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บทที่ 1 

บทนํา 

 

  1.1 ความเปนมาและความสําคัญ 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ตั้งแตวันท่ี 

18 กรกฎาคม 2558 เปนตนมา ประกอบกับหมวด 4 การประเมินผลการปฏิบัติงานและการพัฒนา 

ของขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2558 ไดกําหนดใหสวนงานมีหนาท่ีใน

การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย เพ่ือใชประกอบการบริหารงานบุคคล ซ่ึงตอง

กระทําอยางโปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได โดยคํานึงถึงปริมาณและคุณภาพ ผลผลิตตามเปาหมาย และ

ผลลัพธตรงตามวัตถุประสงคของสวนงาน ท้ังนี้ตองสอดคลองตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจํามหาวิทยาลัยกําหนด  

    คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจํามหาวิทยาลัยขอนแกน ซ่ึงเปนคณะกรรมการท่ีสภา

มหาวิทยาลัยขอนแกนไดมอบหมายใหทําหนาท่ีดานการบริหารงานบุคคลแทนสภามหาวิทยาลัยและมีหนาท่ีกําหนด

หลักเกณฑ  วิ ธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล เพ่ือใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2558  จึงไดมีมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจํามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 

9/2558 เม่ือวันท่ี 2 ธันวาคม 2558 และไดออกประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจํามหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี 

7/2558)  เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจางของมหาวิทยาลัย 

เม่ือวันท่ี 19 ธันวาคม พ.ศ.2558 กําหนดใหการประเมินผลการปฏิบัติงานเปนการประเมินคาของผลการปฏิบัติงาน 

โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ของงานในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย ซ่ึงตองมีการกําหนดดัชนีชี้วัดหรือหลักฐานบงชี้

ความสําเร็จของงานรวมกันระหวางผูประเมินและผูรับการประเมิน และพิจารณาจากพฤติกรรมในการปฏิบัติงานตาม

สมรรถนะท่ีคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจํามหาวิทยาลัยกําหนด และถือใหการประเมินผลการปฏิบัติงานเปน

ความรับผิดชอบของหัวหนาสวนงานในฐานะผูบังคับบัญชาท่ีจะตองประเมินผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา 

เพ่ือนําผลการประเมินไปใชในการบริหารงานบุคคลในเรื่องตางๆ เชน การพัฒนาและเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงาน  การเลื่อนเงินเดือน  การใหรางวัลประจําป รางวัลจูงใจ และคาตอบแทนตางๆ การแตงตั้งใหดํารงตําแหนง

หัวหนาหนวยงาน หรือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน การตอเวลาราชการ การใหออกจากราชการ  หรือ อ่ืนๆ ท่ี

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจํามหาวิทยาลัยกําหนด  

    จากการปฏิบัติงานตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจํามหาวิทยาลัย ตั้งแตป 2558 

จนถึงปจจุบันประกอบกับขอเสนอแนะจากคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีมีหนาท่ี

พิจารณาเสนอความเห็นเก่ียวกับมาตรฐานและความเปนธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติงาน กลไกสนับสนุนความ

โปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได พบวา 

1. ควรมีการปรับเกณฑการประเมินเพ่ือสะทอนประสิทธิภาพในการดําเนินงานท่ีชัดเจนมากข้ึน เพ่ือให

เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงโครงสรางองคกรเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ 
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2. ใหมีการพัฒนาตัวชี้วัดรายบุคคล (ID Plan) ใหสอดคลองกับตัวชี้วัดหนวยงานและงานท่ีรับผิดชอบ 

3. ควรมีการทบทวนและพัฒนาตัวชี้วัดท่ีเปนมาตรฐานกลางของมหาวิทยาลัย เพ่ือใหคณะ/

หนวยงานสามารถประยุกตใชใหเหมาะสมกับบริบทของคณะ/หนวยงาน 

4. การมอบหมายงานเนนการมอบหมายงานประจําเปนสวนใหญ ควรกําหนดกรอบสัดสวนระหวางงาน

ประจาํ งานพัฒนาหรืองานยุทธศาสตรใหชัดเจน  

    กองทรัพยากรบุคคล เปนหนวยงานท่ีอยูภายใตสํานักงานอธิการบดีในการขับเคลื่อนดานการ

บริหารบุคคลและการสนับสนุนภารกิจหลักดานทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย ซ่ึงมีบทบาทหนาท่ี
รับผิดชอบการบริหารจัดการดานทรัพยากรมุงสูเปาหมายความสําเร็จของมหาวิทยาลัย และใหบริการบุคลากร  
ไดแก ดานการบริหารบุคลากร เงินเดือน คาจาง สวัสดิการ สิทธิประโยชนของบุคลากรและงานพิธีการท่ี

เก่ียวกับบุคลากรและการพัฒนาบุคลากร  ดานความกาวหนาของบุคลากร การกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
และตําแหนงชํานาญงาน  ชํานาญงานพิเศษ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ สงเสริม
ดานจรรยาบรรณของบุคลากรจัดทําทะเบียนประวัติและฐานขอมูลบุคลากร 

    จากความเปนมาและความสําคัญดังกลาวขางตน จึงไดศึกษาวิเคราะหผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสนับสนุน กลุมปฏิบัติงานเฉพาะ สังกัดหนวยงานกลุมบริหารจัดการกลางของ

มหาวิทยาลัย เปนขอมูลสารสนเทศในการประกอบการบริหารงานบุคคลของผูบริหารมหาวิทยาลัยตอไป 

  1.2 วัตถุประสงคของการวิเคราะห 

    1.2.1   เพ่ือศึกษาวิเคราะหผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย 

ประเภทสนับสนุน กลุมปฏิบัติงานเฉพาะ สังกัดหนวยงานกลุมบริหารจัดการกลางของมหาวิทยาลัย สํานักงาน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน รอบการประเมินตั้งแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2561 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2562 

    1.2.2  เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการ

ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสนับสนุน กลุมปฏิบัติงานเฉพาะ สังกัดหนวยงานกลุมบริหาร

จัดการกลางของมหาวิทยาลัย สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน 

  1.3 ขอบเขตของการวิเคราะห 

    1.3.1  ขอบเขตทางเนื้อหา วิเคราะหผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย 

ประเภทสนับสนุน กลุมปฏิบัติงานเฉพาะ สังกัดหนวยงานกลุมบริหารจัดการกลางของมหาวิทยาลัย สํานักงาน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน รอบการประเมินตั้งแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2561 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2562 

    1.3.2  ขอบเขตดานพ้ืนท่ี/องคกร ศึกษาเฉพาะหนวยงานกลุมบริหารจัดการกลางของ

มหาวิทยาลัย สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวน 281 คน ประกอบดวย 16 หนวยงาน ดังนี้ 

      1. กองตรวจสอบภายใน     2. กองกฎหมาย  

      3. กองการกีฬา        4. กองการตางประเทศ  

      5. กองคลัง         6. กองทรัพยากรบุคคล   

      7. กองบริการหอพักนักศึกษา  8. กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดลอม    
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      9. กองบริหารงานกลาง    10. กองบริหารงานวิจัย       

      11.กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา  12. กองปองกันและรักษาความปลอดภัย  

      13.กองยุทธศาสตร     14. กองพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ 

      15. กองสื่อสารองคกร    16. กองอาคารและสถานท่ี  

  1.4 ขอตกลงเบ้ืองตนของการวิเคราะห 

    ขอมูลผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย รอบการประเมินตั้งแตวันท่ี 1 

มิถุนายน 2561 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2562 จํานวน 16 หนวยงาน เปนขอมูลผลการประเมินการปฏิบัติงานจาก

การรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ในรอบการประเมิน 1 มิถุนายน 2561 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2562 

ท่ีผานคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงานของแตละคณะ/หนวยงาน ถือเปนขอมูลท่ีถูกตองและนาเชื่อถือได 

  1.5 นิยามศัพทเฉพาะ  

    มหาวิทยาลัย      หมายความวา   มหาวิทยาลัยขอนแกน 

    สวนงาน        หมายความวา   สวนงานของมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติ 

                   มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2558 

    หนวยงาน       หมายความวา  หนวยงานภายในของสํานักงานอธิการบดี 

    ก.บ.ม.        หมายความวา   คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา  

                   มหาวิทยาลัย 

    อธิการบดี         หมายความวา   อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 

    พนักงานมหาวิทยาลัย   หมายความวา  พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกน ตามขอบังคับ 

                   มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการบริหารงานบุคคล 

                   พ.ศ. 2558 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  

    คณะกรรมการกลั่นกรอง   หมายความวา  คณะกรรมการกลั่ นกรองการประเมิ นผล 

                   การปฏิบัติงาน     

    หนวยงานกลุมบริหารจัดการกลาง  หมายความวา กองตรวจสอบภายใน  กองกฎหมาย  กองคลัง 

    ของมหาวิทยาลัยและสํานักงานอธิการบดี    กองการกีฬา กองการตางประเทศ   

                   กองทรัพยากรบุคคล กองสื่อสารองคกร 

                กองบริการหอพักนักศึกษา  กองบริหารงานกลาง 

                กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา กองบริหารงานวิจยั 

                กองอาคารและสถานท่ี กองยุทธศาสตร 

                กองปองกันและรักษาความปลอดภัย  

                   กองพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ 

                กองจัดการสาธารณูปโภคพลังงานและสิ่งแวดลอม 
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  1.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

    1.6.1   ผลการวิเคราะหผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท

สนับสนุน กลุมปฏิบัติงานเฉพาะ สังกัดหนวยงานกลุมบริหารจัดการกลางของมหาวิทยาลัย สํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยขอนแกน รอบการประเมินตั้งแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2561 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2562 ใชเปน

ขอมูลสารสนเทศในการประกอบการบริหารงานบุคคลในดานตางๆ  

    1.6.2  ทราบความสัมพันธระหวางผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการ

ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสนับสนุน กลุมปฏิบัติงานเฉพาะ สังกัดหนวยงานกลุมบริหาร

จัดการกลางของมหาวิทยาลัย สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน วามีความสัมพันธกันในระดับใด 

เพ่ือใชเปนขอมูลสารสนเทศในการพัฒนาการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

 



 

 

บทที่ 2 

หลักเกณฑที่เกี่ยวของ 

  การศึกษาวิเคราะหผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย และศึกษาความสัมพันธระหวางผลการ

ประเมินผลสัมฤทธิ์ ของงานและพฤติกรรมการปฏิบั ติ งานของพนั กงานมหาวิทยาลัย ประเภทสนับสนุน  

กลุมปฏิบัติงานเฉพาะ สังกัดหนวยงานกลุมบริหารจัดการกลางของมหาวิทยาลัย สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน 

รอบการประเมินตั้งแตวันท่ี 1  มิถุนายน 2561 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2562 ผูวิเคราะหไดศึกษาหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจํามหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 4/2554) 

เรื่อง การกําหนดสมรรถนะ ความรูความสามารถ และทักษะจําเปน ในการปฏิบัติงานสําหรับตําแหนง

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน ประกาศ ณ วันท่ี 21 กรกฎาคม 2554  

2. ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจํามหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 7/2558) 

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจางของมหาวิทยาลัย

ประกาศ ณ วันท่ี  19 ธันวาคม 2558 

สาระสําคัญเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สรุปดังตอไปนี้ 

      2.1  การประเมินผลการปฏิบัติงาน      

      2.2  การนําผลการประเมินผลการปฏิบัติงานใหนําไปใชในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล

      2.3  รอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน   

      2.4  ผูประเมินและผูรับการประเมิน 

      2.5 องคประกอบและสดัสวนของการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

      2.6  การจัดกลุมคะแนนและระดับผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

      2.7 กลไกสนับสนุนความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบไดในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

      2.8  วิธีการและข้ันตอนการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

      2.9 การอุทธรณผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

  2.1  การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

    การประเมินผลการปฏิบัติงานเปนการประเมินคาของผลการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาผลสัมฤทธิ์

ของงานในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย ซ่ึงตองมีการกําหนดดัชนีชี้วัดหรือหลักฐานบงชี้ความสําเร็จและคา

เปาหมายของงานรวมกันระหวางผูประเมินและผูรับการประเมินและพิจารณาจากพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน

ตามท่ี ก.บ.ม. กําหนดตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจํามหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 

4/2554) เรื่อง การกําหนดสมรรถนะ ความรูความสามารถ และทักษะจําเปน ในการปฏิบัติงานสําหรับ

ตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน ประกาศ ณ วันท่ี 21 กรกฎาคม 2554 

  2.2  การนําผลการประเมินผลการปฏิบัติงานใหนําไปใชในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล  

    ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานใหนําไปใชในการบริหารงานทรัพยากรบุคคลในเรื่องตางๆ 

ดังตอไปนี้ 
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    2.2.1 การปรับปรุง พัฒนา และเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

    2.2.2  การเลื่อนเงินเดือนประจําป 

    2.2.3 การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน 

    2.2.4 การจางตอ 

    2.2.5 การพนสภาพจากการเปนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

    2.2.6 อ่ืนๆ ท่ี ก.บ.ม. กําหนด 

  2.3 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

    พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจางของมหาวิทยาลัยประเมินผลการปฏิบัติงานปละ  1 ครั้ง 

ตั้งแตวันท่ี 1 มิถุนายน  ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม ของปถัดไป 

 

