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บทคัดยอ  
การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยกรณีศึกษา เรื่องระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ

ไทย ศึกษาเฉพาะกรณีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการนําแนวคิด
การบริหารผลการปฏิบัติงานไปใชในสถาบันอุดมศึกษาไทย และสภาพปญหาที่เกิดขึ้นจากการนําแนวคิดการบริหารผลการ
ปฏิบัติงานไปใชในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ตลอดจนแสวงหารูปแบบการบริหารผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสม
กับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ซึ่งผูวิจัยทําการศึกษาเชิงคุณภาพโดยดําเนินการตามกรอบแนวคิดที่สอดคลองกับ
ขอสรุปจากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและปจจัยสําคัญของระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน 4 องคประกอบ ไดแก 1) การ
กําหนดเปาหมายและการวางแผนผลการปฏิบัติงาน 2) การปฏิบัติตามแผนและการติดตามผล 3) การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 4) การใหรางวัลและการพัฒนา ซึ่งดําเนินการวิจัยกรณีศึกษาโดยการรวบรวมขอมูลเอกสารที่เก่ียวของ การ
สัมภาษณเชิงลึกก่ึงโครงสรางและการสังเกต ซึ่งคนพบขอสรุปของผลการวิจัยจากการเปรียบเทียบรูปแบบระหวางกรอบ
แนวคิดทฤษฎีและขอคนพบที่ไดจากการนําแนวคิดการบริหารผลการปฏิบัติงานไปใชและสถานการณปญหาที่เกิดจากการ
บริหารผลการปฏิบัติงานในสถาบันที่ศึกษา 

ในการศึกษาครั้งน้ี ผูวิจัยไดสํารวจปจจัยที่เปนองคประกอบของระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและกิจกรรม
ของแตละองคประกอบ ผลจากการศึกษา พบวา ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสมสําหรับสถาบันอุดมศึกษา
ควรดําเนินการตามองคประกอบสําคัญ 4 ดาน คือ การกําหนดเปาหมายและการวางแผนผลการปฏิบัติงาน การปฏิบัติตาม
แผนและการติดตามผล การประเมินผลการปฏิบัติงาน และ การใหรางวัลและการพัฒนา โดยผูบริหารและผูใตบังคับบัญชา
ทุกคนจะตองเขาใจแตละองคประกอบอยางชัดเจน คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนทุกคนตองไดรับขอมูลที่จําเปน
และมีสวนรวม ปญหาและอุปสรรคของการบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายเชิงยุทธศาสตรมีสาเหตุมาจากภาวะผูนํา วัฒนธรรม
องคการและการบริหารทรัพยากรมนุษย ปญหาอื่น ๆ ไดแก คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนไมมีสวนรวมในการ
กําหนดเปาหมายผลการปฏิบัติงานและหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานเทาที่ควร บุคลากรของสถาบันขาดความ
มุงมั่นตอเปาหมายผลการปฏิบัติงานเพราะขาดแรงจูงใจสวนบุคคลและผลประโยชนจูงใจของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะ 
หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ไมชัดเจน ซึ่งเปนสาเหตุที่ทําใหการตัดสินผลการปฏิบัติงานไมเปนที่
ยอมรับ 



 

 

ผลการวิจัยขางตนนําไปสูขอเสนอแนะสําหรับระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสมท่ีสามารถบรรลุ
เปาหมายเชิงยุทธศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาไทย ดังน้ี 1) เปาหมาย ยุทธศาสตร และทิศทางหรือวัตถุประสงคที่จะนําสู
ความสําเร็จควรกําหนดจากการมีสวนรวมของผูบริหารทุกระดับและถายทอดไปยังผูมีสวนไดสวนเสียภายในสถาบันอยาง
ชัดเจน 2) อธิการบดีและผูบริหารระดับสูงควรสนับสนุนความสําเร็จตามเปาหมายเชิงยุทธศาสตรและทิศทางการปฏิบัติงาน
ที่บรรลุเปาหมายได 3) ยุทธศาสตรของสถาบันควรกําหนดแผนการพัฒนาผูบริหารหรือภาวะผูนําและแผนการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยใหชัดเจน 4) ผูบริหารระดับกลางและผูบริหารสายงานหลักควรสื่อสารเปาหมายของสถาบันโดยถายทอด
วัตถุประสงคลงไปตามสายการบังคับบัญชาใหทั่วถึงผูใตบังคับบัญชาทุกคน โดยกําหนดวัตถุประสงคหลักและรวบรวม
แผนพัฒนาระดับบุคคลเขาสูแผนปฏิบัติการ 5) ควรแตงต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและหนวยงานติดตาม
ตรวจสอบจากผูเช่ียวชาญภายในสถาบันและผูเก่ียวของโดยตรง เพ่ือพิจารณาหลักเกณฑของผลการปฏิบัติงานท้ังเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ 6) ควรกําหนดหลักเกณฑของผลการปฏิบัติงานเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพแยกกันระหวางคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุนใหชัดเจนดวยความเขาใจรายละเอียดของงานท่ีทําอยางแทจริง 7) การพิจารณาและตัดสินผลการ
ปฏิบัติงานควรเช่ือมโยงกับระบบการใหรางวัล ความกาวหนาในหนาที่การงานและแผนพัฒนาบุคคลเพ่ือเพ่ิมขวัญกําลังใจ
ในการปฏิบัติงานและจูงใจใหเกิดผลการปฏิบัติงานที่ดียิ่งขึ้น 8) ควรทําการประชาพิจารณเก่ียวกับการกําหนดรูปแบบของ
แฟมสะสมงาน หลักเกณฑผลการปฏิบัติงานและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานดวยวิธีสื่อสารสองทาง เชน การส่ือสาร
ผานระบบอินเตอรเน็ทและแบบสอบถามความคิดเห็น 9) ควรมีการแจงผลยอนกลับทั้งในขั้นตอนของการปฏิบัติตามแผน 
การติดตามความกาวหนาและการตัดสินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือใหคณาจารยและ อีกทั้งผูบริหารระดับกลางและระดับตน
สามารถปรับแผนปฏิบัติการหรือกิจกรรมที่เก่ียวของและวิธีการปฏิบัติงานได 

 

Abstract 

This dissertation is a case study research entitled Performance Management System of 
Higher Educational Institution in Thailand: case study of Chulalongkorn University and 
South-East Asia University. Its objectives are to study of implementations of performance 
management (PM) concept in Thai higher educational institution and its current problem 
status in public and private higher educational institutions in order to found appropriate 
practical performance management system for higher educational institution in Thailand. 
This qualitative study followed conceptual framework according to summerized theoretical 
factors of performance management system and involved foreign and Thai researches 
containing four essential components. They are 1) goal setting and performance planning 2) 
implementing and monitoring 3) performance appraising 4) rewarding and developing. This 
is a case study research from gathered concerning documents, semi-constructed in-depth 
interview and observation that reveal the fact findings by pattern matching between 
theoretical framework and findings in current implementations of performance management 
concept including problem situations in cases. 

In this study, the researcher explores the factors as four components of Performance 
Management System (PMS) and activities of each. Consequently, overall results from 
qualitative study revealed that appropriate PMS for higher educational institution should be 
implemented four major components of goal setting and performance planning, implementing 
and monitoring, performance appraising, and rewarding and developing. Each component 



 

 

should be implemented with clear insight of all executives and subordinates, provide 
nessessary information and participation to every academics and supporting staffs. Problems 
and obstacles pertaining to the unsuccessful strategic goal were caused by leadership, 
organization culture, and human resource management. Other problems are academics and 
supporting staff have less participated in formulaing performance goal and criteria of 
performance appraisal, and inadeguate concentrating goal attainment of internal 
stakeholders without performance motivation of personal aspiration and overall benefit of 
university. Especially inappropriate or unclear criteria and method of performance appraisal 
usually cause unacceptable performance judgment. 

The research results lead to suggestions for appropriate performance management 
system which can achieve strategic goal of Thai higher educational institution. The 
suggestions are 1) Insitutional goal, strategy, and other achievable directions or objectives 
should be formulated from all level managerial partipation and transmitted to all internal 
stakeholders precisely. 2) The president and top executives should contribute strategic goal 
attainment and achievable operational direction. 3) The institutional strategy should identify 
clear human resource and executive or leadership development plan. 4) The middle 
executives and line managers should communicate insitutional strategy as cascading 
objectives to all subordinates by formulate main obejectives and gather individual 
development plan into operation plan. 5) Specific appraisal committee and monitoring unit 
should be appointed from internal experts and direct key informants for considering criteria 
of proper quantitative and qualitative performance. 6) The proper quantitative and qualitative 
performance should be identified seperately clear criteria between academic and supporting 
staff with insight of job description. 7) The consideration and performance judgment should 
link to rewarding system, progressive career path, and personal development plan in order to 
raise morale and motivate individual high performance. 8) Establishing Public hearing from 
academics and supporting staff about forms of portfolio, performance criteria, and 
performance appraisal method by two-way communication such as internet and questionaire. 
9) Providing feedback in process of implementation, monitoring, and performance judgment 
so academics and supporting staffs percieve and accept their strength and weakness lead to 
improve and develop performance, besides middle and line managers can adjust action plan 
or involving activity and practice appropriately. 

