1

การวิจัยแบบ research and development (R&D) เรื่อง การประเมินเครื่องมือเพื่อ
ลงขอมูลในระบบ PMS Online ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ชื่อผูศึกษา
1. นางสาวปยนุช จันทรอักษร
2. นางสาวกมลวรรณ ใจงาม
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
กรมควบคุมโรค ไดนําโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) ของสํานักงาน ก.พ.
มาประยุ ก ต ใช เป น ระบบบริ ห ารผลการปฏิ บั ติ ง านผ า นระบบออนไลน 1 (Performance Management
System : PMS Online) ของกรมควบคุมโรค ตั้งแตรอบการประเมินที่ 1/2558 เปนตนมา เพื่อ 1) ผลักดันให
ระบบบริ ห ารผลการปฏิ บั ติ ง านของกรมควบคุ ม โรค มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มาตรฐาน เป น ธรรม โปร ง ใส
และตรวจสอบได 2) เปนเครื่องมือในการสื่อสาร อํานวยความสะดวก ใหบุคลากรสามารถดําเนินการบริหาร
ผลการปฏิ บั ติ ง านได ทุ ก ที่ ทุ ก เวลา และ 3) เป น ฐานข อ มู ล ในการพั ฒ นาปรั บ ปรุ งระบบให มี ป ระสิท ธิภ าพ
และนําไปใชประโยชนในการบริหารทรัพยากรบุคคลดานตางๆ ซึ่งที่ผานมาสํานักโรคไมติดตอ ไดดําเนินการ
ตามแนวทางของกรมควบคุมโรค โดยมุงเนนสรางความรูความเขาใจ ใหกับบุคลากรทุกระดับผานชองทางที่
หลากหลาย ได แ ก การจั ด ตั้ ง คณ ะกรรมการและคณะทํ า งานการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการ
ทุกปงบประมาณ การประชุมชี้แจงใหแกบุคลากรทุกคนในสํานักโรคไมติดตอ และการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน
"วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการและพนักงานราชการ สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค "
การดําเนินงานประเมินผลการปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค โดยกองการเจาหนาที่ไดพัฒนาระบบ
PMS online เพื่อใหผูรับ การประเมิน ผูป ระเมิน และผูบังคับ บั ญ ชาที่เหนื อขึ้น ไป ลงรายงานในระบบ PMS
online การดําเนินงานของสํานักโรคไมติดตอ ผานคณะทํางานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ พบวายังมี
ปญหา อุปสรรค จากผูรับการประเมินบางสวน คือ ขาดทักษะในการบันทึกตัวชี้วัด จําขั้นตอนการบันทึกขอมูล
ไมได ลงขอมูลไมครบถวนโดยเฉพาะน้ําหนักของสมรรถนะที่แสดงจริง (2.2) มีความสับสนในการจัดกลุมของ
งาน เชน งานตามภารกิจ งานที่ไดรบั มอบหมาย งานตามยุทธศาสตร และเปดไฟลแนบไมไดในบางครั้ง ปญหา
อุปสรรค จากผูประเมิน คือ ไมรูวิธีการประเมินผานระบบ นอกจากนี้ผูปฏิบัติงานที่เขามาใหมยังไมทราบวิธีลง
ข อ มู ล ในระบบ กลุม พั ฒ นาองคก รจึง การพั ฒ นาคลิป วิดีโอ PMS Online สํ า หรับ ผู รับ การประเมิ น และผู
ประเมิน เพื่อใหบุคลากรเขาใจ และสามารถลงขอมูลในระบบ PMS Online ไดอยางถูกตอง

วัตถุประสงค
1. ประเมินวีดีทัศนแสดงการลงขอมูลในระบบ PMS Online สําหรับผูรบั การประเมิน
2. ประเมินวีดีทัศนแสดงการลงขอมูลในระบบ PMS Online สําหรับผูประเมิน

กลุมตัวอยาง
บุคลากรสํานักโรคไมติดตอ

เครื่องมือ
แบบสัมภาษณ
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นิยามศัพท
PMS ยอมาจาก Performance Management System หมายถึง ระบบบริหารผลการปฏิบัติราชการ

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. บุคลากรสํานักโรคไมติดตอเขาใจกระบวนการลงขอมูลในระบบ PMS Online ไดอยางถูกตอง

วิธีดําเนินการ
1.
2.
3.
4.
5.

ระบุหัวขอความรู และคัดเลือกหัวขอความรูอยางมีสวนรวม
จัดทําวีดีทัศนเรื่อง PMS Online โดยใชผลจากขอเสนอแนะจากวีดีทัศน PMS Online ป 60
เผยแพรวีดีทัศน PMS Online ทางเวปไซต
สรุปบทเรียนวีดีทัศน PMS Online
ประเมินวีดีทัศน เรื่อง PMS Online โดยการสนทนากลุม (Focus Group)

วิธีการวิจัย
เป นการเลือกกลุมอยางแบบเจาะจง และยินยอมเขารวมใหขอมูล ไดแก หั วหนากลุม คณะทํางาน
PMS และผูสนใจ จากทุกกลุมของสํานักโรคไมติดตอ แลวใหผูเขารวมสนทนากลุมดูวีดีทัศน และให ระบุขอดี
โอกาสพัฒนา และขอเสนอแนะ