  2.4 ผูประเมินและผูรับการประเมิน  

    ตารางท่ี 1 แสดงผูประเมินและผูรับการประเมิน 

ลําดับท่ี ผูประเมิน ผูรับการประเมิน 

1 อธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี 

คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน สํานัก หรือ  

หัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน และ 

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

2 อธิการบดีหรือรองอธิการบดีท่ีไดรับ

มอบหมาย 

ผู อํานวยการกอง หัวหนาหนวยงานท่ีจัดตั้งโดย

มหาวิทยาลัยหรือสภามหาวิทยาลัย 

3 คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน สํานัก 

หรือหัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยาง

อ่ืน 

รองคณบดี รองผูอํานวยการสถาบัน 

รองผูอํานวยการสํานัก หรือรองหัวหนาสวนงานท่ี

เรียกชื่ออยางอ่ืน 

  ผูชวยคณบดี ผูชวยผูอํานวยการสถาบัน 

ผูชวยผูอํานวยการสํานัก หรือผูชวยหัวหนาสวนงาน

ท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาระดับคณะ 

วิทยาลัย  สถาบัน และสํานัก 

  หัวหนาสาขาวิชาหรือเทียบเทา หัวหนาสํานักงาน

คณบดี หรือท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทา 

4 ผู อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

ผูอํานวยการกอง หัวหนาหนวยงานท่ี

จัด ต้ั งโดยมหาวิทยาลัยหรือสภา

มหาวิทยาลัย 

พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจางของมหาวิทยาลัย

ในสังกัด 
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ลําดับท่ี ผูประเมิน ผูรับการประเมิน 

5 ผูบั ง คับบัญชาท่ี ไดรับมอบหมาย                 

จากผูประเมินตามลําดับท่ี 1 – 4

แลวแตกรณี 

พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจางของมหาวิทยาลัย 

ท่ีถูกกําหนดใหเปนผูรับการประเมิน 

    ท้ังนี้ ผูประเมินตามลําดับท่ี 1 – 4 สามารถมอบอํานาจใหผูท่ีไดรับมอบหมายตามลําดับท่ี 5 เปน 

ผูประเมินแทนก็ไดตามความเหมาะสม แตตองทําเปนคําสั่งมอบอํานาจ โดยใหผูมีอํานาจประเมินตามลําดับท่ี 1 – 4 

แลวแตกรณีเปนผูออกคําสั่งมอบอํานาจ ไวเปนหลักฐานดวย การประเมินผลการปฏิบัติงานตามประกาศนี้ มิใช

เปนการประเมินในรปูแบบของคณะกรรมการแตเปนการประเมินโดยผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น 

 

  2.5 องคประกอบและสัดสวนของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

    2.5 .1 องคประกอบท่ี 1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน มีสัดสวนคะแนนรอยละ 70 ใหประเมินจากปริมาณ

งานและคุณภาพงานตามดัชนีชี้วัด หรือองคประกอบอ่ืนๆ โดยพิจารณาจากหลักฐานท่ีบงชี้ความสําเร็จของงาน

ตามขอตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 

    2.5 .2 องคประกอบท่ี 2 พฤติกรรมการปฏิบัติงาน มีสัดสวนคะแนนรอยละ 30 ใหประเมินจาก

สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจํากลุมงาน หรือสมรรถนะทางการบริหารท่ี ก.บ.ม. กําหนด ตามขอตกลงการ

ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

     1)  สมรรถนะหลัก หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมท่ีกําหนดสําหรับทุกตําแหนง เพ่ือหลอ

หลอมคานิยมและพฤติกรรมท่ีพึงประสงครวมกันในองคกรใหสอดคลองกับวิสัยทัศน ปรัชญาและพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย ประกอบดวย 5 สมรรถนะ ไดแก 

      (1)  การบริการท่ีดี 

      (2)  การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 

      (3)  การมุงผลสัมฤทธิ์ 

      (4)   การทํางานเปนทีม 

      (5)  การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม 

     2)  สมรรถนะประจํากลุมงาน หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมท่ีกําหนดเฉพาะสายงาน

หรือตําแหนง เพ่ือสนับสนุนใหแสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ี และสงเสริมใหสามารถปฏิบัติ

ภารกิจในหนาท่ีไดดียิ่งข้ึน ประกอบดวย 16 สมรรถนะ ไดแก 

      (1)  การคิดวิเคราะห 

      (2)  การมองภาพองครวม 

      (3)  การใสใจและพัฒนาผูอ่ืน 

      (4)  การสั่งการตามอํานาจหนาท่ี 

      (5)  การสืบเสาะหาขอมูล 
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      (6)  ความเขาใจขอแตกตางทางวัฒนธรรม 

      (7)  ความเขาใจผูอ่ืน 

      (8)  ความเขาใจองคกรและระบบราชการ 

      (9)  ความคิดสรางสรรค 

      (10)  การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน 

      (11)  ความม่ันใจในตนเอง 

      (12)  ความยืดหยุนผอนปรน 

      (13)  ศิลปะการสื่อสารจูงใจ 

      (14)  สุนทรียภาพทางศิลปะ 

      (15)  การสรางสัมพันธภาพ 

      (16)  ความผูกพันท่ีมีตอสถาบันอุดมศึกษา 

ท้ังนี้ ใหกําหนดสมรรถนะประจํากลุมงานใหสอดคลองกับหนาท่ีความรับผิดชอบและระดับตําแหนงโดยให

กําหนดอยางนอยตําแหนงละ 4 สมรรถนะ 

     3)  สมรรถนะทางการบริหาร หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมท่ีกําหนดเฉพาะตําแหนง

ประเภทผูบริหาร เพ่ือสงเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการบริหารใหสามารถปฏิบัติภารกิจไดอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบดวย 6 สมรรถนะ ไดแก 

      (1)  สภาวะผูนํา 

      (2)  วิสัยทัศน 

      (3)  การวางกลยุทธภาครัฐ 

      (4)  ศักยภาพเพ่ือนําการปรับเปลี่ยน 

      (5)  การควบคุมตนเอง 

      (6)  การสอนงานและการมอบหมายงาน 

   2.6 การจัดกลุมคะแนนและระดับผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

     ในแตละรอบการประเมินใหนําผลการประเมินผลการปฏิบัติงานมาจัดกลุม โดยใหแบงกลุม

คะแนนเปน 5 ระดับ ดังนี้ 

     ตารางท่ี 2 แสดงระดับผลการประเมินและคะแนนการประเมิน 

ระดับผลการประเมิน คะแนน (รอยละ) 

ดีเดน 90.00 – 100.00 

ดีมาก 80.00 – 89.99 

ดี 70.00 – 79.99 

พอใช 60.00 – 69.99 

ไมผานการประเมิน ต่ํากวา 60.00 
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    กรณีบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแกนผูใดไมสามารถปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพเกิด

ประสิทธิผลใหดําเนินการ ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานอยูในระดับไมผานการประเมินใหหัวหนาสวนงาน

หรือหัวหนาหนวยงานเสนออธิการบดีพิจารณาสั่งใหพนักงานมหาวิทยาลัยผูนั้นพนสภาพ ณ วันท่ี 1 ตุลาคมของปนั้น 

  2.7  กลไกสนับสนุนความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบไดในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

    ใหมีกลไกสนับสนุนความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบไดในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

โดยใหอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีอํานาจหนาท่ีพิจารณา

กลั่นกรองและตรวจสอบกระบวนการประเมิน มาตรฐานการประเมิน และเสนอความเห็นเพ่ือพัฒนาระบบและ

กลไกการประเมิน ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ ท่ี ก.บ.ม. กําหนด  โดยมีองคประกอบของคณะกรรมการดังกลาว ดังนี้ 

    2.7.1 ระดับสํานักงานอธิการบดี สํานักงานสภามหาวิทยาลัย สํานักงานวิทยาเขตหนองคาย                           

มีองคประกอบ ดังนี้   

       1) อธิการบดีหรือรองอธิการบดีท่ีไดรับมอบหมาย    เปนประธานกรรมการ 

      2) ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสวนงานหรือหนวยงาน     เปนกรรมการ 

       จํานวน 4 คน     

      3)  หัวหนาสวนงานหรือหัวหนาหนวยงานท่ีเก่ียวของ   เปนเลขานุการ  

    2.7.2 ระดับคณะ วิทยาลัย สถาบัน และสํานัก มีองคประกอบ ดังนี้  

      1) หัวหนาสวนงานหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย      เปนประธานกรรมการ 

      2) ผูแทนจากคณะกรรมการประจําคณะ จํานวน 3 คน   เปนกรรมการ  

      3) ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสวนงาน จํานวน 1  คน    เปนกรรมการ 

      4) หัวหนาสํานักงานคณบดีหรือผูท่ีคณบดีมอบหมาย   เปนเลขานุการกรรมการ

ตามขอ 2.7.1  2) ขอ 2.7.2  2) และขอ 3)  ใหคณะกรรมการประจําสวนงาน เปนผูพิจารณาเลือก 

  2.8  วิธีการและข้ันตอนการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

    2.8.1 เริ่มรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน        

      1)  ในชวงกอนเริ่มรอบการประเมินของแตละรอบ ใหผูประเมินและผูรับการประเมิน

กําหนดขอตกลงรวมกันเก่ียวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏบิัติงาน พรอมกับกําหนดดัชนีชี้วัดและ 

คาเปาหมาย หรือหลักฐานบงชี้ความสําเร็จของงานอยางเปนรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน ท้ังนี้     

การกําหนดขอตกลงรวมกันเก่ียวกับการมอบหมายงานของบุคลากร เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานในหนาท่ีท่ี

ไดรับมอบหมาย ตองเปนไปตามมาตรฐานภาระงานท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด   

      การกําหนดขอตกลงในการปฏิบัติงานของรอบการประเมินถัดไป ใหนําผลการประเมินผล

การปฏิบัติงานของรอบการประเมินท่ีแลว มาเปนแนวทางในการกําหนดขอตกลงเพ่ือการปรับปรุง พัฒนาและ

เพ่ิมพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

      2) เม่ือผูประเมินและผูรับการประเมินไดตกลงและเห็นชอบรวมกันแลว ใหผูประเมินและ           

ผูรับการประเมินลงลายมือชื่อในขอตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและขอตกลงการประเมินพฤติกรรม             
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การปฏิบัติงานตามแบบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และเก็บไวเปนหลักฐานในการประเมินเม่ือสิ้นรอบการประเมิน

      ท้ังนี้ การกําหนดขอตกลงในการปฏิบัติงานดังกลาวจะตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน

เดือนแรกของรอบการประเมิน  

      กรณีท่ีผูประเมินและผูรับการประเมินไมสามารถจัดทําขอตกลงดังกลาวรวมกันได  

ใหเสนอหัวหนาสวนงานหรือหัวหนาหนวยงานนั้น เปนผูพิจารณา ผลการพิจารณาเปนประการใดใหดําเนินการตามนั้น 

    2.8.2 ระหวางรอบการประเมิน 

      1) ในระหวางรอบการประเมิน ผูประเมินตองกํากับติดตาม ใหคําปรึกษา แนะนําแกผูรับ

การประเมินเพ่ือปรับปรุง แกไข พัฒนาเพ่ือนําไปสูผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติงานท่ีตรงตาม 

ความตองการของสวนงานหรือหนวยงาน 

      2) กรณีมีกิจกรรม โครงการ หรืองานท่ีมีความสําคัญหรือเรงดวน ซ่ึงสงผลตอการ

ปฏิบัติงานผูประเมินและผูรับการประเมิน อาจมีการปรับปรุงขอตกลงในการปฏิบัติงานใหมได ท้ังนี้ จะตอง

เปนไปเพ่ือประโยชนของสวนงานหรือหนวยงาน และมหาวิทยาลัย 

    2.8.3 เม่ือสิ้นรอบการประเมิน   

      1) เม่ือสิ้นรอบการประเมิน ผูรับการประเมินตองรายงานผลการปฏิบัติงานตอผูบังคับบัญชา 

โดยระบุผลงานท่ีบงชี้ความสําเร็จและคาเปาหมายของงานตามเกณฑการประเมินในขอตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์

ของงานและขอตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน พรอมหลักฐานเชิงประจักษ ภายใน 15 วัน เม่ือผู

ประเมินตามลําดับชั้นไดรับรายงานผลการปฏิบัติงานแลว ใหประเมินและเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาให

เสร็จสิ้นโดยเร็ว และสงผลการประเมินผลการปฏิบัติงานใหมหาวิทยาลัยภายในเดือนกรกฎาคมของทุกป ดังนี้  

      2) ในการประเมินผลการปฏิบัติ งานในแตละรอบ เ ม่ือผานความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการกลั่นกรองแลว ใหผูประเมินแจงผลการประเมิน พรอมแจงสิทธิ์และระยะเวลาในการอุทธรณให

ผูรับการประเมินทราบและลงลายมือชื่อรับทราบเปนรายบุคคลภายในเดือนกรกฎาคมของทุกป 

        ถาผูรับการประเมินไมยอมรับหรือถาขณะนําไปสงไมพบผูรับ หากไดสงใหบุคคลใดท่ี

อยูหรือทํางานในสถานท่ีนั้น หรือหากไดวางหนังสือนั้นไวในท่ีซ่ึงเห็นไดงาย ณ สถานท่ีนั้น ตอหนาพยานและลง

ลายมือชื่อไวเปนหลักฐานอยางนอย 2 คน ใหถือวาผูรับการประเมินไดรับแจงผลการประเมินแลว 

  2.9 การอุทธรณผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน   

    กรณีผูรับการประเมินเห็นวาไมไดรับความเปนธรรมในการประเมิน ใหอุทธรณผลการประเมินตอ

หัวหนาสวนงานหรือหัวหนาหนวยงาน ภายใน 30 วัน นับแตวันรับทราบการแจงผลการประเมิน และให

คณะกรรมการประจําสวนงานทําหนาท่ีพิจารณาการอุทธรณผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรใน

สังกัด โดยใหดําเนินการพิจารณาการอุทธรณใหเสร็จสิ้นโดยเร็ว ผลการอุทธรณเปนประการใดใหเสนอ

อธิการบดีวินิจฉัย  คําวินิจฉัยของอธิการบดีถือเปนท่ีสุด  

    กรณีบุคลากรในสังกัดสํานักงานสภามหาวิทยาลัยและสํานักงานวิทยาเขตหนองคายใหอธิการบดี

แตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือทําหนาท่ีพิจารณาการอุทธรณผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 



 

 

บทที่ 3 

วิธีการดําเนินการวิเคราะห 

  การวิเคราะหครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาวิเคราะหผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน และศึกษาความสัมพันธ

ระหวางผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสนับสนุน 

กลุมปฏิบั ติงานเฉพาะ สังกัดหนวยงานกลุมบริหารจัดการกลางของมหาวิทยาลัย สํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยขอนแกน รอบการประเมินตั้งแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2561 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2562 เพ่ือใชเปนขอมูล

สารสนเทศในการประกอบการบริหารงานบุคคลตางๆ ซ่ึงมีรายละเอียดการดําเนินการวิเคราะห ดังนี้ 

      3.1  การกําหนดวัตถุประสงคของการวิเคราะห 

      3.2  ขอบเขตขอมูลท่ีใชในการวิเคราะห 

      3.3  ข้ันตอนในการเก็บรวบรวมขอมูล 

      3.4  เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 

      3.5  แหลงขอมูลและการเก็บรวบรวมขอมูล 

      3.6  การวิเคราะหขอมูลและการนําเสนอ  

  3.1 การกําหนดวัตถุประสงคของการวิเคราะห  

    ภายหลังท่ีไดออกประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจํามหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี 7/2558)  เรื่อง 

หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจางของมหาวิทยาลัย  

เม่ือวันท่ี 19 ธันวาคม พ.ศ.2558 และมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 20 ธันวาคม พ.ศ.2558 ประกอบกับขอเสนอแนะจาก

คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติงานต้ังแตป 2558 จนถึงปจจุบัน ผูวิเคราะหจึงมีความสนใจใน

การศึกษาวิ เคราะหผลการประเมินผลการปฏิบั ติ งานของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสนับสนุน  

กลุมปฏิบัติงานเฉพาะ สังกัดหนวยงานกลุมบริหารจัดการกลางของมหาวิทยาลัย รอบการประเมินตั้งแตวันท่ี 1 

มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และเปนขอมูลสารสนเทศในการประกอบการบริหารงาน

บุคคลของผูบริหารมหาวิทยาลัยตอไป  

  3.2 ขอบเขตขอมูลท่ีใชในการวิเคราะห 

    ขอมูลท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสนับสนุน กลุมปฏิบัติงานเฉพาะ 

สังกัดหนวยงานกลุมบริหารจัดการกลางของมหาวิทยาลัย รอบการประเมินตั้งแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2561 ถึงวันท่ี 31 

พฤษภาคม 2562 มีจํานวน 281 คน ประกอบดวย 16 หนวยงาน ดังนี้  

     1. กองตรวจสอบภายใน      2. กองกฎหมาย  

     3. กองการกีฬา         4. กองการตางประเทศ  

     5. กองคลัง          6. กองทรัพยากรบุคคล          

     7. กองบริการหอพักนักศึกษา   8. กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดลอม   

     9. กองบริหารงานกลาง      10. กองบริหารงานวิจัย       

     11. กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา   12. กองปองกันและรักษาความปลอดภัย  
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     13. กองพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ  14. กองยุทธศาสตร 

     15. กองสื่อสารองคกร     16. กองอาคารและสถานท่ี 

  3.3 ข้ันตอนในการเก็บรวบรวมขอมูล 

    ผูวิเคราะหไดรวบรวมขอมูลจากแบบรายงานผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการกลัน่กรองผลการประเมินการปฏิบัติงานของหนวยงานกลุมบรหิารจัดการกลางของมหาวิทยาลัย 

รอบการประเมินตั้งแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2561 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2562 จํานวน 16 หนวยงาน และระบบ

สารสนเทศกองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแกน 

  3.4 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 

    เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการวิเคราะหครั้งนี้ ไดแก ตารางเก็บรวบรวมขอมูล 

ซ่ึงผูวิเคราะหไดสรางข้ึนมาโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป  Microsoft Excel  เพ่ือใชเก็บรวบรวมขอมูลผลการประเมิน

การปฏิบัติงานของหนวยงานกลุมบริหารจัดการกลางของมหาวิทยาลัย รอบการประเมินตั้งแตวันท่ี 1 มิถุนายน 

2561 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2562  

  3.5 แหลงขอมูลและการเก็บรวบรวมขอมูล 

    การวิเคราะหในครั้งนี้ ผูวิเคราะหไดเก็บรวบรวมขอมูลผลการประเมินการปฏิบัติงานของหนวยงานกลุม

บริหารจัดการกลางของมหาวิทยาลัย รอบการประเมินตั้งแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2561 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2562  

จากแบบรายงานผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการ

ปฏิบัติงานของหนวยงานกลุมบริหารจัดการกลางของมหาวิทยาลัย รอบการประเมินต้ังแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2561 

ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2562 และระบบสารสนเทศกองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแกน 

  3.6 การวิเคราะหขอมูลและการนําเสนอ  

    ในการประมวลผลและวิเคราะหขอมูลจากการเก็บรวบรวม ผูวิเคราะหใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

SPSS for Windows ซ่ึงจะใชเทคนิคการเปรียบเทียบขอมูลและมีการนําเสนอขอมูลในรูปแบบตารางและ

แผนภูมิโดยซ่ึงใชสถิติในการวิเคราะห ประกอบดวย ดังนี้ 

3.6.1 การวิเคราะหขอมูลระดับตัวแปรเดียว (Univariate Analysis) เพ่ืออธิบายลักษณะท่ัวไปของขอมูล 

โดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซ่ึงประกอบไปดวย การแจกแจงความถ่ี คารอยละ คาต่ําสุด คาสูงสุด 

ในการวิเคราะหขอมูลเบื้องตนสภาพท่ัวไปของพนักงานมหาวิทยาลัย ไดแก เพศ  Generation  ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

และหนวยงานสังกัด  

3.6.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ไดแก คาเฉลี่ย (mean) คารอยละ (percentage) และ

คาสหสัมพันธ (Correlation) เพ่ือหาความสัมพันธของตัวแปร 

3.6.2 การวิเคราะหขอมูลระดับสองตัวแปร (Bivariate Analysis) เพ่ือวิเคราะหความสัมพันธของ

ขอมูลระหวางผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน องคประกอบท่ี 1 ผลสัมฤทธิ์ของงานและองคประกอบท่ี 2 

พฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย โดยการหาคาสัมประสิทธิ์สัมพันธ (Sample Correlation) ของ

เพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) ซ่ึงไดกําหนดการแปลความหมายคา
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สัมประสิทธิ์สัมพันธ (Sample Correlation) ของเพียรสัน ในการวิเคราะหความสัมพันธ โดยใชเกณฑของ  

(ชูศรี วงศรัตนะ. 2553, หนา 316) ไวดังนี้ 

      0.71 – 1.00  หมายถึง   มีระดับความสัมพันธกันสูง 

      0.31 – 0.70  หมายถึง   มีระดับความสัมพันธกันปานกลาง 

      0.01 – 0.30   หมายถึง   มีระดับความสัมพันธกันต่ํา 

      เทากับ 0.00   หมายถึง   ไมมีความสัมพันธกัน 

ถาคาสัมประสิทธิ์สัมพันธ (Sample Correlation) เปน 0 แสดงวาตัวแปรท้ังสองไมมี

ความสัมพันธกัน แตถาไมเปน 0 แสดงวาตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธกัน โดยทิศทางของความสัมพันธ

พิจารณาจากเครื่องหมายของคาความสัมพันธท่ีคํานวณได คือ ถาเปนไปในทางบวก แสดงวาตัวแปรท้ังสองมี

ความสัมพันธท่ีคลอยตามกัน ถาเปนไปในทางลบ แสดงวาตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธในทางตรงกันขามกัน

หรือผกผันกัน 

  ท้ังนี้ผูวิเคราะหไดกําหนดสัญลักษณและอักษรยอท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลไวดังนี้ 

     S.D.   แทน  คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

     *   แทน นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

     **   แทน  นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

     Sig.   แทน ความนาจะเปนสาหรับบอกนัยสําคัญทางสถิติ  

     r    แทน  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 

 

  



บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห 

  การวิเคราะหครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาวิเคราะหผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน และศึกษา

ความสัมพันธระหวางผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย 

ประเภทสนับสนุน กลุมปฏิบัติงานเฉพาะ สังกัดหนวยงานกลุมบริหารจัดการกลางของมหาวิทยาลัย สํานักงาน

อธิการบดี จํานวน 16 หนวยงาน ในรอบการประเมินตั้งแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2561 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2562  

ซ่ึงมีพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวนท้ังสิ้น 281 คน สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก การแจกแจงความถ่ี  

การหาคารอยละ การหาคาเฉลี่ย การหาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการหาคาสัมประสิทธิ์สหพันธแบบเพียรสัน 

สามารถเสนอการวิเคราะหขอมูลไดดังตอไปนี้  

  4.1 การวิเคราะหขอมูลเบื้องตนสภาพท่ัวไปของพนักงานมหาวิทยาลัย หนวยงานกลุมบริหาร

จัดการกลางของมหาวิทยาลัย สํานักงานอธิการบดี รอบการประเมินตั้งแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2561 ถึงวันท่ี 

31 พฤษภาคม 2562 

  4.2 การวิเคราะหขอมูลผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย หนวยงานกลุม

บริหารจัดการกลางของมหาวิทยาลัย สํานักงานอธิการบดี รอบการประเมินตั้งแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2561  

ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2562 

  4.3 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางผลการประเมินการปฏิบัติงานดานผลสัมฤทธิ์ของงานและ

ดานพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดหนวยงานกลุมบริหารจัดการกลางของ

มหาวิทยาลัย สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

  4.1 การวิเคราะหขอมูลเบ้ืองตนสภาพท่ัวไปของพนักงานมหาวิทยาลัย หนวยงานกลุมบริหาร

จัดการกลางของมหาวิทยาลัย สํานักงานอธิการบดี รอบการประเมินตั้งแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2561 

ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2562 

 

ตารางท่ี 3 แสดงจํานวนและรอยละของพนักงานมหาวิทยาลัยจําแนกตามเพศ  

  

เพศ จํานวน(คน) รอยละ 

ชาย 86 30.60 

หญิง 195 69.40 

รวม 281 100 

 

  จากตารางท่ี 3 พบวา พนักงานมหาวิทยาลัยสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 69.40 (195 คน)  

เปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 30.60 (86 คน) และนําเสนอเปนแผนภูมิไดดังแผนภูมิท่ี 1 
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42  

14.95% 

68  

24.20% 171  

60.85% 

Baby Boomer

Generation X

Generation Y

แผนภูมิท่ี 1 แสดงการเปรียบเทียบจํานวนและรอยละของพนักงานมหาวิทยาลัยจําแนกตามเพศ 

 
ตารางท่ี 4 แสดงจํานวนและรอยละของพนักงานมหาวิทยาลัยจําแนกตาม Generation 

 

Generation จํานวน(คน) รอยละ 

Baby Boomer (ป ค.ศ. 1946-1964) 42 14.95 

Generation X (ป ค.ศ. 1965-1976) 68 24.20 

Generation Y (ป ค.ศ. 1977-1997) 171 60.85 

รวม 281 100 

  

  จากตารางท่ี 4 พบวา พนักงานมหาวิทยาลัยสวนใหญเกิดในชวง Generation Y (ป ค.ศ. 1977-1997)  

คิดเปนรอยละ 60.85 (171 คน) รองลงมาเกิดในชวง Generation X (ป ค.ศ. 1965-1976) คิดเปนรอยละ 

24.20 (68 คน) รองลงมาเกิดในชวง Baby Boomer (ป ค.ศ. 1946-1964) คิดเปนรอยละ 14.95 (42 คน) 

ตามลําดับ และนําเสนอเปนแผนภูมิไดดังแผนภูมิท่ี 2 

 

แผนภูมิท่ี 2  แสดงการเปรียบเทียบจํานวนและรอยละของพนักงานมหาวิทยาลัยจําแนกตาม Generation   

86  

30.60% 

195 

 69.40% 

ชาย 

หญิง 
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ตารางท่ี 5  แสดงจาํนวนและรอยละของพนักงานมหาวิทยาลัยจําแนกตามระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

 

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน จํานวน(คน) รอยละ 

0 - 9 ป 106 37.72 

10 - 19 ป 107 38.08 

20 - 29 ป 35 12.46 

30 - 39 ป 33 11.74 

รวม 281 100 

 

  จากตารางท่ี 5  พบวา พนักงานมหาวิทยาลยัสวนใหญมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานอยูในชวง 10 - 19 ป 

คิดเปนรอยละ 38.08 (107 คน) รองลงมามีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในชวง 0 - 9 ป คิดเปนรอยละ 37.72 

(106 คน) รองลงมามีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในชวง 20 - 29 ป คิดเปนรอยละ 12.46 (35 คน) และมี

ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในชวง 30 - 39 ป คิดเปนรอยละ 11.74 (33 คน) ตามลําดับและนําเสนอเปน

แผนภูมิไดดังแผนภูมิท่ี 3 

 

แผนภูมิท่ี 3 แสดงการเปรียบเทียบจํานวนและรอยละของพนักงานมหาวิทยาลัยจําแนกตามระยะเวลา 

    ในการปฏิบัติงาน   

 

 
 

 

 

 

106  

37.72% 

107  

38.08% 

35  

12.46% 

33  
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0 - 9 ป 
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20 - 29 ป 

30 - 39 ป 
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ตารางท่ี 6 แสดงจํานวนและรอยละของพนักงานมหาวิทยาลัยจําแนกตามหนวยงาน 

 

ลําดับ หนวยงาน จํานวน(คน) รอยละ 

1 กองกฎหมาย 20 7.12 

2 กองการกีฬา 11 3.91 

3 กองการตางประเทศ 8 2.85 

4 กองคลัง 51 18.15 

5 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดลอม 7 2.49 

6 กองตรวจสอบภายใน 9 3.20 

7 กองทรัพยากรบุคคล 30 10.68 

8 กองบริการหอพักนักศึกษา 9 3.20 

9 กองบริหารงานกลาง 28 9.96 

10 กองบริหารงานวิจัย 24 8.54 

11 กองปองกันและรักษาความปลอดภัย 6 2.14 

12 กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา 9 3.20 

13 กองพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ 21 7.47 

14 กองยุทธศาสตร 19 6.76 

15 กองสื่อสารองคกร 18 6.41 

16 กองอาคารและสถานท่ี 11 3.91 

รวม 281 100.00 

  

