนตัวบ่งชี้
ทั้งหมดในระดับสมรรถนะนั้นๆกรณีไม่ผ่ำนตัวบ่งชี้ทั้งหมด
ไม่ต้องประเมินสมรรถนะในระดับถัดไปท ำให้ผู้ถูกประเมิน
เสียสิทธิกำรได้รับกำรประเมินในระดับอ่ืนๆเพรำะผู้ ถูก
ประเมินบำงคนอำจมีข้อดีในสมรรถนะระดับอ่ืนๆ 

เอกสารการประเมิน - ระบุว่ำผู้ประเมินและผู้ถูกประเมินต้องเห็นพ้องต้องกันแต่
ในทำงปฏิบัติผู้ประประเมินอ้ำงว่ำสำมำรถประเมินได้ฝ่ำย
เดียวโดยไม่แจ้งให้ผู้ถูกประเมินทรำบก่อนส่งผลกำรประเมิน
แสดงถึงควำมไม่เข้ำใจหลักเกณฑ์กำรประเมินของผู้ประเมิน 
- เ อกส ำรกำ รประ เมิ น เ ย อะมำก เ กิ น ไป 
- ข้ อ ย่ อ ย ม ำ ก เ กิ น ไ ป ซ้ ำ ซ้ อ น บ ำ ง มุ ม 
- เ อ ก ส ำ ร มี ม ำ ก ค ว ร ส รุ ป แ ล ะ สั้ น ๆ 
- ให้ อ่ ำนง่ ำยและ เข้ ำ ใจ โดย ไม่ ต้ อ งตี ควำม 
- ค ว ร ใ ห้ อ่ ำ น ง่ ำ ย ไ ม่ ต้ อ ง ตี ค ว ำ ม 
- เอกสำรที่ใช้ควรอ้ำงอิงกับระบบประกันคุณภำพ 

อ่ืนๆ  - ฐ ำนคว ำมรู้ ,กำ รสื่ อ ส ำ รคว ำมรู้ แ ล ะก ำ รสื่ อ ส ำ ร 
- ถ้ำจะใช้อะไรควรอบรมทุกคนให้เข้ำใจก่อน , ให้เขำ
ป ร ะ เ มิ น ต น เ อ ง ก่ อ น ดี ที่ สุ ด 
- ค ว ำ ม เ ที่ ย ง ต ร ง ใ น ใ จ ข อ ง ผู้ ป ร ะ เ มิ น 
- ประสบกำรณ์เป็นสิ่งส ำคัญในกำรน ำมำพิจำรณำประกอบ 
- ควรมีกำรอบรมให้ผู้ถูกประเมินเข้ำใจหลักกำรวิธีกำรใน
กำรประเมินให้มำกยิ่งขึ้น 

 

 



 
 

      ปัญหำอุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ
ข้ำรำชกำรสังกัดมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์  โดยรวบรวมข้อมูลจำกแบบสอบถำม
ปลำยเปิด  โดยกลุ่มเป้ำหมำยได้เสนอปัญหำอุปสรรคและข้อเสนอแนะทั้งหมด  27  ฉบับ  จำก
แบบสอบถำม  297  ฉบับ  คิดเป็นร้อยละ  9.09  โดยปัญหำอุปสรรคส่วนใหญ่  คือ  บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
(ผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน)  และมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแตกต่ำงกันไปดังตำรำงที่  4 
 
4.  การทดสอบสมมติฐานของการวิจัย 
  จำกสมมติฐำนของกำรวิจัยครั้งนี้  คือปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่
แตกต่ำงกันมีควำมคิดเห็นในด้ำนปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมส ำเร็จในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ
ข้ำรำชกำรที่แตกต่ำงกันและประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน  เป็นปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่อควำมส ำเร็จของมหำวิทยำลัย  และของบุคลำกรที่ได้รับกำรประเมินซึ่งจำกผลกำรวิจัยสรุปได้
ดังนี้ 
  4.1  ปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่แตกต่ำงกันมีควำมคิดเห็นในด้ำน
ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมส ำเร็จในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรที่แตกต่ำงกันผลการวิจัยไม่
เป็นไปตามสมมติฐาน   
  4.2  ประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน  เป็นปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อควำมส ำเร็จของมหำวิทยำลัย  และของบุคลำกรที่ได้รับกำรประเมินผลการวิจัยเป็นไปตาม
สมมติฐาน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

บทที่  5 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลกำรวิจัย 
กำรศึกษำเรื่อง  ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมส ำเร็จในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ

