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บทคัดยอ 
 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ระดับความรูความเขาใจเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ขาราชการศาลยุติธรรมในจังหวัดนครปฐม และ 2) เปรียบเทียบระดับความรูความเขาใจเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของขาราชการศาลยุติธรรมในจังหวัดนครปฐม จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ขาราชการ
ศาลยุติธรรมในจังหวัดนครปฐม จํานวน 80 คน ไดมาโดยการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นตามสัดสวน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
เปนแบบสอบถามที่สรางขึ้นโดยผูวิจัย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน          
การทดสอบที และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 
   ผลการวิจัยพบวา 

1.  ระดับความรูความเขาใจเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการศาลยุติธรรมในจังหวัดนครปฐม        

ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 0.68, S.D. = 0.14) เม่ือจําแนกเปนรายดาน พบวา ดานประเมินพฤติกรรมตามหลักสมรรถนะ

ของขาราชการศาลยุติธรรม มีความรูความเขาใจอยูในระดับมาก ( X = 0.72, S.D. = 0.18) สวนดานประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน 

มีความรูความเขาใจอยูในระดับปานกลาง ( X = 0.64, S.D. = 0.17)    
2.  ขาราชการศาลยุติธรรมในจังหวัดนครปฐมที่มีเพศ อายุ ระยะเวลาในการรับราชการ การสังกัดหนวยงานและการรับรูขอมูล

ขาวสารตางกัน จะมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
คําสําคัญ: ความรูความเขาใจ, การประเมินผลการปฏิบัติงาน, ขาราชการศาลยุติธรรม, จังหวัดนครปฐม 
 

Abstract 
 

This research aimed to: 1) study level of knowledge and understanding of the Performance 
Appraisal System (PAS) of Judicial Service Officers in Nakhon Pathom Province; and 2) compare level of 
knowledge and understanding of the Performance Appraisal System (PAS) of Judicial Service Officers in 
Nakhon Pathom Province as classified by personal factors. The research samples were 80 Judicial Service 
Officers in Nakhon Pathom Province derived by proportional stratified random sampling. The research 
instrument was a questionnaire constructed by the researcher. The statistics used for data analysis were 
percentage, mean, standard deviation, t-test and one-way analysis of variance. 

The findings of this research were as follows: 
1. Level of knowledge and understanding of the Performance Appraisal System (PAS) of Judicial 

Service Officers in Nakhon Pathom Province was overall at the high level ( X = 0.68, S.D. = 0.14). When 
considering in each aspect, it was found behavioral or competency-based assessment in the performance         
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of Judicial Service Officers was ranked at the high level of knowledge and understanding ( X = 0.72, S.D. = 

0.18), followed by the work achievement ( X = 0.64, S.D. = 0.17)  aspect which was rated at a moderate 
level of knowledge and understanding. 

2. Judicial Service Officers in Nakhon Pathom Province with differences in gender, age, years of 
government employment, work department and affiliated organizations, and news and information 
exposure had different knowledge and understanding of the Performance Appraisal System (PAS) with 
statistical significance at 0.05. 
 
Keywords:  knowledge and understanding, the Performance Appraisal System (PAS), judicial service 

officers, Nakhon Pathom Province 

 
1. บทนํา 
 

การประเมินผลการปฏิบัติงานจัดเปนกระบวนการสําคัญในการบริหารทรัพยากรมนุษยที่เก่ียวของกับการจางงาน 
หากมีการจางงานก็ตองมีการจายคาตอบแทน ซ่ึงนายจางยอมจะประเมินลูกจางของตนวาปฏิบัติงานนาพอใจมากนอยเพียงไร 
หรือคุมคากับคาจางหรือไม เพื่อจะจายคาตอบแทนในอัตราที่เหมาะสม หลายประเทศจึงไดพยายามพัฒนาระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานในรูปแบบตางๆ โดยเฉพาะหนวยงานภาครัฐ พบวาปญหาที่เกิดขึ้นในการประเมินผลงานคือ การที่ไม
สามารถใชระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิผล อาจสืบเน่ืองมาจากขอบกพรองในการ
วางระบบ การนําไปใช และการดําเนินการ นอกจากน้ีแลวยังพบสาเหตุของความลมเหลวในการประเมินผลงานระดับองคกร 
คือ การไมใหความสําคัญและไมแสดงใหเห็นถึงการยอมรับตอผลที่ไดมาจากการประเมินผลงาน ไมมีการบังคับใชขอมูลที่ไดจาก
การประเมินอยางจริงจัง และเห็นวาเปนเพียงกิจกรรมประจําปที่ฝายจัดการตองทําไปตามประเพณี ไมมีมาตรฐานในเรื่อง
บทบาทหนาที่ของผูประเมินและความถี่ในการประเมิน ระบบสวนใหญพัฒนาขึ้นโดยฝายทรัพยากรบุคคลหรือที่ปรึกษา
ภายนอก โดยไมไดเปดโอกาสสอบถามความคิดเห็นของผูใชระบบ (ปยวัฒน  แกวกัณฑรัตน, 2553: 25) 

