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การวิจยั ครั้งนี้ เพื่อศึ กษาปั ญหาและสภาพการณ์ ประเมินผลงานสาธารณสุ ขหน่ วยงานในสังกัด
สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดชลบุรี วิธีการเก็บข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม ศึกษาช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1
มิถุนายน - 30 กันยายน 2554 โดยมีกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม กลุ่มแรกเป็ นเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขที่ได้รับการ
แต่งตั้งให้เป็ นผูป้ ระเมินผลการปฏิ บตั ิงาน ในปี งบประมาณ 2554 ประกอบด้วยผูป้ ระเมินในระดับจังหวัด
และระดับอาเภอ จานวน 79 คน ส่ วนกลุ่มที่2 เป็ นผูร้ ับการประเมิน ในระดับอาเภอ จานวน 122 คน โดย
ใช้สถิติการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ความคิดเห็น เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน พิจารณารายด้านของผูร้ ับการประเมินพบว่า
ด้า นบริ บ ทอยู่ใ นระดับ ปานกลาง ด้า นปั จจัย นาเข้า และกระบวนการอยู่ใ นระดับ สู ง แต่ ผูป้ ระเมิ นผล
พิจารณารายด้านของผูป้ ระเมินพบว่า ด้านบริ บทและด้านกระบวนการอยูใ่ นระดับสู ง ด้านปั จจัยนาเข้าอยู่
ระดับปานกลาง
การดาเนินงาน ในการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน พิจารณารายด้านผูร้ ับการประเมินพบว่า ด้าน
บริ บ ทและด้า นปั จจัย นาเข้า อยู่ใ นระดับ ปานกลาง ส่ วนด้า นกระบวนการอยู่ใ นระดับ สู ง ส าหรั บ ของผู ้
ประเมิน พบว่าด้านบริ บท ด้านปั จจัยนาเข้าและกระบวนการ อยูใ่ นระดับสู งเช่นเดียวกัน
ความพึงพอใจ ในผลการปฏิบตั ิงาน พิจารณารายด้านผูร้ ับการประเมิน และผูป้ ระเมิน พบว่า ด้าน
ปั จจัยนาเข้า ด้านกระบวนการและด้านผลการประเมินงานอยูใ่ นระดับปานกลาง เช่นเดียวกัน
ปั ญหาอุปสรรค ผูป้ ระเมินผล ได้เสนอปั ญหา 2 ด้าน ได้แก่ ด้านปั จจัยนาเข้า พบว่า ผูป้ ฏิบตั ิงาน
ต้องรับผิดชอบตัวชี้วดั ในการประเมินหลายตัว จานวนเกณฑ์การประเมินแต่ละครั้งมากเกินไป สาหรับ
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ด้านกระบวนการพบว่า แนวทางการประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งานแต่ละที มไม่เป็ นไปในแนวทางเดี ยวกัน
สาหรับผูร้ ับการประเมิน พิจารณา 2 ด้าน ด้านปั จจัยนาเข้า พบว่าเกณฑ์ตวั ชี้ วดั ไม่ชดั เจน ผูป้ ระเมินมี
ภารกิจในการประเมินมาก ทาให้ประเมินไม่ทนั ตามเวลา ทีมประเมินมีการปรับเปลี่ยนบ่อย ขาดการส่ งต่อ
ข้อมูล ให้ก ับผูแ้ ทนการประเมิ น ขาดความต่ อเนื่ อง สาหรั บ ด้านกระบวนการพบว่า ผูป้ ระเมิ นมี ภารกิ จ
เร่ งด่วน ไม่สามารถประเมินได้ตามแผนที่วางไว้
ข้ อเสนอแนะ เพื่อพัฒนาในการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน รู ปแบบและวิธีการประเมินของผูร้ ับ
การประเมิน ด้านบริ บทเสนอแนะว่า ควรประเมินให้ตรงกับบริ บทและปั ญหาของพื้นที่ และจัดทาคู่มือใน
การประเมิ น เพิ่ มการอบรมทักษะการประเมิ นผล ส่ วนด้า นปั จจัยนาเข้า พบว่าควรมี การปรั บ ลดเกณฑ์
ตัวชี้ วดั ที่ มีจานวนมากและเป้ าหมายสู ง มีการอบรมเกณฑ์ตวั ชี้ วดั ให้กบั ผูร้ ั บการประเมิ น พร้ อมทั้งเปิ ด
โอกาสให้หน่วยงานระดับตาบล และอาเภอมีส่วนร่ วมกาหนดเกณฑ์ตวั ชี้ วดั เอง และปรับลดเกณฑ์ตวั ชี้ วดั ที่
มีความซับซ้อนกัน สาหรับด้านกระบวนการพบว่า ควรมีการประเมินผลการปฏิ บตั ิงานมากกว่าเอกสาร
และรายงาน การประเมินควรเป็ นไปตามแผนที่วางไว้ ควรคานึ งถึ งภาระหน้าที่ของผูร้ ับการประเมิ นกับ
จานวนทรัพยากรบุ คคลที่ มีในหน่ วยงาน และจัดให้มีการสะท้อนข้อมูลกับพื้นที่ เพื่อใช้ในการปรับปรุ ง
แก้ไขและพัฒนางาน ควรเน้นหนักการประเมินในแต่ละยุทธศาสตร์ ที่สาคัญและแนวทางการจัดทาเอกสาร
เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน สาหรับทีมประเมินพบว่า กรณี ที่ผปู ้ ระเมินติดภารกิจ ควรมีการมอบหมายให้กบั
ทีมรองในการประเมิน ข้อเสนอแนะในการพัฒนาผูป้ ระเมินเพิ่มเติมใน 3 ด้าน ได้แก่ การอบรมทักษะด้าน
การเสริ มแรง ด้านมนุษยสัมพันธ์ และด้านทักษะการสื่ อสาร เพิ่มการจัดอบรมผูป้ ระเมินสหวิชาชี พใหม่
และจัดพี่เลี้ ยงให้กบั ผูป้ ระเมิ นที่ ยงั ไม่มีประสบการณ์ นอกจากนี้ หน่ วยงานระดับจังหวัดควรนาผลการ
ประเมิ น และปั ญหาที่ ค ้นพบมาเป็ นแนวทางในการเสริ ม ศัก ยภาพให้ก ับ ผูป้ ฏิ บ ตั ิ ง าน ได้แก่ การนามา
พิจารณาความดีความชอบ ในการทางานและสวัสดิการอื่นๆ
คำสำคัญ : ปัญหาและสภาพการณ์ / ประเมินผลงานสาธารณสุ ข / หน่วยงานในสังกัดสานักงาน
สาธารณสุ ขจังหวัด

