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การวิจัยแบบ research and development (R&D) เร่ือง การประเมินเคร่ืองมือเพื่อ
ลงขอมูลในระบบ PMS Online ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ชื่อผูศึกษา 
1. นางสาวปยนุช  จันทรอักษร 
2. นางสาวกมลวรรณ  ใจงาม 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

กรมควบคุมโรค ไดนําโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) ของสํานักงาน ก.พ. 
มาประยุกตใช เปนระบบบริหารผลการปฏิบัติงานผานระบบออนไลน1 (Performance Management 
System : PMS Online) ของกรมควบคุมโรค ตั้งแตรอบการประเมินท่ี 1/2558 เปนตนมา เพ่ือ 1) ผลักดันให
ระบบบริหารผลการปฏิบัติงานของกรมควบคุมโรค มีประสิท ธิภาพ มาตรฐาน เปนธรรม โปรงใส              
และตรวจสอบได  2) เปนเครื่องมือในการสื่อสาร อํานวยความสะดวก ใหบุคลากรสามารถดําเนินการบริหาร
ผลการปฏิบัติงานไดทุกที่ทุกเวลา และ 3) เปนฐานขอมูลในการพัฒนาปรับปรุงระบบใหมีประสิทธิภาพ      
และนําไปใชประโยชนในการบริหารทรัพยากรบุคคลดานตางๆ ซึ่งที่ผานมาสํานักโรคไมติดตอ ไดดําเนินการ
ตามแนวทางของกรมควบคุมโรค โดยมุงเนนสรางความรูความเขาใจ ใหกับบุคลากรทุกระดับผานชองทางที่
หลากหลาย ไดแก  การจัดตั้ งคณะกรรมการและคณะทํางานการประเมินผลการปฏิบั ติ ราชการ                 
ทุกปงบประมาณ การประชุมชี้แจงใหแกบุคลากรทุกคนในสํานักโรคไมติดตอ และการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน 
"วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการและพนักงานราชการ สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค "  

การดําเนินงานประเมินผลการปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค โดยกองการเจาหนาที่ไดพัฒนาระบบ 
PMS online เพ่ือใหผูรับการประเมิน ผูประเมิน และผูบังคับบัญชาที่เหนือขึ้นไป ลงรายงานในระบบ PMS 
online การดําเนินงานของสํานักโรคไมติดตอ ผานคณะทํางานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ พบวายังมี
ปญหา อุปสรรค จากผูรับการประเมินบางสวน คือ ขาดทักษะในการบันทึกตัวชี้วัด จําขั้นตอนการบันทึกขอมูล
ไมได ลงขอมูลไมครบถวนโดยเฉพาะน้ําหนักของสมรรถนะที่แสดงจริง (2.2) มีความสับสนในการจัดกลุมของ
งาน เชน งานตามภารกิจ งานที่ไดรบัมอบหมาย งานตามยุทธศาสตร และเปดไฟลแนบไมไดในบางคร้ัง ปญหา 
อุปสรรค จากผูประเมิน คือ ไมรูวิธีการประเมินผานระบบ นอกจากนี้ผูปฏิบัติงานท่ีเขามาใหมยังไมทราบวิธีลง
ขอมูลในระบบ กลุมพัฒนาองคกรจึงการพัฒนาคลิปวิดีโอ PMS Online สําหรับผูรับการประเมิน และผู
ประเมิน เพื่อใหบุคลากรเขาใจ และสามารถลงขอมูลในระบบ PMS Online ไดอยางถูกตอง 

วัตถปุระสงค 
1. ประเมินวีดีทัศนแสดงการลงขอมูลในระบบ PMS Online สําหรับผูรบัการประเมิน 
2. ประเมินวีดีทัศนแสดงการลงขอมูลในระบบ PMS Online สําหรับผูประเมิน 

กลุมตัวอยาง 
 บุคลากรสํานักโรคไมติดตอ 

เคร่ืองมือ 
 แบบสัมภาษณ    
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นิยามศัพท  
 PMS ยอมาจาก Performance Management System หมายถึง ระบบบริหารผลการปฏิบัติราชการ   

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  
 1. บุคลากรสํานักโรคไมติดตอเขาใจกระบวนการลงขอมูลในระบบ PMS Online ไดอยางถูกตอง 

วิธีดําเนินการ 
1. ระบุหัวขอความรู และคัดเลือกหัวขอความรูอยางมีสวนรวม 
2. จัดทําวีดีทัศนเรื่อง PMS Online โดยใชผลจากขอเสนอแนะจากวีดีทัศน PMS Online ป 60 
3. เผยแพรวีดีทัศน PMS Online ทางเวปไซต 
4. สรปุบทเรียนวีดีทัศน PMS Online   
5. ประเมินวีดีทัศน เร่ือง PMS Online โดยการสนทนากลุม (Focus Group) 

วิธีการวิจัย 

เปนการเลือกกลุมอยางแบบเจาะจง และยินยอมเขารวมใหขอมูล ไดแก หัวหนากลุม คณะทํางาน 
PMS และผูสนใจ จากทุกกลุมของสํานักโรคไมติดตอ แลวใหผูเขารวมสนทนากลุมดูวีดีทัศน และใหระบุขอดี 
โอกาสพัฒนา และขอเสนอแนะ 