 ในระบบราชการไทยไดมีการเปล่ียนแปลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการจากรูปแบบเดิมปรับเปนรูปแบบใหมตาม
กฎ ก.พ. วาดวยการเล่ือนเงินเดือน พ.ศ. 2552 (สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน, 2552: 1-48) ในปงบประมาณ 
2553 (1 ตุลาคม 2552 ถึง 31 มีนาคม 2553) เริ่มมีการนําแนวคิดและกระบวนการ “การบริหารผลการปฏิบัติงาน” มาใช
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซ่ึงประกอบดวยการประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานตามที่ทําขอตกลงกันไวโดยกําหนดตัวชี้วัดผลงาน
และคาเปาหมาย และพฤติกรรมที่แสดงออกในการปฏิบัติราชการโดยกําหนดสมรรถนะมาใชในสวนราชการ เพื่อพัฒนาระบบ
และเครื่องมือที่สะทอนความเปนจริงและเอ้ือประโยชนแกผูใช และการสรางความรูความเขาใจใหแกผูใชทั้งผูประเมินและผูถูก
ประเมิน ซ่ึงผูใชถือไดวาเปนสวนประกอบที่สําคัญมากที่สุดเพราะระบบใด ๆ ไมวาจะสมบูรณเพียงใด หากผูใชขาดความรูความ
เขาใจและการยอมรับที่จะปรับเปล่ียนระบบและเครื่องมือ ระบบน้ันคงจะไมมีประโยชน (พีระพัฒน  พจนสมพงษ, 2555: 1)  
 ศาลยุติธรรมในจังหวัดนครปฐม ประกอบดวยหนวยงานหลัก 4 แหง ไดแก สํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาค 7 ศาล
จังหวัดนครปฐม ศาลแขวงนครปฐม และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม สํานักงานศาลยุติธรรมจังหวัดนครปฐม 
ไดมีการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการโดยใหผูพิพากษาหัวหนาศาลทําหนาที่ประเมิน
ผูอํานวยการ ผูอํานวยการทําหนาที่ประเมินหัวหนาสวนงาน/กลุมงาน และหัวหนาสวนงาน/กลุมงานทําหนาที่ประเมิน
ผูใตบังคับบัญชาในสวนหรือกลุมงานน้ัน ๆ จากการสัมภาษณบุคคลที่เก่ียวของ (เจาพนักงานศาลยุติธรรม จังหวัดนครปฐม, 
2558: สัมภาษณ) พบวา ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการศาลยุติธรรมในจังหวัดนครปฐมที่ผานมาประสบ
ปญหามากมาย นับตั้งแตมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการรูปแบบใหมจนถึงปจจุบัน ผูประเมินสวนใหญขาดความรูความ
เขาใจในกระบวนการและวิธีการประเมิน ไมใหความสําคัญกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ยังยึดติดกับระบบเดิมโดยให
ความสําคัญกับคุณลักษณะหรือหัวขอการประเมินบางขอมากเกินไปจนมองขามความสําคัญของคุณลักษณะอ่ืน ๆ มีอคติ
ลําเอียง สวนผูรับการประเมินก็ไมยอมรับผลการประเมินโดยนําผลการประเมินของตนเองไปเปรียบเทียบกับเพื่อนรวมงานใน
สวนงานหรือกลุมงานอ่ืน ๆ ซ่ึงมีลักษณะงานที่แตกตางกันโดยไมเชื่อวาวิธีการประเมินจะเกิดความเปนธรรมใหกับตนเอง 
นอกจากน้ีปญหาอีกสวนหน่ึงที่ทําใหเกิดความระมัดระวังเก่ียวกับความรูสึกตอผูรับการประเมินในทุกระดับ คือ ในสวนของ
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การจัดสรรวงเงินที่ใชในการเล่ือนเงินเดือน (สมโภชน ตั้งเจริญ, 2558: สัมภาษณ) กลายเปนประเด็นปญหาเรื่องการจัดสรร
วงเงินใหกับหนวยงานมีความแตกตางกันในเรื่องเงินที่จัดสรรใหไมเทากันของหนวยงานเม่ือผลการประเมินระดับดีเดนของ
สํานัก/กองหน่ึง อาจจะไปเทากับระดับดีมากหรือนอยกวาของอีกหนวยงานสํานักหรือกองอ่ืนเน่ืองจากมีชวงคะแนนตางกัน 
จากการจัดสรรเงินที่แตกตางของแตละสํานักหรือกองน้ีสงผลใหมีการเปรียบเทียบกันระหวางหนวยงานในสวนของผลการ
ประเมินผลสมรรถนะหลัก 5 ดาน ไดแก ดานการมุงผลสัมฤทธ์ิ ดานจิตสํานึกในการใหบริการ ดานส่ังสมความเชี่ยวชาญในงาน
อาชีพ ดานจริยธรรม และดานการทํางานเปนทีม ซ่ึงผูบังคับบัญชาเปนผูใหคะแนนตามพฤติกรรมที่ปฏิบัติงานของผูรับการ
ประเมินซ่ึงเปนผูใตบังคับบัญชาดวยความระมัดระวังเก่ียวกับความรูสึกของผูรับการประเมินโดยเกรงวา หากประเมินตาม
ความเปนจริงตามพฤติกรรมของผูรับการประเมินของแตละบุคคล จะทําใหผูรับการประเมินรูสึกตอตาน ไมยอมรับ ไมเชื่อฟง 
การบังคับบัญชายาก หรือมีความคิดวาจะทําใหผูใตบังคับบัญชาของตนเองเสียเปรียบมีคะแนนต่ํากวาผูรับการประเมินในสวน
งานหรือกลุมงาน การประเมินเชิงพฤติกรรมการแสดงออกน้ันจึงเปนเรื่องยาก หากผูประเมินและผูรับการประเมินขาดความรู
ความเขาใจในแนวทางการประเมินสมรรถนะในเบื้องตน หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และ
กระบวนการประเมินผล หรือไมทําขอตกลงในการประเมินกอนจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานลวงหนา อาจสงผลใหเกิด
ปญหาเม่ือถึงเวลาประเมิน ดังน้ันการกําหนดตัวชี้วัด (Key Performance Indicator :KPI) จะตองชัดเจนเพื่อสามารถวัดผล
การปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง ปญหาที่พบมากที่สุดคือ การกําหนด KPI สวนใหญเนนเชิงปริมาณโดยมีหนวยวัดเปนจํานวน
รอยละและระยะเวลา มากกวาการกําหนด KPI ในเชิงคุณภาพซ่ึงมีหนวยวัดเปนระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบงาน 
และระดับประสิทธิภาพในการจัดทําแผน จึงทําใหไมอาจจําแนกความแตกตางระหวางผูปฏิบัติงานไดมากนัก  ทั้งน้ี อาจเกิด
จากปริมาณงานของสวนงาน/กลุมงานไมเทากัน โดยลักษณะงานของสวนงานหรือกลุมงานจะเทนํ้าหนักคะแนนไปที่ฝายใด
ฝายหน่ึงมากกวา ทําใหเกิดความรูสึกวาไมยุติธรรม ฝายที่งานมีปริมาณนอยรูสึกวาไมใชความผิดของตนที่มีปริมาณงานนอย
กวา รวมถึงการกําหนดตัวชี้วัดที่มากหรือนอยไมเทากันดวย จากสาเหตุของปญหาที่กลาวผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
ระดับความรูความเขาใจและเปรียบเทียบระดับความรูความเขาใจเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการ
ศาลยุติธรรมในจังหวัดนครปฐมจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
 
2. วัตถุประสงคในการวิจัย  
 

 2.1 เพื่อศึกษาระดับความรูความเขาใจเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการศาลยุติธรรมใน
จังหวัดนครปฐม 
 2.2 เพื่อเปรียบเทียบระดับความรูความเขาใจเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการศาลยุติธรรม
ในจังหวัดนครปฐม จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

 จากวัตถุประสงคดังกลาวนําไปสูประโยชนที่ผูวิจัยคาดวาจะไดรับคือ ทําใหทราบระดับความรูความเขาใจเก่ียวกับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการศาลยุติธรรมในจังหวัดนครปฐม และปจจัยสวนบุคคลของขาราชการศาลยุติธรรมใน
จังหวัดนครปฐมที่สงผลตอระดับความรูความเขาใจเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 
3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  
 

แนวคิดและเอกสารทางวิชาการที่เก่ียวของซ่ึงผูวิจัยไดศึกษามาน้ัน สามารถสรุปรายละเอียด ดังน้ี 
3.1 แนวคิดเก่ียวกับความรู ความเขาใจ หมายถึง เรื่องราวขอเท็จจริง ที่เกิดจากการศึกษาคนควา  หรือจาก