ABSTRACT
The purpose of the study was to investigate problems and situation of public health
outcomes assessment within the sections in the Public Health Office in Chonburi Province.
The standard questionnaire was employed for collecting data from June 1 to September 30,
2554. The participants were categorized into 2 groups, the first group consisting of 79 public
health staffs who have been assigned to be provincial and district assessors to evaluate the
public health outcomes in fiscal year 2554. The second group, assessment recipients,
included 122 public health staffs at district level whose performance were assessed. The
collecting outcome data were statistically analyzed to demonstrate the frequency distribution,
percentage, mean and standard deviation of the data.
Opinions on the public health outcomes assessment: when considering each aspect of
assessment recipients, it was found that the context aspect was in the middle level, while the
input factors and process were in the high level. However, in view of the assessors, the
aspect of context and processes were in the high level while the input factors were in the
middle level.
Performance of the Public Health outcomes assessment: When assessment recipients
considered each aspects of the performance, it was found that the aspects of context and the
input factors were in the middle level, while the processes aspect was in the high level. For
the assessors, the aspects of context, input factors and processes were all in the high level.
Satisfaction of the Public Health outcomes assessment: Assessment recipients and assessors
have considered their satisfaction in each aspect that the aspects of context, input factors and
processes were all in the middle satisfaction level.
Problem and obstruction: The assessors proposed the problems found in 2 aspects, the
first aspect was input factors as the recipients were responsible for multiple key performance
indexes and too many criteria for evaluating in each assessment, the second was the processes
aspect since each assessor teams shown different assessment practices. In terms of
assessment recipients, two aspects were considered. The first aspect was the input factors in
which the ambiguous key performance indexes were pointed out. Additional expressions
were made on the assessors who engaged in many assessment programs caused in overdue
assessment and the assessor teams were changed so often along with the lack of information
transferring to the substitute assessors caused a lack of continuity in assessment. The second
was the processes aspect, it was found that the assessors having some urgent task and not be
able to follow the assessment plan.
Suggestions: To improve the arrangement and procedure in performance assessment,
the recipients suggestions were concluded as follows; 1) the assessment context shall be
corresponded to the local–based context and problems, assessment manual shall be
established and additional training on the assessment skills is needed. 2) the assessment input
factors, the key performance indexes shall be adjusted to reduce the amount, repeated and
high target key performance indexes in which staffs from local and district levels have
opportunity to involve in adjustment processes. In addition, training on the criteria for
evaluating the key performance indexes for the recipients is also needed. 3) the assessment
processes shall adhere to the time plan and be focused on each significant strategies and
outcomes more than reports and documents while recognized in the responsibility of the
recipients and the limited human resources within the organization. Furthermore, the
comprehensible assessment guideline shall be established and the collecting outcome data
shall be reflected with the local in order to improve and develop its public health
performance. Suggestion was also made in case the assessors were not available, the
substitute assessors shall be assigned to perform the assessment.

Further suggestions to improve the assessors skill, in particular new multidiscipline assessors,
by training on 3 aspects including empowerment skills, human relations skills and
communication skills. Problems and situations findings from the assessment shall be
recognized by the organization at provincial level and employed to empower the staffs such
as consideration of their merit performance including giving other supporting benefit. In
addition, a mentor shall be provided to an inexperience assessor.
Key words: Problems and Situation / Public health outcomes assessment
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บทนา
การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2548-25554) มี
การปรับเปลี่ ยนแนวคิด ทิศทาง และกระบวนการพัฒนาใหม่ มุ่งพัฒนาสู่ “สังคมที่มีความสุ ขอย่างยัง่ ยืน
Green Society แนวคิดพื้นฐานยังคงยึด “คนเป็ นศูนย์กลางของการพัฒนา” ยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพีย ง” เพราะคนเป็ นปั จจัย ชี้ ข าดความสาเร็ จของการพัฒนาในทุ กเรื่ อง ซึ่ งกระทรวงสาธารณสุ ขได้
ดาเนิ นการพัฒนาทั้งการเพิ่มทรัพยากร สิ่ งก่อสร้ าง วัสดุ ครุ ภณ
ั ฑ์ เวชภัณฑ์และอื่นๆ ควบคู่ไปกับการ
พัฒนาคนและระบบงาน ( พรรณนิภา บุณยมณี .2444: 2 )
การสาธารณสุ ขเป็ นศาสตร์ และศิลป์ แห่ ง รักษาพยาบาล ส่ งเสริ มสุ ขภาพ การป้ องกันโรคและการ
ฟื้ นฟูสภาพ ส่ งผลทาให้ชีวิตยืนยาว โดยความร่ วมมือของชุ มชน ซึ่ งการจัดให้มีการบริ การสาธารณสุ ข
ต่างๆ นั้นต้องอาศัยบุคลากรสาธารณสุ ข แบบสหวิชาชีพ บริ หารจัดการที่ดี และมีวิชาการที่เหมาะสมกับ
สภาพปั ญหาสาธารณสุ ขแต่ละท้องถิ่น งานบริ หารจัดการด้านสาธารณสุ ขเป็ นงานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน
การจัดระบบงาน การวินิจฉัยสั่งการ การใช้ทรัพยากรทั้งกาลังคน อุปกรณ์ และงบประมาณ เพื่อให้การ
ดาเนิ นงานสาธารณสุ ขเป็ นไปอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล รวมทั้งการควบคุ ม กากับและการ
ประเมินผลการดาเนินงานอีกด้วย
กระทรวงสาธารณสุ ขได้เล็งเห็ นความสาคัญของการติดตาม กากับ ประเมินผล พร้ อมทั้งให้การ
สนับสนุ นงานในพื้นที่ให้บรรลุ ผลตามนโยบาย และสภาพปั ญหาในระดับพื้นที่ ครอบคลุ มทั้งด้านบริ หาร
ด้านวิชาการและด้านบริ การ เพื่อให้ผสมผสานสอดคล้องเป็ นแนวเดียวกัน ปี ละ 2 ครั้ง สาหรับสานักงาน
สาธารณสุ ขจังหวัดชลบุรีได้ยึดเป็ นแนวทางปฏิ บตั ิในการกากับ ติดตามและประเมินผล โดยแบ่งเป็ น การ
นิ เทศงานปี ละ 2 ครั้ ง และประเมินผลปี ละ 2 ครั้ง ซึ่ งปั ญหาที่พบจากการประเมิ นผลการปฏิ บตั ิงาน
สาธารณสุ ขของจังหวัดชลบุรี ตามกรอบการประเมินปี พ.ศ.2544 ที่ผา่ นมามีขอ้ มูลสะท้อนกลับจากผูร้ ับการ
ประเมิ น ว่ า พบปั ญ หาหลายประการดัง นี้ หน่ ว ยงานสาธารณสุ ข ทุ ก ระดับ ตั้ง แต่ ส ถานี อ นามัย หรื อ
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล สานักงานสาธารณสุ ขอาเภอ โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลชุมชน ยัง
มีการจัดทาทะเบียน รายงานหรื อเอกสารเพื่อเตรี ยมรับการประเมินผลงานจานวนมาก ซึ่ งอาจส่ งผลกระทบ

ต่อเวลาในการให้บ ริ ก าร ผูร้ ั บการประเมิ นผล มัก จะสะท้อนความรู ้ สึก ว่า มี ค วามเครี ย ดที่ จะต้องรั บ การ
ประเมิ นผล เกณฑ์ช้ ี วดั ส่ วนใหญ่ เน้นการตอบสนองงานนโยบายมากกว่า งานบริ ก าร วิธีก ารประเมิ นก็
มุ่งเน้นการตรวจเอกสาร ส่ วนผูป้ ระเมิ นก็ยงั มุ่งเน้นการตรวจผลงานจากทะเบี ยน รายงานและเอกสารที่
จัดเตรี ยมไว้ จึงไม่สามารถประเมินถึงผลสัมฤทธิ์ ของงานและไม่สามารถสะท้อนผลการปฏิบตั ิงานได้อย่าง
แท้จริ ง ไม่มีการประเมินผูร้ ับบริ การหรื อประชาชน ผลการประเมินเชิ งปริ มาณส่ วนใหญ่จึงไม่ได้ถูกนาไป
พัฒนางาน ในส่ วนของผูป้ ระเมิ นผล สะท้อนถึงเรื่ องระยะเวลาในประเมินผล ตรงกับภาระงานที่ตอ้ ง
ดาเนินการจึงต้องเลื่อนออกไป ส่ งผลให้ระยะเวลาในการประเมินผลน้อยไป
จากสภาพปั ญหาดัง กล่ า ว จึ ง ท าให้ผูว้ ิจยั ต้องการศึ ก ษาผลการปฏิ บตั ิ งานด้านสาธารณสุ ข อย่า ง
แท้จริ งและสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนเพื่อพัฒนางานด้านสาธารณสุ ขได้ดียงิ่ ขึ้น สอดคล้อง
กับสภาวการณ์และสภาพปั ญหาที่แท้จริ ง
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพการณ์การประเมินผลการปฏิบตั ิงานด้านสาธารณสุ ขจังหวัดชลบุรี
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูป้ ระเมินและผูร้ ับการประเมินผลการปฏิบตั ิงานด้านสาธารณสุ ข
จังหวัดชลบุรี
3. เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานสาธารณสุ ขจังหวัดชลบุรี
กรอบแนวคิดการวิจัย
ตามกรอบแนวคิดการประเมินของสตัฟเฟิ ลบีม (Stufflebeam’s CIPP Model) ในปี ค.ศ. 1971
ดังนี้

