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สภาพและปญหาการใชระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี
ผูอํานวยการสถาบัน และผูอํานวยการสํานัก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
States and Problems for Development of Job Performance Evaluation System
Usage of Deans, Institute Directors and Office Directors of Kasetsart University
รัชภร พานิชเฮง 1
บุญเรียง ขจรศิลป 2
พิกุล เอกวรางกูร 3

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพและปญหาการใชระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของคณบดี ผูอํานวยการสถาบัน และผูอํานวยการสํานัก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กลุมตัวอยางคือ
บุคลากรและนิสิตที่สังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 4 วิทยาเขต โดยใชวิธีการสุมแบบชั้นภูมิประกอบดวย
บุคลากร 420 นิสิต 950 คน และผูรับผิดชอบในการสรุปผลการประเมินของหนวยงาน 37 คน เครื่องมือที่ใช
คือแบบสอบถามแบงออกเปน 3 ชุด ดังนี้ ชุดที่ 1 สําหรับบุคลากร ชุดที่ 2 สําหรับนิสิต และชุดที่ 3 สําหรับ
ผูรับผิดชอบในการสรุปผลการประเมินของหนวยงาน โดยศึกษาสภาพและปญหาการใชระบบ 3 ดาน คือ
ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ และดานผลลัพธ วิเคราะหขอมูลโดยใชคารอยละ
_____________________________
1

นักศึกษาปริญญาโท, หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา (ภาคพิเศษ)
ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, E-mail: fengrapph@ku.ac.th

2

ศาสตราจารย, คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเซนตจอหน, E-mail: fedubrk@ku.ac.th

3

อาจารยประจําสาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, E-mail: oakc@ku.ac.th
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ผลการวิจัยพบวา สภาพการใชระบบประเมิน บุคลากรที่มีประสบการณนอยกวา 1 ป สวนใหญ
ไมเคยใชระบบประเมิน สําหรับนิสิตชั้นปที่ 1 และปที่ 2 สวนใหญไมเคยใชระบบประเมิน และสวนใหญของ
บุคลากรมีการประเมินโดยใชระบบออนไลนทุกป ในขณะที่นิสิตสวนใหญมีการประเมินโดยเปนเอกสาร
บางป ดานปญหาการใชระบบแบงออกเปน 1) ดานปจจัยนําเขามีปญหาเรื่องคูมือการใชงานระบบประเมิน
เนื่ อ งจาก ภาษาเข า ใจยากภาษาไม ชั ด เจนและสิ่ ง อํ า นวยความสะดวกไม เ พี ย งพอ ภาพรวมมี ป ญ หา
ดานปจจัยนําเขาอยูในระดับปานกลาง 2) ดานกระบวนการมีปญหาเรื่องการประชาสัมพันธและการแจง
ขาวสาร ขั้นตอนหรือกระบวนการเขาประเมิน รูปแบบของแบบประเมิน และการใหคําปรึกษาของเจาหนาที่
ประสานงาน โดยมี ประเด็น ปญ หาคือ การประชาสัมพั น ธไ มสามารถเข า ถึง กลุม เปา หมาย ภาษาที่ใ ช
เป น ทางการมากเกิ น ไป เข า ใจยากและคํ า ถามมี จํ า นวนมาก การประเมิ น ผ า นระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
มี ค วามยุ ง ยาก การให คํ า ปรึ ก ษาของเจ า หน า ที่ ป ระสานงานทั้ ง ในส ว นกลางและคณะ/สถาบั น /สํ า นั ก
ช อ งทางการติ ด ต อ ประสานงานมี น อ ย ข อ มู ล ข า วสารไม เ ป น ป จ จุ บั น และไม ถู ก ต อ ง ภาพรวมป ญ หา
ดานกระบวนการอยูในระดับปานกลาง 3) ดานผลลัพธมีปญหาคือไมมีการใชประโยชนจากผลการประเมิน
ไปใชในการพัฒนา บางประเด็นจากผลการประเมินที่บงบอกถึงปญหาไมไดรับการแกไข

ทั้งนี้ภาพรวม

ของปญหาดานผลลัพธอยูในระดับปานกลาง ปญหาที่สําคัญของการใชระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน คือ
จํานวนขอมูลไมเพียงพออันเนื่องมาจากจํานวนผูตอบแบบสอบถามมีจํานวนนอย และระบบประเมินผล
การปฏิบัติงานไมชวยลดเวลาและงบประมาณในการทํางาน
คํ า สํ า คั ญ : ผู เ ข า ใช ร ะบบประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของคณบดี ผู อํ า นวยการสถาบั น
และผูอํานวยการสํานัก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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Abstract
The objective of this research was aimed to study states and problems for
development of job performance evaluation system usage of Deans, Institute
Directors and Office Directors of Kasetsart University. The samples were staffs and
students of Kasetsart University in 4 campuses selected by using stratified random
sampling method. There were 950 students, 420 general staffs, and 37 staffs who
analysed and concluded the results of evaluation from the questionnaire survey in
each units of work. This study was concentrated on the states and the problems in 3
parts that are input, process and output. Statistical analysis was performed by using
percentage value.
The research found that one year experienced staffs, first year students and
second year students were passive a job performance evaluation system to evaluate.
The most of the staffs that used a job performance evaluation system for evaluating
using an online system in every year while most of students evaluated by a paper
system only in some year. The problems of a job performance evaluation system can
be classified into 1) The input problems were misunderstood of the manual
assessment because of unclear and difficult meaning of word used in manual and
inadequate facilities. These problems were at the moderate level. 2) The process
problems were inadequate announcement, few explanation for the process of a job
performance evaluation and unclear consulting of coordinator, for example;
announcement was not hit the target of staffs and students, the wording of the
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questionnaire survey was too difficult to understand, there were too many questions
in the questionnaire, evaluated electronically was too difficult and the channel for
counseling was a little, and information was out of date or incorrect. The level of the
process problems were at the moderate level. 3) The outputs problem was no
utilization of evaluation result for improvement. Some issue of evaluation result that
was main problem for performance was not solved. The level of the output problem
was also at the moderate level. The main problems of using of the job performance
evaluation system were insufficient data due to less number of evaluators and
evaluation system did not reduce time and budget to work.
Key words : System Usage of Deans, Institute Directors and Office Directors
of Kasetsart University