ประสบการณทางตรงหรือทางออม โดยไดนําความรู กับความจําเก่ียวกับเรื่องราวขอเท็จจริง ที่อาจมีผลตอพฤติกรรมที่
แสดงออกของบุคคล (อรทิพา  เชื้อแดง, 2550: 30) ในการศึกษาครั้งน้ีเปนการวัดความรู ความเขาใจ เก่ียวกับการประเมินผล
การปฏิบัติงาน ซ่ึงหมายถึง ความรูความเขาใจของขาราชการศาลยุติธรรมในจังหวัดนครปฐม เก่ียวกับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการศาลยุติธรรม ประกอบดวยการประเมินผล
สัมฤทธ์ิของงาน และการประเมินพฤติกรรมตามหลักสมรรถนะ 

3.2 แนวคิดเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน เปนกระบวนการที่องคการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคล
ตามลักษณะงานที่ทําเพื่อหาคุณคาของบุคคลในแงของการปฏิบัติงาน และสมรรถภาพในการพัฒนาตนเองวาไดผลเทาท่ีควร จะ
ทําไดหรือดอยกวา หรือดีกวาที่คาดหมายและคุมคาเงินเดือนที่กําหนดไวสําหรับตําแหนงน้ัน ๆ หรือไม โดยอาศัยหลักเกณฑ
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และวิธีการตาง ๆ ตามเกณฑมาตรฐานผลงานที่ผูบังคับบัญชาซ่ึงเปนผูประเมินและผูปฏิบัติงานซ่ึงเปนผูรับการประเมิน กําหนด
รวมกันไวตั้งแตตนในรอบการประเมินเพื่อประโยชนในการพิจารณาความดีความชอบแกผูปฏิบัติงานและการพัฒนาบุคลากร
ตอไปในอนาคต (สํานักคณะกรรมการขาราชการศาลยุติธรรม, 2553: 15) ดังน้ัน การวัดระดับความรู ความเขาใจ เก่ียวกับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน” จึงหมายถึง การวัดความรูความเขาใจของขาราชการศาลยุติธรรมในจังหวัดนครปฐม เก่ียวกับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการศาลยุติธรรม ประกอบดวย การ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน และการประเมินพฤติกรรมตามหลักสมรรถนะ 

3.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการศาลยุตธิรรมและกฎหมายที่เก่ียวของ 
ในการศึกษาครั้งน้ี ผูวิจัยไดนําแนวคิดและกระบวนการการบริหารผลการปฏิบัติงานตามกฎ ก.พ. วาดวยการเล่ือน

เงินเดือน พ.ศ. 2552 (สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน, 2553: 1-48) มาใชโดยอนุโลมดวยการกําหนดเปน
หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการศาลยุติธรรมใหหนวยงานในสังกัด ซ่ึงยึดถือปฏิบัติในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการศาลยุติธรรมโดยอาศัยอํานาจตามระเบียบคณะกรรมการขาราชการศาลยุติธรรมวา
ดวยการบริหารงานบุคคลของสํานักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. 2544 ขอ 3 ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2551 มาตรา 76 วรรคหน่ึง และเพื่อใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการเปนไปโดยโปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได 
ในการประชุมครั้งที่ 12/2553 เม่ือวันที่ 23 กันยายน 2553 (สํานักงานศาลยุติธรรม, 2553: 1-35) ประกอบดวย 1) การ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน งานที่ปรากฏในคํารับรองการปฏิบัติราชการ/แผนปฏิบัติราชการประจําป งานตามหนาที่ความ
รับผิดชอบหลัก งานที่ไดรับมอบหมายพิเศษซ่ึงไมใชงานประจํา 2) การประเมินพฤติกรรมตามหลักสมรรถนะของขาราชการ
ศาลยุติธรรม ไดแก ดานการมุงผลสัมฤทธ์ิ ดานจิตสํานึกในการใหบริการ ดานส่ังสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ดานจริยธรรม 
และดานการทํางานเปนทีม 

3.4 งานวิจัยที่เก่ียวของ 
งานวิจัยที่เก่ียวของกับความรู ความเขาใจ อาทิ งานวิจัยของอรทิพา เชื้อแดง (2551: บทคัดยอ) ศึกษาความรูความ

เขาใจ และการปฏิบัติตามการประกันสังคมของนายจางที่มีตอลูกจางตั้งแต 1 - 9 คนในเขตจังหวัดสระบุรี ผลการศึกษาพบวา 
นายจางสวนใหญมีความรูในระดับปานกลาง จากการเปรียบเทียบการปฏิบัติตามการประกันสังคม พบวา เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ตําแหนงหนาที่ในสถานประกอบการ ระยะเวลาเขาสูระบบการประกันสังคมแตกตางกันมีการปฏิบัติตามแตกตางกัน 
ยกเวนจํานวนลูกจางแตกตางกันมีการปฏิบัติตามไมแตกตางกันและการปฏิบัติตามการประกันสังคมแตกตางกัน มีความรูความ
เขาใจดานประกันสังคมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสวน
บุคคลกับความรูความเขาใจดานการประกันสังคม พบวา อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาเขาสูระบบการประกันสังคมมี
ความสัมพันธกับความรูความเขาใจดานประกันสังคม ยกเวนเพศ ตําแหนงหนาที่ในสถานประกอบการและจํานวนลูกจางไมมี
ความสัมพันธกับความรูความเขาใจดานการประกันสังคม  

นอกจากน้ียังพบวางานวิจัยของวีระชัย เฮงษฎีกุล (2551: บทคัดยอ) ศึกษาความรูความเขาใจและปจจัยในการมีสวน
รวมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหวยออ อําเภอลอง จังหวัดแพร อยูในระดับปานกลาง และเปรียบเทียบ
ประชาชนที่มีลักษณะสวนบุคคลที่แตกตางกันมีความคิดเห็นตอปจจัยการมีสวนรวมทางเมืองของประชาชน ไมแตกตางกันทุก
ดาน และงานวิจัยของลําดวน เรือนโนวา (2552: บทคัดยอ) ศึกษาความรูความเขาใจและปญหาในการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของเจาหนาที่ทองถิ่นในเขตอําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย พบวา 
เจาหนาที่ทองถิ่นเกือบครึ่งหน่ึงมีความรูความเขาใจอยูในระดับต่ํา โดยมีความรูความเขาใจมากที่สุดเก่ียวกับคณะกรรมการ
ขอมูลขาวสารของราชการ มีหนาที่ใหคําปรึกษาแกหนวยงานของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ และมีความรูความ
เขาใจนอยที่สุดเก่ียวกับในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐมีคําส่ังไมใหเปดเผยขอมูลขาวสารที่มีผลกระทบตอสถาบันพระมหากษัตริย
หรือความม่ันคงของชาติคําส่ังดังกลาวน้ีใหถือเปนที่สุด ผูรัองขอใหเปดเผยจะอุทธรณมิได จากการเปรียบเทียบพบวาเจาหนาที่
ทองถิ่นที่มีเพศ อายุ ระยะเวลาในการทํางานตางกัน มีความรูความเขาใจไมแตกตางกัน และเจาหนาที่ทองถิ่นที่มีระดับ
การศึกษาตางกัน มีความรูความเขาใจแตกตางกัน 