บริบท (CONTEXT)
- นโยบายการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
- สภาพปัญหาของพื้นที่

ปัจจัยนาเข้ า (INPUT)

กระบวนการ (PROCESS)

- เกณฑ์ตวั ชี้วดั ตามคารับรองการ

- การวางแผนการประเมิน

ปฏิบตั ิราชการ

- วิธีการ/รู ปแบบประเมิน

- ทักษะผูป้ ระเมิน

ผลผลิต (PRODUCT)
- ความพึงพอใจ
- ภาพรวมของการประเมินผล
- ปัจจัยนาเข้า
- กระบวนการ
- ผลการประเมิน

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางการพัฒนารู ปแบบการประเมินผล

วิธีการวิจัย
รู ปแบบการวิจัย เป็ นการวิจยั ประเมินผล ผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริ มาณโดยใช้
แบบสอบถาม
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่าง
คือ เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขที่ทาหน้าที่รับการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน และ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็ นผูป้ ระเมินผลการปฏิบตั ิงาน ปี งบประมาณ 2554 ใน 11
อาเภอ ของจังหวัดชลบุรี ซึ่ งประกอบด้วยผูร้ ับการประเมินทั้งหมดจานวน 145 คน และผูป้ ระเมินทั้งหมด
จานวน 119 คน (สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดชลบุรี, 2554) เก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนของผูร้ ับการประเมินได้
จานวน 122 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 84.14 และผูป้ ระเมิน จานวน 79 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 66.39
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
แบบสอบถาม 5 ส่ วน เป็ นแบบสอบถามที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้น โดยศึกษาจากแนวคิด ทฤษฏี เอกสาร
และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผล โดยนาแบบสอบถามไปตรวจสอบคุณภาพของเนื้ อหาโดย
ผูเ้ ชี่ยวชาญ นาไปทดสอบความเที่ยง โดยหาค่าสัมประสิ ทธิ์ อลั ฟาของครอนบาช (Conbach’s Alpha
Coefficent) ใน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผูป้ ระเมิน และผูร้ ับการประเมิน ทั้ง 3 ด้าน คือ ความคิดเห็นเกี่ยวกับ

การประเมิน การดาเนินงานในการประเมินผล และความพึงพอใจในการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลส่ วนบุคคล
- ผูร้ ับการประเมิน ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส วุฒิการศึกษาสู งสุ ด ตาแหน่ง
ปั จจุบนั หน่วยงาน อาเภอ อายุราชการ การเข้าร่ วมชี้ แจงเกณฑ์ตวั ชี้วดั การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน การมี
ส่ วนร่ วมในการกาหนดเกณฑ์ตวั ชี้วดั การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพื้นที่ จานวน 9 ข้อ
- ผูป้ ระเมินผล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส วุฒิการศึกษาสู งสุ ด ตาแหน่งปั จจุบนั
ระดับงาน หน่วยงาน อาเภอ อายุราชการ การมีส่วนร่ วมในการพิจารณาเกณฑ์ตวั ชี้วดั ในการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงาน ทีมประเมินผล ประสบการณ์การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน หน้าที่ในการประเมินผล จานวน 12
ข้อ
ส่ วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
- ผูร้ ับการประเมิน เป็ นแบบสอบถามปลายปิ ดเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินผล
การปฏิบตั ิงาน ประกอบด้วย ด้านสภาพแวดล้อม ปั จจัยนาเข้า และกระบวนการ จานวน 37 ข้อ
- ผูป้ ระเมิน เป็ นแบบสอบถามปลายปิ ดเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงาน ประกอบด้วย ด้านสภาพแวดล้อม ปัจจัยนาเข้า และกระบวนการในการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงาน จานวน 40 ข้อ
ส่ วนที่ 3 การดาเนินงานในการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
- ผูร้ ับการประเมิน เป็ นแบบสอบถามปลายปิ ดเกี่ยวกับการดาเนินงานในการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงาน ประกอบด้วย ด้านสภาพแวดล้อม ปัจจัยนาเข้า และกระบวนการในการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงาน จานวน 15 ข้อ
- ผูป้ ระเมิน เป็ นแบบสอบถามปลายปิ ดเกี่ยวกับการดาเนินงานในการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงาน ประกอบด้วย ด้านสภาพแวดล้อม ปัจจัยนาเข้า และกระบวนการในการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงาน จานวน 13 ข้อ
ส่ วนที่ 4 ความพึงพอใจในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานผูร้ ับการประเมินและผูป้ ระเมิน เป็ น
แบบสอบถามปลายปิ ดเกี่ยวกับการความพึงพอใจในการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ด้านภาพรวมของการ
ประเมินผลงานด้านสาธารณสุ ขในจังหวัดชลบุรี ปั จจัยนาเข้าในการประเมินผล กระบวนการประเมิน และ
ผลการประเมินงาน จานวน 12 ข้อ
ส่วนที่ 5 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ดเกี่ยวกับปั ญหา
อุปสรรค และข้อเสนอแนะ จานวน 5 ข้อ
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบบสอบถาม ในเดือนสิ งหาคม 2554

เกณฑ์การประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลแบ่งเป็ น ระดับสู ง ระดับปานกลาง และ
ระดับต่า โดยรวมคะแนนรายด้าน คือ ด้านสภาพแวดล้อม ปัจจัยนาเข้า และกระบวนการ เป็ น 3 กลุ่ม ตาม
ร้อยละของคะแนนเต็ม ใช้เกณฑ์ ดังนี้
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลระดับสู ง มีค่าเฉลี่ยรวม 3.68-5.00
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลระดับปานกลาง
มีค่าเฉลี่ยรวม 2.34-3.67
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลระดับน้อย มีค่าเฉลี่ยรวม 1.00-2.33
เกณฑ์การประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับดาเนินงานในการประเมินผลแบ่งเป็ น ระดับสู ง ระดับ
ปานกลาง และระดับต่า โดยรวมคะแนนรายด้าน คือ ด้านสภาพแวดล้อม ปัจจัยนาเข้า และกระบวนการ
เป็ น 3 กลุ่ม
ตามร้อยละของคะแนนเต็ม ใช้เกณฑ์ ดังนี้
การดาเนินงานในการประเมินผลระดับสู ง
มีค่าเฉลี่ยรวม 2.34-3.00
การดาเนินงานในการประเมินผลระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยรวม 1.67-2.33
การดาเนินงานในการประเมินผลระดับต่า
มีค่าเฉลี่ยรวม 1.00-1.66
เกณฑ์การประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน แบ่ง เป็ น
ระดับสู ง ระดับปานกลาง และระดับต่า โดยรวมคะแนนรายด้าน คือ ด้านสภาพแวดล้อม ปัจจัยนาเข้า และ
กระบวนการ เป็ น 3 กลุ่ม ตามร้อยละของคะแนนเต็ม ใช้เกณฑ์ ดังนี้
ความพึงพอใจในการประเมินผล ระดับดี
มีค่าเฉลี่ยรวม 2.34-3.00
ความพึงพอใจในการประเมินผล ระดับปานกลาง
มีค่าเฉลี่ยรวม 1.67-2.33
ความพึงพอใจในการประเมินผล ระดับน้อย
มีค่าเฉลี่ยรวม 1.00-1.66
6. การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติที่ใช้ในการวิจยั
ผูว้ จิ ยั ได้ตรวจสอบความสมบูรณ์ ความถูกต้องของข้อมูล ตรวจสอบให้คะแนนตามเกณฑ์ที่
กาหนดไว้ นาไปวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรมสาเร็ จรู ป สาหรับสถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ด้วยการแจกแจง
ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สรุ ปผลการวิจัย
1.กลุ่มตัวอย่างของผูร้ ับการประเมินและผูป้ ระเมิน
1.1 กลุ่มตัวอย่างของผูร้ ับการประเมินส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 53.3 มีช่วงอายุอยู่
ระหว่าง 40- 49 ปี ร้อยละ 49.2 ส่ วนใหญ่ทางานในตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุ ขร้อยละ 79.5 เป็ นระดับ
ชานาญการร้อยละ 71.3 จานวนมากอยูใ่ นโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล กระจายตามสัดส่ วนของ 11
อาเภอ ในเขตจังหวัดชลบุรี ซึ่ งผูร้ ับการประเมินจานวนมากอยูท่ ี่อาเภอพนัสนิคม ร้อยละ 15.6 อายุงานอยู่
ช่วงระหว่าง 16 – 20ปี ร้อยละ 33.6 ประมาณ 7 ใน 10 ที่เคยเข้าร่ วมการกาหนดเกณฑ์และเข้าร่ วมรับฟัง
การชี้แจงเกณฑ์ ร้อยละ 70.5