  จากตารางท่ี 6 พบวา พนักงานมหาวิทยาลัยหนวยงาน 5 ลําดับแรก โดยเรียงจากมากไปหานอย 

กองคลังมีพนักงานมหาวิทยาลัยมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 18.15 (51 คน) รองลงมาคือกองทรัพยากรบุคคล 

คิดเปนรอยละ 10.68 (30 คน) รองลงมาคือกองบริหารงานกลาง คิดเปนรอยละ 9.96 (28 คน) รองลงมา

คือกองบริหารงานวิจัย คิดเปนรอยละ 8.54 (24 คน) รองลงมาคือกองพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ 

คิดเปนรอยละ 7.47 (21 คน) ตามลําดับ และกองปองกันและรักษาความปลอดภัยมีพนักงานมหาวิทยาลัย

นอยท่ีสุดคิดเปนรอยละ 2.14 (6 คน) และนําเสนอเปนแผนภูมิไดดังแผนภูมิท่ี 4 
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แผนภูมิท่ี 4 แสดงการเปรียบเทียบจํานวนและรอยละของพนักงานมหาวิทยาลัยจําแนกตามหนวยงาน 

 

 
 

 

  4.2 การวิเคราะหขอมูลผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย 

หนวยงานกลุมบริหารจัดการกลางของมหาวิทยาลัย สํานักงานอธิการบดี รอบการประเมินตั้งแตวันท่ี 

1 มิถุนายน 2561 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2562 

 

ตารางท่ี 7 แสดงจํานวนและรอยละของพนกังานมหาวิทยาลัยในภาพรวมจําแนกตามระดับคะแนนการประเมิน 

  

 

  

 

 

 

 

  

  

  

 

20 
11 8 

51 

7 9 

30 

9 
28 24 

6 9 
21 19 18 11 

7.12 

3.91 2.85 

18.15 

2.49 3.2 

10.68 

3.2 

9.96 
8.54 

2.14 3.2 

7.47 6.76 6.41 
3.91 

จํานวน รอยละ 

ระดับคะแนน 
การประเมิน 

รวม 

จํานวน(คน) รอยละ 

ดีเดน 155 55.16 

ดีมาก 118 41.99 

ด ี 6 2.14 

พอใช 2 0.71 

รวม 281 100.00 
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155  
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ดี 

พอใช 

 จากตารางท่ี 7 พบวา พนักงานมหาวิทยาลัยในภาพรวมสวนใหญมีระดับผลการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานอยูในระดับดีเดน คิดเปนรอยละ 55.16 (155 คน) รองลงมามีระดับผลการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานอยูในระดับดีมาก คิดเปนรอยละ 41.99 (118 คน) รองลงมามีระดับผลการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานอยูในระดับดี คิดเปนรอยละ 2.14 (6 คน) และมีระดับผลการประเมินผลการปฏิบัติงานอยูใน

ระดับพอใช คิดเปนรอยละ 0.71 (2 คน) ตามลําดับ และนําเสนอเปนแผนภูมิไดดังแผนภูมิท่ี 5 

 

แผนภูมิท่ี 5 แสดงการเปรียบเทียบจํานวนและรอยละของพนักงานมหาวิทยาลัย 

    จําแนกตามระดับคะแนนการประเมิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 8 แสดงจํานวนและรอยละของพนักงานมหาวิทยาลัยจําแนกตามระดับคะแนนการประเมินและเพศ 

 

 

ระดับคะแนน 
การประเมิน 

เพศ 
รวม 

ชาย หญิง 

จํานวน
(คน) 

รอยละ 
จํานวน
(คน) 

รอยละ 
จํานวน
(คน) 

รอยละ 

ดีเดน 51 59.30 104 53.33 155 55.16 

ดีมาก 31 36.05 87 44.61 118 41.99 

ด ี 4 4.65 2 1.03 6 2.14 

พอใช 0 0.00 2 1.03 0 0.00 

รวม 86 100.00 195 100.00 281 100.00 
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  จากตารางท่ี 8 พบวา พนักงานมหาวิทยาลัยเม่ือจําแนกตามระดับผลการประเมินและเพศ 

พนักงานมหาวิทยาลัยเพศชายสวนใหญมีระดับผลการประเมินผลการปฏิบัติงานอยูในระดับดีเดน คิดเปน

รอยละ 59.30 (51 คน) รองลงมามีระดับผลการประเมินผลการปฏิบัติงานอยูในระดับดีมาก คิดเปนรอยละ 

36.05 (31 คน) รองลงมา มีระดับผลการประเมินผลการปฏิบัติงานอยูในระดับดี คิดเปนรอยละ 4.65 (4 คน) 

ตามลําดับ และไมพบผูท่ีมีระดับผลการประเมินผลการปฏิบัติงานอยูในระดับพอใช 

  พนักงานมหาวิทยาลัยเพศหญิงสวนใหญมีระดับผลการประเมินผลการปฏิบัติงานอยูในระดับดีเดน 

คิดเปนรอยละ 53.33 (104 คน) รองลงมามีระดับผลการประเมินผลการปฏิบัติงานอยูในระดับดีมาก  

คิดเปนรอยละ 44.61 (87 คน) และมีระดับผลการประเมินผลการปฏิบัติงานอยูในระดับดีและระดับพอใชเทากัน 

คิดเปนรอยละ 1.03 (2 คน) ตามลําดับและนําเสนอเปนแผนภูมิไดดังแผนภูมิท่ี 6 

 

แผนภูมิท่ี 6 แสดงการเปรียบเทียบรอยละของพนักงานมหาวิทยาลัยจําแนกตามระดับคะแนนการประเมินและเพศ 
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ตารางท่ี 9 แสดงจํานวนและรอยละของพนักงานมหาวิทยาลัยจําแนกตามระดับคะแนนการประเมินและ  

    Generation 

 

ระดับคะแนน

การประเมิน 

Generation 

รวม Baby Boomer Generation X Generation Y 

(ป ค.ศ. 1946-1964) (ป ค.ศ. 1965-1976) (ป ค.ศ. 1977-1997) 

จํานวน

(คน) 
รอยละ 

จํานวน

(คน) 
รอยละ 

จํานวน

(คน) 
รอยละ 

จํานวน

(คน) 
รอยละ 

ดีเดน 22 52.38 28 41.18 105 61.40 155 55.16 

ดีมาก 18 42.86 35 51.47 65 38.01 118 41.99 
ด ี 1 2.38 4 5.88 1 0.59 6 2.14 

พอใช 1 2.38 1 1.47 0 0.00 2 0.71 

รวม 42 100.00 68 100.00 171 100.00 281 100.00 

  

  จากตารางท่ี 9 พบวา พนักงานมหาวิทยาลัยเม่ือจําแนกตามระดับผลการประเมินและGeneration 

พนักงานมหาวิทยาลัยเกิดในชวง Baby Boomer (ป ค.ศ. 1946-1964) สวนใหญมีระดับผลการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานอยูในระดับดีเดน คิดเปนรอยละ 52.38 (22 คน) รองลงมามีระดับผลการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานอยูในระดับดีมาก คิดเปนรอยละ 42.86 (18 คน) และมีระดับผลการประเมินผล

การปฏิบัติงานอยูในระดับดีและระดับพอใชเทากัน คิดเปนรอยละ 2.38 (1 คน) ตามลําดับ  

  พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีเกิดในชวง Generation X (ป ค.ศ. 1965-1976) สวนใหญมีระดับผลการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานอยูในระดับดีมาก คิดเปนรอยละ 51.47 (35 คน) รองลงมามีระดับผลการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานอยูในระดับดีเดน คิดเปนรอยละ 41.18 (28 คน) รองลงมาระดับผลการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานอยูในระดับดี คิดเปนรอยละ 5.88  (4 คน) และระดับผลการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานอยูในระดับพอใช คิดเปนรอยละ 1.47 (1 คน) ตามลําดับ     

  พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีเกิดในชวง Generation Y (ป ค.ศ. 1977-1997) สวนใหญมีระดับผลการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานอยูในระดับดีเดน คิดเปนรอยละ 61.40 (105 คน) รองลงมามีระดับผลการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานอยูในระดับดีมาก คิดเปนรอยละ 38.01 (65 คน) รองลงมาระดับผลการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานอยูในระดับดี มีคิดเปนรอยละ 0.59 (1 คน) ตามลําดับ และไมพบผูท่ีมีระดับผล

การประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีอยูในระดับพอใชและนําเสนอเปนแผนภูมิไดดังแผนภูมิท่ี 7 
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แผนภูมิท่ี 7 แสดงการเปรียบเทียบรอยละของพนักงานมหาวิทยาลยัจําแนกตามระดบัคะแนนการประเมินและ 

        Generation 

 

 
 

 

ตารางท่ี 10 แสดงจํานวนและรอยละของพนักงานมหาวิทยาลัยจําแนกตามระดับคะแนนการประเมิน 

    และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

 

ระดับคะแนน

การประเมิน 

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
รวม 

0 - 9 ป 10 - 19 ป 20 - 29 ป 30 - 39 ป 

จํานวน

(คน) 
รอยละ 

จํานวน

(คน) 
รอยละ 

จํานวน

(คน) 
รอยละ 

จํานวน

(คน) 
รอยละ 

จํานวน

(คน) 
รอยละ 

ดีเดน 60 56.60 59 55.14 18 51.43 18 54.55 155 55.16 
ดีมาก 44 41.51 46 42.99 17 48.57 11 33.33 118 41.99 

ด ี 2 1.89 2 1.87 0 0.00 2 6.06 6 2.14 
พอใช 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 6.06 0 0.00 
รวม 106 100.00 107 100.00 35 100.00 33 100.00 281 100.00 

  

  จากตารางท่ี 10  พบวา พนักงานมหาวิทยาลัยเม่ือจําแนกตามระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 0-9 ป สวนใหญมีระดับผลการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานอยูในระดับดีเดน  คิดเปนรอยละ 56.60 (60 คน) รองลงมามีระดับผลการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานอยูในระดับดีมาก มีคิดเปนรอยละ 41.51 (44 คน) รองลงมามีระดับผลการประเมินผลการ
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ระยะเวลาในการปฏิบัตงิาน 

ดีเดน 

ดีมาก 

ดี 

พอใช 

ปฏิบัติงานอยูในระดับดี คิดเปนรอยละ 1.89 (2 คน) และไมพบผูท่ีมีระดับผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน

อยูในระดับพอใช  

  พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 10-19 ป สวนใหญมีระดับผลการประเมินผล

การปฏิบัติงานอยูในระดับดีเดน คิดเปนรอยละ 55.14 (59 คน) รองลงมามีระดับผลการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานอยูในระดับดีมาก คิดเปนรอยละ 42.99 (46 คน) รองลงมามีระดับผลการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานอยูในระดับดี คิดเปนรอยละ 1.87 (2 คน) ตามลําดับ และไมพบผูท่ีมีระดับผลการประเมินผล

การปฏิบัติงานอยูในระดับพอใช   

  พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 20-29 ป สวนใหญมีระดับผลการประเมินผล

การปฏิบัติงานอยูในระดับดีเดน คิดเปนรอยละ 51.43 (18 คน) รองลงมามีระดับผลการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานอยูในระดับดีมาก มีคิดเปนรอยละ 48.57 (17 คน) ตามลําดับและไมพบพนักงานมหาวิทยาลัย

ท่ีมีระดับผลการประเมินผลการปฏิบัติงานอยูในระดับดีและระดับพอใช 

  พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 30-39 ป สวนใหญมีระดับผลการประเมินผล

การปฏิบัติงานอยูในระดับดีเดน คิดเปนรอยละ 54.55 (18 คน) รองลงมามีระดับผลการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานอยูในระดับดีมาก คิดเปนรอยละ 33.33 ( 11 คน) รองลงมามีระดับผลการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานอยูในระดับดี คิดเปนรอยละ 6.06 (2 คน) และมีระดับผลการประเมินผลการปฏิบัติงานอยูใน

ระดับพอใช มีคิดเปนรอยละ 6.06 (2 คน) ตามลําดับและนําเสนอเปนแผนภูมิไดดังแผนภูมิท่ี 8 

 

แผนภูมิท่ี 8 แสดงการเปรียบเทียบรอยละของพนักงานมหาวิทยาลัยจําแนกตามระดับคะแนนการประเมิน  

    และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
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ตารางท่ี 11 แสดงจํานวนและรอยละของพนักงานมหาวิทยาลัยจําแนกตามระดับคะแนนการประเมินและและหนวยงาน 

ลําดับ หนวยงาน 

ระดับคะแนนการประเมิน 
รวม 

ดีเดน ดีมาก ดี พอใช 

จํานวน

(คน) 
รอยละ 

จํานวน

(คน) 
รอยละ 

จํานวน

(คน) 
รอยละ 

จํานวน

(คน) 
รอยละ 

จํานวน

(คน) 
รอยละ 

1 กองกฎหมาย 13 65.00 7 35.00 0 0.00 0 0.00 20 100.00 

2 กองการกีฬา 7 63.64 4 36.36 0 0.00 0 0.00 11 100.00 
3 กองการตางประเทศ 4 50.00 3 37.50 1 12.50 0 0.00 8 100.00 
4 กองคลัง 15 29.41 36 70.59 0 0.00 0 0.00 51 100.00 

5 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดลอม 2 28.57 5 71.43 0 0.00 0 0.00 7 100.00 
6 กองตรวจสอบภายใน 9 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 100.00 
7 กองทรัพยากรบุคคล 19 63.33 11 36.67 0 0.00 0 0.00 30 100.00 