 

 

ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
ห ลั ก ฐ า น ที่ เ ป น ล า ย ลั ก ษ ณ อั ก ษ ร ท า ง

ประวัติศาสตรเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ต้ังแตปลายศตวรรษ 1800 ถึง 1900 สวนใหญเปน
ผลงานวิจัยและสรุปผลการดําเนินงานของภาครัฐใน
สหรัฐอเมริกา ซึ่งเก่ียวของกับการกําหนดเง่ือนไขที่จําเปน
ในการวัดผลงานดานงบประมาณ พัฒนาไปสูการประเมิน
แผนงานและวิเคราะหนโยบายของรัฐ ตลอดศตวรรษ 
1950 ถึง 1960 วิวัฒนาการของการวัดผลงานชัดเจนยิ่งขึ้น  

 

เมื่อการปรับปรุงผลิตภาพและการประเมินแผนงานถูก
เช่ือมโยงเขากับการจัดทํางบประมาณ พัฒนาไปสูการ
ปรับเปลี่ยนโครงสรางองคการ ตามแนวคิดของ Osborne 
และ Gaebler จนกระทั่งศตวรรษ 1990 กระบวนทัศนของ
การบริหารภาครัฐแนวใหมเกิดขึ้นจากการผสมผสาน
แนวคิดระหวางการวัดผลงานและการจัดทํางบประมาณ
เช่ือมโยงกับการบริหารคุณภาพโดยรวม (Total Quality 
Management: TQM) ซึ่งมุงเนนการบริหารงานทุกดาน



 

 

อยางรอบคอบและผสมผสานแนวคิดด้ังเดิมของการวัดผล
งานเขาดวยกัน การประเมินผลการปฏิบัติงานถูกนําไปใช
ประกอบการตัดสินใจทางการบริหารอยางจริงจังมากขึ้น 
ในชวงทศวรรษ 1970 โดยใชระบบการสัมภาษณในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน (evaluative interview concept) 
เพ่ือพิจารณาเล่ือนตําแหนงและเงินเดือน ผูบริหารองคการ
ภาครัฐและธุรกิจเอกชนขนาดใหญนิยมใชกระบวนการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานควบคูไปกับการบริหารตาม
วัตถุประสงค (Management by objectives; MBO) และนํา
กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานไปใชในการ
พิจารณาผลงานของลูกจางอยางแพรหลาย ซึ่งเปน
จุดเริ่มตนของแนวคิดการบริหารผลการปฏิบัติงานดวย
ระบบการวิเคราะหหนวยงานเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ
ของผูบริหาร (Marr, 2006: xv-xvi, 1-2) จวบจนศตวรรษ 
2000 เรียกไดวาเปนยุคของการวัดผลงานท่ีผูกกับการ
วางแผนงบประมาณ (performance budgeting) ซึ่ง
หนวยงานภาครัฐในสหรัฐอเมริกาและยุโรปนําไป
ประยุกตใชอยางแพรหลาย (Williams, 2004: 131-165) 

การประเมินผลการปฏิบัติงานถูกนําไปใชใน
การพิจารณาผลงานเพ่ือประกอบการตัดสินใจทางการ
บริหารและการพิจารณาเล่ือนตําแหนงและเงินเดือน อยาง
จริงจังมากขึ้น ระหวางทศวรรษ 1950 ถึง 1970 โดยใช
ระบบการสัมภาษณในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ผูบริหารองคการภาครัฐและธุรกิจเอกชนขนาดใหญนิยม
ใชกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานควบคูไปกับการ
บริหารตามวัตถุประสงค (Management by objectives; 
MBO) และนํากระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานไป
ใชในการพิจารณาผลงานของลูกจางอยางแพรหลาย ซึ่ง
เปนจุดเริ่มตนของแนวคิดการบริหารผลการปฏิบัติงาน
ดวยระบบการวิเคราะหหนวยงานเพ่ือสนับสนุนการ
ตัดสินใจของผูบริหาร  จนกระทั่งประมาณ ค.ศ.1990 
ธุรกิจพัฒนาเทคโนโลยีดานคอมพิวเตอรมากขึ้นและการ
บริหารลูกคาสัมพันธดวยเทคนิคการบริหารท่ีผสมผสาน
เทคโนโลยีสมัยใหมในการวางแผน การรายงานและการ

วิเคราะหธุรกิจ การพัฒนาการบริหารรูปแบบใหมบน
พ้ืนฐานของการบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ ที่
เรียกวา Corporate Performance Management หรือ 
Enterprise Performance Management ผูบริหารทั่วโลก
นิยมใชการบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธเพ่ือวัดผล
งานขององคการ ดวยเหตุผลที่ตองการบริหารและวัดผล
การดําเนินงานเพ่ือเพ่ิมคุณคาขององคการ ทั้งดานการเงิน
และดานอื่น ๆ ที่จับตองไมได ซึ่งเปนเรื่องที่ทาทายอยาง
มาก โดยเฉพาะเม่ือผูบริหารใหความสําคัญตอคุณคาที่ไม
มีตัวตน การวัดและการบริหารก็จะแสดงใหเห็นจุดออน
ของการเช่ือมโยงไปยังจุดเริ่มตนของการบริหารผลการ
ปฏิบัติงานอยูเสมอ น่ันคือการกําหนดผลลัพธที่ตองการ
และหลักเกณฑ ไมวาจะเปนองคการธุรกิจหรือองคการท่ี
ไมแสวงกําไรก็ตาม โดยทั่วไป พนักงานจํานวนมากยังไม
พึงพอใจกับมาตรวัด เพราะเห็นวาไมสนับสนุนคุณคาที่
สอดคลองกับกลยุทธขององคการ สิ่งสําคัญคือตองสราง
ความเขาใจเก่ียวกับปจจัยที่สามารถสรางคุณคา และชวย
ใหเขาใจถึงสมรรถนะที่จําเปนตอการสรางคุณคาแกผูมี
สวนไดสวนเสียทุกฝาย ซึ่งผูบริหารตองกําหนดตัวช้ีวัดที่
ชัดเจนและมีเหตุมีผลเพื่อสื่อสารใหทุกคนในองคการ
เขาใจตรงกันและยอมรับ (Marr, 2006: xv-xvi, 1-2) 

การประเมินผลการปฏิบัติงานเปนหัวใจสําคัญใน
ระบบการจัดการที่ ดีสําหรับองคการที่ตองการบรรลุ
เปาหมายดานการเพ่ิมผลิตภาพ (Increasing productivity) 
เพราะเปนวิธีการจูงใจใหสรางผลการปฏิบัติงานท่ีดีขึ้น ซึ่ง
สามารถนําพาองคการไปสูความ สําเร็จตามเปาหมายได แต
ปญหาที่เกิดจากการประเมินผลการปฏิบัติงานมักจะเปน
อุปสรรคตอการบริหารองคการเสมอ (Latham and Kenneth, 
1994: 101) 

ผลการวิจัยเก่ียวกับแนวทางการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามเกณฑวัดผลงาน  พบวา ปญหาสวนใหญ
อยูที่ “การวัด” (measurement) ทั้งเรื่องของหลักเกณฑ
และวิธีการวัด ซึ่งสามารถแกไขไดโดยการออกแบบ
เครื่ อ งมื อที่ เ หมาะสมและบันทึ ก เ ก่ี ยว กับการใช



 

 

วิจารณญาณในการพิจารณาผลงาน รวมถึงปจจัยอื่น ๆ ที่มี
อิทธิพลตอการประเมินผลของผูบริหาร เชน ทักษะและ
แรงจูงใจของผูบริหาร บุคลิกลักษณะของพนักงานและ
บริบทขององคการ โดยเฉพาะการประเมินผลงานใน
สถาบันการศึกษามีผลกระทบเชิงลบที่มักจะเกิดจากความ
ลําเอียงของผูบังคับบัญชาในการตัดสินผลการปฏิบัติงาน 
และกอใหเกิดปญหาดานกฎหมาย จริยธรรมและการจูงใจ
ในทํางาน (Thorndike, 1949: 453, 462) นอกจากน้ันผล
จากการสํารวจความคิดเห็นของผูบริหารจํานวนมากใน
สหรัฐอเมริกา พบวา ผูบริหารสวนใหญมีความเห็นวา 
การประเมินผลการปฏิบัติงานมีความเท่ียงตรงนอยมาก 
เน่ืองจากอคติสวนตัวของผูบริหารและผูปฏิบัติงาน ซึ่ง
ตองการผลของการประเมินผลการปฏิบัติงานตามความ
คาดหวังของตนเอง ดังน้ันความพยายามท่ีจะใชระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานที่สมบูรณและมีเหตุมีผลจึงเปน
เรื่องที่เปนไปไดยาก (Napier and Latham, 1986: 149) 
โดยทั่วไป ผูถูกประเมินจะรูสึกวาไมไดรับความเปนธรรม
ในการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานเช่ือมโยงกับ
การใหรางวัล เน่ืองจากกระบวนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานยังมีชองโหวที่ไมสามารถอธิบายระดับของ
ผลงานและการใหรางวัลไดชัดเจน ผูบริหารจําเปนตอง
กําหนดหลักเกณฑและกระบวนการที่เช่ือถือได (Derven, 
1990: 111; Bannister and Balkin, 1990: 87) 

การประ เมิ นผลการปฏิ บั ติ ง าน เป นก า ร
ตรวจสอบผลงานของบุคคลอยางมีเหตุผล แตในทาง
ปฏิบัติ การประเมินผลการปฏิบัติงานมักจะเปนอุปสรรค
ตอความสําเร็จในการบริหารเชิงกลยุทธ  เ น่ืองจาก
ผูบริหารไมใหความสํ าคัญกับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอยางจริงจัง ทําใหขาดการควบคุมใหหนาที่
งานตาง ๆ ดําเนินไปในทิศทางเดียวกัน และลูกจางมักจะ
ไมยอมรับในหลักเกณฑ กระบวนการและการตัดสินผล
การปฏิบัติงานของผูบริหาร (Caruth and Humphreys, 
2008: 24-32) สาเหตุที่ผูถูกประเมินไมยอมรับผลของการ
ประเมิน มักเกิดจากสาเหตุของความไมเขาใจ เพราะไมได

รับขอมูลเพียงพอ ขาดการสื่อสารเก่ียวกับหลักเกณฑการ
ประเมิน หรือไมไดรับความเปนธรรมในการตัดสินผล
การปฏิบัติงานในอดีต อันเน่ืองมาจากผูบริหารใชดุลพินิจ
และความรูสึกสวนตัวในการประเมินผล (Roberts and 
Reed, 1996: 60) 

ความไมเปนธรรมในความรูสึกของลูกจางเปน
ปญหาของการประเมินผลการปฏิบัติงานและการตัดสิน
ผลงานเพ่ือการเลื่อนขั้นเ ล่ือนตําแหนง  เ พ่ิมหรือลด
คาตอบแทนและการใหรางวัลหรือการลงโทษ ซึ่งเกิดจาก
การใชความรูสึกสวนตัวและเหตุผลที่ไมชัดเจนในการ
ตัดสินผลการปฏิบัติงานของผูบริหาร จําเปนตองแกไข
ดวยแนวทางการประเมินที่เหมาะสมและการฝกอบรมผู
ประ เมิน เ พ่ือ เ พ่ิมความรู ความ เข า ใจ เ ก่ี ยว กับการ
ประเมินผลการปฏิบั ติงานที่มุ ง เนนการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานและความกาวหนาของลูกจาง  (Dulewicz, 
1989: 59; King, 1989: 142)  