สวนงานวิจัยที่เก่ียวของกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ไดแก งานวิจัยของเติมใจ  โคตรดก (2552: บทคัดยอ) เปน
เรื่องความคิดเห็นเก่ียวกับระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ พบวา พนักงานสวนใหญมี
ความรูความเขาใจในเรื่องระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน และการรับรูในเรื่องลักษณะของผูประเมินอยูใน
ระดับสูง พนักงานที่มีลักษณะสวนบุคคลในเรื่องชวงอายุที่แตกตางกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานแตกตางกัน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 สวนลักษณะบุคคลอ่ืน ๆ และการรับรูที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับ



 การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม   
มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 

 บูรณาการศาสตรและศิลป งานวิจัยทองถ่ินไทยและประชาคมอาเซยีน | 1217 

ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน พนักงานเห็นวา หนวยงานควรมีคณะกรรมการกลางในการพิจารณาเพื่อให
การประเมินผลการปฏิบัติงานมีมาตรฐานเดียวกัน และขยายชองทางในการประเมินใหรอบดานมากยิ่งขึ้น หนวยงานควรนําผล
การประเมินที่ไดรับไปใชในงานพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานใหดียิ่งขึ้น  

งานวิจัยของวิทยา วีระประดิษฐ (2553: บทคัดยอ) ศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ขาราชการศาลยุติธรรมในสํานักอํานวยการประจําศาลฎีกา พบวา ขาราชการที่มีลักษณะทางประชากรศาสตรแตกตางกัน มี
ความคิดเห็นเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานไมแตกตางกันในภาพรวมและรายดานทั้ง 3 ดานคือ วิธีการประเมิน ผู
ประเมินและผูรับการประเมิน จึงไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว สําหรับงานวิจัยของญาณิกา โตคํานุช (2554: บทคัดยอ) ได
วิเคราะหการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม พบวา การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติไมมีประสิทธิผลในทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานการยอมรับ ขาราชการตํารวจทั้ง 7 สายงานไมยอมรับ
เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน เน่ืองจากการที่เครื่องมือมีลักษณะที่กําหนดมาจากสวนกลาง ไมครอบคลุมลักษณะงาน
ของแตละสายงาน ปจจัยที่ใชในการประเมินมีลักษณะเปนนามธรรม ดานความยุติธรรม ขาราชการตํารวจทั้ง 7 สายงานมี
ความเห็นวาเครื่องมือน้ีไมสามารถสรางความยุติธรรมในการพิจารณาความดีความชอบได เน่ืองจากปจจัยที่นํามาใชในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานไมสามารถครอบคลุมลักษณะงานของทุกสายงานไดและจากระบบอุปถัมภที่มีบทบาทแทรกแซง
กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานตลอดมา ดานความเปนสวนตัว ขาราชการ 5 สายงาน ไดแก สายงานปองกันและ
ปราบปราม สืบสวน จราจร อํานวยการ พิสูจนหลักฐาน มีความเห็นวา ปจจัยสวนตัวดานหน้ีสินที่นํามาใชในการประเมินผล
การปฏิบัติงานเปนการละเมิดความเปนสวนตัวและสุดทายคือ ดานความจําเพาะเจาะจง ขาราชการตํารวจทั้ง 7 สายงานมี
ความเห็นวา เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงานของสํานักงานตํารวจแหงชาติไมมีความจําเพาะเจาะจง ไมมีลักษณะที่บงชี้
ถึงวัตถุประสงคขององคกรแตอยางใด 

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของดังกลาวขางตน กําหนดเปนกรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัยไวดังน้ี 

    ตัวแปรอิสระ                                               ตัวแปรตาม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
กรอบแนวคิดดังกลาวขางตนประกอบดวยตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ผูวิจัยนิยามศัพทไวดงัตอไปน้ี 

 การประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน หมายถึง ผลการปฏิบัติงานของขาราชการศาลยุติธรรมในจังหวัดนครปฐม ทางดาน
ปริมาณ คุณภาพ ความรวดเร็วตรงตามเวลาที่กําหนด ความประหยัด ความคุมคาของการใชทรัพยากรหรือมีผลสําเร็จของ
ผลงานในรอบการประเมินวาไดผลตามคาเปาหมายของการปฏิบัติในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือทั้ง 3 ลักษณะงาน 

ปจจัยสวนบุคคล 
 

1. เพศ 
2. อายุ 
3. สถานภาพ 
4. ระดับการศึกษา 
5. ระดับตําแหนง 
6. ระยะเวลาในการรับราชการ 
7. อัตราเงินเดือน 
8. สังกัดหนวยงาน 
9. การรับรูขาวสาร 

 

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ขาราชการศาลยุติธรรมในจังหวัดนครปฐม 

1. การประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน 
1.1 งานที่ปรากฏในคํารับรองการปฏิบัติ     
ราชการ/แผนปฏิบัติราชการประจําป 
1.2 งานตามหนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

 1.3 งานที่ไดรับมอบหมายพิเศษซ่ึงไมใช 
    งานประจํา 
2.การประเมินพฤติกรรมตามหลักสมรรถนะของขาราชการศาล
ยุติธรรม 
    2.1 ดานการมุงผลสัมฤทธ์ิ 
    2.2 ดานจิตสํานึกในการใหบริการ 
    2.3 ดานส่ังสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
    2.4 ดานจริยธรรม 
    2.5 ดานการทํางานเปนทีม 

 



The 8th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 31st March - 1st April 2016  

1218 | Integration of Art and Science toward the Local Research and ASEAN Community 

ประกอบดวยงานที่ปรากฏในคํารับรองการปฏิบัติราชการ/แผนปฏิบัติราชการประจําป งานตามหนาที่ความรับผิดชอบหลัก 
และงานที่ไดรับมอบหมายพิเศษซ่ึงไมใชงานประจํา  

 งานที่ปรากฏในคํารับรองการปฏิบัติราชการ/แผนปฏิบัติราชการประจําป หมายถึง ขอตกลงรวมกันระหวางผูประเมิน
กับผูรับการประเมิน เพื่อกําหนดตัวชี้วัดระดับความสําเร็จที่เกิดขึ้นจาการปฏิบัติงานตามนโยบายผูบริหารและยุทธศาสตรศาล
ยุติธรรมที่เปนแนวทางหรือกรอบที่กําหนดขึ้นเพื่อใชในการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายซ่ึงถูกกําหนดไวในแผนปฏิบัติงาน
ประจําป 

  งานตามหนาที่ความรับผิดชอบหลัก หมายถึง ขอตกลงที่จัดทําขึ้นระหวางผูประเมินกับผูรับการประเมิน เพื่อกําหนด
ตัวชี้วัดระดับความสําเร็จที่เกิดขึ้นจาการปฏิบัติงานตามภาระงานและงานอ่ืน ๆ ที่มอบหมาย 

 งานที่ไดรับมอบหมายพิเศษซ่ึงไมใชงานประจํา หมายถึง ขอตกลงที่จัดทําขึ้นระหวางผูประเมินกับผูรับการประเมิน 
เพื่อกําหนดตัวชี้วัดระดับความสําเร็จที่เกิดขึ้นจาการปฏิบัติงานตามภาระงานและงานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย ไดแก งาน
โครงการ ซ่ึงไมใชงานประจําตามแบบบรรยายลักษณะงานของแตละตําแหนงน้ัน ๆ 