8 กองบริการหอพักนักศึกษา 6 75.00 1 12.50 1 12.50 1 12.50 8 100.00 
9 กองบริหารงานกลาง 16 57.14 12 42.86 0 0.00 0 0.00 28 100.00 
10 กองบริหารงานวิจัย 9 39.13 14 60.87 0 0.00 1 4.35 23 100.00 

11 กองปองกันและรักษาความปลอดภัย 5 83.33 1 16.67 0 0.00 0 0.00 6 100.00 
12 กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2 22.22 7 77.78 0 0.00 0 0.00 9 100.00 
13 กองพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ 10 47.62 7 33.33 4 19.05 0 0.00 21 100.00 

14 กองยุทธศาสตร 14 73.68 5 26.32 0 0.00 0 0.00 19 100.00 
15 กองสื่อสารองคกร 15 83.33 3 16.67 0 0.00 0 0.00 18 100.00 
16 กองอาคารและสถานท่ี 9 81.82 2 18.18 0 0.00 0 0.00 11 100.00 

รวม 155 55.16 118 41.99 6 2.14 2 0.71 281 100.00 
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  จากตารางท่ี 11 พบวา พนักงานมหาวิทยาลัยเม่ือจําแนกตามระดับคะแนนการประเมินและ

หนวยงาน หนวยงานท่ีพนักงานมหาวิทยาลัยมีผลการประเมินการปฏิบัติงานอยูในระดับดีเดน มากกวา

หรือเทากับรอยละ 50 ของพนักงานมหาวิทยาลัยท้ังหมดในหนวยงาน โดยเรียงจากมากไปหานอย คือ 

กองตรวจสอบภายใน คิดเปนรอยละ100 รองลงมาคือกองปองกันและรักษาความปลอดภัยและ 

กองสื่อสารองคกร โดยมีรอยละเทากันคิดเปนรอยละ 83.33 รองลงมาคือกองอาคารและสถานท่ี คิดเปน

รอยละ 81.82 รองลงมาคือกองบริการหอพักนักศึกษา คิดเปนรอยละ 75.00 รองลงมาคือกองยุทธศาสตร 

คิดเปนรอยละ 73.68 รองลงมาคือกองกฎหมาย คิดเปนรอยละ 65.00 รองลงมาคือกองการกีฬา คิดเปน

รอยละ 63.64 รองลงมาคือกองทรัพยากรบุคคล คิดเปนรอยละ 63.33 รองลงมาคือกองบริหารงานกลาง

คิดเปนรอยละ 57.14 และกองการตางประเทศ คิดเปนรอยละ 50.00 ตามลําดับ 

  หนวยงานท่ีพนักงานมหาวิทยาลัยมีผลการประเมินการปฏิบัติงานอยูในระดับดีมาก มากกวาหรือ

เทากับรอยละ 50 ของพนักงานมหาวิทยาลัยท้ังหมดในหนวยงาน โดยเรียงจากมากไปหานอยคือกองพัฒนา

คุณภาพการศึกษา คิดเปนรอยละ 77.78 รองลงมาคือกองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดลอม 

คิดเปนรอยละ71.43 รองลงมาคือกองคลัง คิดเปนรอยละ 70.59 รองลงมาคือกองบริหารงานวิจัย คิดเปน

รอยละ 60.87และกองบริหารงานกลาง คิดเปนรอยละ 42.86 ตามลําดับ 

  และไมพบหนวยงานท่ีพนักงานมหาวิทยาลัยมีผลการประเมินการปฏิบัติงานอยูในระดับดีและ

ระดับพอใชมากกวาหรือเทากับรอยละ 50 ของพนักงานมหาวิทยาลัยท้ังหมดในหนวยงาน และนําเสนอ

เปนแผนภูมิไดดังแผนภูมิท่ี 9 

 

แผนภูมิท่ี 9 แสดงการเปรียบเทียบรอยละของพนักงานมหาวิทยาลัยจําแนกตามระดับคะแนนการประเมิน 

    และหนวยงาน 
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ระดับคะแนนการประเมิน 

คาเฉลี่ย 

ตารางท่ี 12 แสดงคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสูงสุด คาต่ําสุด คะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงาน  

    ของพนักงานมหาวิทยาลัยในภาพรวม จําแนกตามระดับผลการประเมินการปฏิบัติงาน 

 

ลําดับ 
ระดับผลการประเมิน

การปฏิบัติงาน 
จํานวน 

คะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงาน 

คาเฉล่ีย S.D. คาสูงสุด คาต่ําสุด 

1 ดีเดน 155 92.56 1.89 99.30 90.00 

2 ดีมาก 118 87.21 2.17 89.94 81.50 

3 ด ี 6 73.10 2.97 78.00 70.00 

4 พอใช 2 69.35 0.35 69.60 69.10 

รวม 281 281 89.73 4.48 99.30 69.10 

 

  จากตารางท่ี 12 พบวา คะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยในภาพรวม 

มีคาเฉลี่ย 89.73 (S.D.= 4.48) คาสูงสุดเทากับ 99.30 คะแนน และมีคาตํ่าสุดเทากับ 69.10 คะแนน  

เม่ือพิจารณาจําแนกตามระดับผลการประเมินการปฏิบัติงาน พบวา ผลการประเมินการปฏิบัติงานใน

ระดับดีเดน มีคาเฉลี่ย 92.56 (S.D.= 1.89) คาสูงสุดเทากับ 99.30 คะแนน และมีคาต่ําสุดเทากับ 90.00 

คะแนน  ผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับดีมาก มีคาเฉลี่ย 87.21 (S.D.= 2.17) คาสูงสุดเทากับ 

89.94 คะแนน และมีคาต่ําสุดเทากับ 81.50 คะแนน ผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับดี มีคาเฉลี่ย 

73.10 (S.D.= 2.97) คาสูงสุดเทากับ 78.00 คะแนน และมีคาต่ําสุดเทากับ 70.00 คะแนน และผลการ

ประเมินการปฏิบัติงานในระดับพอใช มีคาเฉลี่ย 69.35 (S.D.= 0.35) คาสูงสุดเทากับ 69.60 คะแนน และ

มีคาต่ําสุดเทากับ 69.10 คะแนน และนําเสนอเปนแผนภูมิไดดังแผนภูมิท่ี 10 

 

แผนภูมิท่ี 10  แสดงการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย 

     ในภาพรวมจําแนกตามระดับผลการประเมินการปฏิบัติงาน 
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 ตารางท่ี 13 แสดงคาเฉลีย่ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสูงสดุ คาต่ําสุดคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงาน 

     ของพนักงานมหาวิทยาลัยในภาพรวม จาํแนกตามเพศ 

 

ลําดับ เพศ 
จํานวน

(คน) 

คะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงาน 

คาเฉล่ีย S.D. คาสูงสุด คาต่ําสุด 

1 ชาย 86 89.75 5.32 99.30 70.00 

2 หญิง 195 89.72 4.07 95.80 69.10 

รวม 281 89.73 4.48 99.30 69.10 

 

  จากตารางท่ี 13 พบวา คะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยในภาพรวม

เพศชาย มีคาเฉลี่ย 89.75 (S.D.= 5.32) คาสูงสุดเทากับ 99.30 คะแนน และคาต่ําสุดเทากับ 70.00 

คะแนน สวนเพศหญิงมีคาเฉลี่ย 89.72 (S.D.= 4.07) คาสูงสุดเทากับ 95.80 คะแนน และมีคาต่ําสุดเทากับ 

69.10 คะแนน  และนําเสนอเปนแผนภูมิไดดังแผนภูมิท่ี 11 

 

แผนภูมิท่ี 11  แสดงการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย

        จําแนกตามเพศ 
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ตารางท่ี 14 แสดงคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสูงสุด คาต่ําสุด คะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงาน  

    ของพนักงานมหาวิทยาลัยในภาพรวมจําแนกตาม Generation 

 

ลําดับ Generation 
จํานวน

(คน) 

คะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงาน 

คาเฉล่ีย S.D. คาสูงสุด คาต่ําสุด 

1 Baby Boomer (ป ค.ศ. 1946-1964) 42 88.71 5.34 97.20 69.60 

2 Generation X (ป ค.ศ. 1965-1976) 68 87.79 5.48 97.90 69.10 

3 Generation Y (ป ค.ศ. 1977-1997) 171 90.75 3.40 99.30 72.10 

รวม 281 281 89.73 4.48 99.30 69.10 

 

  จากตารางท่ี 14 พบวา คะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยใน

ภาพรวมของ Baby Boomer (ป ค.ศ. 1946-1964) มีคาเฉลี่ย 88.71 (S.D.= 5.34) คาสูงสุดเทากับ 

97.20 คะแนน และคาต่ําสุดเทากับ 69.60 คะแนน สวน Generation X (ป ค.ศ. 1965-1976) มีคาเฉลี่ย 

87.79 (S.D.= 5.48) คาสูงสุดเทากับ 97.90 คะแนน และมีคาต่ําสุดเทากับ 69.10 คะแนน  และ 

Generation Y (ป ค.ศ. 1977-1997) มีคาเฉลี่ย 90.75 (S.D.= 3.40) คาสูงสุดเทากับ 99.30 คะแนน 

และคาต่ําสุดเทากับ 72.10 คะแนน และนําเสนอเปนแผนภูมิไดดังแผนภูมิท่ี 12 

 

แผนภูมิท่ี 12  แสดงการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย 

     จําแนกตาม Generation 
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ตารางท่ี 15 แสดงคาเฉลีย่ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสูงสดุ คาต่ําสุดคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงาน  

    ของพนักงานมหาวิทยาลัยในภาพรวมจําแนกตามระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

 

ลําดับ 
ระยะเวลาในการ

ปฏิบัติงาน 

จํานวน

(คน) 

คะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงาน 

คาเฉล่ีย S.D. คาสูงสุด คาต่ําสุด 

1 0 - 9 ป 106 90.31 3.76 97.90 72.10 

2 10 - 19 ป 107 89.86 4.12 99.30 73.30 

3 20 - 29 ป 35 89.45 3.24 97.20 83.40 

4 30 - 39 ป 33 87.75 7.54 95.80 69.10 

รวม 281 89.73 4.48 99.30 69.10 

 

  จากตารางท่ี 15 พบวา คะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยในภาพรวม 

ท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 0-9 ป มีคาเฉลี่ย 90.31 (S.D.= 3.76) คาสูงสุดเทากับ 97.90 คะแนน 

และคาต่ําสุดเทากับ 72.10 คะแนน สวนระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 10-19 ป มีคาเฉลี่ย 89.86 (S.D.= 4.12) 

คาสูงสุดเทากับ 99.30 คะแนน และคาตํ่าสุดเทากับ 73.30 คะแนน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 20-29 ป  

มีคาเฉลี่ย 89.45 (S.D.= 3.24) คาสูงสุดเทากับ 97.20 คะแนน และคาต่ําสุดเทากับ 83.40 คะแนน  

สวนระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 30-39 ป มีคาเฉลี่ย 87.75 (S.D.= 7.54) คาสูงสุดเทากับ 95.80 คะแนน และ

คาต่ําสุดเทากับ 69.10 คะแนน และนําเสนอเปนแผนภูมิไดดังแผนภูมิท่ี 13 

 

แผนภูมิท่ี 13  แสดงการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย

     จําแนกตามระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
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ตารางท่ี 16   แสดงคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสูงสุด คาต่ําสุด คะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงาน

     ของพนักงานมหาวิทยาลัยในภาพรวม จําแนกตามหนวยงาน 

ลําดับ หนวยงาน 
จํานวน

(คน) 

คะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงาน 

คาเฉล่ีย S.D. คาสูงสุด คาต่ําสุด 

1 กองกฎหมาย 20 90.85 2.87 95.00 84.10 

2 กองการกีฬา 11 91.17 3.92 96.00 83.40 

3 กองการตางประเทศ 8 87.03 6.28 91.60 72.10 

4 กองคลัง 51 87.45 3.64 95.10 82.50 

5 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดลอม 7 88.10 2.42 91.00 85.00 

6 กองตรวจสอบภายใน 9 93.62 0.42 94.40 93.00 

7 กองทรัพยากรบคุคล 30 90.49 2.24 95.80 86.20 

8 กองบริการหอพักนักศึกษา 9 87.11 9.84 95.10 69.60 

9 กองบริหารงานกลาง 28 91.39 3.11 97.20 86.00 

10 กองบริหารงานวิจัย 24 89.18 4.59 93.90 69.10 

11 กองปองกันและรักษาความปลอดภัย 6 91.02 4.26 96.50 84.00 

12 กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา 9 88.33 2.40 93.00 84.60 

13 กองพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ 21 87.64 7.75 97.90 70.00 

14 กองยุทธศาสตร 19 90.00 1.92 91.60 82.70 

15 กองสื่อสารองคกร 18 92.98 2.79 95.80 86.70 

16 กองอาคารและสถานท่ี 11 90.94 2.97 99.30 87.40 

รวม 281 89.73 4.48 99.30 69.10 

   

  จากตารางท่ี 16 พบวา หนวยงานท่ีพนักงานมหาวิทยาลัยมีคาเฉลี่ยคะแนนการประเมินการปฏิบัติงาน

มากท่ีสุด 5 ลําดับแรก โดยเรียงจากมากไปหานอย คือกองตรวจสอบภายใน มีคาเฉลี่ย 93.62 (S.D.= 0.42) 

คาสูงสุดเทากับ 94.40 คะแนน และคาต่ําสุดเทากับ 93.00 คะแนน รองลงมาคือ กองสื่อสารองคกร มีคาเฉลี่ย 

92.98 (S.D.= 2.79) คาสูงสุดเทากับ 95.80 คะแนน มีคาตํ่าสุดเทากับ 86.70 คะแนน รองลงมาคือ 

กองบริหารงานกลาง มีคาเฉลี่ย 91.39 (S.D.= 3.11) คาสูงสุดเทากับ 97.20 คะแนน คาต่ําสุดเทากับ 86.00 

คะแนน รองลงมาคือกองการกีฬา มีคาเฉลี่ย 91.17 (S.D.= 3.92) คาสูงสุดเทากับ 96.00 คะแนน และคาต่ําสุด