นอกจากนั้น ผลจากการวิจัยขององคการภาครัฐ
และเอกชนในกลุมประเทศสมาชิกองคการเพ่ือความ
รวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD, 2002 แปล
โดยสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน, 2545) 
เก่ียวกับความคิดเห็นของผูบริหารตอการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของลูกจาง ผูบริหารสวนใหญมีความเห็นวา 
ความพยายามและความทุมเทใหกับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานไมมีประโยชนและไมไดผลดานการปรับปรุง
ผลงานตามที่คาดหวัง เน่ืองจากผูถูกประเมินสวนใหญ
ขาดความเขาใจเก่ียวกับหลักเกณฑและการเช่ือมโยงกับ
คาตอบแทนหรือการพัฒนาตนเองในอนาคต ทําใหไม
ยอมรับผลการตัดสินของผูประเมิน เปนผลใหเกิดความ
ไมพอใจตอกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานมาก
ขึ้นเรื่อยๆ  

จากความเปนมาและสภาพปญหาของการ
ประ เมินผลการปฏิบั ติ ง าน  แสดงให เห็นว า  การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานมีความสําคัญอยางยิ่งตอการ
ตัดสินใจทางการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 



 

 

ซึ่งตองใหความสําคัญกับการติดตาม ตรวจสอบและแกไข
จุดบกพรองของการปฏิบัติงาน เพ่ือการจูงใจและปรับปรุง
ผลงานใหดีขึ้น แตในทางปฏิบัติกลับพบปญหามากมายท่ี
มีสาเหตุสําคัญคือจุดออนดานการบริหาร ทําใหผูถูก
ประเมินไมยอมรับหลักเกณฑและ/หรือผลการตัดสินของ
ผูประเมิน ดวยความอคติตอการประเมินผลของฝายหน่ึง
ฝายใดหรือทั้งสองฝาย อันเปนผลสืบเน่ืองมาจาก อีกทั้ง
การประเมินผลเปนเรื่องที่ยากจะแยกออกจากความรูสึก
ของผูประเมินและผูถูกประเมิน (Derven, 1990: 165) ซึ่ง
ผูบริหารควรกําหนดเปาหมายท่ีมุงเนนการปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาผลการดําเนินงานขององคการให
ชัดเจน รวมทั้งการเพิ่มพูนความรูความเขาใจเก่ียวกับ
หลักเกณฑและหลักการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู
ประเมินและผูถูกประเมิน โดยใหความสําคัญกับการ
สื่อสารใหรับทราบอยางทั่วถึงและเปดโอกาสใหแสดง
ความคิดเห็นเพ่ือลดอคติของทั้งสองฝาย อีกทั้งยังเปนการ
สรางความรับผิดชอบตอผลงานรวมกัน 

สภาพปญหาขางตนอาจเกิดจากสาเหตุเดียวกัน
หรือหลาย ๆ สาเหตุ ดังน้ี 

1) ภาวะผูนําที่ไมเหมาะสม หมายถึง ผูบริหารที่
ไมสามารถช้ีนํา สั่งการ ช้ีแนะหรือจูงใจให
ผูใตบังคับบัญชาทําตามหรือเขาใจในสิ่งที่ตองการได 
(Manasse, 1986: 151) ผูนําขาดการสนับสนุนและขาด
มุมมองเชิงกลยุทธ เพราะไมใหความสําคัญตอการสื่อสาร
และการถายทอดเปาหมาย (กลยุทธ) ลงไปยังระดับ
ปฏิบัติการ (Caruth and Humphreys, 2008: 26) 

2) ความอคติหรือการใชดุลพินิจของผูประเมิน 
(Dulewicz, 1989: 59; King, 1989: 142, Roberts and 
Reed, 1996: 60) 

3) กระบวนการสื่อสารขอมูลภายในองคการไม
ทั่วถึง (Roberts and Reed, 1996: 60) 

จากสภาพปญหาของการประเมินผลทําให
องคการจํานวนมากตองปรับปรุงรูปแบบการจัดการกับ
ผลการปฏิบัติงานของพนักงาน เพ่ือพัฒนาทรัพยากร

มนุษยอยางจริงจัง และเพ่ือแกปญหาของการประเมินผล
การปฏิบัติงาน ดวยแนวคิดของการบริหารที่เปนระบบ
ของการบริหารผลการปฏิบัติงาน โดยมองภาพรวมทั้ง
องค ก ารตามแนวคิ ดของการบริห าร เ ชิ งกล ยุทธ 
บริษัทเอกชน หนวยงานภาครัฐและสถาบัน อุดมศึกษาใน
หลายประเทศใชระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานอยาง
แพรหลาย โดยใหความสําคัญกับการมีสวนรวมและการ
สื่อสารระหวางผูบริหารและผูปฏิบัติงาน ทําใหทุกสวน
งานมีทิศทางมุงสูเปาหมายเดียวกัน อีกทั้งยังเปนการสราง
ความสัมพันธที่ดีระหวางผูบริหารและผูใตบังคับบัญชา
ทุกระดับ เพราะการบริหารผลการปฏิบัติงานที่เปนระบบ
ตองมีการสื่อสารสองทางและกระบวนการมีสวนรวมใน
การกําหนดเปาหมายและแนวทางปฏิบั ติใหบรรลุ
เปาหมายเหลาน้ัน (Bacal, 1999: 159) องคการที่ตองการ
ความสําเร็จตามเปาหมายหรือยุทธศาสตร จําเปนตองมี
ผูบริหารที่สามารถถายทอดยุทธศาสตรและแปลงไปสู
การปฏิบัติอยางชัดเจน โดยมีภาวะผูนําที่สามารถช้ีนํา 
ช้ีแนะและควบคุมการทํางานของทุกสวนใหมีทิศทาง
เดียวกัน โดยเปนตนแบบของการทํางานที่มุงเนนผลงาน
เปนหลัก ตามความหมายของการบริหารเชิงกลยุทธที่
มุงเนนเปาหมายและมีการวางแผนอยางเปนระบบ (Daft, 
2006: 154) ดังน้ัน จะเห็นไดวา ผูบริหารทุกระดับใน
องคการมีหนาที่ในการกําหนดทิศทางและควบคุมการ
ปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาใหมีทิศทางเดียวกับ
ยุทธศาสตรดวยความเขาใจผานกระบวนการมีสวนรวม
และการสื่อสารที่ชัดเจนเก่ียวกับทิศทางการทํางานที่มุงสู
เปาหมายเดียวกัน 

สวนใหญปญหาที่เกิดขึ้นเปนผลของการมอง
แยกสวนและใหความสําคัญกับกระบวนการมากกวา
ผลลัพธ ผูบริหารใหความสําคัญกับการประเมินผลเพ่ือ
ตัดสินความดีความชอบ สวนผูถูกประเมินก็มองเพียง
หลักเกณฑและผลการประเมินที่กระทบผลประโยชน
สวนตน ปญหาที่เกิดขึ้นเปนเพราะทั้งสองฝายไมมอง
ภาพรวมที่เปาหมายเปนหลัก ดังน้ันผูบริหารองคการ



 

 

จํานวนมากใชระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานเพ่ือ
แกปญหาของการประเมินผลการปฏิบัติงาน เน่ืองจากเห็น
ความสําคัญของการมีสวนรวมและการสื่อสารเก่ียวกับ
เปาหมาย รวมถึงการถายทอดเปาหมายเชิงยุทธศาสตรลง
ไปสูระดับปฏิบัติการ โดยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษาใน
หลายประเทศใชระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน เพ่ือ
ปรับปรุงผลการปฏิบัติงานและแกปญหาการไมยอมรับ
กระบวนการประเมินผลการปฏิบั ติงาน  เชน  City 
University London ประเทศอังกฤษ กําหนดนโยบายการ
บริหารผลการปฏิบัติงานแบบบูรณาการและแผนพัฒนา
บุคคล (Individual Development Plan: IDP) เพ่ือสราง
ความตระหนักถึงความรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงาน
ของตนเองและยอมรับกระบวนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน หรือกรณี University of the Sunshine Coast 
ประเทศออสเตรเลีย เช่ือมั่นวาระบบการบริหารผลการ
ปฏิบั ติงานชวยให พันธ กิจและเป าหมายตามแผน
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยบรรลุผลสําเร็จไดดวยผลการ
ปฏิบัติงานระดับบุคคล ดวยสภาพแวดลอมที่สนับสนุน
การพัฒนาอาชีพและผลการปฏิบั ติงานในระดับสูง 
เชนเดียวกับหลายสถาบัน ซึ่งจะไดกลาวไวในสวนของ
งานวิจัยที่เก่ียวของ 

กรณีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ทุก
สถาบันกําหนดเปาหมายในรูปของวิสัยทัศน พันธกิจและ
ยุทธศาสตรของสถาบัน ซึ่งจําเปนตองมีกระบวนการ
จัดการกับผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคนอยางเปน
ระบบ ชัดเจนและโปรงใส เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุผล
สําเร็จตามเปาหมายเหลาน้ัน อีกทั้งยังตองสอดคลองกับ 
พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษาของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สํานักงาน
กํากับและรับรองมาตรฐานการศึกษา (สมศ.) และกรอบ
แผนอุดมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดยเฉพาะ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐตองปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกา
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
พ.ศ.2546 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 สวนสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนตองดําเนินงานภายใต พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ 
พ.ร.บ.สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 มาตรฐานการ
อุดมศึกษาของ สกอ. สมศ. และดําเนินงานตามกรอบแผน
อุดมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ แตในทางปฏิบัติ 
ผูวิจัยไมพบหลักฐานหรืองานวิจัยวามีการนําระบบการ
บริหารผลการปฏิบัติงานไปใชในสถาบันอุดมศึกษา แต
พบงานวิจัยหลายเรื่องศึกษาเก่ียวกับปญหาของการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน อาทิเชน 

