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การศึกษานีมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาปัจจยัทีสัมพนัธ์กบัการรับรู้การประเมินผลการปฏิบติัราชการโดย
ทาํการศึกษากบัขา้ราชการรพ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรีจาํนวน 271 คน เครืองมือทีใชใ้นการศึกษาเป็นแบบสอบถาม  

การวเิคราะห์ขอ้มูลใช ้ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน t-test และ F-test(one way ANOVA) 
ผลการศึกษาพบว่าขา้ราชการร้อยละ  เป็นเพศหญิง มีอายุเฉลีย 42.74 ปี การศึกษาร้อยละ78.3 จบ

ปริญญาตรี ร้อยละ 80.4 ดาํรงตาํแหน่งประเภทวิชาการ โดยร้อยละ 51.3 มีระยะเวลารับราชการมากกวา่ 20 ปี 

รายไดส่้วนใหญ่อยู่ระหว่าง 20,000-40,000 บาท และมีร้อยละ 12.2 ทีเป็นทงัผูป้ระเมินและผูรั้บการประเมิน 
ส่วนขอ้มูลปัจจัยอืน ๆ พบว่าร้อยละ84.9  เป็นขา้ราชการในโรงพยาบาลทีไม่เคยมีประสบการณ์ในการเป็น
หัวหน้า  ร้อยละ 79.3ไม่เคยมีประสบการณ์ในการเขา้ร่วมประชุมเรืองการประเมินผลการปฏิบติัราชการ ส่วน
ใหญ่ร้อยละ82.3 ไม่เคยศึกษาคน้ควา้เกียวกบัเรืองการประเมินผลการปฏิบติัราชการดว้ยตนเอง แต่ร้อยละ92.6 

เห็นความสําคญัของการประเมินผลการปฏิบติัราชการ ในมุมมองของผูป้ระเมินร้อยละ87.9คิดว่าตนเองมีท่าที
กระตุน้ผูที้อยูใ่ตก้ารบงัคบับญัชา  แต่มุมมองของผูที้รับการประเมินมีเพียงร้อยละ 55 ทีคิดวา่หัวหนา้ของตนเองมี
ท่าทีกระตุน้ พบวา่ขา้ราชการร้อยละ58.6ทีมีความสมัพนัธ์ทีดีกบัหวัหนา้ และมีความรู้เกียวกบัการประเมินผลการ
ปฏิบติัราชการและการรับรู้การประเมินผลการปฏิบติัราชการระดบัปานกลาง(ร้อยละ46.1และ 50.2ตามลาํดบั)  
การศึกษาความสมัพนัธ์ของลกัษณะส่วนบุคคล พบวา่มีเพียงอายแุละบทบาทในการประเมินผลการปฏิบติัราชการ
ทีมีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้การประเมินผลการปฏิบติัราชการอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั p< 0.05  ส่วน
ปัจจยัอืน ๆทีศึกษาไดแ้ก่ประสบการณ์ในการเป็นหัวหนา้ ประสบการณ์ในการเขา้ร่วมประชุม การศึกษาคน้ควา้
ดว้ยตนเอง การเห็นความสาํคญัของการประเมินผลการปฏิบติัราชการ ท่าทีกระตุน้ของหัวหนา้ ความสัมพนัธ์กบั
หัวหน้า ความรู้ดา้นการประเมินผลการปฏิบติัราชการ  มีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบัp< 0.05  

ผลการศึกษาสามารถใช้เป็นขอ้มูลประกอบการวางแผนหรือกําหนดนโยบายเกียวกับการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยใ์ห้มีประสิทธิภาพยิงขึนและเป็นขอ้มูลเบืองตน้ในการหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขระบบการ
ประเมินผลการปฏิบติัราชการทีใชใ้นโรงพยาบาล 
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  The objective of this study were  factors related to perceive performance appraisal of 

271 officers who worked at Inburi Hospital. Singburi Province. The research instrument that used 

the questionnaire. Data were analyzed by percentage, mean, t-test and F-test(one way ANOVA) 

  The results were showed that personal factors of civil servant were as follows: 93% 

were females. Average ages were 42.74 years olds 78.3% graduate bachelor’s degree level. 

80.40% were categorize in knowledge worker position. 51.3% works more than 20 years. 

Monthly income were in range from 20,000-40,000 baths. 12.2% were both appraiser and 

appraisee. Another factors shows that 84.9% of civil servant didn’t had experience as leader. 

79.3% didn’t had take part in a meeting about performance appraisal. 82.3% didn’t self- study 

about self-performance appraisal. 92.6% feel that self-performance appraisal was important. In 

appraisers’perspective 87.9% think they activate/motivate appraisee about self-performance 

appraisal, But according to appraisee’s perspective 55% think their leader activate/motivate them. 

58.6% have good relationship with their leader and their knowledge and perceive self- 

performance appraisal were in moderate level(46.0% and 50.2% respectively). In term of  the 

relation between personal factors and perception of performance appraisal found that age and a 

role in performance appraisal had statistically significant correlation with perception of 

performance appraisal at level p<0.05. Another factors were experience for leader, experience for 

take part in a meeting about performance appraisal, self-study of performance appraisal, feel 

performance appraisal was important, motivating or activating of leader , relationship with leader 

and knowledge about performance appraisal, had statistically significant correlation with 

perception of performance appraisal at level p<0.05. 

The result of this study can use to plan or set a human resource policy and be as basic 

information to improve performance appraisal system that use at Inburi Hospital.  
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