เทากับ 83.40 คะแนน และกองปองกันและรักษาความปลอดภัย มีคาเฉลี่ย 91.02 (S.D.= 4.26) คาสูงสุดเทากับ 

96.50 คะแนน คาต่ําสุดเทากับ 84.00 คะแนน ตามลําดับ สวนหนวยงานท่ีมีคาเฉลี่ยคะแนนประเมินผลการ

ปฏิบัติงานนอยท่ีสุดคือกองการตางประเทศ มีคาเฉลี่ย 87.03 (S.D.= 6.28) คาสูงสุดเทากับ 91.60 คะแนน  

คาต่ําสุดเทากับ 72.10 คะแนน และนําเสนอเปนแผนภูมิไดดังแผนภูมิท่ี 14 
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แผนภูมิท่ี 14  แสดงการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย

        จําแนกตามหนวยงาน 

 

 
 

 

ตารางท่ี 17   แสดงคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสูงสุด คาต่ําสุด คะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงาน

     องคประกอบท่ี 1 ผลสัมฤทธิ์ของงานของพนักงานมหาวิทยาลัย จําแนกตามหนวยงาน 

ลําดับ หนวยงาน 
จํานวน

(คน) 

คะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงาน 

องคประกอบท่ี 1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน 

คาเฉล่ีย S.D. คาสูงสุด คาต่ําสุด 

1 กองกฎหมาย 20 63.64 3.39 68.60 57.00 

2 กองการกีฬา 11 62.09 3.79 67.20 56.00 

3 กองการตางประเทศ 8 57.11 6.08 61.60 42.70 

4 กองคลัง 51 58.94 3.47 65.80 52.50 

5 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดลอม 7 59.10 1.62 61.00 57.00 

6 กองตรวจสอบภายใน 9 63.62 0.42 64.40 63.00 

   
 

  
  

90.85 91.17 

87.03 
87.45 

88.1 

93.62 

90.49 

87.11 

91.39 

89.18 

91.02 

88.33 
87.64 

90 

92.98 

90.94 

82.00 

84.00 

86.00 

88.00 

90.00 

92.00 

94.00 

96.00 

คะ
แน

นก
าร

ปป
ระ

เม
ินผ

ลก
าร

ปฏ
ิบัต

ิงา
น 

คาเฉลี่ย 



32 

              ตารางท่ี 17 แสดงคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสูงสุด คาตํ่าสุด คะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงาน

                        องคประกอบท่ี 1 ผลสัมฤทธิ์ของงานของพนักงานมหาวิทยาลัย จําแนกตามหนวยงาน (ตอ) 

ลําดับ หนวยงาน 
จํานวน

(คน) 

คะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงาน 

องคประกอบท่ี 1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน 

คาเฉล่ีย S.D. คาสูงสุด คาต่ําสุด 

7 กองทรัพยากรบคุคล 30 61.79 1.78 65.80 57.40 

8 กองบริการหอพักนักศึกษา 9 59.58 7.68 65.10 46.20 

9 กองบริหารงานกลาง 28 61.55 3.07 67.20 56.00 

10 กองบริหารงานวิจัย 24 61.14 3.56 65.80 46.90 

11 กองปองกันและรักษาความปลอดภัย 6 61.02 4.26 66.50 54.00 

12 กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา 9 58.33 2.40 63.00 54.60 

13 กองพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ 21 60.30 5.35 67.90 49.00 

14 กองยุทธศาสตร 19 61.23 1.43 62.30 56.00 

15 กองสื่อสารองคกร 18 63.47 2.45 67.90 58.80 

16 กองอาคารและสถานท่ี 11 60.94 2.97 69.30 57.40 

รวม 281 60.92 3.82 69.30 42.70 

 

   จากตารางท่ี 17 พบวา คะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานองคประกอบท่ี 1 ผลสัมฤทธิ์ของงานของ

พนักงานมหาวิทยาลัย ในภาพรวม คาเฉลี่ย 60.92 (S.D.= 3.82) คาสูงสุดเทากับ 69.30 คะแนน และคาต่ําสุด

เทากับ 42.70 คะแนน  เม่ือพิจารณาจําแนกตามหนวยงาน พบวา หนวยงานท่ีมีคาเฉลี่ยคะแนนการประเมินการ

ปฏิบัติงานองคประกอบท่ี 1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน มากท่ีสุด 5 ลําดับแรก โดยเรียงจากมากไปหานอยคือกอง

กฎหมาย มีคาเฉลี่ย 63.64 (S.D.= 3.39) คาสูงสุดเทากับ 68.60 คะแนน และคาต่ําสุดเทากับ 57.00 คะแนน 

รองลงมาคือกองตรวจสอบภายใน มีคาเฉลี่ย 63.62 (S.D.= 0.42) คาสูงสุดเทากับ 64.40 คะแนน มีคาต่ําสุด

เทากับ 63.00 คะแนน  รองลงมาคือกองสื่อสารองคกร มีคาเฉลี่ย 63.47 (S.D.= 2.45) คาสูงสุดเทากับ 67.90 

คะแนน คาต่ําสุดเทากับ 58.80 คะแนน รองลงมาคือกองการกีฬา มีคาเฉลี่ย 62.09 (S.D.= 3.79) คาสูงสุดเทากับ 

67.20 คะแนน และคาต่ําสุดเทากับ 56.00 คะแนน และกองทรัพยากรบุคคล มีคาเฉลี่ย 61.79 (S.D.= 1.78) 

คาสูงสุดเทากับ 65.80 คะแนน คาต่ําสุดเทากับ 57.40 คะแนน ตามลําดับ สวนหนวยงานท่ีมีคาเฉลี่ยคะแนน

ประเมินผลการปฏิบัติงานนอยท่ีสุดคือกองการตางประเทศ มีคาเฉลี่ย 57.11 (S.D.= 6.08) คาสูงสุดเทากับ 61.60 

คะแนน คาต่ําสุดเทากับ 42.70 คะแนน และนําเสนอเปนแผนภูมิไดดังแผนภูมิท่ี 15 

 

 



33 

แผนภูมิท่ี 15  แสดงการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานองคประกอบท่ี 1    

     ผลสัมฤทธิ์ของงานของพนักงานมหาวิทยาลัย จําแนกตามหนวยงาน 

 

 
 

 

ตารางท่ี 18   แสดงคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสูงสุด คาต่ําสุด คะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงาน

     องคประกอบท่ี 2 พฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย จําแนกตามหนวยงาน 

 

ลําดับ หนวยงาน 
จํานวน

(คน) 

คะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงาน 

องคประกอบท่ี 2 พฤติกรรมการปฏิบัติงาน 

คาเฉล่ีย S.D. คาสูงสุด คาต่ําสุด 

1 กองกฎหมาย 20 27.20 1.58 30.00 24.50 

2 กองการกีฬา 11 29.08 1.07 30.00 26.70 

3 กองการตางประเทศ 8 29.93 0.21 30.00 29.40 

4 กองคลัง 51 28.51 1.16 30.00 24.30 

5 
กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและ

สิ่งแวดลอม 
7 29.00 0.82 30.00 28.00 

6 กองตรวจสอบภายใน 9 30.00 0.00 30.00 30.00 

       

63.64 

62.09 

57.11 

58.94 59.10 

63.62 

61.79 

59.58 

61.55 61.14 61.02 

58.33 

60.30 
61.23 

63.47 

60.94 

52.00 

54.00 

56.00 

58.00 

60.00 

62.00 

64.00 

66.00 

คะ
แน

นป
ระ

เม
ินผ

ลก
าร

ปฏ
ิบัต

ิงา
น 

  

คาเฉลี่ย 



34 

    ตารางท่ี 18  แสดงคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสูงสุด คาต่ําสุด คะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงาน  

         องคประกอบท่ี 2 พฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยจําแนกตามหนวยงาน (ตอ) 

 

ลําดับ หนวยงาน 
จํานวน

(คน) 

คะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงาน 

องคประกอบท่ี 2 พฤติกรรมการปฏิบัติงาน 

คาเฉล่ีย S.D. คาสูงสุด คาต่ําสุด 

7 กองทรัพยากรบคุคล 30 29.22 0.69 30.00 27.90 

8 กองบริการหอพักนักศึกษา 9 27.53 2.20 30.00 23.40 

9 กองบริหารงานกลาง 28 29.84 0.49 30.00 27.90 

10 กองบริหารงานวิจัย 24 28.04 1.77 30.00 22.20 

11 กองปองกันและรักษาความปลอดภัย 6 30.00 0.00 30.00 30.00 

12 กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา 9 30.00 0.00 30.00 30.00 

13 กองพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ 21 27.34 2.95 30.00 21.00 

14 กองยุทธศาสตร 19 28.77 0.67 30.00 26.70 

15 กองสื่อสารองคกร 18 29.52 1.21 30.00 25.50 

16 กองอาคารและสถานท่ี 11 30.00 0.00 30.00 30.00 

รวม 281 28.81 1.58 30.00 21.00 

 

  จากตารางท่ี 18 พบวา คะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานองคประกอบท่ี 2 พฤติกรรมการปฏิบัติงาน

ในภาพรวมมีคาเฉลี่ย 28.81 (S.D.= 1.58) คาสูงสุดเทากับ 30.00 คะแนน และคาต่ําสุดเทากับ 21.00 คะแนน  

เม่ือพิจารณาจําแนกตามหนวยงาน พบวา หนวยงานท่ีมีคาเฉลี่ยคะแนนการประเมินการปฏิบัติงานองคประกอบท่ี 2 

พฤติกรรมการปฏิบัติงาน มากท่ีสุด 5 ลําดับแรก โดยเรียงจากมากไปหานอย คือมีหนวยงาน จํานวน 4 หนวยงาน

ท่ีมีคาเฉลี่ย 30.00 (S.D.= 0.00) คาสูงสุดเทากับ 30.00 คะแนน และคาต่ําสุดเทากับ 00.00 คะแนน เทากัน คือ 

กองตรวจสอบภายใน กองปองกันและรักษาความปลอดภัย กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา และกองอาคารและสถานท่ี 

รองลงมาคือกองการตางประเทศ มีคาเฉลี่ย 29.93 (S.D.= 0.21) คาสูงสุดเทากับ 30.00 คะแนน มีคาต่ําสุดเทากับ 

29.40 คะแนน รองลงมาคือกองบริหารงานกลาง มีคาเฉลี่ย 29.84 (S.D.= 0.49) คาสูงสุดเทากับ 30.00 คะแนน 

คาต่ําสุดเทากับ 27.90 คะแนน รองลงมาคือกองทรัพยากรบุคคล มีคาเฉลี่ย 29.22 (S.D.= 0.69) คาสูงสุดเทากับ 

30.00  คะแนน คาต่ําสุดเทากับ 27.90 คะแนน และกองการกีฬามีคาเฉลี่ย 29.08 (S.D.= 1.07) คาสูงสุดเทากับ 

30.00 คะแนน คาตํ่าสุดเทากับ 26.70 คะแนน ตามลําดับ สวนหนวยงานท่ีมีคาเฉลี่ยคะแนนประเมินผลการ

ปฏิบัติงานนอยท่ีสุดคือกองกฎหมาย มีคาเฉลี่ย 27.20 (S.D.= 1.58) คาสูงสุดเทากับ 30.00 คะแนน คาต่ําสุด

เทากับ 24.50 คะแนน และนําเสนอเปนแผนภูมิไดดังแผนภูมิท่ี 16 
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แผนภูมิท่ี 16  แสดงการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานองคประกอบท่ี 2  

     พฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย จําแนกตามหนวยงาน 

 

 

 
 

 

 4.3  การวิเคราะหความสัมพันธระหวางผลการประเมินการปฏิบัติงานดานผลสัมฤทธิ์ของงาน

และดานพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดหนวยงานกลุมบริหารจัดการกลาง

ของมหาวิทยาลัย สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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ตารางท่ี 19  แสดงผลการทดสอบความสัมพันธระหวางผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน องคประกอบท่ี 1 

     ผลสัมฤทธิ์ของงานและองคประกอบท่ี 2 พฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย  

     จําแนกตามหนวยงาน    

  จากตาราง ท่ี 19 ไดดําเนินการวิเคราะหความสัมพันธระหวางผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

องคประกอบท่ี 1 ผลสัมฤทธิ์ของงานและองคประกอบท่ี 2 พฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย 

ลําดับ หนวยงาน 
จํานวน

(คน) 
(r) 

Sig. 