ผลการวิจัย  เรื่อง  การบริหารจัดการที่ ดีของ
สถาบันอุดมศึกษาของสภาอาจารยมหาวิทยาลัยทั่ว
ประเทศ พบวา บุคลากรสวนใหญไมยอมรับกระบวนการ
ประ เมินผลการปฏิบั ติ ง าน  เพราะไม เห็นด วย กับ
หลักเกณฑและผลการตัดสินของผูประเมิน โดยเสนอแนะ
วา สถาบันตองมีการวางแผนท่ีชัดเจน พัฒนาการสื่อสาร 
และสรางความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหทุก
หนวยงานมีความคลองตัวในการบริหารงานและมีความ
รับผิดชอบตอผลการปฏิบั ติงาน  สถาบันตองมีแนว
ทางการจัดการกับผลการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ เพ่ือ
สรางวัฒนธรรมใหมดานการทํางาน การประเมิน และ
วัฒนธรรมมุง เนนคุณภาพ  (ปอมท . ,  2545) สาเหตุที่
บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐมีทัศนคติไมดีตอ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน เพราะผูบริหารท่ีทําหนาที่
ประเมินและผูปฏิบัติงานที่ถูกประเมินขาดความรูและ
ประสบการณดานการประเมินผลการปฏิบัติงานอยาง
แทจริง แผนงานไมชัดเจน กลยุทธบางดานไมชัดเจน และ
ขาดการติดตามผลการปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง ทําใหขาด
ขอมูลสารสนเทศที่เปนประโยชนตอการประเมินผลงาน
ของบุคคลและหนวยงาน  การขาดความรู เ ก่ี ยวกับ
กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางแทจริง ทําให
ผูบริหารไม เห็นความสําคัญและประโยชนดานการ
ปรับปรุงผลงานของบุคคล ลวนเปนปญหาและอุปสรรค
ขอ ง ก า รป ร ะ เ มิ น ผ ลต า ม แ ผนพั ฒน า ก า ร ศึ ก ษ า
ระดับอุดมศึกษา (ภูริลาภ อิศรีทอง, 2545) สาเหตุสําคัญที่



 

 

เปนอุปสรรคตอการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา คือ การแยก
สวนของแผนงาน โดยกําหนดแผนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจําปไวในระบบการบริหารงานบุคคล ซึ่ง
ใชวิธีการประเมินผลงานหลายวิธี แตกตางกันไปตาม
วัตถุประสงคของการประเมินและประเภทของบุคลากร 
แตไมเช่ือมโยงกับแผนการพัฒนาบุคลากร (นพรัตน โพธิ์
ศรีทอง, 2549) 

ผลจากการวิจัยเก่ียวกับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและการประเมินสถาบัน อุดมศึกษาขางตน 
ช้ีใหเห็นวา ผูบริหารและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา
ยังขาดความรูความเขาใจเก่ียวกับการบริหารผลการ
ปฏิบัติงานอยางเปนระบบ ซึ่งเห็นไดจากแผนงานท่ีไม
ชัดเจน ไมเช่ือมโยงการประเมินผลการปฏิบัติงานกับ
แผนพัฒนาบุคคลผูบริหารระดับสูงตองสนับสนุนใหการ
นําแผนยุทธศาสตรของสถาบันถูกถายทอดไปสูระดับ
ปฏิบัติการอยางจริงจังและติดตามผลอยางตอเน่ือง โดยให
ความสําคัญกับกระบวนการสื่อสารและการมีสวนรวมกับ
การวางแผนผลการปฏิบัติงานและการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเพ่ือสรางความเขาใจท่ีตรงกัน  จะชวยให
คณาจารยมุงมั่นตอเปาหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
งานวิจัยและผลงานวิชาการที่สอดคลองกับยุทธศาสตร 
ตลอดจนการบริหารและการประเมินผลการปฏิบัติงาน
บรรลุวัตถุประสงคในการปรับปรุงงานและพัฒนาผลงาน
ตามยุทธศาสตรการพัฒนาของสถาบันไดอยางแทจริง 

นอกจากนั้น ผลการวิจัยเก่ียวกับแนวโนมของ
การอุดมศึกษาในศตวรรษที่ 21 จากการศึกษารูปแบบการ
บริหารของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนใน
สหรัฐอเมริกาและประเทศไทย พบวา สถาบันอุดมศึกษา
ในสหรัฐอเมริกาจํานวนมากมีระบบการบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งใหความสําคัญกับกระบวนการมีสวนรวม
และการสื่อสารเพ่ือเปนแรงจูงใจในการสรางผลการ
ปฏิบัติงานที่ดี แตยังมีจุดออนดานความโปรงใสและความ
ยุติธรรมอยูบาง ในขณะที่สถาบันอุดมศึกษาไทยสวนใหญ
ยังใหความสําคัญกับแบบฟอรมการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน โดยไมไดมุงเนนการสื่อสารเพื่อสรางความ
เขาใจท่ีถูกตองตรงกัน ซึ่งผลของการนําแนวคิดของการ
บริหารผลการปฏิบัติงานไปใชไมสมบูรณในเชิงระบบ ทํา
ใหการบริหารและการปฏิบัติงานของหนวยงานตาง ๆ ใน
สถาบันอุดมศึกษาขาดเอกภาพ (Komolmas, 2005) ปจจัย
ด านสภาพแวดลอม  สถาบัน  การพัฒนาบุคลากร 
ส ถ า น ก า ร ณ ท า ง สั ง ค ม  แ ล ะ ป จ จั ย ท า ง ด า น
ประชากรศาสตร สืบเน่ืองมาจากคุณลักษณะของผูบริหาร 
ลักษณะองคการ โครงสรางอํานาจ และสภาพแวดลอม
ของสถาบันมีอิทธิพลอยางมากตอผลงานของคณาจารย 
ลวนมีผลกระทบตอผลิตภาพดานงานวิจัยเชิงวิชาการและ
เ ป น ส า เ ห ตุ ที่ ทํ า ใ ห ผ ล ง า น วิ จั ย อ ยู ใ น ร ะ ดั บ ตํ่ า 
(Lertputtarak, 2008: ii)  คุณลักษณะและภาวะผูนําของ
อธิการบดีมีผลอยางมากตอการบริหารสถาบันอุดมศึกษา 
เน่ืองจากอธิการบดีสวนใหญเปนนักวิชาการ ซึ่งเล่ือน
ตําแหนงขึ้นมาตามโครงสรางการบริหารของสถาบัน 
ความเปนผูนําของอธิการบดีไดรับอิทธิพลอยางมากจาก
กฎขอบังคับและระเบียบราชการ รวมทั้งวัฒนธรรมไทย 
ผูบริหารแตละระดับเรียนรูและสืบทอดรูปแบบการ
บริหารคลาย ๆ กัน เพ่ือความราบรื่นและความกาวหนาใน
หนาที่การงาน รวมถึงการเรียนรูจากประสบการณการ
บริหารในสภาพแวดลอมที่หลากหลาย ผูนําทุกระดับตอง
ตรวจสอบสภาพแวดลอมอยางตอเน่ือง ดวยมุมมองที่กวาง
ขึ้น มีความยืดหยุนและสามารถปรับตัวไดดี เพ่ือการมอง
อนาคตไดชัดเจนและสามารถรับมือกับการเปล่ียนแปลงที่
เกิดขึ้นได ซึ่งจําเปนตองมีการฝกอบรมผูบริหารทุกระดับ 
เพ่ือเพ่ิมพูนความรูดานการบริหารและลักษณะเฉพาะของ
การบริหารการศึกษา  ดังน้ันแผนการพัฒนาผูนําจึงเปน
เรื่องจําเปนที่ขาดไมได ซึ่งองคการและบุคคลที่มีสวน
เก่ียวของจําเปนตองใหความสําคัญและดําเนินการอยาง
เรงดวน (Chaichanapanich, 1998)  

จ า ก ผ ล ก า ร วิ จั ย ดั ง ก ล า ว ช้ี ใ ห เ ห็ น ว า 
ความสามารถของผูนําและผูบริหารทุกระดับมีผลอยาง
มากตอผลิตภาพของสถาบันอุดมศึกษา  เ น่ืองจาก



 

 

อธิการบดีและคณะผูบริหารระดับสูงมีอํานาจในการ
ตัดสินใจเก่ียวกับการกําหนดเปาหมาย ยุทธศาสตรและ
แนวทางปฏิบัติ ปญหาที่เกิดจากความไมชัดเจนหรือความ
เปนนามธรรมเกินไปของเปาหมายเชิงยุทธศาสตร เปน
เรื่องที่ทาทายความสามารถของผูบริหารสถาบัน และ
สถาบันตองตระหนักถึงความจําเปนในการพัฒนาผูนํา
และผูบริหารทุกระดับ  เ น่ืองจากผูบริหารทุกระดับมี
อิทธิพลตอการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา ทั้งดาน
พฤติกรรม ความคิดและความรูสึกของผูใตบังคับบัญชา
ทุกคน ซึ่งมีผลตอการบรรลุเปาหมายเชิงยุทธศาสตรของ
สถาบัน 

โดยภาพรวมของประเด็นปญหาสําคัญจากผล
การประเมินคุณภาพภายนอกสถาบันอุดมศึกษาของ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องคการมหาชน) หรือ สมศ. ไดสรุปขอเสนอแนะเชิง
นโยบายเรงดวนสําหรับมหาวิทยาลัยของรัฐ 3 เรื่อง ไดแก 
1) เรงจัดทํานโยบาย แผนงานดานการวิจัย การวิจัยเชิงรุก 
รวมถึงการมีนโยบายสงเสริมสนับสนุนใหอาจารยทําวิจัย
และมีการตีพิมพเผยแพรงานวิจัยในวารสารระดับชาติ/
นานาชาติ 2) พัฒนาระบบขอมูลขาวสารใหมี
ประสิทธิภาพท้ังขอมูลดานการศึกษาและขอมูลทั่วไป 
รวมท้ังพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถในดานน้ีดวย 3) 
พัฒนาระบบการบริหารและการดําเนินงานประกัน
คุณภาพ กระตุนใหหนวยงานยอยในมหาวิทยาลัยมีความ
เขาใจเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในและสนับสนุน
ใหทุกฝายมีสวนรวม มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐควร
สนับสนุนการเพิ่มคุณวุฒิของอาจารย ประสบการณดาน
วิชาการและการวิจัยใหมากย่ิงขึ้น สงเสริมความมีอิสระ
และความคลองตัวในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น สราง
ระบบการจูงใจ และปรับปรุงการประชาสัมพันธเพ่ือสราง
ความเขาใจกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยและชุมชน
ภายนอกใหมากข้ึน สวนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนควร
เพ่ิมสัดสวนคณาจารยที่มีคุณวุฒิปริญญาโทและเอกเพ่ือ
เพ่ิมความแข็งแกรงทางวิชาการ สงเสริมใหมีการวิจัยและ

ผลงานวิชาการมากขึ้น  รวมไปถึงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศดานการเรียนการสอน การบริหาร การมีสวน
รวม และใหขอมูลเก่ียวกับสถาบันแกสาธารณะมากขึ้น 
(สมหวัง พิธิยานุวัฒน, 2551) 