ความเปนมา
ในโลกยุคปจจุบันซึ่งเปนยุคแหงการแขงขันดานขอมูลและขาวสาร (Information Age) ระบบ
สารสนเทศ (Information System)

ไดเขามามีบทบาทสําคัญตอการดํารงชีวิตของมนุษยมากขึ้น

เทคโนโลยีเหลานี้ไดถูกประยุกตใชในดานตางๆ ทั้งในดานบริหารราชการแผนดิน การบริหารจัดการภายใน
องคกร ทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจใหประสบความสําเร็จ ซึ่งคุณสมบัติของระบบสารสนเทศที่ดีจะตองมี
ความทันสมัย มีความปลอดภัยของขอมูลสูง เพื่อปองกันการรั่วไหลของขอมูลซึ่งจะตองมีระบบการปองกัน
ขอมูลที่ดี ปองกันความเสียหายที่เกิดจากคูแขง มีความยืดหยุนตามสถานการณ และสภาพการแขงขัน
ในปจจุบัน มีการตอบสนองความตองการของผูใชระบบทุกระดับ สรางความพึงพอใจของผูใช เชน มีการ
ประมวลผลไดอยางรวดเร็ว ตรงความตองการของผูใชระบบ มีความคุมคากับการลงทุนขององคกรหรือ
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(ไพบูลย เกียรติโกมล และณัฏฐพันธ เขจรนันทร, 2551, น.36-38; Al-Mamary,

Shamsuddin & Nor Aziati, 2014) และระบบสารสนเทศยังมีประโยชนในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดําเนินงาน ทั้งในปจจุบันและอนาคตของหนวยงาน ดวยการวางแผนไดลวงหนา สามารถนําขอมูลไปใช
ประโยชน ไ ด ทั น ต อ ความต อ งการ โดยที่ ร ะบบสารสนเทศที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพจะสามารถตอบสนอง
ความตองการของผูใช ชวยประหยัดเวลา ประหยัดงบประมาณ และสามารถนําขอมูลมาวิเคราะหหาสาเหตุ
ของปญหาและนํามาแกปญหาไดอยางรวดเร็ว ถูกตองและแมนยํา สงผลในการชวยลดคาใชจาย ลดจํานวน
คน ระยะเวลา และการติดตอประสานงานใหนอยลง แตยังคงมีประสิทธิภาพและศักยภาพในการทํางาน
ของหนวยงานใหมากขึ้น (จรัส อติวิทยากรณ, 2553, น.35;