ข้ำรำชกำรในมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์  เป็นกำรวิจัยเชิงปริมำณ () ประชำกรที่ใช้ใน
กำรศึกษำ  คือ  ข้ำรำชกำรสังกัดมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์  จ ำนวน  297  รำย  เก็บ
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถำม  ซึ่งได้ผ่ำนกำรตรวจสอบควำมตรงตำมเนื้อหำและควำมเที่ยงของแบบสอบถำม  
โดยผู้เชี่ยวชำญจ ำนวน 3 ท่ำน  แล้วน ำไปใช้กับกลุ่มเป้ำหมำยทั้งหมด  โดยด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ระหว่ำงวันที่  1  พฤษภำคม  2557  ถึงวันที่  30  มิถุนำยน  2557  ผู้วิจัยได้น ำข้อมูลจำกแบบสอบถำม
มำวิเครำะห์ด้วยโปรแกรม  SPSS for windows โดยวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติได้แก่  สถิติเชิงพรรณนำ  
ในกำรหำค่ำร้อยละ  ค่ำเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน  ค่ำมัธยฐำน  ค่ำต่ ำสุด  ค่ำสูงสุด  เพ่ือบรรยำย
คุณลักษณะส่วนบุคคล  ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมส ำเร็จในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำร  
และสรุปผลกำรศึกษำ  ดังนี้ 

5.1.1  คุณลักษณะส่วนบุคคลของข้าราชการสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ 

  จำกกำรศึกษำคุณลักษณะส่วนบุคคลของข้ำรำชกำรสังกัดมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช
มงคลรัตนโกสินทร์  ด้ำน เพศ  อำยุ  พ้ืนที่ปฏิบัติงำน  ระดับกำรศึกษำ  ต ำแหน่ง  ประสบกำรณ์ในกำร
ท ำงำน  ประเภทต ำแหน่ง  พบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่เป็นเพศชำย  ร้อยละ 51.7  อำยุระหว่ำง 41-45  
คิดเป็นร้อยละ  26.3  ปฏิบัติงำนในพ้ืนที่ศำลำยำเป็นส่วนใหญ่  ร้อยละ  39  กำรศึกษำอยู่ในระดับ
ปริญญำโท  ร้อยละ 69.3  เป็นผู้ปฏิบัติงำนต ำแหน่งอำจำรย์เป็นส่วนใหญ่  ร้อยละ  50.7  ประสบกำรณ์
ในกำรท ำงำนอยู่ระหว่ำง  16 – 20  ปี  ร้อยละ  33.7  ด ำรงต ำแหน่งประเภทสำยวิชำกำรเป็นส่วนใหญ่  
ร้อยละ  71.2  

  5.1.2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารผลการ
ปฏิบัติงานด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน 

  จำกกำรศึกษำระดับควำมคิดเห็นปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมส ำเร็จในกำรประเมินผลสัมฤทธิ์
ของงำน  ของข้ำรำชกำรสังกัดมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์  พบว่ำโดยรวมอยู่ในระดับ
มำก  และเมื่อพิจำรณำรำยข้อพบว่ำ  อยู่ในระดับปำนกลำงถึงมำก  โดยเรียงล ำดับข้อที่มีค่ำเฉลี่ยมำก
ที่สุดจนถึงน้อยที่สุด  คือ  กำรน ำภำระงำนและงำนอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำยมำเป็นตัวชี้วัดตัวชี้วัดที่ใช้
ส ำหรับในกำรประเมินผลงำน (อำทิ ด้ำนกำรบริหำร,ด้ำนกำรสอน, ด้ำนกำรมีส่วนร่วมกับมหำวิทยำลัย 
ฯลฯ)  กำรน ำผลงำนด้ำนประกันคุณภำพมำใช้ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน  และแบบฟอร์มกำร
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำนเข้ำใจง่ำย  ชัดเจน 



 
 

 

  5.1.3  ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการประเมิน 
Competency (สมรรถนะ) 
  จำกกำรศึกษำระดับควำมคิดเห็นปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมส ำเร็จในกำรประเมิน
Competency (สมรรถนะ)  ของข้ำรำชกำรสังกัดมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์  พบว่ำ
โดยรวมอยู่ในระดับมำกและปำนกลำง  และเมื่อพิจำรณำรำยข้อพบว่ำ  อยู่ในระดับปำนกลำงถึงมำก  
โดยเรียงล ำดับข้อที่มีค่ำเฉลี่ยมำกที่สุดจนถึงน้อยที่สุด  คือ  รำยละเอียดตัวชี้วัดแต่ละระดับ (ชั้นควำม
ช ำนำญ)รองลงมำ  คือ ระดับค่ำควำมคำดหวังของผู้บังคับบัญชำ  ที่มีต่อผู้ใต้บังคับบัญชำของแต่ละระดับ
รำยละเอียดของตัวชี้วัดแต่ละระดับ (ชั้นควำมช ำนำญ) ชัดเจนและเข้ำใจง่ำย  ไม่ซับซ้อนและแบบฟอร์ม
กำรประเมินสมรรถนะเข้ำใจง่ำย  ชัดเจน 
 