ปญหาและขอเสนอแนะดังกลาวช้ีใหเห็นวา
มาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษาไทยขึ้นอยูกับคุณภาพ
ของผลงาน วิชาการ  ผลงาน วิจั ยและคณาจารยที่
ทรงคุณวุฒิ ซึ่งแสดงถึงความแข็งแกรงทางวิชาการ การ
บริหารและการพัฒนาการศึกษาอยางเปนระบบ ดังน้ัน
น อ ก จ า ก ก า ร พั ฒ น า ภ า ว ะ ผู นํ า แ ล ว  ผู บ ริ ห า ร
สถาบันอุดมศึกษาทุกประเภทยังตองใหความสําคัญกับ
การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศและประสิทธิผลตาม
หลักเกณฑการประกันคุณภาพ  การสนับสนุนความ
แข็งแกรงทางวิชาการและการพัฒนาบุคลากรอยางเปน
ระบบ  

การบรรลุเปาหมายเชิงยุทธศาสตรตองอาศัยการ
บริหารเชิงกลยุทธ คือ การมองภาพรวม ต้ังแตวิสัยทัศน 
พันธกิจและยุทธศาสตรเช่ือมโยงกัน โดยไมแยกหนาที่
บริหารงานเฉพาะดาน ผูบริหารทุกระดับตองเขาใจและยึด
มั่นตอการบริหารแบบมุงเนนเปาหมาย (goal-oriented 
management) โดยมีเปาหมายของผลสําเร็จที่ชัดเจน ให
ความสําคัญกับภารกิจดานการวางแผน ใหอิสระในการ
เลือกวิธีการทํางานและตัดสินใจ มีระบบการติดตาม
ผลงานอยางตอเน่ือง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจูง
ใจบุคคลและระบบการควบคุมตามแผนงานอย าง
เหมาะสม (Daft, 2006: 173) จะเห็นไดวา รูปแบบการ
บริหารที่ใหความสําคัญทั้งระบบมีผลตอการเสริมสราง
ผลงานที่ ดีและผลสําเร็จทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
เน่ืองจากปญหาของการประเมินผลการปฏิบัติงานเกิดจาก
การบริหารที่เนนกระบวนการมากเกินไป ทําใหผลงาน
โดยรวมไมเปนไปตามที่คาดหวัง ซึ่งมักจะเกิดขึ้นใน
องคการสาธารณะที่มีบุคลากรจํานวนมาก หนวยงานและ
หนาที่ความรับผิดชอบแตกตางหลากหลาย 



 

 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 
กําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาไทยมีระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุก
ระดับ ซึ่งประกอบดวยการประกันคุณภาพภายในและ
ระบบประกันคุณภาพภายนอก รวมท้ังกําหนดให
หนวยงานตนสังกัด และสถานศึกษาจัดใหมีระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และใหถือเปนสวนหน่ึง
ของกระบวนการบริหารที่จะตองดําเนินการอยางตอเน่ือง 
โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตน
สังกัด หนวยงานท่ีเก่ียวของ และเปดเผยตอสาธารณชน 
สําหรับการประเมินคุณภาพภายนอกกําหนดใหมี
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องคการมหาชน) (สมศ.) ทําหนาที่พัฒนาเกณฑ วิธีการ
ประเมินคุณภาพภายนอก และทําการประเมินผลการจัด
การศึกษา เพ่ือตรวจสอบคุณภาพโดยคํานึงถึงความมุง
หมาย และหลักการ รวมท้ังแนวทางการจัดการศึกษา
ตามที่กําหนดไวในกฎหมาย 

สถาบันอุดมศึกษาของไทยเช่ือมโยงเปาหมาย
ตามพันธกิจ 4 ดานเขากับระบบประกันคุณภาพการศึกษา
เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพ่ือกําหนด
ตัว ช้ี วัด เ ชิงยุทธศาสตร  การปรับ ตัวใหทันตอการ
เปล่ียนแปลงและเพ่ิมคุณภาพทางการศึกษาระหวาง
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและ
เอกชนมีขอจํากัดที่แตกตางกัน เน่ืองจากภาครัฐลดการ
สนับสนุนทั้งดานงบประมาณและบุคลากร โดยเฉพาะ
สถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐที่มีสถานะเปนนิติ
บุคคลที่อยูภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ 
รัฐจะลดการสนับสนุนดานงบประมาณลงไปเรื่อย ๆ การ
บริหารงานของสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐจึงตอง
เนนถึงประสิทธิภาพควบคูไปกับคุณภาพทางวิชาการ มี
ความเปนอิสระในการบริหารงาน มีพระราชบัญญัติของ
แตละสถาบันรองรับ และไดรับจัดสรรงบประมาณจากรัฐ
อยางเพียงพอที่จะประกันคุณภาพการศึกษาได ซึ่งทําให
การบริหารทรัพยากร มีความยืดหยุนและคลองตัว อยางไร

ก็ตาม รูปแบบดังกลาว มิไดถูกนํามาใชอยางครบถวน 
อํานาจการบริหารในหลายสวนก็ยังคงอยูภายใตหนวยงาน
อื่นของรัฐ ถึงแมวาสถาบันอุดมศึกษาบางแหงไดเปล่ียน
สภาพสูการเปนสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐแลวก็
ตาม แตรูปแบบการดําเนินงานก็ยังคงไมแตกตางไปจาก
รูปแบบเดิมมากนัก สวนรูปแบบการบริหารของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนไดใหความสําคัญกับการประกัน
คุณภาพทางการศึกษาและมีการดําเนินงานอยางจริงจัง แต
การบริหารงานวิชาการยังตองขออนุมัติผานระบบราชการ 
โดยท่ัวไปการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน มี
ความคลองตัวมาก กวาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและ
สถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐอยูมาก การบริหารงาน
จะเนนประสิทธิภาพในการดําเนินงาน เน่ืองจากตนทุน
การดํา เ นินงานมีความสํ าคัญกับความอยู รอดของ
สถาบันอุดมศึกษา  ดั ง น้ันการบรร ลุ เป าหมาย เ ชิ ง
ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสถาบัน วิชาการและทรัพยากร
มนุษยของทุกสถาบันตองใหความสําคัญกับการบริหาร
บุคคล การบริหารวิชาการ และการบริหารงบประมาณ ซึ่ง
จําเปนตองอาศัยบุคลากรท่ีมีคุณภาพ มีการเรียนการสอน
และมีงานวิจัยที่ เปนเ ลิศ  ( กังวานและปกรัฐ ,  2546) 
ผูบริหารตองเขาใจงานทั้งระบบท่ีมีความสัมพันธกันและ
เอื้ อตอความสํ า เร็ จของสถาบัน  และกระบวนการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานก็เปนองคประกอบสําคัญของ
ระบบที่มักจะเปนปญหาที่เกิดจากการบริหารแยกสวน 
หัวใจของการบริหารผลการปฏิบัติงานท่ีดีอยูที่การสื่อสาร
เพ่ือสรางความเขาใจเก่ียวกับงานดานวิชาการ สิ่งสําคัญ
ของการอุดมศึกษาคือการเปล่ียนงานให เปนผลงาน 
(change from task to performance) สิ่งที่แสดงถึงความ
เปนมหาวิทยาลัยที่ ดี  คือ  ผลงานที่สรางคุณคาใหแก
สถาบัน ซึ่งไมไดเกิดจากสมรรถนะของบุคคล แตตองมี
ระบบท่ีเช่ือมโยงระหวางระบบสมรรถนะ (competence 
system) และการบริหารผลการปฏิบัติงาน ซึ่งสัมพันธกับ
สิ่งจูงใจและรางวัลจากผลงานดวย ในความหมายของการ
บริหารสมรรถนะของทรัพยากรมนุษย ความสําเร็จของ



 

 

มหาวิทยาลัยตองอาศัยทักษะในการบริหารงานประจําวัน 
ซึ่งขึ้นอยูกับความสามารถในการคาดการณและความ
เขาใจในลักษณะของงานดานการศึกษาทุกดาน ไมใชเพียง
งานดานวิชาการเทาน้ัน (Daxner, 2005) 

นอกจากน้ันผลจากการวิจัยเก่ียวกับการพัฒนา
คณะวิชาของสถาบันอุดมศึกษาไทย พบวา  ปญหาที่
คณาจารยและบุคลากรทุกระดับกําลังเผชิญอยู คือ การขาด
ความเขาใจและ /หรือไมพอใจในแผนงานและการ
ตัดสินใจของผูบริหาร เน่ืองจากขาดกระบวนการมีสวน
รวม ต้ังแตเริ่มวางแผนเก่ียวกับผลการปฏิบัติงาน การ
กําหนดเกณฑการวัดและการตัดสินผลการปฏิบัติงาน 
องคการขนาดใหญมั กจะ เห็นว าหน าที่ และความ
รับผิดชอบในการวางแผนและรับผิดชอบตอผลการ
ดําเนินงานขององคการเปนของผูบริหารระดับสูง และบาง
แหงอาจรวมถึงผูบริหารระดับกลางดวย (Brody, 2007) จุด
น้ีเองที่ช้ีใหเห็นวาผูบริหารสถาบันอุดมศึกษาไทยไมเห็น
ความสําคัญของการบริหารผลการปฏิบัติงานอยางเปน
ระบบ ทําใหกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานมี
ลักษณะของสั่งการจากเบื้องบน (top-down) โดยไมให
ความสําคัญกับการมีสวนรวม เพราะเห็นวาเรื่องของ
แผนงาน  การประเมินผลและการพิจารณาความดี
ความชอบเปนหนาที่ของผูบริหารเทาน้ัน ทําใหคณาจารย
และบุคลากรสายสนับสนุนขาดความรูความเขาใจเก่ียวกับ
แผนยุทธศาสตร หลักเกณฑและตัวช้ีวัด ซึ่งนําไปสูการไม
ยอมรับ  หลัก เกณฑ  มีความอค ติหรือต อต านการ
ประเมินผลการปฏิบั ติงานที่ ยั งคงปรากฏอยู ในใน
สถาบันอุดมศึกษาไทย 

แนวทางการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตาม
นโยบายการพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
และยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ (บทความบริหาร
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551-
2565) โดยเฉพาะเรื่องของการพัฒนาบุคลากร วาควร
คํานึงถึงมิติความเช่ียวชาญประเภททักษะ เทคโนโลยี 
หรือนวัตกรรม รวมทั้งการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาใน

อนาคต 3 กลุม คือ ผลิตบัณฑิตเพ่ือไปแขงขันระดับโลก 
ผลิตบัณฑิตเพ่ือเปนผูที่ทํางานบนฐานความรู และผลิต
บัณฑิตเพ่ือเขาสูภาคการผลิตหรืออุตสาหกรรม ดวย
แผนงาน (roadmap) และการจัดการที่เปนระบบ  