1.2 กลุ่มตัวอย่างของผูป้ ระเมินส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 62.2 มีช่วงอายุ 40-49 ปี ร้อย
ละ 54.4 มีตาแหน่งนักวิชาการสาธารณสุ ข ร้อยละ 76.0 เป็ นระดับชานาญการ ร้อยละ 63.3 ผูป้ ระเมินส่ วน
ใหญ่อาศัยอยูใ่ นพื้นที่อาเภอเมือง ร้อยละ 16.5 มีอายุราชการช่วง 16-20 ปี ร้อยละ 34.1 ผูป้ ระเมินส่ วนใหญ่
เคยเข้าร่ วมการกาหนดเกณฑ์ตวั ชี้วดั ร้อยละ 92.3 และอยูใ่ นทีมของคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุ ข
ระดับอาเภอ(คปสอ.) ร้อยละ 79.7 ผูป้ ระเมินส่ วนใหญ่ไม่เคยเข้ารับการฝึ กอบรมเป็ นผูป้ ระเมินการ
ปฏิบตั ิงาน ร้อยละ 67.1 และเคยผ่านการเข้ารับการฝึ กอบรมในการประเมิน เพียงร้อยละ 31.6 ส่ วนใหญ่เข้า
รับการฝึ กอบรมในช่วงปี 2553-2554 ร้อยละ44.0 ผูป้ ระเมินส่ วนใหญ่มีประสบการณ์ดา้ นการประเมินงาน
ช่วง 5-10 ปี ร้อยละ 44.3 และทาหน้าที่ในการประเมินด้านส่ งเสริ มสุ ขภาพ ร้อยละ 22.8
2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
2.1 ความคิดเห็ นเกี่ ยวกับการประเมินผลการปฏิ บตั ิงานของผูร้ ับการประเมิน พบว่า ด้าน
บริ บท (CONTEXT) ส่ วนใหญ่ เห็นว่า ผูบ้ ริ หารให้ความสาคัญกับการติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิงานอยู่
ในระดับมาก ร้อยละ 67.2 รองลงมา คือ เกณฑ์ช้ ี วดั ด้านการประเมินสภาพปั ญหาของพื้นที่ (AREA) มี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ร้ อยละ 55.7 ด้านปั จจัยนาเข้า (INPUT) ส่ วนใหญ่ เห็ นว่า ผูป้ ระเมิ นมี
ทักษะในการประเมินผลอยูใ่ นระดับมาก ร้อยละ 68.0 รองลงมา คือ จานวนผูร้ ับประเมินมีความสอดคล้อง
กับปริ มาณงานที่ ได้รับประเมิ นผลอยู่ในระดับมาก ร้ อยละ 64.8 และระดับมากที่สุด ร้ อยละ 22.1 ด้าน
กระบวนการ (PROCESS) ส่ วนใหญ่เห็นว่า หลังการประเมินผลควรให้ผรู ้ ับประเมินสะท้อนความคิดเห็นต่อ
การประเมินอยูใ่ นระดับมาก ร้อยละ 61.5 และระดับมากที่สุด ร้อยละ 30.3 รองลงมา คือ การประเมินกระตุน้
ให้ผปู ้ ฏิ บตั ิงานยอมรับข้อบกพร่ องของตนเอง เพื่อปรับปรุ งแก้ไขงานอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 60.7
และระดับน้อย ร้อยละ 21.3 เมื่อพิจารณาระดับความคิดเห็น การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผูร้ ับการ
ประเมินผลโดยภาพรวม ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละ จาแนกตามระดับความคิดเห็นรายด้านเกี่ยวกับการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานของผูร้ ับการ ประเมิน (N=122)
การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน

ระดับความคิดเห็น
สู ง

ปานกลาง

ต่า

จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
ด้านบริ บท

54

44.3

63

51.6

5

4.1

ด้านปัจจัยนาเข้า

65

53.3

57

46.7

0

0.0

ด้านกระบวนการ

65

53.3

57

46.7

0

0.0

จากตารางที่ 1 พบว่า โดยภาพรวมแยกตามรายด้าน พบว่า การประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งานด้าน
บริ บท อยู่ในระดับปานกลาง ร้ อยละ 51.6 ด้านปั จจัยนาเข้า และด้านกระบวนการ อยูใ่ นระดับสู ง ร้อยละ
53.3
2.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผูป้ ระเมิน พบว่า ผูป้ ระเมินมีระดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ด้านบริ บท (CONTEXT) ส่ วนใหญ่ เห็นว่า ผูบ้ ริ หารให้
ความสาคัญกับการติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิงาน อยูใ่ นระดับมาก ร้อยละ 62.0 รองลงมา คือ เกณฑ์ช้ ี วดั
การประเมิ นด้า นนโยบาย (Agenda) มี ค วามเหมาะสมอยู่ในระดับ มาก ร้ อยละ 58.2 ด้า นปั จจัย นาเข้า
(INPUT) ความคิดเห็ นส่ วนใหญ่ ผูป้ ระเมินเห็นว่า ตนเองมีทกั ษะในการสื่ อสารได้อย่างเข้าใจอยู่ในระดับ
มาก ร้อยละ 59.5 รองลงมา คือผูป้ ระเมินต้องทราบปั ญหาและบริ บทของพื้นที่ที่รับประเมินอยูใ่ นระดับมาก
ร้อยละ59.5 ด้านกระบวนการ (PROCESS) ส่ วนใหญ่เห็ นว่าการประเมินควรเปิ ดโอกาสให้ผรู ้ ับประเมิน
ชี้แจงเหตุผล หรื อแสดงความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก ร้อยละ 67.1 และระดับมากที่สุด ร้อยละ 21.5 รองลงมา
คือ การประเมินต้องระบุปัจจัยแห่งความสาเร็ จหรื อความล้มเหลวอยูใ่ นระดับมาก ร้อยละ 65.6 เมื่อพิจารณา
ระดับความคิดเห็นการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผูป้ ระเมินผลโดยภาพรวม ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 จานวนและร้อยละของกลุ่มผูป้ ระเมินแยกตามระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการ ประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงาน (N=79)
การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ด้านบริ บท
ด้านปัจจัยนาเข้า
ด้านกระบวนการ

ระดับความคิดเห็น
สู ง
ปานกลาง
ต่า
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
41
51.9
38
48.1
0
0.0
24
30.4
55.0
69.6
0
0.0
43
54.4
36.0
45.6
0
0.0