ไพบูลย เกียรติโกมล และณัฏฐพันธ

เขจรนันทร, 2551, น.38-39; Al-Mamary, Shamsuddin & Nor Aziati, 2014)
การประเมินผลการปฏิบัติงานเปนกระบวนการหนึ่งที่องคกรหรือหนวยงานวัดผลการทํางานของ
พนักงาน ซึ่งอาจใชวิธีการสังเกต การประเมินโดยผูบังคับบัญชา โดยมีเกณฑและมาตรฐานเดียวกัน และ
มีความเปนธรรม โดยผลการประเมินจะนําไปสูการพิจารณาความดีความชอบดวยการใหรางวัลหรือลงโทษ
หรือนําไปสูการพัฒนาพนักงานในอนาคต (ประเวศน มหารัตนสกุล, 2553, น.1; อลงกรณ มีสุทธา และ
สมิต สัชฌุกร, 2553, น.12) และการประเมินผลการปฏิบัติงานเปนเครื่องมือที่มีความสําคัญตอพนักงาน
ผูบังคับบัญชา และองคกร ในการแสดงถึงศักยภาพของการทํางานของพนักงานซึ่งผูบังคับบัญชาสามารถ
นําผลการประเมินของพนักงานมาพิจารณาความดีความชอบ หรือนํามาสงเสริม รักษา หรือปรับปรุงผล
การปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา และสงผลตอองคกรหากพนักงานทุกคนปฏิบัติงานบรรลุตามที่ไดรับ
มอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ (ประเวศน มหารัตนสกุล, 2553, น.1; อลงกรณ มีสุทธา และ สมิต
สัชฌุกร, 2553, น. 2) สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผูอํานวยการสถาบัน และ
ผูอํานวยการสํานัก เปนกลไกที่เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียแสดงความคิดเห็นตอการปฏิบัติงานของ
ผูบริหารของคณะ สถาบัน และสํานัก ในดานตางๆ ประกอบดวย บุคลากรใหความเห็นในดานภาวะผูนํา
การบริหารจัดการและพัฒนาหนวยงาน การมีสวนรวมของบุคลากรในการบริหารจัดการ และการบริหาร
จัดการตามภารกิจหลัก และนิสิตใหความเห็นดานการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนานิสิต และกายภาพของ
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คณะ (คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของคณบดี ผู อํ า นวยการสถาบั น และ
ผูอํานวยการสํานัก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2554)
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร มี น โยบายมอบให ค ณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานของคณบดี ผูอํานวยการสถาบัน และผูอํานวยการสํานัก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดําเนินการ
พิจารณาแนวทางการประเมิน กําหนดวิธีการประเมิน ระยะเวลาการประเมิน เกณฑการใหคะแนน และ
การจัดทํารายงานสรุปผลการประเมินโดยนําระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหารดวยระบบออนไลน
มาใช และมอบใหทุกหนวยงานดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน วิเคราะห และสรุปผลการประเมินผล
การปฏิบัติงานดวยระบบออนไลนทุก 1 ป จนกระทั่งคณบดี ผูอํานวยการสถาบัน และผูอํานวยการสํานัก
ปฏิบัติงานครบวาระการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลและการปฏิบัติงานฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดกําหนด
รายละเอียดของระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผูอํานวยการสถาบัน และผูอํานวยการสํานัก
คือเปนระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ใชในการติดตามและประเมินผลคณบดี ผูอํานวยการสถาบัน
และผูอํานวยการสํานัก รวม 46 คน จากทุกวิทยาเขต เมื่อปฏิบัติงานครบทุกรอบ 1 ป ซึ่งในป พ.ศ. 2558
มีหนวยงานที่ใชระบบประเมินระบบออนไลน 38 หนวยงาน เนื่องจากมี 8 หนวยงานที่เปนสถาบัน และ
สํ า นั ก มี ก ารยุ บ รวมหน ว ยงานและโอนย า ยบุ ค ลากร และคณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผล
การปฏิบัติงานฯ ไดจัดทําระบบประเมินออนไลน เพื่อใหบุคลากรและนิสิตของคณะ สถาบัน และสํานัก
ไดประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหารของหนวยงานตนเอง และเพื่อใหเกิดความสะดวกในการสรุปผล
การประเมินของผูประเมินทั้งหมดไดอยางรวดเร็ว โดยผูใชระบบตองเปนบุคลากรหรือนิสิตในมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตรที่มี Account Nontri

เทานั้นที่สามารถเขาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานได โดยเขาสู

ระบบประเมินผลการบริหารงาน ที่ URL : http://ex-assess.ku.ac.th/index.php ดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 แสดงเมนูของระบบประเมิน

จากการดํ า เนิ น กิ จ กรรมการประชาสั ม พั น ธ ก ารเข า ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของคณบดี
ผูอํ า นวยการสถาบัน และผู อํ า นวยการสํ า นั ก บนระบบออนไลนพ บว า มี จํา นวนผู เข า ใชร ะบบประเมิ น
ออนไลนนอยกวาเกณฑที่คณะติดตามผลการปฏิบัติงานไดกําหนดจํานวนผูเขาใชระบบประเมินไว 2 วิธี
คือ วิธีที่ 1 ตองมีบุคลากรเขาใชประเมินไมนอยกวารอยละ 50 และนิสิตไมนอยกวารอยละ 25 และวิธีที่

2 กําหนดขนาดกลุมตัวอยางของบุคลากรและนิสิตที่เขาใชระบบประเมินของ Krejcie and Morgan
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผูอํานวยการ
สถาบัน และผูอํานวยการสํานัก, 2554) โดยเกือบทุกหนวยงานมีปญหาสวนใหญในเรื่องจํานวนผูเขาใช
ระบบประเมินไมครบตามจํานวนที่กําหนดขางตนอยางตอเนื่องมาตั้งแตป พ.ศ. 2554 จนถึงปจจุบัน ผูวิจัย
จึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพและปญหาการใชระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผูอํานวยการ
สถาบัน และผูอํานวยการสํานัก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ของบุคลากร นิสิต และผูรับผิดชอบในการ
สรุ ป ผลการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงาน เพื่ อ ให ท ราบถึ ง สภาพและป ญ หาการใช ร ะบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผูอํานวยการสถาบัน และผูอํา นวยการสํานั ก ของมหาวิท ยาลัย
เกษตรศาสตร และนํ า สารสนเทศที่ ไ ด เ สนอต อ คณะกรรมการติ ด ตามผลการปฏิ บั ติ ง านของคณบดี
ผู อํ า นวยการสถาบั น และผู อํ า นวยการสํ า นั ก เพื่ อ นํ า มาพิ จ ารณาหาแนวทางในการแก ไ ขป ญ หาและ
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พัฒนาการใชระบบประเมินใหมีประสิทธิภาพ และคุมคาตามนโยบายในการนําระบบการประเมินออนไลน
มาใช

วัตถุประสงคการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพและปญหาการใชระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของคณบดี ผูอํานวยการสถาบัน และผูอํานวยการสํานัก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

กรอบแนวคิดการวิจัย

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดของการวิจัย
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วิธีดําเนินการวิจัย