(2-tailed) 

ระดับ

ความสัมพันธ 

ทิศทาง

ความสัมพันธ 

1 กองกฎหมาย 20 -0.536* 0.015 ปานกลาง ทางลบ 

2 กองการกีฬา 11 -0.015 0.966 ต่ํา ทางลบ 

3 กองการตางประเทศ 8 0.957** 0.000 สูง ทางบวก 

4 กองคลัง 51 -0.014 0.923 ต่ํา ทางลบ 

5 กองจัดการสาธารณูปโภค 

พลังงานและสิ่งแวดลอม 
7 0.967** 0.000 สูง ทางบวก 

6 กองตรวจสอบภายใน 9 - - - - 

7 กองทรัพยากรบคุคล 30 0.557** 0.001 ปานกลาง ทางบวก 

8 กองบริการหอพักนักศึกษา 9 0.978** 0.000 สูง ทางบวก 

9 กองบริหารงานกลาง 28 -0.031 0.875 ต่ํา ทางลบ 

10 กองบริหารงานวิจัย 24 0.418* 0.042 ปานกลาง ทางบวก 

11 กองปองกันและรักษา 

ความปลอดภัย 
6 - - - - 

12 กองพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษา 
9 - - - - 

13 กองพัฒนานักศึกษาและศิษย

เกาสัมพันธ 
21 0.721** 0.000 สูง ทางบวก 

14 กองยุทธศาสตร 19 0.634** 0.004 ปานกลาง ทางบวก 

15 กองสื่อสารองคกร 18 0.051 0.840 สูง ทางบวก 

16 กองอาคารและสถานท่ี 11 - - - - 

ภาพรวม 281 0.244** 0.000 ต่ํา ทางบวก 

 *. นัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 

 **. นัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01  
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พบวา คะแนนผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยในภาพรวมองคประกอบท่ี 1 ผลสัมฤทธิ์

ของงานมีความสัมพันธทิศทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในระดับ 0.01 กับองคประกอบท่ี 2 พฤติกรรมการ

ปฏิบัติงานโดยมีระดับความสัมพันธในระดับต่ํา (r=0.244**)   

  เม่ือพิจารณาจําแนกตามหนวยงาน  พบวา หนวยงานท่ีคะแนนผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

พนักงานมหาวิทยาลัยองคประกอบท่ี 1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน มีความสัมพันธทิศทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ

ในระดับ 0.01 กับองคประกอบท่ี 2 พฤติกรรมการปฏิบัติงาน โดยมีระดับความสัมพันธกันสูงซ่ึงมีคาสัมประสิทธิ์

สัมพันธตั้งแต 0.71 ข้ึนไป จํานวน 4 หนวยงาน ประกอบดวย กองบริการหอพักนักศึกษา  โดยมีคาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ (r=0.978**) รองลงมาคือกองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดลอม โดยมีคาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ (r=0.967**) กองการตางประเทศ โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r=0.957**) และกองพัฒนา

นักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r=0.721**) เรียงตามลําดับ 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 5 

สรุปผลการวิเคราะห 

  การวิเคราะหครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาวิเคราะหผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน และศึกษา

ความสัมพันธระหวางผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงาน

มหาวิทยาลัย ประเภทสนับสนุน กลุมปฏิบัติงานเฉพาะ สังกัดหนวยงานกลุมบริหารจัดการกลางของ

มหาวิทยาลัย สํานักงานอธิการบดี จํานวน 16 หนวยงาน ในรอบการประเมินตั้งแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2561 

ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2562  ซ่ึงมีพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวนท้ังสิ้น 281 คน สถิติท่ีใชในการวิเคราะห

ขอมูล ไดแก  การแจกแจงความถ่ี การหาคารอยละ การหาคาเฉลี่ย การหาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

และการหาคาสัมประสิทธิ์สหพันธแบบเพียรสัน สามารถสรุปผลการวิเคราะหขอมูลไดดังตอไปนี้  

 5.1 สรุปผลการวิเคราะหขอมูลเ บ้ืองตนสภาพท่ัวไปของของพนักงานมหาวิทยาลัย 

หนวยงานกลุมบริหารจัดการกลางของมหาวิทยาลัย สํานักงานอธิการบดี  

    ในการดําเนินการวิเคราะหขอมูลเบื้องตนสภาพท่ัวไปของของพนักงานมหาวิทยาลัย หนวยงาน

กลุมบริหารจัดการกลางของมหาวิทยาลัย สํานักงานอธิการบดี รอบการประเมินตั้งแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2561 

ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม ซ่ึงเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ในการศึกษาครั้งนี้ จํานวน 281 คน สวนใหญบุคลากร

เปนเพศหญิง จํานวน 195 คน คิดเปนรอยละ 69.40 เกิดในชวง Generation Y (ป ค.ศ. 1977-1997) จํานวน 

171 คน คิดเปนรอยละ 60.85 มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานอยูในชวง 10 - 19 ป จํานวน 107 คน คิดเปนรอยละ 

38.08 ซ่ึงสวนมากอยูในสังกัดกองคลังมีพนักงานมหาวิทยาลัยมากท่ีสุด จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 18.15 

รองลงมาคือกองทรัพยากรบุคคล จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 10.68 กองบริหารงานกลาง จํานวน 28 คน 

คิดเปนรอยละ 9.96 กองบริหารงานวิจัย จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 8.54 กองพัฒนานักศึกษาและศิษยเกา

สัมพันธ จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 7.47 ตามลําดับ และกองปองกันและรักษาความปลอดภัยมีพนักงาน

มหาวิทยาลยันอยท่ีสุด จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 2.14  

 

  5.2  สรุปผลการวิเคราะหขอมูลผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย 

หนวยงานกลุมบริหารจัดการกลางของมหาวิทยาลัย สํานักงานอธิการบดี รอบการประเมินตั้งแตวันท่ี 

1 มิถุนายน 2561 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2562 

    5.2.1 ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยแสดงจํานวนและรอยละ 

ในภาพรวม 

      พนักงานมหาวิทยาลัยในภาพรวมสวนใหญมีระดับผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน

อยูในระดับดีเดน คิดเปนรอยละ 55.16 (155 คน) รองลงมามีระดับผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

อยูในระดับดีมาก คิดเปนรอยละ 41.99 (118 คน) รองลงมามีระดับผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

อยูในระดับดี คิดเปนรอยละ 2.14 (6 คน) และมีระดับผลการประเมินผลการปฏิบัติงานอยูในระดับพอใช 

คิดเปนรอยละ 0.71 (2 คน) ตามลําดับ 



39 

    5.2.2 ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยแสดงจํานวนและรอยละ

จําแนกตามระดับผลการประเมินและเพศ 

      พนักงานมหาวิทยาลัยเม่ือจําแนกตามระดับผลการประเมินและเพศ พนักงาน

มหาวิทยาลัยเพศชายสวนใหญมีระดับผลการประเมินผลการปฏิบัติงานอยูในระดับดีเดน คิดเปนรอยละ 

59.30 (51 คน) รองลงมามีระดับผลการประเมินผลการปฏิบัติงานอยูในระดับดีมาก คิดเปนรอยละ 36.05 (31 

คน) รองลงมา มีระดับผลการประเมินผลการปฏิบัติงานอยูในระดับดี คิดเปนรอยละ 4.65 (4 คน) ตามลําดับ 

และไมพบผูท่ีมีระดับผลการประเมินผลการปฏิบัติงานอยูในระดับพอใช 

      พนักงานมหาวิทยาลัยเพศหญิงสวนใหญมีระดับผลการประเมินผลการปฏิบัติงานอยู

ในระดับดีเดน คิดเปนรอยละ 53.33 (104 คน) รองลงมามีระดับผลการประเมินผลการปฏิบัติงานอยูใน

ระดับดีมาก คิดเปนรอยละ 44.61 (87 คน) และมีระดบัผลการประเมินผลการปฏิบัติงานอยูในระดับดีและ

ระดับพอใชเทากัน คิดเปนรอยละ 1.03 (2 คน) ตามลําดับ 

    5.2.3 ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยแสดงจํานวนและรอยละ

จําแนกตามระดับผลการประเมินและ Generation 

      พนักงานมหาวิทยาลัยเม่ือจําแนกตามระดับผลการประเมินและGeneration 

พนักงานมหาวิทยาลัยเกิดในชวง Baby Boomer (ป ค.ศ. 1946-1964) สวนใหญมีระดับผลการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานอยูในระดับดีเดน คิดเปนรอยละ 52.38 (22 คน) รองลงมามีระดับผลการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานอยูในระดับดีมาก คิดเปนรอยละ 42.86 (18 คน) และมีระดับผลการประเมินผล

การปฏิบัติงานอยูในระดับดีและระดับพอใชเทากัน คิดเปนรอยละ 2.38 (1 คน) ตามลําดับ  

      พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีเกิดในชวง Generation X (ป ค.ศ. 1965-1976) สวนใหญมี

ระดับผลการประเมินผลการปฏิบัติงานอยูในระดับดีมาก คิดเปนรอยละ 51.47 (35 คน) รองลงมามีระดับ

ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานอยูในระดับดีเดน คิดเปนรอยละ 41.18 (28 คน) รองลงมาระดับผลการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานอยูในระดับดี คิดเปนรอยละ 5.88  (4 คน) และระดับผลการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานอยูในระดับพอใช คิดเปนรอยละ 1.47 (1 คน) ตามลําดับ    

      พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีเกิดในชวง Generation Y (ป ค.ศ. 1977-1997) สวนใหญ 

มีระดับผลการประเมินผลการปฏิบัติงานอยูในระดับดีเดน คิดเปนรอยละ 61.40 (105 คน) รองลงมา 

มีระดับผลการประเมินผลการปฏิบัติงานอยูในระดับดีมาก คิดเปนรอยละ 38.01 (65 คน) รองลงมาระดับ

ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานอยูในระดับดี มีคิดเปนรอยละ 0.59 (1 คน) ตามลําดับ และไมพบผูท่ีมี

ระดับผลการประเมินผลการปฏิบัติงานอยูในระดับพอใช 
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    5.2.4 ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยแสดงจํานวนและรอยละ

จําแนกตามระดับผลการประเมินและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

      พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 0-9 ป สวนใหญมีระดับผลการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานอยูในระดับดีเดน  คิดเปนรอยละ 56.60 (60 คน) รองลงมามีระดับผลการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานอยูในระดับดีมาก มีคิดเปนรอยละ 41.51 (44 คน) รองลงมามีระดับผลการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานอยูในระดับดี คิดเปนรอยละ 1.89 (2 คน) และไมพบผูท่ีมีระดับผลการประเมินผล

การปฏิบัติงานอยูในระดับพอใช  

      พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 10-19 ป สวนใหญมีระดับผล

การประเมินผลการปฏิบัติงานอยูในระดับดีเดน คิดเปนรอยละ 55.14 (59 คน) รองลงมามีระดับผลการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานอยูในระดับดีมาก คิดเปนรอยละ 42.99 (46 คน) รองลงมามีระดับผลการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานอยูในระดับดี คิดเปนรอยละ 1.87 (2 คน) ตามลําดับ และไมพบผูท่ีมีระดับผล

การประเมินผลการปฏิบัติงานอยูในระดับพอใช   

      พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 20-29 ป สวนใหญมีระดับผล

การประเมินผลการปฏิบัติงานอยูในระดับดีเดน คิดเปนรอยละ 51.43 (18 คน) รองลงมามีระดับผลการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานอยูในระดับดีมาก มีคิดเปนรอยละ 48.57 (17 คน) ตามลําดับและไมพบ

พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีมีระดับผลการประเมินผลการปฏิบัติงานอยูในระดับดีและระดับพอใช 

      พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 30-39 ป สวนใหญมีระดับผล

การประเมินผลการปฏิบัติงานอยูในระดับดีเดน คิดเปนรอยละ 54.55 (18 คน) รองลงมามีระดับผลการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานอยูในระดับดีมาก คิดเปนรอยละ 33.33 ( 11 คน) รองลงมามีระดับผลการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานอยูในระดับดี คิดเปนรอยละ 6.06 (2 คน) และมีระดับผลการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานอยูในระดับพอใช มีคิดเปนรอยละ 6.06 (2 คน) ตามลําดับ 

    5.2.5 ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยแสดงจํานวนและรอยละ

จําแนกตามระดับผลการประเมินและหนวยงาน  

      พนักงานมหาวิทยาลัยเม่ือจําแนกตามระดับคะแนนการประเมินและหนวยงาน 

หนวยงานท่ีพนักงานมหาวิทยาลัยมีผลการประเมินการปฏิบัติงานอยูในระดับดีเดน มากกวาหรือเทากับ

รอยละ 50 ของพนักงานมหาวิทยาลยัท้ังหมดในหนวยงาน โดยเรียงจากมากไปหานอย คือกองตรวจสอบภายใน

คิดเปนรอยละ 100 รองลงมาคือกองปองกันและรักษาความปลอดภัยและกองสื่อสารองคกร โดยมีรอยละ

เทากันคิดเปนรอยละ 83.33 รองลงมาคือกองอาคารและสถานท่ี คิดเปนรอยละ 81.82 รองลงมาคือกอง

บริการหอพักนักศึกษา คิดเปนรอยละ 75 รองลงมาคือกองยุทธศาสตร คิดเปนรอยละ 73.68 รองลงมา

คือกองกฎหมาย คิดเปนรอยละ 65.00 รองลงมาคือกองการกีฬา คิดเปนรอยละ 63.64 รองลงมาคือกอง

ทรัพยากรบุคคล คิดเปนรอยละ 63.33 รองลงมาคือกองบริหารงานกลางคิดเปนรอยละ 57.14 และกอง

การตางประเทศ คิดเปนรอยละ 50.00 ตามลําดับ 
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      หนวยงานท่ีพนักงานมหาวิทยาลัยมีผลการประเมินการปฏิบัติงานอยูในระดับดีมาก 

มากกวาหรือเทากับรอยละ 50 ของพนักงานมหาวิทยาลัยท้ังหมดในหนวยงาน โดยเรียงจากมากไปหานอยคือ

กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา คิดเปนรอยละ 77.78 รองลงมาคือกองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและ

สิ่งแวดลอม คิดเปนรอยละ71.43 รองลงมาคือกองคลัง คิดเปนรอยละ 70.59 รองลงมาคือกองบริหาร

งานวิจัย คิดเปนรอยละ 60.87 และกองบริหารงานกลาง คิดเปนรอยละ 42.86 ตามลําดับ 

      และไมพบหนวยงานท่ีพนักงานมหาวิทยาลัยมีผลการประเมินการปฏิบัติงานอยูใน

ระดับดีและระดับพอใชมากกวาหรือเทากับรอยละ 50 ของพนักงานมหาวิทยาลัยท้ังหมดในหนวยงาน 

    5.2.6 ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยแสดงคาเฉล่ีย  

คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน คาสูงสุด คาต่ําสุด คะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานในภาพรวม จําแนกตาม

ระดับผลการประเมินการปฏิบัติงาน 

      คะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยในภาพรวม 

มีคาเฉลี่ย 89.73 (S.D.= 4.48) คาสูงสุดเทากับ 99.30 คะแนน และมีคาตํ่าสุดเทากับ 69.10 คะแนน  

เม่ือพิจารณาจําแนกตามระดับผลการประเมินการปฏิบัติงาน พบวา ผลการประเมินการปฏิบัติงานใน