 การประเมินพฤติกรรมตามหลักสมรรถนะ หมายถึง ผูประเมินสังเกตพฤติกรรมของผูรับการประเมินที่แสดงออกที่
เห็นเดนชัดตามสมรรถนะหลักของขาราชการศาลยุติธรรม 5 ดาน ประกอบดวยการมุงผลสัมฤทธ์ิ จิตสํานึกในการใหบริการ 
การส่ังสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ จริยธรรม และการทํางานเปนทีม  

 การมุงผลสัมฤทธ์ิ หมายถึง การแสดงพฤติกรรมของผูรับการประเมินที่มีความมุงม่ันตั้งใจทํางานดวยความละเอียด
รอบคอบตรงตอเวลาและรับผิดชอบที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการใหดีหรือใหเกินมาตรฐานที่มีอยู โดยมาตรฐานน้ีอาจเปนผลการ
ปฏิบัติงานที่ผานมาของตนเอง หรือเกณฑวัดผลสัมฤทธ์ิที่สํานักงานศาลยุติธรรมกําหนดขึ้น อีกทั้งยังหมายรวมถึงการสรางสรรค
พัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเปาหมายที่ยากและทาทายชนิดที่อาจไมเคยมีผูใดสามารถกระทําไดมากอน 

 จิตสํานึกในการใหบริการ หมายถึง การแสดงพฤติกรรมของผูรับการประเมินที่มีความเขาใจในคุณลักษณะ และ
วิธีการบริการที่ดีและมีประสิทธิภาพ ความมุงม่ันตั้งใจในการสงมอบบริการที่ดีและมีคุณภาพ ตลอดจนสามารถเขาใจความ
ตองการหรือปญหาที่แทจริงของผูรับบริการ หรือประชาชน และสามารถดําเนินการหรือแกไขปญหาหรือใหคําปรึ กษาที่
สอดคลองกับความตองการของผูรับบริการหรือประชาชน 

 การส่ังสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ หมายถึง การแสดงพฤติกรรมของผูรับการประเมินที่มีการขวนขวาย สนใจใฝรู 
พัฒนาศักยภาพความรูความสามารถของตนในการปฏิบัติหนาที่ราชการเพื่อส่ังสมพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง อีกทั้งรูจักพัฒนา 
ปรับปรุง ประยุกตใชความรูเชิงวิชาการและเทคโนโลยีตาง ๆ เขากับการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ   

 จริยธรรม หมายถึง การแสดงพฤติกรรมของผูรับการประเมินในการครองตนและประพฤติปฏิบัติถูกตองเหมาะสม 
ซ่ือสัตย โปรงใส ยึดม่ันในหลักการทั้งตามหลักกฎหมาย และคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนหลักจรรยาบรรณในวิชาชีพของตน
โดยมุงประโยชนของศาลยุติธรรมและประเทศชาติมากกวาประโยชนสวนตน ทั้งน้ี เพื่อธํารงรักษาศักดิ์ศรีแหงอาชีพราชการ   

 การทํางานเปนทีม หมายถึง การแสดงพฤติกรรมของผูรับการประเมินถึงความตั้งใจจริงในการทํางานรวมกับคนอ่ืน 
โดยมีเปาหมายรวมกัน สรางกลุมบุคคล อาศัยความสัมพันธรวมมือประสานกันพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน มีความจริงใจตองาน
และผูรวมงาน เพื่อใหเกิดพลังในการปฏิบัติงานจนเกิดสัมฤทธ์ิผลตามเปาหมาย รวมทั้งการสรางความสัมพันธอันดีในทางสังคม
ระหวางบุคคลทั้งภายในและภายนอกองคกร มีเครือขายในการปฏิบัติงาน 

 ปจจัยสวนบุคคล หมายถึง คุณลักษณะสวนตัวของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระดับ
ตําแหนง ระยะเวลาในการรับราชการ อัตราเงินเดือน สังกัดหนวยงาน และการรับรูขาวสารสถานภาพ 
  
4. วิธีดําเนินการวิจัย  
 

การศึกษาเรื่องความรูความเขาใจเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการศาลยุติธรรมในจังหวัด
นครปฐม เปนรูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อศึกษาระดับความรูความเขาใจและเปรียบเทียบความรูความเขาใจที่สงผลตอการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการศาลยุติธรรมในจังหวัดนครปฐม ระยะเวลาการศึกษาระหวางเดือนมีนาคม 2557 ถึง
เดือนมีนาคม 2558  ประชากรในการศึกษาคือ ขาราชการศาลยุติธรรมในจังหวัดนครปฐมซ่ึงสังกัดหนวยงาน 4 แหง ไดแก 
สํานักศาลยุติธรรมประจําภาค 7 สํานักอํานวยการประจําศาลจังหวัดนครปฐม สํานักงานประจําศาลแขวงนครปฐม และ
สํานักงานประจําศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม จํานวน 99 คน โดยใชสูตรของยามาเน (Yamane) แลวจําแนก
แบงชั้นตามสัดสวนไดขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 80 คน   



 การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม   
มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 

 บูรณาการศาสตรและศิลป งานวิจัยทองถ่ินไทยและประชาคมอาเซยีน | 1219 

 การเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเปนเครื่องมือในการสอบถามเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของ
ขาราชการ โดยคําถามมีลักษณะเปนแบบสํารวจรายการ และวัดระดับความรูความเขาใจเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของขาราชการศาลยุติธรรม ลักษณะคําถามเปนแบบเลือกตอบ “ถูก” หรือ “ผิด” โดยดําเนินการตรวจคุณภาพของเครื่องมือ
ตามขั้นตอนและหลักการวิจัยโดยนําขอคําถามที่สรางขึ้นไปใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบคุณภาพความตรงดาน
เน้ือหาของคําถามแลวหาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสงค (Index of item Objective Congruence: 
IOC) รวมทั้งพิจารณาภาษาที่ใชวาสามารถเขาใจงายและเหมาะสมกับกลุมตัวอยางที่จะใชศึกษาหรือไม หลังจากน้ันนํามา
ปรับปรุงโดยเลือกเฉพาะขอที่มีคา IOC เทากับ 1.00 ไดขอคําถามทั้งหมด 24 ขอ แกไขคําถามแลวจัดแบบสอบถามตาม
ขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิและอาจารยที่ปรึกษา ตรวจสอบคาอํานาจจําแนกของตัวแปรความรูความเขาใจเก่ียวกับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการศาลยุติธรรมในจังหวัดนครปฐม มีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.50 - 0.72 คุณภาพ
ดานความเที่ยงเทากับ .90 และหาความเชื่อม่ันโดยนําแบบสอบถามไปทําการทดลองใช (try-out) จากขาราชการศาลยุติธรรม
ในจังหวัดนครปฐม ที่ไมถูกสุมเปนกลุมตัวอยาง 50 คน และนําไปหาความเชื่อม่ันดวยการวิเคราะหเพื่อตรวจสอบคุณภาพดาน
ความเที่ยง โดยใชคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) คุณภาพดานความเที่ยงเทากับ .90 จึงนําไป
เก็บรวบรวมขอมูล เม่ือไดรับแบบสอบถามคืนมาทั้งหมดแลวนํามาคัดเลือกฉบับที่สมบูรณเพื่อวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวย
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ดังน้ี 1) อธิบายลักษณะโดยทั่วไปของขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
โดยสถิติการแจกแจงความถี่ คารอยละ 2) อธิบายระดับความรูความเขาใจเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ขาราชการ โดยใชสถิติคาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3) อธิบายปจจัยสวนบุคคลของขาราชการที่มีผลตอระดับความรู
ความเขาใจตอระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการ ดวยการทดสอบโดยใชการทดสอบคาที สําหรับปจจัยดาน
เพศและการรับรูขอมูลขาวสาร และการใชการทดสอบคาเอฟ วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวโดยกําหนดคานัยสําคัญทาง
สถิติที่ใชการวิเคราะหขอมูล กําหนดไวที่ระดับ .05 สําหรับปจจัยดานอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระดับตําแหนง 
ระยะเวลาในการรับราชการ อัตราเงินเดือน และสังกัดหนวยงาน  
 