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง คือ บุคลากร 7,442 คน (ขอมูล ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2558)
และนิสิต 64,027 คน (ขอมูลภาคตน ปการศึกษา 2557) กลุมตัวอยางที่ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ
เนื่องจากกลุมตัวอยางมีลักษณะที่แตกตางกันทั้ง 2 กลุม คือ กลุมบุคลากร และกลุมนิสิต และงานวิจัยนี้
เปนการวิจัยเชิงสํารวจ ที่กําหนดระดับคาความคลาดเคลื่อนที่ 0.05 ดังนี้ผูวิจัยจึงกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง
โดยใชสูตรคํานวณของ ทาโร ยามาเน (Yamane, 1973 อางใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) โดยไดขนาด
กลุ มตัว อย า ง คือ บุ คลากร 420 คน นิ สิต 950 คน และสํา หรับ ผูรับ ผิดชอบในการสรุป ผลการประเมิ น
ของหนวยงาน 37 คน ซึ่งใชประชากรทั้งหมดเปนกลุมตัวอยาง

ระบบ (SYSTEM)

2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยศึกษาปญหาการใช
ระบบประเมิน 3 ดาน คือ ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ และดานผลลัพธ ซึ่งผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด
เชิงระบบเพื่อนํามาเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม โดยมีองคประกอบคือ สิ่งที่ปอนเขาไป (Input)
กระบวนการ (Process) และผลิตผล (Product) หรือผลงาน (Output) (ประชุม รอดประเสริฐ, 2543,
น. 67) ดังภาพที่ 3

สิ่งที่ปอนเขาไป

กระบวนการ

ผลงาน

(INPUT)

(PROCESS)

(OUTPUT)

ขอมูลปอนกลับ (FEEDBACK)
สภาพแวดลอม (ENVIRONMENT)

ภาพที่ 3 องคประกอบและวัฏจักรของระบบ (แหลงที่มา: ประชุม รอดประเสริฐ, 2543: 68)
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ซึ่งแบบสอบถามแบงออกเปน 3 ชุดคือ ชุดที่ 1 สําหรับบุคลากร ชุดที่ 2 สําหรับนิสิต และชุดที่ 3
สําหรับผูรับผิดชอบในการสรุปผลการประเมินของหนวยงาน โดยแบบสอบถามประกอบดวย สวนที่ 1 ขอมูล
ทั่วไป สวนที่ 2 สภาพการใชระบบประเมิน สวนที่ 3 ระดับปญหาในการใชระบบประเมิน ซึ่งมีลักษณะเปน
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ คือ ระดับปญหานอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก และมากที่สุด และสวนที่ 4
ขอเสนอแนะอื่นๆ แบบสอบถามที่สรางขึ้นไดศึกษาขอมูลจากเอกสาร ตําราวิชาการ และคูมือที่เกี่ยวของกับ
การใช ร ะบบประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของคณบดี ผู อํ า นวยการสถาบั น และผู อํ า นวยการสํ า นั ก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศ และไดรับการพิจารณา
ความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อ หาจากผู เ ชี่ ย วชาญด า นการวั ด และประเมิ น ผล และผู เ ชี่ ย วชาญเกี่ ย วกั บ ระบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ผลปรากฎวาคาดัชนีความสอดคลองของคําถามสวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปสําหรับ
บุคลากรและนิสิต ใชไดทั้ง 3 ขอ (มีคา IOC 1.00) คําถามสวนที่ 2 สภาพการใชระบบประเมิน ใชไดทั้ง

3 ขอ (มีคา IOC 0.60, 0.80 และ 1.00) และคําถามสวนที่ 3 ปญหาการใชระบบประเมิน ประกอบดวย
1. สําหรับบุคลากร 45 ขอ ใชได 35 ขอ (มีคา IOC ตั้งแต 0.60 ถึง 1.00) ปรับปรุง 2 ขอ
(มีคา IOC 0.40) และตัดทิ้ง 8 ขอ (มีคา IOC - 0.40 ถึง 0.20) สวนที่ตัดทิ้งและปรับปรุง ผูทรงคุณวุฒิ
เสนอไปเพิ่มในแบบสอบถามของผูรับผิดชอบในการสรุปผลการประเมินของหนวยงานรวม 10 ขอ และ
นําสวนที่เหลือ 35 ขอ ไปสรางแบบสอบถาม

2. สําหรับนิสิต 44 ขอ ใชได 38 ขอ (มีคา IOC ตั้งแต 0.60 ถึง 1.00) ปรับปรุง 3 ขอ (มีคา
IOC 0.40) และตัดทิ้ง 3 ขอ (มีคา IOC - 0.40 ถึง 0.20) สวนที่ตัดทิ้งและปรับปรุง หรือใชไดบางขอ
ผูทรงคุณวุฒิเสนอไปเพิ่มในแบบสอบถามของผูรับผิดชอบในการสรุปผลการประเมินของหนวยงานรวม 9 ขอ
และนําสวนที่เหลือ 35 ขอ ไปสรางแบบสอบถาม
3. สําหรับผูรับผิดชอบในการสรุปผลการประเมินของหนวยงาน ไดนําคําถามในสวนของ
บุคลากร 35 ขอ มาสรางเพิ่มในสวนของผลการใชระบบอีก 7 ขอ รวม 42 ขอ
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3. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดทําหนังสือขอความอนุเคราะหในการแจกแบบสอบถาม
ไปยั ง หน ว ยงานที่ สั ง กั ด มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร 4 วิ ท ยาเขต คื อ วิ ท ยาเขตบางเขน วิ ท ยาเขต
กําแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร รวม 38 หนวยงาน และ
ไดรับคืนแบบสอบถามจากบุคลากร 349 คน (รอยละ 83.10) และผูรับผิดชอบในการสรุปผลประเมินของ
หนวยงาน 32 คน (รอยละ 88.89) ซึ่งสวนใหญทั้ง 2 กลุม เปนบุคลากรสายสนับสนุน (รอยละ 85.14 และ
รอยละ 84.38) โดยบุคลากรมีประสบการณการทํางานอยูในชวงมากกวา 20 ปขึ้นไปมากที่สุด (รอยละ