ระดับดีเดน มีคาเฉลี่ย 92.56 (S.D.= 1.89) คาสูงสุดเทากับ 99.30 คะแนน และมีคาต่ําสุดเทากับ 90.00 

คะแนน  ผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับดีมาก มีคาเฉลี่ย 87.21 (S.D.= 2.17) คาสูงสุดเทากับ 

89.94 คะแนน และมีคาต่ําสุดเทากับ 81.50 คะแนน ผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับดี มีคาเฉลี่ย 

73.10 (S.D.= 2.97) คาสูงสุดเทากับ 78.00 คะแนน และมีคาต่ําสุดเทากับ 70.00 คะแนน และผลการ

ประเมินการปฏิบัติงานในระดับพอใช มีคาเฉลี่ย 69.35 (S.D.= 0.35) คาสูงสุดเทากับ 69.60 คะแนน และ

มีคาต่ําสุดเทากับ 69.10 คะแนน 

    5.2.7 ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยแสดงคาเฉล่ีย  

คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน คาสูงสุด คาต่ําสุด คะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานในภาพรวม จําแนกเพศ 

      คะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยในภาพรวมเพศชาย มี

คาเฉลี่ย 89.75 (S.D.= 5.32) คาสูงสุดเทากับ 99.30 คะแนน และคาต่ําสุดเทากับ 70.00 คะแนน สวน

เพศหญิงมีคาเฉลี่ย 89.72 (S.D.= 4.07) คาสูงสุดเทากับ 95.80 คะแนน และมีคาต่ําสุดเทากับ 69.10 คะแนน   

    5.2.8 ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยแสดงคาเฉล่ีย  

คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน คาสูงสุด คาต่ําสุด คะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานในภาพรวม จําแนก

ตาม Generation 

      คะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยในภาพรวมของ Baby 

Boomer (ป ค.ศ. 1946-1964) มีคาเฉลี่ย 88.71 (S.D.= 5.34) คาสูงสุดเทากับ 97.20 คะแนน และคาตํ่าสุด

เทากับ 69.60 คะแนน สวน Generation X (ป ค.ศ. 1965-1976) มีคาเฉลี่ย 87.79 (S.D.= 5.48) คาสูงสุด

เทากับ 97.90 คะแนน และมีคาต่ําสุดเทากับ 69.10 คะแนน  และ Generation Y (ป ค.ศ. 1977-1997)             

มีคาเฉลี่ย 90.75 (S.D.= 3.40) คาสูงสุดเทากับ 99.30 คะแนน และคาต่ําสุดเทากับ 72.10 คะแนน 
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    5.2.9 ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยแสดงคาเฉล่ีย  

คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน คาสูงสุด คาต่ําสุด คะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานในภาพรวม จําแนกตาม 

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

      คะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยในภาพรวม 

ท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 0-9 ป มีคาเฉลี่ย 90.31 (S.D.= 3.76) คาสูงสุดเทากับ 97.90 คะแนน 

และคาต่ําสุดเทากับ 72.10 คะแนน สวนระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 10-19 ป มีคาเฉลี่ย 89.86 (S.D.= 

4.12) คาสูงสุดเทากับ 99.30 คะแนน และคาต่ําสุดเทากับ 73.30 คะแนน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

20-29 ป มีคาเฉลี่ย 89.45 (S.D.= 3.24) คาสูงสุดเทากับ 97.20 คะแนน และคาต่ําสุดเทากับ 83.40 

คะแนน สวนระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 30-39 ป มีคาเฉลี่ย 87.75 (S.D.= 7.54) คาสูงสุดเทากับ 95.80 

คะแนน และคาต่ําสุดเทากับ 69.10 คะแนน 

    5.2.10 ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยแสดงคาเฉล่ีย  

คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน คาสูงสุด คาต่ําสุด คะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานในภาพรวม จําแนกตาม 

หนวยงาน 

      หนวยงานท่ีพนักงานมหาวิทยาลัยมีคาเฉลี่ยคะแนนการประเมินการปฏิบัติงานมากท่ีสุด 

5 ลําดับแรก โดยเรียงจากมากไปหานอย คือกองตรวจสอบภายใน มีคาเฉลี่ย 93.62 (S.D.= 0.42) คาสูงสุด

เทากับ 94.40 คะแนน และคาต่ําสุดเทากับ 93.00 คะแนน รองลงมาคือกองสื่อสารองคกร มีคาเฉลี่ย 92.98 

(S.D.= 2.79) คาสูงสุดเทากับ 95.80 คะแนน มีคาตํ่าสุดเทากับ 86.70 คะแนน รองลงมาคือกองบริหารงานกลาง 

มีคาเฉลี่ย 91.39 (S.D.= 3.11) คาสูงสุดเทากับ 97.20 คะแนน คาต่ําสุดเทากับ 86.00 คะแนน รองลงมาคือ

กองการกีฬา มีคาเฉลี่ย 91.17 (S.D.= 3.92) คาสูงสุดเทากับ 96.00 คะแนน และคาต่ําสุดเทากับ 83.40

คะแนน และกองปองกันและรักษาความปลอดภัย มีคาเฉลี่ย 91.02 (S.D.= 4.26) คาสูงสุดเทากับ 96.50 

คะแนน คาต่ําสุดเทากับ 84.00 คะแนน ตามลําดับ สวนหนวยงานท่ีมีคาเฉลี่ยคะแนนประเมินผลการ

ปฏิบัติงานนอยท่ีสุดคือกองการตางประเทศ มีคาเฉลี่ย 87.03 (S.D.= 6.28) คาสูงสุดเทากับ 91.60 คะแนน 

คาต่ําสุดเทากับ 72.10 คะแนน 

    5.2.11  ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยแสดงคาเฉล่ีย 

 คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน คาสูงสุด คาต่ําสุด คะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงาน องคประกอบท่ี 1  

ผลสัมฤทธิ์ของงานของพนักงานมหาวิทยาลัย จําแนกตามหนวยงาน 

      คะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานองคประกอบท่ี 1 ผลสัมฤทธิ์ของงานของพนักงาน

มหาวิทยาลัย ในภาพรวม คาเฉลี่ย 60.92 (S.D.= 3.82) คาสูงสุดเทากับ 69.30 คะแนน และคาต่ําสุดเทากับ 

42.70 คะแนน  เม่ือพิจารณาจําแนกตามหนวยงาน พบวา หนวยงานท่ีมีคาเฉลี่ยคะแนนการประเมินการ

ปฏิบัติงานองคประกอบท่ี 1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน มากท่ีสุด 5 ลําดับแรก โดยเรียงจากมากไปหานอย คือกอง

กฎหมาย มีคาเฉลี่ย 63.64 (S.D.= 3.39) คาสูงสุดเทากับ 68.6 คะแนน และคาต่ําสุดเทากับ 57.00 คะแนน 

รองลงมาคือกองตรวจสอบภายใน มีคาเฉลี่ย 63.62 (S.D.= 0.42) คาสูงสุดเทากับ 64.40 คะแนน มีคาต่ําสุด
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เทากับ 63.00 คะแนน  รองลงมาคือกองสื่อสารองคกร มีคาเฉลี่ย 63.47 (S.D.= 2.45) คาสูงสุดเทากับ 67.90 

คะแนน คาต่ําสุดเทากับ 58.80 คะแนน รองลงมาคือกองการกีฬา มีคาเฉลี่ย 62.09 (S.D.= 3.79) คาสูงสุดเทากับ 

67.20 คะแนน และคาต่ําสุดเทากับ 56.00 คะแนน และกองทรัพยากรบุคคล มีคาเฉลี่ย 61.79 (S.D.= 1.78) 

คาสูงสุดเทากับ 65.80 คะแนน คาตํ่าสุดเทากับ 57.40 คะแนน ตามลําดับ สวนหนวยงานท่ีมีคาเฉลี่ยคะแนน

ประเมินผลการปฏิบัติงานนอยท่ีสุดคือกองการตางประเทศ มีคาเฉลี่ย 57.11 (S.D.= 6.08) คาสูงสุดเทากับ 61.60 

คะแนน คาต่ําสุดเทากับ 42.70 คะแนน  

    5.2.12 ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยแสดงคาเฉล่ีย  

คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน คาสูงสุด คาต่ําสุด คะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานองคประกอบท่ี 2 พฤติกรรม

การปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย จําแนกตามหนวยงาน 

      คะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานองคประกอบท่ี 2 พฤติกรรมการปฏิบัติงาน 

ในภาพรวมมีคาเฉลี่ย 28.81 (S.D.= 1.58) คาสูงสุดเทากับ 30.00 คะแนน และคาต่ําสุดเทากับ 21.00 คะแนน  

เม่ือพิจารณาจําแนกตามหนวยงาน พบวา หนวยงานท่ีมีคาเฉลี่ยคะแนนการประเมินการปฏิบัติงานองคประกอบท่ี 

2 พฤติกรรมการปฏิบัติงาน มากท่ีสุด 5 ลําดับแรก โดยเรียงจากมากไปหานอย คือมีหนวยงาน จํานวน 4 

หนวยงานท่ีมีคาเฉลี่ย 30.00 (S.D.= 0.00) คาสูงสุดเทากับ 30.00 คะแนน และคาต่ําสุดเทากับ 00.00 คะแนน 

เทากัน คือ กองตรวจสอบภายใน กองปองกันและรักษาความปลอดภัย กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา และกอง

อาคารและสถานท่ี รองลงมาคือกองการตางประเทศ มีคาเฉลี่ย 29.93 (S.D.= 0.21) คาสูงสุดเทากับ 30.00 

คะแนน มีคาตํ่าสุดเทากับ 29.40 คะแนน รองลงมาคือกองบริหารงานกลาง มีคาเฉลี่ย 29.84 (S.D.= 0.49) 

คาสูงสุดเทากับ 30.00 คะแนน คาต่ําสุดเทากับ 27.90 คะแนน รองลงมาคือกองทรัพยากรบุคคล มีคาเฉลี่ย 

29.22 (S.D.= 0.69) คาสูงสุดเทากับ 30.00  คะแนน คาต่ําสุดเทากับ 27.90 คะแนน และกองการกีฬามีคาเฉลี่ย 

29.08 (S.D.= 1.07) คาสูงสุดเทากับ 30.00 คะแนน คาต่ําสุดเทากับ 26.70 คะแนน ตามลําดับ สวนหนวยงานท่ีมี

คาเฉลี่ยคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานนอยท่ีสุดคือกองกฎหมาย มีคาเฉลี่ย 27.20 (S.D.= 1.58) คาสูงสุด

เทากับ 30.00 คะแนน คาต่ําสุดเทากับ 24.50 คะแนน  

  5.3 สรุปผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน องคประกอบท่ี 1 

ผลสัมฤทธิ์ของงานและองคประกอบท่ี 2 พฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย  

    ผลความสัมพันธท้ัง 2 ตัวแปร ระหวางคะแนนผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

มหาวิทยาลัยในภาพรวมขององคประกอบท่ี 1 กับผลสัมฤทธิ์ของงานมีความสัมพันธทิศทางบวกอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติในระดับ 0.01 กับองคประกอบท่ี 2 พฤติกรรมการปฏิบัติงานโดยมีระดับความสัมพันธในระดับต่ํา (r=0.244) 

เม่ือพิจารณาจําแนกตามหนวยงาน พบวา หนวยงานท่ีคะแนนผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

มหาวิทยาลยัองคประกอบท่ี 1 ผลสัมฤทธิ์ของงานมีความสัมพันธทิศทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในระดับ 0.01 

กับองคประกอบท่ี 2 พฤติกรรมการปฏิบัติงาน โดยระดับความสัมพันธในระดับสูงซ่ึงมีคาสัมประสิทธิ์สัมพันธตั้งแต 

0.71 ข้ึนไป จํานวน 4 หนวยงาน เรียงจากมากไปหานอย คือกองบริการหอพักนักศึกษา (r=0.978) รองลงมาคือ 
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กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดลอม (r=0.967) กองการตางประเทศ (r=0.957) และกองพัฒนา

นักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ (r=0.721) ตามลําดับ  

  5.4 ขอเสนอแนะ 

    5.4.1 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิเคราะหไปใช 

      จากผลวิเคราะหความสัมพันธระหวางผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ผลสัมฤทธิ์ของงาน

และพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยในภาพรวมมีความสัมพันธทิศทางเดียวกันแตมีระดับ

ความสัมพันธในระดับต่ํา แตอยางไรก็ตามเม่ือพิจารณาจําแนกตามหนวยงานยังพบหนวยงานผลการประเมินผล

การปฏิบัติงานท่ีมีความสัมพันธทิศทางเดียวกันและมีระดับความสัมพันธในระดับสูง เชน กองบริการหอพัก

นักศึกษา กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดลอม กองการตางประเทศ กองพัฒนานักศึกษาและศิษย

เกาสัมพันธ ซ่ึงสามารถเปนหนวยงานตัวอยางในการศึกษาการดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือเปน

แนวทางพัฒนาเกณฑประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมใหเปนมาตรฐานเดียวกัน 

    5.4.2 ขอเสนอแนะในการวิเคราะหครั้งตอไป ดังนี้ 

1. ควรมีการเพ่ิมขอบเขตดานประชากรพนักงานมหาวิทยาลัยในการศึกษาทุกสวนงาน

ในมหาวิทยาลัย เพ่ือใหไดขอมูลท่ีครอบคลุมทุกสวนงาน 

2. ควรมีการเพ่ิมขอบเขตดานเนื้อหาในการวิเคราะหขอมูลผลการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานอยางนอย 2 รอบการประเมิน  

3. ควรศึกษาวิเคราะหการกําหนดสัดสวนภาระงานดานผลสัมฤทธิ์ของงาน เพ่ือพัฒนา

เกณฑประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีเปนมาตรฐานเดียวกัน 
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ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจํามหาวิทยาลัยขอนแกน 

(ฉบับท่ี 7/2558)  เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจางของมหาวิทยาลัย

ประกาศ ณ วันท่ี 19 ธันวาคม 2558  
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