จากตารางที่ 2 พบว่า เมื่อวิเคราะห์ความคิ ดเห็นโดยภาพรวมแยกตามรายด้าน พบว่า ระดับความ
คิดเห็ นเกี่ ยวกับการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผูป้ ระเมิน ด้านบริ บท อยู่ในระดับสู ง ร้ อยละ 51.9 ด้าน
ปัจจัยนาเข้า อยูใ่ นระดับปานกลาง ร้อยละ 69.6 และด้านกระบวนการ อยูใ่ นระดับสู ง ร้อยละ 54.4
3. การดาเนินงานในการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
3.1 การดาเนิ นงานในการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ของผูร้ ับการประเมินผล พบว่า ด้าน
บริ บท (CONTEXT) ส่ วนใหญ่ใช้นโยบาย/ยุทธศาสตร์ ของสานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด เป็ นแนวทางใน
การวางแผนการประเมิน ทุกครั้ง ร้ อยละ 82.0 ด้านปั จจัยนาเข้า (INPUT) ส่ วนใหญ่ ผูร้ ับผิดชอบงานทราบ
เกณฑ์ตวั ชี้ วดั การประเมินผลก่อนรับประเมิ น ทุกครั้ง ร้ อยละ 82.8 รองลงมา คือ นาผลประเมินจากการ

ประเมินงานครั้ งก่ อน ๆ มาเป็ นข้อมูลในการวางแผนการรับการประเมิ นผล ทุ กครั้ ง ร้ อยละ 52.5 ด้าน
กระบวนการส่ วนใหญ่เห็นว่าผูร้ ับการประเมินมีการประชุมเตรี ยมความพร้อมรับการประเมินผลทุกครั้ง ร้อย
ละ 68.9 รองลงมา คือ ผูป้ ระเมินเปิ ดโอกาสให้ประเมินวิธีการประเมินผล หลังการประเมินทุกครั้ง ร้อยละ
65.6 เมื่อพิจารณาระดับการดาเนิ นการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผูร้ ับการประเมินผลโดยภาพรวม ดัง
ตารางที่ 3
ตารางที่ 3 จานวนและร้อยละ จาแนกตามการดาเนินงานในการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ของผูร้ ับการ
ประเมินผล (N=122)
การดาเนินงานในการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงาน

การดาเนินการประเมิน
สู ง
ปานกลาง
ต่า
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
ด้านบริ บท
0
0.0
100
82.2
22
18.0
ด้านปัจจัยนาเข้า
0
0.0
76
62.3
46
37.7
ด้านกระบวนการ
84
68.9
38
31.1
0
0.0
จากตารางที่ 3 เมื่อวิเคราะห์การดาเนิ นการในการประเมินผลปฏิบตั ิงานของผูร้ ับการประเมิน
โดยภาพรวม พบว่า การดาเนินการในการประเมินผลปฏิบตั ิงานของผูร้ ับการประเมินด้านบริ บทอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง ร้อยละ 82.2 ด้านปั จจัยนาเข้า อยู่ในระดับปานกลาง ร้ อยละ 62.3 และด้านกระบวนการอยู่ใน
ระดับสู ง ร้อยละ 68.9
3.2 การดาเนินงานในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผูป้ ระเมินผล
พ บ ว่ า ก า ร
ดาเนินงานในการประเมินผลการปฏิ บตั ิงานส่ วนของผูป้ ระเมิน ด้านบริ บท (CONTEXT) ส่ วนใหญ่ใช้
นโยบายและยุทธศาสตร์ ของสานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด เป็ นแนวทางในการวางแผนนิ เทศงานทุกครั้ง
ร้อยละ 86.1 ด้านปั จจัยนาเข้า (INPUT) ส่ วนใหญ่นาผลประเมินจากการประเมินงานครั้งก่อน ๆ มาเป็ น
ข้อมูลในการวางแผนนิเทศงาน ทุกครั้ง ร้อยละ 59.5 รองลงมา คือ มีการเตรี ยมทีมประเมินและซักซ้อมความ
เข้าใจ ก่อนออกประเมินทุกครั้ง ร้ อยละ 53.2 ด้านกระบวนการ (PROCESS) ส่ วนใหญ่ทาการประเมินผล
อย่างปราศจากอคติทุกครั้ง ร้อยละ 84.4 รองลงมา คือ มีการประสานและแจ้งแผนประเมินให้ท่านทราบเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรทุกครั้ง ร้อยละ 79.7 และผูป้ ระเมินเปิ ดโอกาสให้ผรู้ ับประเมินแสดงความคิดเห็นในผลการ
ประเมินทุกครั้ง ร้อยละ 75.9 เมื่อพิจารณาระดับการดาเนิ นการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผูป้ ระเมินผล
โดยภาพรวม ดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 จานวนและร้อยละ จาแนกตามการดาเนินงานในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผูป้ ระเมินผล
(N=79)
การดาเนินการประเมิน
สู ง
ปานกลาง
ต่า
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
ด้านบริ บท
68
86.1
11
13.9
0
0.0
ด้านปัจจัยนาเข้า
58
73.4
18
22.8
3
3.8
ด้านกระบวนการ
65
82.3
14
17.7
0
0.0
จากตารางที่ 4 เมื่ อวิเคราะห์การดาเนิ นการในการประเมิ นผลปฏิ บตั ิ งานของผูป้ ระเมิ น โดย
ภาพรวม พบว่าการดาเนินงานในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานด้านบริ บท อยูใ่ นระดับสู ง ร้อยละ 86.1 ด้าน
ปั จจัยนาเข้าอยูใ่ นระดับสู ง ร้อยละ 73.4 ด้านกระบวนการอยูใ่ นระดับสู ง ร้อยละ 82.3
4. ความพึงพอใจในการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
4.1 ความพึงพอใจในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผูร้ ับการประเมิน พบว่า ส่ วนใหญ่
ด้านภาพรวมของการประเมิ นผลงานด้านสาธารณสุ ขในจังหวัดชลบุ รีอยู่ในระดับปานกลาง ร้ อยละ 52.5
ด้านปัจจัยนาเข้า (INPUT) ส่ วนใหญ่พึงพอใจ เกี่ยวกับทรัพยากร/ปั จจัยสนับสนุ นอยูใ่ นระดับปานกลาง ร้อย
ละ 59.8 รองลงมา คือ แผนการประเมินอยูใ่ นระดับปานกลาง ร้อยละ 51.6 ด้านทีมประเมิน ผูร้ ับการประเมิน
มีความพึงพอในอยู่ในระดับดี ร้อยละ 47.5 ด้านกระบวนการ (PROCESS) ส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจ ถึง
ความพร้อมของผูร้ ับประเมินอยูใ่ นระดับปานกลาง ร้อยละ 65.6 รองลงมาคือ รู ปแบบและวิธีการประเมินผล
อยู่ในระดับปานกลาง ร้ อยละ 56.6 ด้านผลการประเมิ นงาน ส่ วนใหญ่พึงพอใจในผลสาเร็ จตามเกณฑ์
ตัวชี้ วดั อยูใ่ นระดับปานกลาง ร้อยละ 54.1 และระดับดี ร้อยละ 36.9 รองลงมา คือ การนาผลไปใช้ในการ
พัฒนางานอยูใ่ นระดับปานกลาง ร้อยละ 50 เมื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ของผูร้ ับการประเมินผลโดยภาพรวม ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 จานวนร้อยละ จาแนกตามระดับความพึงพอใจในการประเมินผลปฏิบตั ิงานของผูร้ ับการ
ประเมิน (N=122)
ความพึงพอใจในการประเมิน
ดี
ปานกลาง
น้อย
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
ภาพรวมการประเมินผล
51
41.8
64
52.5
7
5.7
ปัจจัยนาเข้าการประเมินผล
47
38.5
68
55.7
7
5.7
กระบวนการประเมินผล
45
36.9
65
53.3
12
9.8
ผลการประเมินงาน
52
42.6
54
44.3
16
13.1