ผลการวิจัย
ผูเข ารวมสนทนากลุ ม เป น คณะทํา งาน PMS และผู ส นใจจากกลุ มต างๆ ได แ ก กลุ ม พั ฒ นาระบบ
สาธารณสุ ข กลุ ม ป อ งกั น การบาดเจ็ บ จากการจราจร และกลุ ม ป อ งกั น การบาดเจ็ บ จากสาเหตุ อื่ น กลุ ม
ยุทธศาสตรและแผนงาน และกลุมบริหารทั่วไป ซึ่งบุคลากรไดใหขอคิดเห็น ตอวีดีทศั น ดังนี้
2.1 วีดีทศั นสําหรับผูรับการประเมิน PMS Online
1) ขอดี
วีดีทัศนสําหรับผูรับ การประเมิน PMS Online มีการแบงเปนวีดีทัศนยอยๆ ตามขั้นตอน
เชน การเตรี ย มการ การเข า สู ร ะบบ PMS Online (Log in) และการเพิ่ ม ข อ มู ล ผู ป ระเมิ น ในระบบ PMS
Online เปนตน ซึ่งมีรายละเอียดที่คอนขางครบถวน อธิบายขั้นตอนตางๆ ไดชัดเจน และมีความยาวของวี ดี
ทัศนเหมาะสม
2) โอกาสในการพัฒนา
ควรเพิ่มรายละเอียดในแตละวีดีทัศน ดังนี้
- ปกวีดีทัศนควรระบุขอความตามแตละขั้นตอน เชน การเตรียมการ การเขาสูระบบ PMS
Online (Log in) และการเพิ่มขอมูลผูประเมินในระบบ PMS Online เปนตน
- ข อ มู ล ส วนที่ 2.1 ผลสํ า เร็จ ของงานจริง ควรแสดงข อ ความด ว ยว า กด Ctrl+C และ
Ctrl+V เพื่อคัดลอกและวางขอความดวย เพราะบางคนอาจฟงไมทัน
- การพิมพผลการประเมินในระบบ PMS Online ผูบรรยายมีการใหขอมูลผิด โดยกลาววา
การลงนามรับ ทราบในแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการในสวนของผูประเมิน เปนหัวหนางานหรือ
หัวหนากลุม ซึ่งขอมูลที่ถูกตอง คือ การลงนามรับทราบในแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการในสวน
ของผูประเมิน เปนหัวหนากลุมเทานั้น
3) ขอเสนอแนะ
ควรสื่อสารวีดีทัศนใหบุคลากรรับทราบมากยิ่งขึ้น
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2.2 วีดีทัศนสําหรับสําหรับผูประเมิน PMS Online
อธิ บ ายชั ด เจนดี วี ดิทั ศ น ดี ไม ย าวมาก เหมาะสํ าหรับ ผู ม าปฏิ บั ติ ง านใหม ทํ าให เข า ใจการ
ประเมิน PMS Online ไดงายขึ้น
1) โอกาสในการพัฒนา
ควรเพิ่มรายละเอียดในแตละวีดีทัศน ดังนี้
- วีดีทัศนการเตรียมการ องคประกอบที่ 2 ในสวนสมมรรถนะหลักควรอธิบายดวยวาทุก
คนมี 6 ตัว และแตละตัวมีน้ําหนักเทากัน คือ รอยละ 10 และสมมรรถนะหลักรวมกัน
ไดเทากับ รอยละ 60
- วีดีทัศนการเตรียมการ องคป ระกอบที่ 2 สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ ปฏิบั ติ
ยังอธิบายไมชัดเจน
- วีดีทัศนการประเมินสวนที่ 2 ผลการปฏิบัติงาน 2.1 ผลสําเร็จของงานจริง ควรเพิ่ ม
สไลดการประเมินงานยุทธศาสตร งานภารกิจ และงานที่ไดรบั มอบหมาย (ถามี) และ
แสดงใหเห็นถึงการประเมินทุกงานดวย เพื่อความเขาใจที่ชัดเจน นอกจากนี้เปาหมาย
ของแตละตัวชี้วัดควรระบุดวยวาจําเปนตองมีทั้ง 5 เปาหมายหรือไม
- วีดีทัศนสวนที่ 4 แผนพัฒนาผลการปฏิบัติงานรายบุคคล (Individual Performance
Improvement : IPIP) ควรเพิ่ ม รายละเอี ยดให ชั ด เจนว าส วนนี้ เป น การพั ฒ นาตาม
สมรรถนะเฉพาะตามลั กษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ นอกจากนี้ ก อ นเปลี่ ย นสไลด ใหม ควร
อธิบายใหจบสไลดกอน
2) ขอเสนอแนะ
- ควรพัฒนาวีดีทัศนผูประเมินใหมีรายละเอียดที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
- ควรจัดทําขั้นตอนการประเมิน PMS เปน Info graphic แสดงขั้นตอนสั้นๆ
- ควรมีเปนคูมือแบบ manual เพื่อใชสําหรับดูประกอบ สําหรับผูที่ทําจนคุนชินแลว