ผลการวิจัย 

ผูเขารวมสนทนากลุม เปนคณะทํางาน PMS และผูสนใจจากกลุมตางๆ ไดแก กลุมพัฒนาระบบ
สาธารณสุข กลุมปองกันการบาดเจ็บจากการจราจร และกลุมปองกันการบาดเจ็บจากสาเหตุ อ่ืน กลุม
ยุทธศาสตรและแผนงาน และกลุมบริหารทั่วไป ซึ่งบุคลากรไดใหขอคิดเห็น ตอวีดีทศัน ดังนี้ 
 2.1 วีดีทศันสําหรับผูรับการประเมิน PMS Online  

1) ขอด ี
วีดีทัศนสําหรับผูรับการประเมิน PMS Online มีการแบงเปนวีดีทัศนยอยๆ ตามข้ันตอน      

เชน การเตรียมการ การเขาสูระบบ PMS Online (Log in) และการเพ่ิมขอมูลผูประเมินในระบบ PMS 
Online เปนตน ซึ่งมีรายละเอียดที่คอนขางครบถวน อธิบายข้ันตอนตางๆ ไดชัดเจน และมีความยาวของวีดี
ทัศนเหมาะสม 

2) โอกาสในการพัฒนา 
ควรเพ่ิมรายละเอียดในแตละวีดีทัศน ดังน้ี 
- ปกวีดีทัศนควรระบุขอความตามแตละขั้นตอน เชน การเตรียมการ การเขาสูระบบ PMS 

Online (Log in) และการเพิ่มขอมูลผูประเมินในระบบ PMS Online เปนตน  
- ขอมูลสวนที่ 2.1 ผลสําเร็จของงานจริง ควรแสดงขอความดวยวา กด Ctrl+C และ 

Ctrl+V เพ่ือคัดลอกและวางขอความดวย เพราะบางคนอาจฟงไมทัน  
- การพิมพผลการประเมินในระบบ PMS Online ผูบรรยายมีการใหขอมูลผิด โดยกลาววา

การลงนามรับทราบในแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการในสวนของผูประเมิน เปนหัวหนางานหรือ
หัวหนากลุม ซึ่งขอมูลที่ถูกตอง คือ การลงนามรบัทราบในแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการในสวน
ของผูประเมิน เปนหัวหนากลุมเทานั้น 

3) ขอเสนอแนะ 
ควรสื่อสารวีดีทัศนใหบุคลากรรับทราบมากยิ่งขึ้น 
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2.2 วีดีทัศนสําหรับสําหรบัผูประเมิน PMS Online  
อธิบายชัดเจนดี วีดิทัศนดี ไมยาวมาก เหมาะสําหรับผูมาปฏิบัติงานใหม ทําใหเขาใจการ
ประเมิน PMS Online ไดงายขึ้น 
1) โอกาสในการพัฒนา  

 ควรเพ่ิมรายละเอียดในแตละวีดีทัศน ดังนี้ 
- วีดีทัศนการเตรียมการ องคประกอบท่ี 2 ในสวนสมมรรถนะหลักควรอธิบายดวยวาทุก

คนมี 6 ตัว และแตละตัวมีน้ําหนักเทากัน คือ รอยละ 10 และสมมรรถนะหลักรวมกัน
ไดเทากับ รอยละ 60   

- วีดีทัศนการเตรียมการ องคประกอบท่ี 2 สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ       
ยังอธิบายไมชัดเจน  

- วีดีทัศนการประเมินสวนที่ 2 ผลการปฏิบัติงาน 2.1 ผลสําเร็จของงานจริง ควรเพ่ิม
สไลดการประเมินงานยุทธศาสตร งานภารกิจ และงานท่ีไดรบัมอบหมาย (ถามี) และ
แสดงใหเห็นถึงการประเมินทุกงานดวย เพื่อความเขาใจที่ชัดเจน นอกจากนี้เปาหมาย
ของแตละตัวชี้วัดควรระบุดวยวาจําเปนตองมีทั้ง 5 เปาหมายหรือไม  

- วีดีทัศนสวนที่ 4 แผนพัฒนาผลการปฏิบัติงานรายบุคคล (Individual Performance 
Improvement : IPIP) ควรเพิ่มรายละเอียดใหชัดเจนวาสวนนี้ เปนการพัฒนาตาม
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ นอกจากนี้ กอนเปลี่ยนสไลดใหม ควร
อธิบายใหจบสไลดกอน  

2) ขอเสนอแนะ 
- ควรพัฒนาวีดีทัศนผูประเมินใหมีรายละเอียดที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
- ควรจัดทําขั้นตอนการประเมิน PMS เปน Info graphic แสดงข้ันตอนสั้นๆ  
- ควรมีเปนคูมือแบบ manual เพ่ือใชสําหรับดูประกอบ สําหรับผูที่ทําจนคุนชินแลว 

 

 