จากตารางที่ 5 ระดับความพึงพอใจในการประเมิ นผลปฏิ บตั ิงานโดยภาพรวมของผูร้ ั บการ
ประเมิน พบว่า ด้านภาพรวมการประเมินผล อยูใ่ นระดับปานกลาง ร้อยละ 52.5 พิจารณารายด้าน ด้าน
ปัจจัยนาเข้า กระบวนการและผลการประเมินงาน ร้อยละ 55.7 ร้อยละ 53.3 และร้อยละ 42.6 ตามลาดับ
4.2 ความพึงพอใจในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผูป้ ระเมิน พบว่าในภาพรวมของ
การประเมิ นผลงานด้านสาธารณสุ ขในจังหวัดชลบุ รีอยู่ในระดับปานกลาง ร้ อยละ 48.1 ด้านปั จจัยนาเข้า
(INPUT) ส่ วนใหญ่พึงพอใจ การวางแผนการประเมินอยูใ่ นระดับปานกลาง ร้อยละ 49.4 การจัดทีมประเมิน
มี ค วามพึง พอใจอยู่ใ นระดับ ดี ร้ อยละ 49.4 ทรั พยากร/ปั จจัย สนับ สนุ น อยู่ใ นระดับ ดี ร้ อยละ 48.1 ด้าน
กระบวนการประเมิน ส่ วนใหญ่พึงพอใจ รู ปแบบและวิธีการประเมินผลอยูใ่ นระดับปานกลาง ร้อยละ 58.2
รองลงมา คือ ความพร้อมของผูร้ ับประเมินอยูใ่ นระดับปานกลาง ร้อยละ 58.2 ด้านผลการประเมินงานส่ วน
ใหญ่พึงพอใจการนาผลไปใช้ในการพัฒนางานอยู่ในระดับปานกลาง ร้ อยละ 62.0 รองลงมา คือ ผลสาเร็ จ
ตามเกณฑ์ตวั ชี้ วดั อยู่ในระดับปานกลาง ร้ อยละ 55.7 เมื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานของผูป้ ระเมินผลโดยภาพรวม ดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 จานวนร้อยละ จาแนกตามระดับความพึงพอใจในการประเมินผลปฏิบตั ิงานของผูป้ ระเมินผล
(N=79)
ความพึงพอใจในการประเมิน

ภาพรวมการประเมินผล
ปัจจัยนาเข้าการประเมินผล
กระบวนการประเมินผล
ผลการประเมินงาน

ความพึงพอใจในการประเมิน
ดี
ปานกลาง
น้อย
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
33
41.8
38
48.1
8
10.1
39
39.4
34
43.0
6
7.6
33
41.8
40
50.6
6
7.6
31
39.2
38
48.1
10
12.7

จากตารางที่ 6 พบว่า ระดับ ความพึ ง พอใจในการประเมิ นผลปฏิ บ ตั ิ ง านโดยภาพรวมของผู ้
ประเมิน อยูใ่ นระดับปานกลาง ร้อยละ 48.1 พิจารณารายด้าน พบว่าด้านปั จจัยนาเข้า กระบวนการและผล
การประเมินการประเมินผลอยู่ในระดับปานกลาง ร้ อยละ 43.0 ร้อยละ 50.6 ร้อยละ 48.1 ตามลาดับ
5. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของผูร้ ับการประเมินและผูป้ ระเมินผล
ปั ญหาและอุปสรรคผูร้ ับการประเมิน ได้เสนอปั ญหา 2 ประเด็น ได้แก่ ด้านปั จจัยนาเข้า พบว่า
ผูป้ ฏิบตั ิงานต้องรับผิดชอบตัวชี้ วดั ในการประเมินหลายตัว ทาให้สับสนในรับประเมิน และจานวนเกณฑ์
การเข้าประเมิ นแต่ละครั้งมากเกิ นไปเตรี ยมเอกสารไม่ทนั สาหรับด้านกระบวนการพบว่า แนวทางการ
ประเมิ นผลการปฏิ บ ตั ิ ง านแต่ ล ะที ม ไม่เป็ นไปในแนวทางเดี ย วกันท าให้สั บ สนและเกิ ดอคติ เมื่ อมี ก าร

เปรี ยบเทียบผลงานกับหน่วยงานพื้นที่เดี ยวกัน สาหรับผูป้ ระเมิน พิจารณา 2 ประเด็นเช่ นเดียวกัน ด้าน
ปั จจัยนาเข้า พบว่าเกณฑ์ตวั ชี้ วดั ไม่ชดั เจน ไม่สามารถสะท้อนข้อมูลเชิ งคุณภาพได้ ตัวชี้ วดั มากเกินไปทา
ให้ยากต่อการให้ความสาคัญเกณฑ์ตวั ชี้ วดั ที่มีความสาคัญมากกว่า ผูป้ ระเมินมีภารกิจในการประเมินมาก
ทาให้ประเมิ นไม่ทนั ตามเวลา ที มประเมิ นมี การปรับเปลี่ ยนบ่อย ขาดการส่ งต่อข้อมูลให้กบั ผูแ้ ทนการ
ประเมิน ขาดความต่อเนื่อง สาหรับด้านกระบวนการพบว่าผูป้ ระเมินมีภารกิจเร่ งด่วน ไม่สามารถประเมิน
ได้ตามแผนที่วางไว้
ข้ อเสนอแนะ เพื่อพัฒนาในการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน รู ปแบบและวิธีการประเมิน ของผูร้ ับ
การประเมิน ด้านบริ บทเสนอแนะว่า ควรประเมินให้ตรงกับบริ บทและปั ญหาของพื้นที่ ส่ วนด้านปั จจัย
นาเข้า พบว่าควรมีการปรับลดเกณฑ์ตวั ชี้ วดั ที่มีจานวนมาก และเป้ าหมายสู ง ควรจัดอบรมเกณฑ์ตวั ชี้ วดั
ให้กบั ผูร้ ับการประเมิน เปิ ดโอกาสให้หน่วยงานระดับ ตาบล และอาเภอกาหนดเกณฑ์ตวั ชี้ วดั เอง และควร
มีการปรับปรุ งเกณฑ์ตวั ชี้วดั ที่มีความซับซ้อนกัน สาหรับด้านกระบวนการพบว่า ควรมีการประเมินผลการ
ปฏิ บ ัติ ง านมากกว่ า เอกสารและรายงาน การเข้า ประเมิ น ควรเป็ นไปตามแผนที่ ว างไว้ ควรค านึ ง ถึ ง
ภาระหน้าที่ของผูร้ ับการประเมินกับจานวนทรัพยากรบุคคลที่มีในหน่ วยงาน ควรมีการสะท้อนข้อมูลกับ
พื้นที่ เพื่อใช้ในการปรั บปรุ งแก้ไขและพัฒนางาน ควรมี ก ารจัดทาเอกสารที่ชัดเจนเป็ นไปในแนวทาง
เดียวกัน และควรเน้นหนักการประเมินในแต่ละยุทธศาสตร์ ที่สาคัญ นอกจากนี้ ดา้ นทีมการประเมิน ได้ให้
ข้อเสนอแนะใน 3 ประเด็น ได้แก่ การอบรมทักษะด้านการเสริ มแรง ด้านมนุ ษยสัมพันธ์ ด้านทักษะการ
สื่ อสาร ควรมีการอบรมผูป้ ระเมิน ใหม่ และทีมประเมินควรเป็ นสหวิชาชี พ สาหรับรู ปแบบและวิธีการ
ประเมินของผูป้ ระเมินผล ด้านบริ บท พบว่าควรกาหนดเกณฑ์
อภิปรายผลการศึกษา
1. สภาพการณ์การประเมินผลการปฏิบตั ิงานด้านสาธารณสุ ข จากการศึกษา พบว่า ด้านบริ บท
ความคิดเห็ นต่อการประเมินผลของผูร้ ับการประเมินโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ส่ วนผูป้ ระเมิน อยู่
ในระดับสู ง จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังกล่าว อาจเนื่ องมาจากการประเมินผลการปฏิบตั ิงานเป็ นนโยบาย
จากกระทรวงสาธารณสุ ข ซึ่ งเป็ นแนวทางการปฏิบตั ิงานที่ผบู ้ งั คับบัญชาหน่วยงานด้านสาธารณสุ ขทุกพื้นที่
ต้องนาไปปฏิบตั ิ ซึ่ งในการรับนโยบายมาปฏิบตั ิน้ นั เพื่อให้การดาเนิ นงานสาธารณสุ ขสอดคล้องกับบริ บท
ของพื้นที่ และสอดคล้องกับทรัพยากรและความต้องการของประชาชน ด้านปั จจัยนาเข้า ผูร้ ับการประเมิน
และผูป้ ระเมินส่ วนใหญ่เห็นว่า ผูป้ ระเมินมีทกั ษะในการประเมินผล มีทกั ษะด้านการสื่ อสารอย่างเข้าใจ ใน
ระดับมาก แต่อย่างไรก็ตามได้มีผเู ้ สนอแนะข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผูป้ ระเมินผลว่า “ ควรมีการพัฒนาทักษะ
ให้กบั ผูป้ ระเมินทั้งใหม่และเก่าในเรื่ องทักษะการประเมินเกี่ยวกับตัวชี้ วดั อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง และทักษะ
ด้า นการสื่ อสาร การสรุ ป รายงาน และการสร้ างมนุ ษ ยสัมพันธ์ ” ส่ วนเกณฑ์ตวั ชี้ วดั เกณฑ์ตวั ชี้ วดั ด้า น
นโยบาย ด้านงานประจา/งานปกติ และด้านปั ญหาของพื้นที่ มีความเหมาะสม ในระดับมาก แต่อย่างไรก็ตาม
ได้มีผเู ้ สนอแนะข้อมูลเพิ่มเติม ว่า “ตัวชี้ วดั มากเกิ นไป ควรเน้นที่สาคัญและสอดคล้องกับปั ญหาของพื้นที่
ผูป้ ฏิบตั ิงานดังกล่าวไม่มีโอกาสร่ วมคิดร่ วมประเมิน” และ “เกณฑ์ตวั ชี้ วดั ขาดความชัดเจนทาให้สับสน