ดวยกรอบการดํา เ นินงานและการบริหาร
สถาบันอุดมศึกษาตามพระราช บัญญัติตาง ๆ กฎระเบียบ 
ตลอดจนแนวทางการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตาม
นโยบายการพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
และยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ ประกอบกับสภาพ
ปญหาที่ เ กิดจากการบริหารและการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานที่ไมเหมาะสมที่พบจากการศึกษาผลงานวิจัย
และเอกสารท่ีเก่ียวของตามที่ไดกลาวมาขางตน ช้ีใหเห็น
วาสถาบันอุดมศึกษาไทยจําเปนตองพัฒนาระบบการ
บริหารและการประเ มินผลการปฏิบั ติงานอยูมาก 
โดยเฉพาะการพัฒนาความสามารถทางการบริหาร 
ในขณะที่องคการและสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศเห็น
ความสําคัญและนําระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานไป
ใชอยางแพรหลายเพ่ือแกปญหาจากการบริหารงานแบบ
แยกสวนและปญหาของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
จากการสํารวจและคนควาขอมูลเก่ียวกับการบริหารผล
การปฏิบัติงานในประเทศไทย พบวา องคการภาครัฐและ
เอกชนใชระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานนอยมาก 
เชน สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) 
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธกส.) 
บริษัท ดีดีเค (ประเทศไทย) จํากัดในประเทศไทย ไมพบ
หลักฐานการใชระบบบริหารผลการปฏิบั ติงานใน
สถาบันอุดมศึกษาไทย สวนใหญเปนการศึกษาเก่ียวกับ
การพัฒนารูปแบบการบริหาร ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ
บริหารงาน อุปสรรคตอการบริหาร ปญหาของระบบ
บริหารงานบุคคลและการประเมิน  รวมทั้งการวิจัย
เก่ียวกับการประเมินผลงานเฉพาะดาน  ทําใหผู วิจัย
เล็งเห็นความสําคัญของการบริหารผลการปฏิบัติงานที่มี
ผลตอการเพ่ิมผลิตภาพและยกระดับคุณภาพการศึกษา
ของสถาบันอุดมศึกษาไทย เพ่ือแสวงหาตัวแบบการ



 

 

บริหารผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสม ซึ่งสามารถนําไป
ประยุกตใชกับสถาบันการศึกษาหรือองคการตาง ๆ ได
ตามความเหมาะสม และเช่ือมั่นวาจะเปนประโยชนตอ
การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาและสังคมไทยไดอยางเปน
รูปธรรม 

ในการศึกษาครั้งน้ี ผูวิจัยไดสํารวจปจจัยที่เปน
องคประกอบของระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและ
กิจกรรมของแตละองคประกอบ ผลจากการศึกษา พบวา 
ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสมสําหรับ
สถาบันอุดมศึกษาควรดําเนินการตามองคประกอบสําคัญ 
4 ดาน คือ การกําหนดเปาหมายและการวางแผนผลการ
ปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามแผนและการติดตามผล การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และ การใหรางวัลและการ
พัฒนา โดยผูบริหารและผูใตบังคับบัญชาทุกคนจะตอง
เขาใจแตละองคประกอบอยางชัดเจน คณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุนทุกคนตองไดรับขอมูลที่จําเปน
และมีสวนรวม ปญหาและอุปสรรคของการบรรลุผล
สําเร็จตามเปาหมายเชิงยุทธศาสตรมีสาเหตุมาจากภาวะ
ผูนํา วัฒนธรรมองคการและการบริหารทรัพยากรมนุษย 
ปญหาอื่น ๆ ไดแก คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
ไมมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายผลการปฏิบัติงาน
และหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานเทาที่ควร 
บุคลากรของสถาบันขาดความมุงมั่นตอเปาหมายผลการ
ป ฏิบั ติ ง าน เพร า ะข าดแ ร งจู ง ใ จส วนบุ ค คลและ
ผลประโยชน จู ง ใจของมหา วิทยา ลัย  โดย เฉพาะ 
หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ไม
ชัดเจน ซึ่งเปนสาเหตุที่ทําใหการตัดสินผลการปฏิบัติงาน
ไมเปนที่ยอมรับ 

ระเบียบวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ ประกอบดวย
ขั้นตอนในการศึกษา 3 ขั้นตอน คือ (1) การศึกษาเอกสาร 
โดยการสํารวจและทบทวนแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการ
บริหารผลการปฏิบัติงานเพ่ือแสวงหากรอบแนวคิดทฤษฎี 
เพ่ือสรุปปจจัยสําคัญ ซึ่งใชเปนกรอบแนวคิดในการศึกษา
ขอมูลจริงของกรณีศึกษา (2) การศึกษาภาคสนาม จําแนก

เปน การศึกษาจากเอกสารสําคัญของสถาบันที่ศึกษาที่
เก่ียวของกับการบริหารและการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
และการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญของสถาบันอุดมศึกษา 
ไดแก ผูบริหารทุกระดับ คณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุน  โดยใช วิธี การสัมภาษณ เ ชิ ง ลึกแบบก่ึง
โครงสรางที่มีแนวหัวขอคําถามปลายเปด ประกอบกับการ
สังเกตแบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวม (3) การวิเคราะห
ขอมูลจากเอกสาร บันทึกจากการสัมภาษณและการสังเกต 
โดยใชวิธีการวิเคราะหเน้ือหา ตีความขอมูล แลวเรียบเรียง 
จัดหมวดหมูและวิเคราะหเหตุการณที่สามารถอธิบาย
แนวโนมและประเด็นสําคัญของสิ่งที่ศึกษา จากน้ันจึง
วิเคราะหขอมูลดวยวิธี Pattern-matching คือ เปรียบเทียบ
รูปแบบเชิงประจักษกับรูปแบบเชิงทฤษฎี เพ่ือแสดงปจจัย
ที่สอดคลองและแตกตางกัน แลวยืนยันคําอธิบายดวย
ขอมูลเชิงประจักษ เพ่ือสังเคราะหบูรณาการขอมูลทั้งหมด 
นําไปสูสรุปผลการศึกษา ขอเสนอแนะ และจัดทํารายงาน
ฉบับสมบูรณ  

การตรวจสอบความถูกตองแมนตรง (validity) 
ประกอบดวย 1) การตรวจสอบดานโครงสราง (construct 
validity) หมายถึงความตรงประเด็นกับแนวคิดที่กําลัง
ศึกษา คือ ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน โดยอาศัย
การตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (triangulation) โดย
พิจารณาความแตกตางดานเวลา สถานที่และบุคคลที่ให
ขอมูล 2) ดานความแมนตรงภายใน (internal validity) 
โดยการพิจารณาความสอดคลองของเนื้อหา และอธิบาย
อยางมีเหตุมีผล 3) ดานความแมนตรงภายนอก (external 
validity) โดยการพิจารณาความสอดคลองกันเชิงเหตุผล
กับผลการศึกษาและวิจัยกรณีอื่น สําหรับการตรวจสอบ
ความนาเช่ือถือ (reliability) จะใชวิธีการเชนเดียวกับความ
แมนตรง กลาวคือการตรวจสอบในเรื่องคุณภาพของ
ขอมูล  ซึ่งเกิดจากแหลงของขอมูลและวิธีการไดมา 
สําหรับการวิจัยกรณีศึกษาจะใชวิธีการพิสูจนยืนยันผล
การศึกษากรณีที่สามารถนําไปประยุกตใชกับกรณีอื่นได
ภายใตบริบทเดียวกัน 



 

 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยน้ีคือตัวผูวิจัย ซึ่งเปน 
multi instrument approach คือ ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูล
ภาคสนาม บันทึกจากการสัมภาษณโดยใชแนวหัวขอ
คําถามสําหรับผูบริหารในฐานะผูประเมิน และสําหรับ
คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนในฐานะผู ถูก
ประเมิน  

ระยะเวลาการสัมภาษณแตละครั้ง ผูวิจัยจะทํา
การสัมภาษณในประเด็นคําถามที่เตรียมไว โดยขอเวลา
ผูใหขอมูลสําคัญประมาณ 1-2 ช่ัวโมง และแจงใหทราบ
ถึงวัตถุประสงคของการสัมภาษณ ประเด็นที่จะถามและ
เวลาที่ใช ในการนัดหมายกอนวันสัมภาษณ ขณะ
สัมภาษณจะจดบันทึกและใชเครื่องบันทึกเสียง เพ่ือ
รวบรวมขอมูลโดยละเอียด 

ทั้งน้ี  ในแตละครั้งที่ ผู วิจัยเขาพบผูใหขอมูล
สําคัญเพ่ือสัมภาษณจะทําการสังเกตพฤติกรรมและการ
แสดงออก รวมท้ังสังเกตพฤติกรรมการทํางานรวมกันของ
ผูบริหาร คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน ระหวางรอ
สัมภาษณ  ขณะสัมภาษณและหลังจากเสร็จสิ้นการ
สัมภาษณตามโอกาสที่เอื้ออํานวย  โดยสังเกตตามรายการ
ปรากฏการณ ซึ่งประกอบดวย ความรวมมือ ความเอ้ือ
อาทร ความกระตือรือรน ความเปนระเบียบ ความเปน
ทางการ การแขงขัน การปฏิบัติเชิงรุก ความเฉลียวฉลาด
ไหวพริบ และความคิดริเริ่ม (Best and Kahn, 1993: 118) 
แลวทําการบันทึกทนัทีเมื่อมีโอกาสท่ีเหมาะสม 

ผลการวิจัย  
สรุปประ เ ด็นสํ าคัญตาม วัต ถุประสงค ใน

การศึกษาไดดังน้ี 

1) การนําแนวคิดการบริหารผลการปฏิบัติงาน
ไปใชในสถาบันอุดมศึกษา  

 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเอเชีย
อาคเนยมีการนําแนวคิดการบริหารผลการปฏิบัติงานไป
ใชไมสมบูรณตามแนวคิดของการบริหารเชิงกลยุทธ ซึ่ง
เปนหลักการสํ าคัญของระบบการบริหารผลการ