25.50) แตผูรับผิดชอบในการสรุปผลการประเมินของหนวยงานมีประสบการณการทํางานในชวง 6-10 ป
มากที่ สุด (ร อ ยละ 40.63) สํ า หรั บ นิ สิต ได รับ คื น 844 คน (ร อ ยละ 89.05) ส ว นใหญ เป น นิ สิต ระดั บ
ปริญญาตรี (รอยละ 84.16) และศึกษาอยูชั้นปที่ 3 มากที่สุด (รอยละ 34.04) และผูรับผิดชอบในการ
สรุปผลประเมินของหนวยงาน 32 คน (รอยละ 88.89)

4. การวิเคราะหขอมูล สภาพการใชระบบประเมิน และปญหาการใชระบบประเมินใชวิธี
การวิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่พรอมหาคารอยละเพื่อศึกษาระดับปญหาเปนรายขอคือ ระดับปญหา
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด สําหรับขอเสนอแนะและขอคิดเห็นอื่นๆ ใชวิธีการวิเคราะห
เชิงเนื้อหา

สรุปและวิเคราะหผลการวิจัย

1. สภาพการใชระบบพบวากลุมบุคลากรที่มีประสบการณการทํางานตั้งแต 1 ป ขึ้นไป สวนใหญ
เคยใชระบบประเมิน (รอยละ 94.38– 100) และบุคลากรที่มีประสบการณการทํางานนอยกวา 1 ป ไมเคย
ใชระบบประเมิน (รอยละ 64.29) กลุมนิสิตตั้งแตชั้นปที่ 3 ขึ้นไปสวนใหญใชระบบประเมิน (รอยละ 55.90
– 72.73) และนิสิตชั้นปที่ 1 และชั้นปที่ 2 ไมเคยใชระบบประเมิน (รอยละ 62.76 และ 52.79) สําหรับ
ผูรับผิดชอบในการสรุปผลประเมินที่มีประสบการณการทํางานตั้งแต 1-5 ป สวนใหญใชระบบประเมิน
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(รอยละ 94.38- 100) และผูรับผิดชอบในการสรุปผลประเมินที่มีประสบการณการทํางาน 6-10 ป ไมเคย
ใชระบบประเมิน (รอยละ 7.69) สําหรับประเภทของการประเมินประกอบดวย ระบบประเมินออนไลน พบวา
ทั้งกลุมบุคลากร นิสิต และผูรับผิดชอบในการสรุปผลการประเมิน สวนใหญใชระบบประเมินออนไลนทุกป
(รอยละ 69.43-100) การใชเอกสารประเมิน พบวากลุมบุคลากรและผูรับผิดชอบในการสรุปผลประเมิน
สวนใหญใชเอกสารประเมินทุกป (รอยละ 97.22-100) ในขณะที่นิสิตสวนใหญใชเอกสารประเมินบางป
(รอยละ 73.91) และการใชระบบและเอกสารประเมิน พบวากลุมบุคลากรสวนใหญใชระบบและเอกสาร
ประเมินบางป (รอยละ 54.17) ในขณะที่ผูรับผิดชอบในการสรุปผลการประเมินและนิสิต สวนใหญใชระบบ
และเอกสารประเมินทุกป (รอยละ 52.48 และ 75.00)

2. ปญหาการใชระบบประเมินผลการปฏิบัติงานแบงออกเปน 3 ดาน คือ
2.1 ดานปจจัยนําเขา พบวา กลุมบุคลากรสวนใหญระบุปญหาระดับปานกลางเกือบทุก
ประเด็นปญหา (รอยละ 25.50 – 36.10) ยกเวนประเด็นปญหาคูมือการใชระบบประเมินใชภาษาไมชัดเจน
(รอยละ 32.66) โครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information

and

Communication Technology: ICT) และสถานที่หรือพื้นที่ไมเพียงพอตอการใชระบบ ที่ระบุวามี
ปญหาระดับมาก (รอยละ 30.66 และ 31.81) กลุมนิสิตสวนใหญระบุปญหาระดับปานกลางเกือบทุก
ประเด็นปญหา (รอยละ 29.67– 35.82) ยกเวนประเด็นปญหาสถานที่หรือพื้นที่ไมเพียงพอตอการใชระบบ
ที่ระบุวามีปญหาระดับมาก (รอยละ 28.13) และกลุมผูรับผิดชอบในการสรุปผลการประเมินสวนใหญระบุ
ปญหาระดับมากและมากที่สุด เกือบทุกประเด็นปญหา (รอยละ 25.00 – รอยละ 56.25) ยกเวนประเด็น
ปญหาขั้นตอนการใชงานจากคูมือไมสามารถทําตามกระบวนการไดอยางถูกตอง ที่ระบุวามีปญหาระดับ
ปานกลาง (รอยละ 34.38)