เกณฑ์ในงานทับซ้อนกันอยู่ ทาให้ตอ้ งทารายงานซ้ าไปซ้ ามา” ซึ่ งสอดคล้องกับ ธารงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์
(2548) อลงกรณ์ มีสุทธา และสมิต สัชฌุกร (2551) กล่าวว่า ปั ญหาในการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน อาจ
มาจาก 3 ปั จ จัย คื อ ผูป้ ระเมิ น ผูร้ ั บ ประเมิ น และวิธี ก ารประเมิ น ซึ่ งผูป้ ระเมิ น หากขาดทัก ษะในการ
ประเมินผล เช่ น ทักษะการสื่ อสาร ทักษะการสรุ ปความ ทักษะการให้ขอ้ เสนอแนะ การให้คาปรึ กษา หรื อ
แม้กระทัง่ ทักษะสร้างบรรยากาศในการประเมิน รวมไปถึงการที่ผปู ้ ระเมินให้ความสาคัญกับเกณฑ์ตวั ชี้ วดั
หรื อการประเมินในบางประเด็นมากเกินไป ทาให้ขาดความครอบคลุมในการประเมิน ด้ า น ก ร ะ บ ว น ก า ร
ความคิดเห็นต่อการประเมินผลของผูร้ ับการประเมินและผูป้ ระเมินอยูใ่ นระดับสู ง ส่ วนใหญ่เห็นว่า หลังการ
ประเมินควรให้ผรู้ ับการประเมินสะท้อนความคิดเห็ นต่อการประเมินและชี้ แจงเหตุผลในการประเมิน ซึ่ ง
สอดคล้องกับข้อมูลการดาเนิ นการประเมินผลที่ผปู ้ ระเมินเปิ ดโอกาสให้ผรู ้ ับการประเมินได้ทาการประเมิน
วิธีการประเมินผล หลังการประเมินทุกครั้ง ซึ่ งการปฏิบตั ิดงั กล่าวทาให้เกิดการสื่ อสารทั้งสองทาง และอาจ
ช่วยลดการผิดพลาดในการประเมินผลได้ เนื่องจากผูป้ ระเมินผลอาจมีความเข้าใจผิดพลาดเกี่ยวกับข้อมูลใน
เอกสาร และเป็ นการลดอคติ ในการประเมิ นผล ซึ่ งสอดคล้องกับการศึ กษาของ ศิ รินาฎ อ้นบารุ ง, อริ ยา
ธัญญพืช, นิศา นันตาดี, เกสร พรมมี (2548) ศึกษาความรู้ความเข้าใจในการประเมินผลการปฏิบตั ิ งานของ
บุคลากรคณะแพทย์ศิริราชพยาบาล พบว่า ปั ญหาสาคัญของผูร้ ับการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ส่ วนหนึ่ งเกิด
จากการที่ ผูป้ ระเมิ น ไม่ เ ปิ ดโอกาสให้ ผูร้ ั บ การประเมิ นมี ส่ ว นร่ ว มทุ ก ขั้น ตอนของการประเมิ น ผลการ
ปฏิบตั ิงาน ร้อยละ 81.31
2. การดาเนินงานในการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ในส่ วนของผูร้ ับประเมิน พบว่า ด้านบริ บท
(CONTEXT) ส่ วนใหญ่ใช้นโยบาย/ยุทธศาสตร์ ของสานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด เป็ นแนวทางในการวาง
แผนการประเมินทุ กครั้ ง ด้านปั จจัยนาเข้า (INPUT) ส่ วนใหญ่ ผูร้ ับผิดชอบงานทราบเกณฑ์ตวั ชี้ วดั การ
ประเมินผลก่อนรับประเมิน ทุกครั้ง รองลงมา คือ นาผลประเมินจากการประเมินงานครั้งก่อน ๆ มาเป็ น
ข้อมูลในการวางแผนการรับการประเมินผล ทุกครั้ง ด้านกระบวนการส่ วนใหญ่เห็ นว่าผูร้ ับการประเมินมี
การประชุ มเตรี ยมความพร้ อมรับการประเมินผลทุ กครั้ ง รองลงมา คือ ผูป้ ระเมินเปิ ดโอกาสให้ประเมิ น
วิธีการประเมินผล หลังการประเมินทุกครั้ง เมื่อวิเคราะห์การดาเนิ นการในการประเมินผลปฏิ บตั ิงานโดย
ภาพรวมของผูร้ ับการประเมิน พบว่า การดาเนิ นการในการประเมินผลปฏิบตั ิงานของผูร้ ับการประเมินด้าน
บริ บทอยูใ่ นระดับปานกลาง ด้านปั จจัยนาเข้า อยูใ่ นระดับปานกลาง และด้านกระบวนการอยูใ่ นระดับสู ง
การดาเนิ นงานในการประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งานส่ วนของผูป้ ระเมิ น พบว่า ด้านบริ บท
(CONTEXT) ส่ วนใหญ่ใช้นโยบายและยุทธศาสตร์ ของสานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด เป็ นแนวทางในการ
วางแผนนิ เทศงานทุกครั้ง ด้านปั จจัยนาเข้า (INPUT) ส่ วนใหญ่นาผลประเมินจากการประเมินงานครั้งก่อน
ๆ มาเป็ นข้อมูลในการวางแผนนิเทศงาน ทุกครั้ง รองลงมา คือ มีการเตรี ยมทีมประเมินและซักซ้อมความ
เข้าใจ ก่อนออกประเมินทุกครั้ง ด้านกระบวนการ (PROCESS) ส่ วนใหญ่ทาการประเมินผลอย่างปราศจาก
อคติทุกครั้ง รองลงมา คื อ มีการประสานและแจ้งแผนประเมินให้ท่านทราบเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรทุกครั้ ง
และผูป้ ระเมินเปิ ดโอกาสให้ผูร้ ับประเมินแสดงความคิดเห็ นในผลการประเมิ นทุ กครั้ ง เมื่อวิเคราะห์การ