ปฏิบัติงาน ดวยจุดออนทางดานการบริหาร ผูบริหารทุก
ระ ดับขาดความ เข า ใจ เ ก่ียว กับการบริหารผลการ
ปฏิบัติงานอยางเปนระบบ หมายถึงการบริหารแบบแยก
สวน เน่ืองจากสถาบันอุดมศึกษามีคณะและหนวยงาน
จํานวนมาก เมื่อสายงานมาก ทําใหตางคนตางทํามากกวา 
จะมีการประสานงานกันระหวางคณะหรือหนวยงานเมื่อมี
ความจําเปนเทาน้ัน ดังน้ัน ผูบริหารทุกระดับมักจะให
ความสําคัญกับการถายทอดเปาหมายเชิงยุทธศาสตรลง
ไปสูระดับปฏิบัติการอยางจริงจังนอยมาก และความไม
ทั่วถึงของสื่อสารขอมูลสําคัญที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติ
ตามแผนยุทธศาสตรและการจัดทําแผนปฏิบัติการใน
ระดับคณะ ภาควิชาและ/หรือสาขาวิชา ทําใหคณาจารย
และบุคลากรสายสนับสนุนไมเขาใจ เน่ืองจากผูบริหาร
สวนใหญเปนนักวิชาการ จึงขาดทักษะทางการบริหารท่ี
เหมาะสมกับสถาบันอุดมศึกษา จึงเปนอุปสรรคตอการ
พัฒนาบุคลากรทางดานการศึกษา อีกทั้งยังเปนการลด
ขวัญกําลังใจและสรางความขัดแยงในสถาบัน 

2) สภาพปญหาการนําแนวคิดของระบบการ
บริหารผลการปฏิบัติงานไปใชในสถาบันอุดมศึกษา 

ผูบริหารระดับตน คณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนไม เขาใจเก่ียวกับเปาหมายและทิศทางของ
ยุทธศาสตรอยางแทจริง เน่ืองจากการถายทอดเปาหมาย
หรือการสื่อสารเกี่ยวกับยุทธศาสตรและแนวทางปฏิบัติ
กวางและเปนรูปธรรมเกินไป  

ทิศทางการปฏิบัติตามเปาหมายในระดับบุคคล
ไม ชัดเจน  ทําใหรูปแบบการปฏิบั ติงานและผลการ
ปฏิบั ติ ง านของอาจารย ไมบรร ลุประสิทธิ ผลตาม
หลักเกณฑของตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตรเทาที่ควร ดังน้ัน
ผลงานของคณาจารยจึงเนนที่ปริมาณงานมากกวาคุณภาพ 

คณะและหนวยงานสายสนับสนุนปฏิบัติตามแผน
งบประมาณประจําปและแผนปฏิบัตการทํากหนดไว แตไม
เครงครัดกับการกําหนดแผนงานระดับบุคคล และไมมี
บทลงโทษสําหรับบุคลากรที่ไมกําหนดแผนพัฒนาตนเอง



 

 

หรือไมสามารถปฏิบัติงานใหเกิดผลสัมฤทิ์ตามแผนงานที่
กําหนด 

นอกจากน้ันมหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับ
สภาพแวดลอมทางกายภาพ แตบรรยากาศของการทํางาน
รวมกันดวยความเ ก้ือกูลตอกันมีนอย  บุคลากรสาย
สนับสนุนไมไดรับการสนับสนุนดานการพัฒนาศักยภาพ
และความสามารถเพ่ือความกาวหนาในอาชีพการงาน ทํา

ใหมีทัศนคติไมดีตอผูบริหาร ผูบังคับบัญชาโดยตรงและ/
หรือคณาจารย  

3) รูปแบบของระบบการบริหารผลการ
ปฏิบัติงานขางตน ผูวิจัยสรุปเปนแผนภาพที่ชัดเจนและ
สอดคลองกับองคประกอบของระบบการบริหารผลการ
ปฏิบัติงานได ดังภาพ 

 

 
 
 

 
 

 

 
     
     

  
  

 
      

 
     

 

 

รูปท่ี 1 รูปแบบการบริหารผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับสถาบันอุดมศึกษาไทย 

 

 

1) ผูบริหารระดับสูงตองเห็นความสําคัญ
และสนับสนุนในการนํา PMS ไป
ปฏิบัติอยางจริงจังและตอเน่ือง 

2) การแปลงเปาหมายและยุทธศาสตรของ
มหาวิทยา ลัยไปสู การปฏิบั ติอย าง
ชัด เ จน  โดย ผู บ ริ ห า รระ ดับกลา ง 
ถายทอดยุทธศาสตรลงไปสูระดับคณะ
หรือหนวยงาน 

3) การติดตามผลโดยผูบริหารที่เปน
ผูบังคับบัญชาโดยตรง  

4) การสื่อสารและการมีสวนรวมระหวาง
ผูบริหารและผูใตบังคับบัญชาทุกระดับ
ในทุกขั้นตอน 

5) การใหขอมูลยอนกลับ 

การกําหนดเปาหมายและการ
วางแผนผลการปฏิบัติงาน 

การประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

การใหรางวัลและ
การพัฒนา 

การปฏิบัติตาม
แผนและการ
ติดตามผล 

 วิสัยทัศน  พันธกิจ และยุทธศาสตร
ของมหาวิทยาลัย 

เปาหมายและนโยบายของ
สภามหาวิทยาลัย 

และการสนับสนุนของผูนํา



 

 

ขอเสนอแนะโดยรวมเก่ียวกับการบริหารผลการ 
ปฏิบัติงานสําหรับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย 

การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจและยุทธศาสตร
ของสถาบันอุดมศึกษาควรเกิดจากการมีสวนรวมของ
คณะกรรมการบริหารสถาบันรวมทั้งผูทรงคุณวุฒิที่มี
ความเช่ียวชาญดานการบริหารการศึกษาและการบริหาร
ผลการปฏิบัติงาน เมื่อสถาบันกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ
และยุทธศาสตรอยางเปนทางการและผานความเห็นชอบ
ของสภาสถาบันแลว ผูบริหารสถาบันอุดมศึกษาควรช้ีแจง
และเปดโอกาสใหคณาจารยและบุคลากรทุกคนไดแสดง
ความคิดเห็นอยางทั่วถึงโดยชองทางการสื่อสารสองทางที่
สามารถโตตอบกันได คณบดีและผูอํานวยการหนวยงาน
สนับสนุนลวนมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการสื่อสาร
เก่ียวกับยุทธศาสตรและแนวทางปฏิบัติ (อาจเรียกวา กล
ยุทธ วัตถุประสงค เปาประสงคและ/หรือโครงการตาง ๆ) 
เพ่ือสรางความเขาใจและยึดถือปฏิบัติอยางเครงครัด โดย
กําหนดแผนปฏิบัติการของหนวยงานและใหคณาจารย
และบุคลากรสายสนับสนุนทุกคนเขียนแผนปฏิบัติการ
รวมท้ังแผนพัฒนาตนเองใหสอดคลองกับแผนของ
หนวยงานและสถาบัน  

การถายทอดเปาหมาย  การสื่อสารและการ
กําหนดเปาหมายของผลการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรของสถาบัน จําเปนตองมีการสนับสนุนของ
อธิการบดี เน่ืองจากอธิการบดีเปนผูนําที่มีอํานาจในการ
ตัดสินใจ สูงสุดด านการบริหารและ เปนประธาน
กรรมการบริหารของสถาบันโดยตําแหนง ถือวาอธิการบดี
คือตําแหนงสําคัญที่สุดในฐานะที่เปนกลไกขับเคล่ือน
ยุทธศาสตรลงไปสูการปฏิบัติใหชัดเจนและตอเน่ือง 
ดังน้ัน อธิการบดีควรตระหนักถึงความสําคัญของระบบกา
รบริหารผลการปฏิบัติงานที่สามารถผลักดันใหสถาบัน
บรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตร พันธกิจและวิสัยทัศนได 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง เมื่ออธิการบดีสนับสนุนการนําระบบ
การบริหารผลการปฏิบัติงานไปใชแลว ตองมีระบบการ 

ติดตามความกาวหนา  โดยมอบหมายใหหนวยงาน
เฉพาะท่ีเก่ียวของกับการวางแผนและนโยบายของสถาบัน
ทําหนาที่ติดตามความกาวหนาและการปฏิบัติตามแผน
เปนระยะ ๆ เชน ทุก ๆ 3 หรือ 4 เดือน รวมทั้งกําชับให
ผูบริหารทุกระดับดําเนินการและติดตามผลอยางจริงจัง 
เพ่ือการมีสวนรวมในการวางแผน การปฏิบัติตามแผน 
การติดตามผลและการประเมินผลการปฏิบัติงานรวมกัน 
ซึ่งแสดงใหเห็นวาทุกคนมีพันธะผูกพันตอกันและมีความ
รับผิดชอบรวมกันดวย อีกทั้วยังสามารถปองกันและลด
ปญหาความขัดแยงและการตอตานหรือการไมยอมรับ
กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานไดเปนอยางดี 

สถาบันอุดมศึกษาควรแตงต้ังคณะกรรมการ
เฉพาะกิจเพ่ือพิจารณาหลักเกณฑการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของคณะ/หนวยงาน อาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุน ควรประกอบดวย อาจารยผูทรงคุณวุฒิหรือ
ผูเช่ียวชาญดานการบริหารทัพยากรมนุษย คณบดีหรือรอง
คณบดี หัวหนาภาควิชาหรือสาขาวิชา 

สถาบันอุดมศึกษาควรเรงกําหนดหลักเกณฑ
ของผลการปฏิบัติงานเชิงคุณภาพ โดยเฉพาะการกําหนด
มาตรฐานและวิธีการตรวจสอบ เพ่ือนําไปสูการปฏิบัติเพ่ือ
ลดปญหาการไมยอมรับผลการตัดสินผลการปฏิบัติงาน
และทศันคติที่ไมดีตอกันระหวางผูบังคับบัญชาที่ทําหนาที่
ประเมินผลการปฏิบัติงานและผูใตบังคับบัญชาที่ ถูก
ประเมิน ดังน้ัน ผูบริหารระดับสูงตองใหการสนับสนุน 
โดยมอบหมายใหผูบริหารระดับกลางและระดับตน
รวมกันหารือเพ่ือหาขอสรุปเ ก่ียวกับหลักเกณฑการ
พิจารณาคุณภาพของผลงานและวิธีการตรวจสอบ จากน้ัน
จึงใหคณะกรรมการบริหารคณะและภาควิชาหรือ
สาขาวิชามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น  แลว
รวบรวมขอมูลและความคิดเห็นทั้งหมดเขาสูการพิจารณา
ของคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย 



 

 