2.2 ดานกระบวนการ พบวา กลุมบุคลากร สวนใหญระบุปญหาระดับปานกลางเกือบทุก
ประเด็นปญหา (รอยละ 20.06 – 42.12) ยกเวน ประเด็นปญหาการเขาถึงระบบประเมินมีความยุงยาก
ซับซอน (รอยละ 31.81) และขั้นตอนการเขาสูระบบ และการออกจากการประเมินมีความยุงยากซับซอน
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(รอยละ 31.81 และ 34.96) ปญหาระบบใชงานยากตองอาศัยความรูและทักษะดานการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (รอยละ 36.96) ระบบมีการตอบสนองชาตองรอนาน (รอยละ 30.66) ปญหา
การเขาใชระบบประเมิน ไมสามารถเขาใชระบบไดหากไมไดอยูในรอบการประเมิน (รอยละ 27.51) และ
ปญหาการประเมินผานระบบอิเล็กทรอนิกสมีความยุงยากซับซอนกวาการประเมินจากเอกสาร (รอยละ

32.66) และการใหคําปรึกษาของเจาหนาที่ประสานงานในสวนของคณะ/สถาบัน/สํานัก (รอยละ 34.10)
ที่ระบุวามีระดับปญหามากถึงมากที่สุด กลุมนิสิตสวนใหญระบุปญหาระดับปานกลางเกือบทุกประเด็น
ปญหา (รอยละ 28.84 - 42.32) ยกเวนประเด็นปญหาขั้นตอนการออกจากระบบประเมินมีความยุงยาก
ซับซอน (รอยละ 31.32) เจาหนาที่สวนคณะ/สถาบัน/สํานักมีกิริยาไมสุภาพ (รอยละ 26.83) และเจาหนาที่
สวนคณะ/สถาบัน/สํานักไมสามารถแกปญหาเบื้องตนได (รอยละ 27.66) ที่ระบุวามีปญหาระดับมาก
สําหรับกลุมผูรับผิดชอบในการสรุปผลการประเมิน สวนใหญระบุปญหาระดับมากถึงมากที่สุดเกือบทุก
ประเด็นปญหา (รอยละ 28.13 – 62.25)

ยกเวนประเด็นปญหาไมมีการประชาสัมพันธขอมูล

การบริหารงานของผูบริหารใหทราบ (รอยละ 31.25) ไมมีการประชาสัมพันธผลการประเมินการปฏิบัติงาน
ของผูบริหารในรอบปที่ผานมา (รอยละ 34.38) การเขาถึงระบบมีความยุงยากซับซอน (รอยละ 34.63)
ไมสามารถแกไขขอมูลภายหลังบันทึกผลประเมิน (รอยละ 37.50)

และผูใชไมมั่นใจในความปลอดภัย

ของระบบ (รอยละ 31.25) ที่ระบุวามีปญหาระดับปานกลาง และระบุปญหาระดับนอยในประเด็นปญหา
คําถามไมครอบคลุมประเด็นการบริหารงาน (รอยละ 28.13)

2.3 ดานผลลัพธ พบวา กลุมบุคลากรและกลุมนิสิตสวนใหญระบุปญหาระดับปานกลาง
ในประเด็นปญหาการนําผลการประเมินไปใชประโยชน (รอยละ 26.93 - 35.11) สําหรับผูรับผิดชอบในการ
สรุปผลการประเมินสวนใหญระบุปญหาระดับมากที่สุดในประเด็นปญหาขอเสนอแนะ ที่ไดจากการประเมิน
ไมมีการนํามาแกปญหาที่เกิดขึ้น และการประเมินไมมีความสัมพันธกับการพิจารณาความดีความชอบ
(รอยละ 28.13 และ 37.50) สําหรับผลของการใชระบบ พบวาผูรับผิดชอบในการสรุปผลการประเมิน
ส ว นใหญ ระบุปญ หาระดั บ มากที่ สุด ในประเด็น ปญ หารายชื่ อ ผูป ระเมิน ปรากฏไมค รบถวนตามจํา นวน
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บุคลากรทั้งหมด (รอยละ 34.38) การสรุปผลประเมินไมสามารถดําเนินการไดทันทีหากผูประเมินไมครบ
ตามจํานวนที่กําหนด (รอยละ 28.13) และระบบประเมินอิเล็กทรอนิกสไมชวยลดเวลาและงบประมาณใน
การทํางาน (รอยละ 50.00)

อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาสภาพและปญหาการใชระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผูอํานวยการสถาบัน
และผูอํานวยการสํานัก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ผูวิจัยมีขอวิจารณ ดังนี้

1. สภาพการใชระบบพบวาบุคลากรที่มีประสบการณการทํางานนอยกวา 1 ป สวนใหญไมเคยใช
ระบบประเมิน (รอยละ 64.29) และนิสิตชั้นปที่ 1 และนิสิตชั้นปที่ 2 สวนใหญไมเคยใชระบบประเมิน
(รอยละ 62.76 และ 52.79) อาจเปนเพราะทั้งบุคลากรและนิสิตไมทราบวามีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผูบริหาร หรือไมมีการประชาสัมพันธ จึงไมทราบวาผูบริหารเปนใคร หรือไมทราบผลการปฏิบัติงานของ
ผูบริหารซึ่งสภาพดังกลาวอาจมีผลตอจํานวนผูเขาใชระบบที่ไมครบตามจํานวนที่มหาวิทยาลัยกําหนด