ดาเนินการในการประเมินผลปฏิบตั ิงานโดยภาพรวมของผูป้ ระเมิน พบว่า การดาเนิ นงานในการประเมินผล
การปฏิบตั ิงานด้านบริ บท อยูใ่ นระดับสู ง ด้านปั จจัยนาเข้าอยูใ่ นระดับสู ง ด้านกระบวนการอยูใ่ นระดับสู ง
3. ความพึ งพอใจของผูป้ ระเมิ นและผูร้ ับการประเมินผลการปฏิ บตั ิ งานด้านสาธารณสุ ข ของ
จังหวัดชลบุรีในภาพรวมของการประเมินผลและรายด้าน ด้านปั จจัยนาเข้า ด้านกระบวนการ และผลการ
ประเมินมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อในแต่ละด้าน พบว่า ด้านปั จจัยนาเข้า ผูร้ ับ
ประเมิ น พึ ง พอใจในทรั พ ยากร/ปั จ จัย สนับ สนุ น และผูป้ ระเมิ น พึ ง พอใจในการจัด ที ม ประเมิ น ด้า น
กระบวนการประเมิน ผูร้ ับการประเมินพึงพอใจในความพร้อมของผูร้ ับการประเมิน ส่ วนผูป้ ระเมินพึงพอใจ
ถึงรู ปแบบและวิธีการประเมินผล และผลการประเมินผู้รับการประเมินพึงพอใจในผลการสาเร็ จตามเกณฑ์
ตัวชี้ วดั ส่ วนผูป้ ระเมิ นพึงพอใจในการนาผลไปใช้ในการพัฒนางาน ซึ่ งทั้งผูร้ ับและผูป้ ระเมินมีความพึง
พอใจในรายข้อที่แตกต่างกัน อาจเนื่ องจากบทบาทหน้าที่ที่ได้รับของผูร้ ับและผูป้ ระเมินมีความแตกต่างกัน
จึงให้ความสาคัญกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทางานในส่ วนที่ตนรับผิดชอบ
4. ปัญหาอุปสรรคในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานสาธารณสุ ข ด้านปั จจัยนาเข้า ผูร้ ับการ
ประเมินและผูป้ ระเมิน ได้ให้ขอ้ เสนอแนะถึงอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างการประเมินผลการปฏิบตั ิงานว่า
เกณฑ์ ตวั ชี้ ว ดั มี จานวนมาก และมี เ กณฑ์ที่ สู ง ยากต่ อการนาไปปฏิ บ ตั ิ และท าให้ ผูป้ ระเมิ นไม่ ส ามารถ
ประเมินผลการปฏิ บตั ิงานตามเกณฑ์ตวั ชี้ วดั ได้ทนั กับระยะเวลา และนอกจากนี้ เกณฑ์ตวั ชี้ วดั ไม่ชดั เจนไม่
สามารถสะท้อนข้อมูลเชิ งคุณภาพได้ ซึ่ งในส่ วนของการประเมินมีการปรับเปลี่ยนบ่อยขาดการส่ งต่อข้อมูล
ให้กบั ผูแ้ ทนการประเมิน ทาให้ขาดความต่อเนื่ อง ปั ญหาอุปสรรคด้านกระบวนการผูร้ ับการประเมินและผู้
ประเมิน ได้ให้ขอ้ เสนอแนะถึงอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ว่า แนวทางใน
การประเมินในทีมประเมินแต่ละทีมไม่เป็ นไปในแนวทางเดี ยวกัน ทาให้เกิดการสับสน และเกิดอคติเมื่อมี
การเปรี ย บเที ย บผลงานกับ หน่ วยงานพื้ นที่ เดี ย วกัน นอกจากนี้ บางครั้ งผูป้ ระเมิ นมี ภารกิ จเร่ ง ด่ วน เช่ น
นโยบายเร่ งด่วนของรัฐบาล การต้อนรับข้าราชการชั้นผูใ้ หญ่ ทาให้ไม่สามารถทาการประเมินตามแผนที่วาง
ไว้ล่ วงหน้า ส่ งผลให้เกิ ดปั ญหาการประสานงานกับพื้นที่ นอกจากนี้ การให้ขอ้ มู ลสรุ ปผลการประเมิ น
ย้ อ น ก ลั บ ไ ม่ เ ป็ น ไ ป ต า ม แ ผ น ที่ ว า ง ไ ว้ มี ผ ล ต่ อ ก า ร น า ไ ป พิ จ า ร ณ า ค ว า ม ดี ค ว า ม ช อ บ
ข้ อเสนอแนะจากผลการวิจัย
1. ควรก าหนดแผนการด าเนิ นงาน วัต ถุ ป ระสงค์ และตัว ชี้ ว ดั ในการประเมิ นผลให้ ชัด เจน
รวมทั้งควรจัดทาคู่มือในการประเมินผลตามเกณฑ์ตวั ชี้วดั ที่ชดั เจน ให้กบั ผูป้ ระเมินและผูร้ ับการประเมิน
2. ควรเปิ ดโอกาสให้ผรู ้ ับการประเมินเข้ามามี ส่วนร่ วมในการกาหนดเกณฑ์ตวั ชี้ วดั เพื่อเป็ น
รู ปแบบการประเมินผลที่เหมาะสมในบริ บทของแต่ละพื้นที่
3. ก่อนการประเมินควรมีการประชุมชี้แจงเพื่อให้เกิดความเข้าใจในวัตถุประสงค์ และตัวชี้ วดั ใน
การประเมิ นผล และภายหลังการประเมิ นผลควรจัดท ารายงานสรุ ป และให้ข ้อเสนอแนะกับพื้ นที่ เพื่ อ
นาไปสู่ การพัฒนางานและการวางแผนการดาเนินงานต่อไป

4. ควรมี ก ารจัด อบรมหรื อสั ม มนาผูป้ ระเมิ นเกี่ ย วกับ การประเมิ น ผล อย่า งน้อยปี ละ 1 ครั้ ง
เนื่องจากเกณฑ์ตวั ชี้วดั มีการเปลี่ยนแปลงทุกปี และเพื่อให้การประเมินผลเป็ นไปในแนวทางเดียวกัน อีกทั้ง
ทาให้ผปู ้ ระเมินมีการทางานเป็ นทีมมากขึ้น
5. ควรเพิ่มแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน โดยการจัดอบรมตามบริ บทของพื้นที่เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ในการทางานของผูป้ ฏิ บ ตั ิงาน และควรนาผลการประเมิ นมาเป็ นส่ วนประกอบในการพิจารณาความดี
ความชอบ
6. การประเมินผลการปฏิ บตั ิงานควรประเมิ นทั้งในส่ วนของเอกสารรายงานและผลการปฏิ บตั ิ
จริ งตามบริ บทของแต่ละพื้นที่
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรทาการศึกษาเชิ งคุ ณภาพ เช่ น การสัมภาษณ์ เชิ งลึ ก การสังเกต จะทาให้ได้ขอ้ มูลที่เป็ น
จริ งและชัดเจนกว่าการใช้แบบสอบถาม
2. ในการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาการประเมินผลการปฏิบตั ิงานโดยแยกเป็ นส่ วนงาน เช่น งาน
ด้านการบริ หาร งานด้านการบริ การ งานด้านการส่ งเสริ มสุ ขภาพ เป็ นต้น เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่เจาะลึกมากขึ้น
3. ควรเลือกศึกษาปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานตามบทบาทและหน้าที่ของผูป้ ฏิบตั ิงาน
เช่ น ปั จจัยด้านประสบการณ์การทางาน ปั จจัยด้านความรู้ ความสามารถ เป็ นต้น ทั้งในส่ วนของผูป้ ระเมิน
และผูร้ ับการประเมิน
4. ควรมีการศึกษาเปรี ยบเทียบระหว่างพื้นที่ ที่มีบริ บทพื้นที่ใกล้เคียงกัน
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