จากขอเสนอแนะทางดานปจจัยที่เก่ียวของกับ
ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานขางตน ช้ีใหเห็นวา 
ผูบริหารในแตระดับยังมีความสามารถและทักษะทางการ
บริหารในระดับตํ่า  เ น่ืองจากผูบริหารสวนใหญเปน
นักวิชาการมานาน ดวยหลักเกณฑดานคุณสมบัติของ
ตําแหนงผูบริหารท่ีตองเปนคณาจารยตาม พ.ร.บ. และการ
เล่ือนตําแหนงจากอาจารยเปนหัวหนาสาขาวิชา หรือเปน
หัวหนาภาควิชา  จนกระท่ังเปนคณบดีไปสู ผูบริหาร
ระดับสูง ดังน้ันสถาบันอุดมศึกษาควรตระหนักถึงจุดออน
ดานความสามารถและวิธีการบริหารของนักวิชาการ ควร
ใหความสําคัญกับการพัฒนาความรู  ความคิดและ
ความสามารถทางการบริหาร โดยจัดใหหลักสูตรอบรม
ผูบริหาร แยกเปนหลักสูตรเตรียมความพรอมใหผูบริหาร
ระดับตนทุกคน และการพัฒนาผูนําทั้งผูบริหารระดับสูง
และระดับกลางระหวางดํารงตําแหนงอยูเสมอ ตลอดจน
การอบรมและเรียนรูรวมกันระหวางผูบริหารทุกระดับ
อยางเปนทางการ จะทําใหลดปญหาการถายทอดรูปแบบ
พฤ ติก ร รมและคว าม คิ ด เ ก่ี ย ว กั บ ร ะบบอุ ป ถั มภ 
นอกจากน้ัน  ผูบริหารทุกระดับตอง เปดโอกาสให
คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนมีแผนพัฒนาตนเอง 
โดยสงเสริมการจัดทํากรอบการพัฒนาวาควรปรับปรุง
หรือพัฒนาดานใดบาง โดยใหงบประมาณสนับสนุน เรื่อง
สุดทาย คือ ความจําเปนดานการส่ือสารขอมูลขาวสารที่
เปนทางการที่มีผลตอการปฏิบัติงานในตําแหนงผูบริหาร 
คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนทุกคน ตองไดรับ
ขอมูลขาวสารท่ัวถึงและมีโอกาสเทาเทียมกัน 

จากการอภิปรายผลและขอเสนอแนะโดยรวม
เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร บ ริ ห า ร ผ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า นสํ า ห รั บ
สถาบันอุดมศึกษาขางตน นําไปสูขอเสนอแนะสําหรับ
ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสมท่ีสามารถ
บรรลุเปาหมายเชิงยุทธศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาไทย 
ดังน้ี  

1) สถาบันอุดมศึกษาควรกําหนดเปาหมาย 
ยุทธศาสตรและทิศทางการดําเนินงานหรือวัตถุประสงคที่

เปนหนทางนําสูความสําเร็จไดน้ัน อธิการบดีควรใหอิสระ
แกคณะกรรมการบริหารสถาบัน ซึ่งไดแก อธิการบดี รอง
อธิการบดี ผูชวยอธิการบดี คณบดี ผูบริหารหลักสูตร 
หัวหนาภาควิชาและ/หรือหัวหนาสาขาวิชา  รวมทั้ง
ผูบริหารสายงานสนับสนุน ไดรวมกันพิจารณาและแสดง
ความคิดเห็น เพ่ือนําเสนอและขอความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย หลังจากน้ันผูบริหารทุกระดับตองถายทอด
ไปยังคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนของสถาบัน
อยางชัดเจนและรับทราบโดยทั่วกัน 

2) อธิการบดีและผูบริหารระดับสูงควร
สนับสนุนความสําเร็จตามเปาหมายเชิงยุทธศาสตรและทิศ
ทางการปฏิบั ติงานท่ีบรรลุ เป าหมายได  โดยแปลง
ยุทธศาสตรไปสูระดับปฏิบัติการ เพ่ือความเขาใจที่ชัดเจน
ตรงกันเก่ียวกับแนวทางปฏิบัติตามยุทธศาสตรแตละดาน 
ตลอดจนจัดสรรงบประมาณสนับสนุนและมอบหมาย
หนวยงานหรือบุคคลรับผิดชอบที่ชัดเจน 

3) ยุทธศาสตรของสถาบันควรกําหนดแผนการ
พัฒนาผูบริหารหรือภาวะผู นํ าและแผนการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยใหชัดเจน เพ่ือสนับสนุนแผนการพัฒนา
คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนระดับคณะและ
ระดับบุคคล ซึ่งจะทําใหผูบริหารและบุคลากรทุกคน
เขาใจในทิศทางของเปาหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร
ของสถาบัน  และเปาหมายการพัฒนาตนเองจะได
สอดคลองกับยุทธศาสตรของสถาบัน 

4) ผูบริหารระดับกลางและผูบริหารสายงาน
หลัก หมายถึง คณบดีและผูอํานวยการหนวยงานสาย
สนับสนุน ควรส่ือสารเปาหมายของสถาบันโดยถายทอด
วัตถุประสงคลงไปยังผูบริหารระดับตนในระดับสวนงาน 
แผนกหรือกลุมงาน  ภาควิชาและสาขาวิชาใหทั่วถึง
ผู ใ ต บั งคั บบัญชาทุ กคน  โดยคณบดีร วม กับคณะ
กรรมการบริหารคณะรวมกันกําหนดแผนปฏิบัติการหรือ
ยุทธศาสตรของคณะใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของ
สถาบัน เชนเดียวกับผูอํานวยการหนวยงานสายสนับสนุน



 

 

รวมกําหนดแผนปฏิบัติการของหนวยงานกับหัวหนาสวน
งานตาง ๆ เพ่ือกําหนดวัตถุประสงคหลัก และมอบหมาย
ใหผูบริหารระดับตนในสายการบังคับบัญชาของตน
รวบรวมแผนพัฒนาระดับบุคคลเขาสูแผนปฏิบัติการของ
คณะหรือหนวยงานสนับสนุนน้ัน ๆ  

5) ควรแตงต้ังคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานระดับสถาบันและระดับคณะหรือหนวยงาน
สนับสนุน  รวมท้ังหนวยงานติดตามตรวจสอบจาก
ผูเช่ียวชาญภายในสถาบันและผูเก่ียวของโดยตรงกับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน เชน ผูบริหารระดับกลางและ
ระดับตนที่มีหน าที่ประเมินผลการปฏิบั ติงานของ
ผูใตบังคับบัญชาและตัวแทนของคณาจารยและบุคลากร
สายสนับสนุน  เ พ่ือพิจารณาหลักเกณฑของผลการ
ปฏิบัติงานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รวมถึงการ
ตัดสินผลการปฏิบัติงานในขั้นตอนสุดทายกอนเสนอตอ
อธิการบดี จะเปนการชวยลดปญหาที่เกิดจากการไมเห็น
ดวยหรือไมยอมรับในหลักเกณฑการประเมินและการ
ตัดสินผลการปฏิบัติงาน 

6) ควรกําหนดหลักเกณฑของผลการปฏิบัติงาน
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพแยกกันระหวางคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุนใหชัดเจน เ พ่ือแสดงถึงความ
โปรงใสและความเปนธรรมของการตัดสินผลการ
ปฏิบัติงานดวย โดยพิจารณารายละเอียดและลักษณะของ
งานที่ทํา พฤติกรรมการทํางาน และคุณภาพของผลงาน  
อยางแทจริง เพ่ือการเสริมสรางคุณภาพของงานวิชาการ 
ผลงานวิจัย และผลงานอื่น ๆ ที่ทําเพ่ือผานเกณฑการ
ประกันคุณภาพหรือการรับรองมาตรฐานเทาน้ัน อีกทั้งยัง
เปนการผลักดันใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
ต้ังใจปฏิบัติงานเพ่ือผลงานที่มีคุณภาพมากขึ้น 

7) การพิจารณาและตัดสินผลการปฏิบัติงานควร
เช่ือมโยงกับระบบการใหรางวัล ความกาวหนาในหนาที่
การงานและแผนพัฒนาบุคคล คณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนจะสามารถกําหนดเปาหมายตามท่ีตนเอง

คาดหวัง เพ่ือเพ่ิมขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานและจูงใจ
ใหเกิดผลการปฏิบัติงานที่ดียิ่งขึ้น  

8) สถาบันอุดมศึกษาควรทําการประชาพิจารณ
เ ก่ี ย ว กับการ กํ าหนดรูปแบบของแฟ มสะสมงาน 
หลักเกณฑผลการปฏิบัติงานและวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานดวยวิธีสื่อสารสองทางท่ีเหมาะสมกับลักษณะ
และโครงสรางของสถาบัน ไดแก การเปดโอกาสให
คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนไดแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับรายละเอียดในแฟมสะสมงาน หลักเกณฑ
ผลการปฏิบัติงานเชิงปริมาณและคุณภาพ รูปแบบการ
ตรวจสอบคุณภาพของผลงาน ระดับคะแนนของผลงาน 
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน เชน การประเมิน
ตนเองและประเมินโดยเพ่ือนรวมงาน ผูใตบังคับบัญชา
ประเมินหัวหนางาน หรือการประเมินแบบ 360 องศา โดย
การประเมินผลจากผูใตบังคับบัญชา  เ พ่ือนรวมงาน 
ผูบังคับบัญชาและผูรับบริการ (นักศึกษา) เปนตน อาจ
สื่อสารผานระบบอินเตอรเน็ทและแบบสอบถามความ
คิดเห็น 

9) ควรมีการแจงผลยอนกลับทั้งในขั้นตอนของ
การปฏิบัติตามแผน การติดตามความกาวหนาและการ
ตัดสินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือใหคณาจารยและบุคลากร
สายสนับสนุนรับรูจุดแข็งจุดออนของตนเองเพ่ือปรับปรุง
และพัฒนาการปฏิบัติงานและผลงานใหดียิ่งขึ้น อีกทั้ง
ผูบริหารระดับกลางและผูบริหารสายงานหลัก (คณบดี 
ผูบริหารหลักสูตร หัวหนาภาควิชาและสาขาวิชา หัวหนา
แผนกหรือกลุมงาน) สามารถปรับแผนปฏิบัติการหรือ
กิจกรรมที่ เ ก่ียวของและวิธีการปฏิบั ติงานไดอย าง
เหมาะสม เพ่ือปองกันความผิดพลาดหรือเกิดอุปสรรคตอ
การบรรลุเปาหมายตามแผนของหนวยงานและมีผลตอ
ความสําเร็จตามยุทธศาสตรของสถาบัน 
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