2. ปญหาการประชาสัมพันธและการแจงขาวสารไมทั่วถึงกลุมเปาหมาย อาจเปนเพราะบาง
หนวยงานมีชองทางในการประชาสัมพันธไมเพียงพอ หรืออาจประชาสัมพันธแจงขาวสารเพียงกลุมบุคลากร
แตกลุมนิสิตบางสวนไดรับขาวสารเฉพาะที่เขามาติดตอ หรือสืบคนขอมูลจากเว็บไซต และมาเรียนที่คณะ
จึงทําใหนิสิตที่เหลือไมทราบวามีการประเมิน

3. ปญหาเครื่องคอมพิวเตอร พบวาเครื่องคอมพิวเตอรไมเพียงพอตอการใชงาน ชํารุด เกา และ
ไมทันสมัย อาจเปนเพราะบางหนวยงานไมมีงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรมาใหบริการ หรือ
วิทยาเขตมีจํานวนคอมพิวเตอรสวนกลางไมเพียงพอตอการใชงานของนิสิตทั้งวิทยาเขต ซึ่งสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ สมพงษ บุญดวยลาน (2549) ที่ประเมินผลการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อการจัดการในหนวยงานของกองเรือยุทธการ พบวามีปญหาการจัดสรรงบประมาณสําหรับการจัดหา
อุปกรณสารสนเทศใหเพียงพอและทั่วถึง และผลการวิจัยของ Whittaker (1999) ที่ศึกษาสาเหตุของ
ความลมเหลวในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในองคกรแหงหนึ่งในรัฐโตรอนโต ประเทศแคนาดา พบวา
มี ป ญ หาโครงสร า งพื้ น ฐานด า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศของประเทศกระจายไม ทั่ ว ถึ ง ทํ า ให ข าดความ
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เสมอภาคในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศหรือเกิดการใชกระจุกตัวเพียงบางพื้นที่ ทําใหเปนอุปสรรคในการใช
งานดา นตา งๆ เชน ระบบโทรศัพ ท อินเทอรเน็ตความเร็ ว สูง สํ า หรับปญ หาระบบเครือ ขา ยไมเสถียร
หลุดบอย หรือตองใชเวลาในการเขาระบบนานเกินไป อาจเปนเพราะระบบเครือขายไมเพียงพอตอจํานวน
ผูใช มีผูใชงานในเวลาเดียวกันมากเกินไป ซึ่งหนวยงานสวนกลางอาจตองหาสาเหตุ ที่เกิดขึ้นและทําการ
ปรับปรุงระบบเครือขายใหมีความเสถียร และสามารถเขาระบบไดรวดเร็ว

4. ปญหาการเขาถึงระบบประเมินที่มีขั้นตอนมากเกินไป อาจเปนเพราะมหาวิทยาลัย จัดวางลิงค
ระบบประเมินที่สังเกตไดยาก ผูประเมินตองเขาเว็บไซตของมหาวิทยาลัยกอนแลวจึงเขาไปหาที่อยูของ
เว็บประเมินอีกครั้ง ทําใหเสียเวลาในการคนหา และระบบมีขั้นตอนในการเขาใชระบบประเมินยุงยาก
หลายขั้นตอนและตองใสชื่อผูใชหรือรหัสผานจึงจะสามารถเขาใชระบบได และหากผูประเมินไมมีชื่อผูใช
หรือรหัสเพื่อเขาระบบประเมินก็จะไมมีความสนใจที่จะเขาใชระบบเลย

ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ

อภิญญา ปญญาสิทธิ์ (2555) ที่ศึกษาปญหาการใชระบบการเรียนการสอนออนไลน มหาวิทยาลัยแมโจ
โดยนิสิตแสดงความคิดเห็นในสวนของการออกแบบวาการออกแบบระบบการเรียนการสอนออนไลนควรมี
ขั้นตอนในการเขาใชที่งาย ไมซับซอน

5. ปญหาไมมั่นใจในความปลอดภัยของระบบ อาจเนื่องมาจากบุคลากรบางรายมีความกังวล
ในการตรวจสอบบุ ค คลที่ เ ข า ประเมิ น ทํ า ให เ กิ ด ความลั ง เลหรื อ ความไม มั่ น ใจ จึ ง ไม ต อ งการประเมิ น
ในระบบ หรือถาประเมินจากเอกสารก็กลัวจะจําลายมือได จึงทําใหไมตองการประเมินเลยทั้ง 2 อยาง

6. ปญหาคําถามใชภาษาเปนทางการ อาจเปนเพราะใชคําถามที่เปนศัพทวิชาการมากเกินไป
ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย
สื บ เนื่ อ งจากผลการศึ ก ษาสภาพและป ญ หาการใช ร ะบบประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน ผู วิ จั ย
มีขอเสนอแนะจากผลการวิจัยดังนี้

1. สภาพการใชระบบพบวาบุคลากรที่มีประสบการณการทํางานนอยกวา 1 ป ไมเคยใชระบบ
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ประเมินถึงรอยละ 64.29 และสวนใหญของนิสิตชั้นปที่ 1 และนิสิตชั้นปที่ 2 ไมเคยใชระบบประเมินถึง
รอยละ 62.76 และ 52.79 ทุกหนวยงานจึงควรหาแนวทางใหบุคลากรใหม และนิสิตใหมทราบถึงกิจกรรม
การประเมิน เชน การชี้แจงแนวทางการประเมินในงานปฐมนิเทศบุคลากรใหม และปฐมนิเทศนิสิตใหม หรือ
แจงเวียนทางเมล ติดบอรดประกาศ หรือประกาศเสียงตามสาย