5. สรุปผลการวิจัย  
 

ในการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงคไดดังน้ี 
5.1 ระดับความรูความเขาใจเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการศาลยุติธรรมในจังหวัดนครปฐม  

     ผลการวิจัยระดับความรูความเขาใจเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการในภาพรวมพบวา ความรู

ความเขาใจเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการอยูในระดับมากและเกาะกลุมกัน ( X = 0.68, S.D.= 0.14)  
เม่ือจําแนกเปนรายดาน โดยเรียงระดับความรูความเขาใจจากมากไปหานอยเปนดังน้ี ดานประเมินพฤติกรรมตามหลัก

สมรรถนะของขาราชการมีความรูความเขาใจอยูในระดับมาก ( X = 0.72, S.D.= 0.18) รองลงมา คือ ดานประเมินผลสัมฤทธ์ิ

ของงาน มีความรูความเขาใจอยูในระดับปานกลาง ( X = 0.64, S.D.= 0.17)    
5.2 เปรียบเทียบระดับความรูความเขาใจเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการศาลยุติธรรมใน

จังหวัดนครปฐม โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
ผลการวิจัยเปรียบเทียบความแตกตางระหวางปจจัยสวนบุคคลที่สงผลตอระดับความรูความเขาใจเก่ียวกับการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพบวา ปจจัยสวนบุคคลดานเพศ อายุ ระยะเวลาในการรับราชการ การสังกัด
หนวยงาน และการรับรูขอมูลขาวสารของขาราชการที่แตกตางกัน จะสงผลตอความรูความเขาใจเก่ียวกับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  สําหรับปจจัยสวนบุคคลดานสถานภาพ ระดับการศึกษา ระดับตําแหนงและ
อัตราเงินเดือนของขาราชการมีระดับความรูความเขาใจเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 
 
6. อภิปรายผลการวิจัย  
 

6.1 ผลการวิเคราะหระดับความรูความเขาใจเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการศาลยุติธรรมใน
จังหวัดนครปฐมในภาพรวมพบวา ขาราชการศาลยุติธรรมมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานระดับมาก 
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ไมสอดคลองกับวิทยา วีระประดิษฐ (2553) พบวา ขาราชการศาลยุติธรรมในสํานักอํานวยการประจําศาลฎีกามีความคิดเห็นใน
การประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวม และรายดานทั้ง 3 ดาน ซ่ึงประกอบดวย วิธีการประเมิน ผูประเมิน และผูรับการ
ประเมิน อยูในระดับเห็นดวยปานกลาง ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากขาราชการศาลยุติธรรมในจังหวัดนครปฐมสวนใหญไดรับขอมูล
ขาวสารเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เทาเทียมกัน มีความเชี่ยวชาญประสบการณการปฏิบัติงานในแตละดานที่เทา
เทียมกันจึงทําใหภาพรวมของขาราชการศาลยุติธรรมในจังหวัดนครปฐมมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานระดับมาก 

6.2 ผลการวิเคราะหระดับความรูความเขาใจเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการศาลยุติธรรมใน
จังหวัดนครปฐม เม่ือจําแนกเปนรายดานพบวา องคประกอบของความรูความเขาใจเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มี
ระดับมาก คือ ดานประเมินพฤติกรรมตามหลักสมรรถนะของขาราชการ ไมสอดคลองกับเติมใจ โคตรดก (2552)  ทั้งน้ี อาจ
เน่ืองจากการปฏิบัติงานของขาราชการสวนใหญเม่ือเขาราชการมาปฏิบัติงานในหนาที่จะไดรับการอบรมพัฒนาจนเกิดความรู
ความเขาใจและสะสมความชํานาญ ความเชี่ยวชาญประสบการณการปฏิบัติงาน มีความเขาใจวัฒนธรรมองคกรและไดรับขอมูล
ขาวสารที่เก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เทาเทียมกันในแตละหนวยงาน ดวยเหตุน้ีจึงทําใหขาราชการโดยภาพรวมมี
ความรูความเขาใจเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก  

6.3 ผลจากการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางระหวางดานเพศพบวา ปจจัยดานเพศที่แตกตางกัน จะสงผลตอ
ความรูความเขาใจเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไมสอดคลองกับการศึกษาของ
ลําดวน เรือนโนวา (2552) ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากลักษณะงานที่ปฏิบัติตองอาศัยทักษะในการเจรจา การรับฟง การคิด การ
ตัดสินใจและการสรุปขอเท็จจริงตาง ๆ จึงทําใหความแตกตางของเพศสงผลตอระดับความรูความเขาใจเก่ียวกับการประเมินผล
การปฏิบัติงานที่แตกตางกัน 

 6.4 ผลจากการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางระหวางดานอายุพบวา ปจจัยดานอายุที่แตกตางกัน จะสงผลตอ
ความรูความเขาใจเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของอรทิพา เชื้อ
แดง (2551) พบวา อายุในสถานประกอบการแตกตางกันมีผลตอความรูความเขาใจและการปฏิบัติงานการประกันสังคมของ
นายจางที่มีตอลูกจางที่แตกตางกัน ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากลักษณะการปฏิบัติงานของขาราชการสวนมากเปนงานดานที่มีหนาที่
ที่แตกตางกันตามภารกิจในตําแหนงน้ันและมีสับเปล่ียนหมุนสลับหนาที่ในตําแหนงอ่ืน ๆ ไมมากนัก จึงทําใหมีการส่ังสมความ
ชํานาญและเชี่ยวชาญในหนาที่ที่ปฏิบัติงานในเชิงการประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานและพฤติกรรมตามหลักสมรรถนะของ
ขาราชการของคนที่อายุมากจะมีประสบการณความชํานาญและความเชี่ยวชาญมากกวาคนที่มีอายุนอยกวา จึงทําใหความ
แตกตางของอายุสงผลตอระดับความรูความเขาใจเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานที่แตกตางกัน  