  5.1.3  ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

  จำกกำรศึกษำระดับควำมคิดเห็นปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมส ำเร็จในกำรประเมินผล
กำรปฏิบัติงำน  ด้ำนประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรสังกัด
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์  พบว่ำโดยรวมอยู่ในระดับมำก  และเมื่อพิจำรณำรำยข้อ
พบว่ำ  อยู่ในระดับปำนกลำงถึงมำก  โดยเรียงล ำดับข้อที่มีค่ำเฉลี่ยมำกที่สุด  3  อันดับแรก  คือ  กำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของมหำวิทยำลัยแบ่งเป็น 2 รอบตำมปีงบประมำณ (รอบที่ 1 1 ต.ค.-31  มี.ค. 
และรอบที่ 2 (1 เม.ย.-30 ก.ย.)รองลงมำ คือ กำรประเมินพฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำร (สมรรถนะ)  
ประกอบด้วย 5 สมรรถนะหลัก  คือ  กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์  กำรบริกำรที่ดี  กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำน
อำชีพ  กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรมกำรท ำงำนเป็นทีม  และกำรแบ่งสัดส่วนของ
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน (ผลสัมฤทธิ์ของงำนร้อยละ 70 และพฤติกรรมปฏิบัติรำชกำร (สมรรถนะ) 
ร้อยละ 30) ซึ่งอยู่ในระดับเดียวกับ กำรแบ่งสัดส่วนกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำน (KPI) (ตำมหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบของต ำแหน่งที่ครองอยู่  ร้อยละ 50  และตัวชี้วัดกิจกรรมส่วนร่วมร้อยละ 20)  ส่วนข้อที่
มีค่ำเฉลี่ยอยู่ใน  3  อันดับสุดท้ำย  คือ  แบบฟอร์มกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนมีควำมชัดเจน เข้ำใจ
ง่ำย  รองลงมำคือ  กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน เป็นกระบวนกำรที่ยุ่งยำก ซับซ้อน ท ำให้มีภำระงำน
เพ่ิมขึ้น  และรำยละเอียดตัวชี้วัดในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน  ผู้บังคับบัญชำและผู้ปฏิบัติงำนมี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน  ในระดับค่ำเฉลี่ยที่เท่ำกัน 

5.2  ข้อเสนอแนะ 
  ข้อเสนอแนะได้จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลในส่วนของปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมส ำเร็จในกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรในมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์  มี
ข้อเสนอแนะ  ดังนี้ 
  5.2.1  ข้อเสนอแนะที่ได้จำกกำรวิจัย 
   5.2.1.1 ผู้บริหำรในหน่วยงำนทุกระดับ  ควรมีกำรก ำหนดนโยบำย  รวมถึงกำร
ก ำหนดตัวชี้วัด  ด้ำนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมกรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร



 
 

ให้มีควำมชัดเจนและเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน  และส่งเสริมให้เจ้ำหน้ำที่ที่ปฏิบัติงำนในหน่วยงำนทุกคนมี
โอกำสแสดงควำมคิดเห็นเพื่อหำแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน 
   5.2.1.2  ควรส่งเสริมให้เกิดควำมร่วมมือ  และก ำหนดตัวบุคคลรับผิดชอบโดยตรงใน

กำรปฏิบัติงำน  และสร้ำงสัมพันธ์ภำพที่ดีของบุคลำกรในมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
รัตนโกสินทร์  เพ่ือให้เกิดควำมรับผิดชอบร่วมกันในผลกำรปฏิบัติงำนที่เกิดขึ้น 

   5.2.1.3  ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้รับผิดชอบงำนมีควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำชีพ  
เพ่ือให้เกิดควำมเท่ำเทียมกัน  ซึ่งจะเป็นกำรสร้ำงแรงจูงใจ  และขวัญก ำลังใจของผู้ปฏิบัติงำน 

   5.2.1.4  ควรปรับแบบฟอร์มกำรประเมินให้มีภำษำที่เข้ำใจง่ำย  และเกณฑ์ชี้วัดที่
ชัดเจน   

 

  5.2.2  ข้อเสนอแนะในกำรศึกษำครั้งต่อไป 
   5.2.2.1  ควรมีกำรศึกษำปัจจัยที่มีผลต่อควำมส ำเร็จในกำรประเมินผลกำร

ปฏิบัติงำนของพนักงำนมหำวิทยำลัยในมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 5.2.2.2  ควรมีกำรศึกษำปัจจัยอ่ืนที่อำจมีผลต่อกำรด ำเนินงำนตำมกรอบกำร

ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร  เช่น  ปัจจัยและกระบวนกำรบริหำร  บรรยำกำศองค์กำร  โครงสร้ำง
องค์กำร  กำรรับรู้บทบำท  กำรประสำนงำน  ควำมยึดมั่นผูกพันต่อองค์กำร  เป็นต้น 
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