2. ปญหาการประชาสัมพันธและการแจงขาวสาร สวนใหญเกิดจากการประชาสัมพันธไมทั่วถึง
กลุมเปาหมาย คือ บุคลากรและนิสิต ทุกหนวยงานควรเพิ่มชองทางในการประชาสัมพันธ ใหมากขึ้น เชน
การแจ ง ทางอี เ มล จั ด ทํ า เว็ บ ไซต ใ ห ดู น า สนใจและเห็ น ง า ย ไม มี ขั้ น ตอนในการเข า ถึ ง เว็ บ ไซต ม าก
อีกทั้งในบางหนวยงานที่มีการประชาสัมพัน ธดวยการใชเสียงตามสาย ก็ควรมอบหมายใหผูรับผิดชอบ
ในการประกาศแจงขาวสารในการประเมิน และควรอัพเดทขาวสารกิจกรรมการประเมินทุกวัน เพื่อเปนการ
เพิ่มการรับรูขาวสารการประเมินผลการปฏิบัติงานมากขึ้น

3. จากปญหาสิ่งอํานวยความสะดวก คือ โครงสรางพื้นฐาน ICT เครื่องคอมพิวเตอร และระบบ
เครือขาย พบวามีปญหาระบบเครือขายไมเสถียร หลุดบอย หรือเมื่อเขาระบบตองใชเวลานาน หนวยงาน
สวนกลาง มก. คือ สํานักบริการคอมพิวเตอรควรสํารวจหาสาเหตุที่เกิดขึ้นและทําการปรับปรุงระบบเครือขาย
ใหมีความเสถียร ไมหลุดบอย และสามารถเขาระบบไดรวดเร็ว และปรับปรุงสภาพของอุปกรณและเครื่อง
คอมพิวเตอรใหทันสมัยและรองรับการใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และเพิ่มพื้นที่ในการใหบริการเพื่อ
รองรับจํานวนของผูใชใหเพียงพอ

4. จากปญหาความมั่นใจในความปลอดภัยของระบบ อาจสรางความมั่นใจใหกับผูใชระบบ
ดวยการประชาสัมพันธถึงรูปแบบการประมวลผลการประเมินที่เปนความลับ ผูที่รับผิดชอบดูแลระบบเทานั้น
ที่จะสามารถทราบวาผูประเมินเปนใคร และสรางความเขาใจถึงขอดีในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผูบริหารผานระบบออนไลน เชน สามารถใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะไดโดยอิสระ ปองกันการจําลายมือ
หากใชเอกสารประเมิน ซึ่งเปนการสืบหาผูประเมินไดโดยงาย

5. จากปญหารูปแบบ และภาษาของแบบประเมินที่ใชภาษาเปนทางการ มีจํานวนคําถาม
มากเกินไป ทําใหเสียเวลาในการประเมิน ควรปรับภาษาใหเขาใจงายไมเปนทางการ และลดจํานวนคําถาม
ที่ไมเกี่ยวของหรือยุบรวมขอคําถามใหเหลือเทาที่จําเปนในการประมวลผล
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6. จากปญหาเจาหนาที่ประสานงานทั้งในสวนกลาง มก. และคณะ/สถาบัน/สํานัก แสดงกิริยา
และคําพูดไมสุภาพ หรือไมใสใจในการใหคําปรึกษา อาจแกปญหาดวยการชี้แจงตอเจาหนาที่ประสานงาน
ทั้ง 2 กลุม ควรใชกิริยาที่สุภาพ ไมใชอารมณ และมีความใสใจในการใหคําแนะนํา และสามารถแกไขปญหา
ในเบื้องตนได และเพิ่มชองทางในการติดตอประสานงานกับเจาหนาที่ใหมากขึ้น

7. ปญหาการนําผลการประเมินไปใชประโยชน ทําใหผูประเมินสวนใหญไมมีความสนใจที่จะ
เขา ประเมิน เพราะเมื่ อ ประเมิน หรื อ เสนอแนะไปแลว ผูบ ริ ห ารไม นํา ผลการประเมิน มาปรั บ ปรุง ตามผล
การประเมินหรือตามขอเสนอแนะ และไปแกไขปญหาอยางจริงจังหรือเปนรูปธรรม ซึ่งผูบริหารของหนวยงาน
ควรพิจารณาผลการประเมินและขอเสนอแนะที่สามารถนํามาแกไขปญหาที่เกิดขึ้น พรอมประชาสัมพันธ
การดําเนินงานใหบุคลากรและนิสิตทราบ

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป

1. ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการใชระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน และผูอํานวยการสํา นัก โดยศึกษาในดา นการรูคุ ณ คา ของระบบประเมิน
ออนไลน ความพึงพอใจ ทัศนคติ/เจตคติตอการใชระบบประเมิน ดวยการแจกแบบสอบถามหรือสัมภาษณ
โดยแยกการวิจัยออกเปนกลุม คือ กลุมผูถูกประเมิน กลุมผูใชระบบประเมิน และกลุมผูใชผลการประเมิน
เพราะแตละกลุมมีความคิดเห็นที่แตกตางกัน
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