 6.5 ผลจากการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางระหวางปจจัยดานสถานภาพพบวา ปจจัยดานสถานภาพไมสงผล
ตอความรูความเขาใจเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคลองกับการศึกษาของวีระชัย 
เฮงษฎีกุล (2551: บทคัดยอ) ทั้งน้ี อาจเน่ืองจากการปฏิบัติงานของขาราชการสวนใหญไดรับขอมูลขาวสารที่เก่ียวกับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานที่เทาเทียมกันในแตละหนวยงาน อีกทั้งในลักษณะการปฏิบัติงานในหนาที่ความรับผิดชอบมิไดเก่ียว
ไดเก่ียวของกับสถานะครอบครัว ดวยเหตุน้ีจึงทําใหความแตกตางดานสถานภาพของขาราชการไมสงผลตอระดับความรูความ
เขาใจเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 6.6 ผลจากการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางระหวางปจจัยดานระดับการศึกษาพบวา ปจจัยดานระดับ
การศึกษา ไมสงผลตอความรูความเขาใจเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคลองกับ
การศึกษาของวีระชัย เฮงษฎีกุล (2550) ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากเม่ือจบการศึกษาและไดรับการบรรจุแตงตั้งใหเขาราชการมา
ปฏิบัติงานในหนาที่จะไดรับการอบรมพัฒนาจนเกิดความรูความเขาใจและสะสมความชํานาญ ความเชี่ยวชาญประสบการณ
การทํางาน มีความเขาใจวัฒนธรรมองคกร เกิดเปนองคความรูในการปฏิบัติงาน และความตองการองคการ ดวยเหตุน้ีจึงทําให
ความแตกตางดานระดับการศึกษาของขาราชการไมสงผลตอระดับความรูความเขาใจเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แตกตางกัน 

6.7 ผลจากการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางระหวางปจจัยดานระดับตําแหนงพบวา ปจจัยดานระดับตําแหนง
งาน ไมสงผลตอความรูความเขาใจเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคลองกับการศึกษาของ
วิทยา วีระประดิษฐ (2553) พบวาขาราชการศาลยุติธรรมที่มีประเภทตําแหนงที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นในการประเมินผล
การปฏิบัติงานไมแตกตางกัน ไมสอดคลองกับการศึกษาของอรทิพา เชื้อแดง (2551) ทั้งน้ี อาจเน่ืองจากการปฏิบัติงานของ
ขาราชการสวนใหญเม่ือเขาราชการมาปฏิบัติงานในหนาที่จะไดรับการอบรมพัฒนาจนเกิดความรูความเขาใจและสะสมความ
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ชํานาญ ความเชี่ยวชาญประสบการณการทํางาน มีความเขาใจวัฒนธรรมองคกรและไดรับขอมูลขาวสารที่เก่ียวกับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานที่เทาเทียมกันในแตละหนวยงาน ดวยเหตุน้ีจึงทําใหความแตกตางดานระดับตําแหนงของขาราชการ
ไมสงผลตอระดับความรูความเขาใจเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

6.8 ผลจากการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางระหวางปจจัยดานระยะเวลาในการรับราชการพบวา ปจจัยดาน
ระยะเวลาในการรับราชการที่แตกตางกัน จะสงผลตอความรูความเขาใจเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ไมสอดคลองกับการศึกษาของลําดวน เรือนโนวา (2552) ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากลักษณะการปฏิบัติงานของขาราชการ
สวนมากเปนงานที่มีหนาที่ที่แตกตางกันตามภารกิจในตําแหนงน้ันและมีสับเปล่ียนหมุนสลับหนาที่ในตําแหนงอ่ืน ๆ ไมมากนัก 
จึงทําใหมีการสะสมความชํานาญ ความเชี่ยวชาญและประสบการณในหนาที่ที่ปฏิบัติงานในเชิงการประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน
และพฤติกรรมตามหลักสมรรถนะของขาราชการ หากขาราชการมีระยะเวลาในการรับราชการมากจะมีประสบการณในการ
ปฏิบัติงานใหเกิดความชํานาญและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานมากกวาขาราชการที่มีระยะเวลาในการรับราชการนอยกวา 
สงผลดีตอความรูความเขาใจเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดวยเหตุน้ีจึงทําใหความแตกตางของดานระยะเวลาในการ
รับราชการ สงผลตอระดับความรูความเขาใจเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานทีแ่ตกตางกัน 

6.9 ผลจากการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางระหวางปจจัยดานอัตราเงินเดือนพบวา ปจจัยดานอัตราเงินเดือน 
ไมสงผลตอความรูความเขาใจเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคลองกับการศึกษาของวีระ
ชัย เฮงษฏีกุล (2550) พบวา รายไดของประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ที่แตกตางกันจะมีระดับความรูความเขาใจในการมีสวนรวม
ทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหวยออ ไมแตกตางกัน ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากอัตราเงินเดือนของขาราชการศาล
ยุติธรรมมีความเหมาะสมกับคาครองชีพ เพียงพอกับความตองการ ทําใหสามารถอุทิศเวลาใหกับทางราชการและไมจําเปนที่
จะตองเอาเวลาราชการไปแสวงหาผลประโยชนเพื่อดํารงตนเอง อีกทั้งวัฒนธรรมองคกรขาราชการศาลยุติธรรมในการดํารงชีพ
จะมีความเปนอยูแบบสมถะไมคอยเขาสังคมมากนักตางกับองคกรอ่ืน จึงจึงมีรายไดเพียงพอตอการดํารงชีพโดยไมเดือนรอน
มากนัก ดวยเหตุน้ีจึงทําใหความแตกตางดานอัตราเงินเดือนของขาราชการไมสงผลตอระดับความรูความเขาใจเก่ียวกับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน  

6.10 ผลจากการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางระหวางปจจัยดานการสังกัดหนวยงานพบวา ปจจัยดานการ
สังกัดหนวยงานทีแ่ตกตางกัน จะสงผลตอความรูความเขาใจเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ไมสอดคลองกับการศึกษาของญาณิกา โตคํานุช (2553: 102) พบวา การประเมินผลการปฏิบัติงานของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติเน่ืองจากการที่เครื่องมือมีลักษณะที่กําหนดมาจากสวนกลางไมครอบคลุมลักษณะงานของแตละสายงาน ปจจัยที่ใชใน
การประเมินมีลักษณะเปนนามธรรม  ดานความยุติธรรมพบวาขาราชการตํารวจทั้ง 7 สายงาน มีความเห็นวา เครื่องมือน้ีไม
สามารถสรางความยุติธรรมในการพิจารณาความดีความชอบไดเน่ืองจากปจจัยที่นํามาใชในการประเมินผลการปฏิบัติงานไม
สามารถครอบคลุมลักษณะงานของทุกสายงาน  ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากการสังกัดหนวยงานของขาราชการแตละหนวยงานมี
การสงเสริมความรูที่ตางกัน การรับรูขอมูลขาวสารของขาราชการในแตละสังกัดหนวยงานเก่ียวกับดานการประเมินผลสัมฤทธ์ิ
ของงานและพฤติกรรมตามหลักสมรรถนะของขาราชการ มีความแตกตางกัน ทั้งน้ี ขึ้นอยูกับผูบริหารของแตละสังกัด
หนวยงาน ดวยเหตุน้ีจึงทําใหความแตกตางดานการสังกัดหนวยงาน สงผลตอระดับความรูความเขาใจเก่ียวกับการประเมินผล
การปฏิบัติงานที่แตกตางกัน 
 
7. ขอเสนอแนะ  
 

7.1 ขอเสนอแนะในการวิจัยครัง้น้ี ดังน้ี 
        7.1.1 หนวยงานควรใหความสําคัญในการสงเสริมความรูความเขาใจเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ใหกับขาราชการ โดยแจงขอมูลขาวสารผานชองทางการจัดฝกอบรม การประชุมชี้แจง การจัดทําคูมือ การแจงเวียน ที่เก่ียวกับ
ดานการประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานใหเทาเทียมกันของขาราชการในทุกสังกัด โดยมุงเนนใหเกิดความรูความเขาใจในการ
ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป งานในหนาที่ความรับผิดชอบและงานตามที่ไดรับมอบหมายพิเศษเพิ่มมากขึ้นจาก
เดิม เพื่อใหขาราชการมีความรูความเขาใจในดานการประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานใหมากขึ้นกวาเดิม อันเปนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานใหสูงมากยิ่งขึ้น  
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              7.1.2 หนวยงานควรใหการสงเสริมสนับสนุนโดยจัดอบรมทักษะในการเจรจา การรับฟง การคิด การตัดสินใจ
และการสรุปขอเท็จจริงตาง ๆ ใหกับขาราชการเพื่อใชในการปฏิบัติงานใหเกิดใหมีความรูความเขาใจในเรื่องดังกลาวที่ไม
แตกตางกัน 
        7.1.3 ผูบังคับบัญชาควรมอบหมายงานที่เก่ียวแผนปฏิบัติงานและงานกิจกรรมโครงการหรืองานพิเศษมากขึ้น 
ตลอดจนมอบหมายใหผูที่มีอายุมากเปนพี่เล้ียงใหคําแนะนํา หรือมีการสับเปล่ียนหมุนเวียนระหวางกันโดยมีชวงระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานในหนาที่น้ัน ๆ ไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อใหขาราชการที่มีอายุนอยกวาไดมีการส่ังสมความชํานาญและเชี่ยวชาญใน
หนาที่ที่ปฏิบัติงานในเชิงการประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานและพฤติกรรมตามหลักสมรรถนะของขาราชการที่ไมแตกตางกันกับผูที่
มีอายุมากกวา 
        7.1.4 ผูบริหารควรใหขาราชการที่มีระยะเวลาในการรับราชการนอยไดมีโอกาสเขารวมประชุมอบรมสัมมนา ฝก
ปฏิบัติงาน สงเสริมการเรียนรูดวยตนเองในทุกรูปแบบโดยเฉพาะการสนับสนุนการรับรูขอมูลขาวสารอยางเต็มที่ รวมถึงการ
สับเปล่ียนหมุนเวียนระหวางกันหรือใหขาราชการศาลยุติธรรมที่มีระยะเวลาในการรับราชการมากเปนผูสอนงานถายทอด
ความรู ทักษะ ประสบการณ และทัศนคติที่ดีใหกับขาราชการที่มีระยะเวลาในการรับราชการนอยกวา ใหเกิดกระบวนทัศนและ
วัฒนธรรมในการปฏิบัติงานที่วัดผลงานไดอยางมีประสิทธิภาพที่ไมแตกตางกัน 
        7.1.5 ผูบริหารควรจัดประชุมรวมกันเพื่อกําหนดแผนพัฒนาขาราชการโดยเฉพาะการสนับสนุนการรับรูขอมูล
ขาวสารใหขาราชการไดมีโอกาสในการรับรูขอมูลขาวสารผานชองทางการฝกอบรม สัมมนา ประชุมชี้แจง การคนควาผาน
ระบบสารสนเทศ จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน  ฝกปฏิบัติงาน สงเสริมการเรียนรูดวยตนเองในทุกรูปแบบ การสับเปล่ียน
หมุนเวียนระหวางกัน การจัดใหมีผูสอนงานถายทอดความรู ทักษะ ประสบการณ และทัศนคติที่ดี และการจัดทําหลักเกณฑ
ตัวชี้วัดประเมินผลที่ใชในการประเมินปฏิบัติงานใหชัดเจน ทําใหสามารถวัดผลการปฏิบัติงานไดจริงมีมาตรฐานเดียวกัน และนํา
ผลการประเมินการปฏิบัติงานของขาราชการมาปรับปรุงแกไขปญหาความรูความเขาใจที่จะสงผลใหมีความเชื่อม่ันในระบบการ
ประเมินมากขึ้น อีกทั้งเพื่อแกไขปญหาความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานของขาราชการใหมีความรูความเขาใจในงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําป งานในหนาที่ความรับผิดชอบและงานตามที่ไดรับมอบหมายเปนพิเศษ รวมถึงความสามารถใน
แสดงพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามหลักสมรรถนะที่มุงผลสัมฤทธ์ิ มีจิตบริการ ส่ังสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ มีจริยธรรม
และมีการทํางานเปนทีม ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานอีกแนวทางหน่ึง 
        7.1.6 ผูบริหารควรสนับสนุนพิจารณาความดีความชอบใหมีความกาวหนาในตําแหนงหนาที่และมีอัตราเงินเดือน
ที่เพิ่มสูงขึ้น จะกระตุนใหขาราชการเกิดการพัฒนาในการปฏิบัติงานอยางเต็มกําลังความรูความสามารถเสียสละทุมเท พยายาม
ปรับปรุงและปฏิบัติงานใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายของหนวยงานอยางตอเน่ืองและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 

7.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
        7.2.1 การวิจัยครั้งน้ีเปนเพียงการวิจัยเชิงสํารวจ เพื่อศึกษาระดับของความรูความเขาใจเก่ียวกับระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลวามีผลตอความรูความเขาใจเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
หรือไมเทาน้ัน ในการศึกษาครั้งตอไปผูวิจัยควรที่จะวิจัยเชิงทดลอง โดยสรางสถานการณส่ิงแวดลอมตาง ๆ ใหเปนไปตาม
ทฤษฎี แลวพิจารณาความรูความเขาใจที่จะเกิดขึ้นวา เปนไปตามทฤษฎีหรีอไม 
        7.2.2 ผูวิจัยควรศึกษาแนวทางการสงเสริมความรูความเขาใจเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อหา
รูปแบบในการสงเสริมความรูความเขาใจเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานโดยศึกษาเปรียบเทียบในกลุม
ขาราชการศาลยุติธรรมในจังหวัดนครปฐมกับกลุมขาราชการศาลยุติธรรมในจังหวัดอ่ืน ๆ ที่อยูในสังกัดสํานักงานอธิบดีผู
พิพากษาภาค 7 เดียวกัน 
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