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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษารูปแบบและปัจจัยท่ีส่งผลต่อการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2) เพื่อหาแนวทางพัฒนาและปรับปรุงการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นการศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) กลุ่มตัวอย่างการวิจัยครั้งน้ีได้แก่
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่มีหน้าท่ีในการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 8 คน ซ่ึงการศึกษา
ในครั้งน้ีเป็นการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) เพื่อให้ได้ข้อมูลในเชิงลึกครอบคลุมประเด็นท่ีศึกษา เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่
การศึกษาเอกสารร่วมกับการสัมภาษณ์เชิงลึก การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) 
ผลการวิจัย พบว่า  

1. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ได้แก่  
1) ด้านบุคลากร 2) ด้านระยะเวลา 3) ด้านระเบียบ/ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 4) ด้านนโยบายมหาวิทยาลัย และ 5) ด้านอ านาจ
หน้าท่ีตัดสินใจในการประเมินผลปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทุกปัจจัยล้วนส่งผลต่อการด าเนินงาน  

2. แนวทางพัฒนาและปรับปรุงการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้แก่ 
2.1 ควรให้ความส าคัญกับการประเมินแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมากขึ้นและก าหนดเกณฑ์การประเมินท่ี

เหมาะสมสามารถสะท้อนผลการด าเนินงานในระดับผลกระทบได้อย่างชัดเจน ตรงตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ 
2.2 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงประโยชน์ของการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  
2.3 พัฒนาระบบสารสนเทศทางการบริหารเพื่อใช้รวบรวมและประมวลผลความส าเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ  และแผนพัฒนา

มหาวิทยาลัย  
2.4 พัฒนาการสื่อสารในองค์กรให้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์ เพิ่มพลังเชิงบวกในการบริหาร ให้บุคลากรมีมุมมองในเชิงบวกในการ

พัฒนาองค์กร การพัฒนาตนเอง และการพัฒนาแนวทางการประเมินผลการด าเนินงานรายบุคคลให้มีความสอดคล้องกับภาระงาน และ
สถานการณ์ของมหาวิทยาลัยในปัจจุบันและอนาคต เพื่อพัฒนาองค์กรต่อไป 
  

ค าส าคัญ : การประเมิน แผนปฏิบัติราชการ นโยบายมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 

Abstract  
The purposes of this research were: 1) to study the patterns and factors affecting the assessment of Phetchaburi 

Rajabhat University’s action plan in fiscal year 2020 2) to find a way to develop and improve the assessment of Phetchaburi 
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Rajabhat University’s action plan in fiscal year 2020. This research was a qualitative research study. This sample group 
included 8 personnel who were responsible for the assessment of Phetchaburi Rajabhat University’s action plan in fiscal 
year 2020. This research was a purposive sampling to obtain in-depth information covering the topics studied. Research 
tools included documentary research combined with in-depth interviews. Content analysis was used to analyze the data. 

Research indicated the following results: 
1. Factors affecting the assessment of the government action plan for the fiscal year 2020 of Phetchaburi Rajabhat 

University were: 1) personnel aspects 2) timing aspects 3) rules/regulations related to operations 4) university policies and 
5.) In terms of decision-making powers in the performance appraisal for the fiscal year 2020, all factors affect the operation. 

2. Guidelines for developing and improving the assessment of the government action plan for the fiscal year B.E. 
2020 of Phetchaburi Rajabhat University, such as; 

2.1 The university should pay more attention to the assessment of the Phetchaburi Rajabhat University Action Plan 
and set appropriate assessment criteria that can clearly reflect the performance at the impact level and meet the targets. 

2.2 Knowledge Development of Personnel Understanding and realizing the benefits of the annual government 
action plan assessment. 

2.3 Development of administrative information systems for collecting and processing achievements according 
to government action plans and university development plans. 

2.4 Developing communication in the organization to be creative increase positive energy in management by 
giving personnel a positive perspective on organizational development, self-development, and the development of 
individual performance appraisal guidelines that are consistent with the workload and the situation of the university now 
and in the future to further develop the organization. 

 

Keywords : Assessment, Government Action Plan, University Policies, Fiscal Year 2020, Phetchaburi Rajabhat University 
 
 

บทน า   
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นสถาบันการศึกษาเก่าแก่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า  90 ปี 
โดยก่อตั้งครั้งแรกที่ต าบลอู่เรือ จังหวัดราชบุรี จากการเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรมประจ าจังหวัดราชบุรี  ในปี พ.ศ. 2469 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  มีภารกิจในการผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ท านุบ ารุง 
ศิลปวัฒนธรรม และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริให้เป็นที่ยอมรับของสังคมส าหรับการผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัย
มุ่งท่ีจะผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถพ้ืนฐาน ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ สามารถออกไปพัฒนา ประเทศในด้านต่าง ๆ เพื่อตอบสนองตลาดแรงงานของท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลยั
ราชภัฏเพชรบุรีมีวิสัยทัศน์ในการมุ่งมั่นที่  “จะเป็นมหาวิทยาลัยช้ันน าที่มีความโดดเด่นด้านอาหารและการท่องเที่ยว  ในปี พ.ศ. 
2564” โดยมหาวิทยาลัยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) และ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-
2564) โดยอนุมัติในการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งท่ี 11/2561 วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2561 โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ภายในปี 2564 
จะเป็นมหาวิทยาลัยช้ันน าด้านอาหาร และสร้างองค์ความรู้ด้วยศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” ซึ่งแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 อนุมัติในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2562 วันท่ี 16 กันยายน 2562  

ในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณของมหาวิทยาลัย เริ่มจากการก าหนดยุทธศาสตร์ และโครงการพร้อม
ตัวช้ีวัดและงบประมาณ โดยจะต้องได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย จากนั้นกองนโยบายและแผนจะด าเนินการถ่ายทอด
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีให้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อท่ีจะได้ทราบถึงตัวช้ีวัดในโรงการต่างๆ จะจัดท ากิจกรรมเพื่อขอ
งบประมาณ จากนั้นผู้ที่รับผิดชอบพิจารณากิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดีที่รับผิดชอบโครงการนั้น ๆ 
จากนั้นกองนโยบานและแผน จะด าเนินการรวบรวมกิจกรรมภายใต้โครงการที่ได้รับการพิจารณาจากรองอธิการบดี เป็นแผนปฏิบัติ
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ราชการประจ าปีฉบับสมบูรณ์ จากนั้นเสนออนุมัติจากคณะกรรมการบริหารการเงินและงบประมาณ คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั ตามล าดับ เมื่อได้รับอนุมัติแผนจึงประกาศให้หน่วยงานด าเนินการตามแผนปฏบิตัิ
ราชการประจ าปี ต่อไป 

จากการด าเนินงานที่ผ่านคณะกรรมการสภามหาวิทาลัย  มักมีค าถามต่อฝ่ายบริหารถึงผลการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของมหาวิทยาลัย พบว่า กิจกรรมบางกิจกรรมไม่ได้ด าเนินการ เลื่อนการด าเนินงานไม่ตรง
ตามปฏิทินที่ก าหนดไว้ หรือมีการด าเนินการแต่ผิดวัตถุประสงค์และตัวช้ีวัดไม่ตรงตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  ท าให้ผลการ
ประเมินแผนปฏิบัติราชการประจ าปีไม่บรรลุเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ 

การวิจัยในครั้งนี้จึงเป็นไปเพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ีและหาแนวทางพัฒนาและปรับปรุงการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี 

2. เพื่อหาแนวทางพัฒนาและปรับปรุงการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย  
 

 
 
 

 
 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 รูปแบบการวิจัย การวิจัยครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งมีขั้นตอนด าเนินงานวิจัยดังนี้
ขอบเขตการวิจัย 

ประชากร ที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ได้แก่ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่มีหน้าท่ีในการประเมินแผนปฏิบตัิราชการ
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2563 จ านวน 8 คน 

กลุ่มตัวอย่าง การศึกษาในครั้งนี้จะใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การประเมินแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดังนี ้

1) รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านนโยบายและแผน จ านวน 1 ท่าน 
2) ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี จ านวน 1 ท่าน 
3) ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน จ านวน 1 ท่าน 
4) คณบดี จ านวน 4 ท่าน ได้แก่ (คณบดีคณะครุศาสตร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ คณบดีคณะวิทยาการจดัการ) 

ตัวแปรต้น 
แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
1) ด้านบุคลากร 
2) ด้านระยะเวลา 
3) ด้านระเบียบ/ข้อบังคับท่ีเกี่ยวขอ้งกับการปฏิบัติงาน 
4) ด้านนโยบายมหาวิทยาลยั 
5) ด้านอ านาจหน้าท่ีตัดสินใจ 

ตัวแปรตาม 
แนวทางพัฒนาและปรับปรุงการประเมิน
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี 
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5) ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 1 ท่าน 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการศึกษาเชิงคุณภาพในครั้งนี้  ได้แก่ แบบสัมภาษณ์กึ่ง

โครงสร้าง (Semi-structured Interview) การสังเกต และการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
วิธีวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) เป็นการรวบรวมข้อมูลเอกสาร และการสัมภาษณ์

เพื่อให้ได้ถ้อยค าหรือประโยค ใจความส าคัญ มาจัดกลุ่มข้อมูลให้สามารถเป็นจ านวนที่วัดได้ แบ่งกลุ่มแยกหัวข้อให้ชัดเจนและน ามา
สร้างข้อมูลแบบอุปนัย (Induction) จากข้อมูลดังกล่าว โดยแบ่งประเภทตามเนื้อหาได้แก่ 1) ด้านบุคลากร 2) ด้านระยะเวลา  
3) ด้านระเบียบ/ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 4) ด้านนโยบายมหาวิทยาลัย และ 5) ด้านอ านาจหน้าท่ีตัดสินใจ 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล นักวิจัยได้แบ่งข้อมลูออกเป็น 2 ประเภท โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมลู ดังนี ้
1) ศึกษาข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประเมินแผนปฏิบัติราชการในรูปแบบของกฎหมาย  บทบัญญัติต่าง ๆ  

แนวทางการบริหารงานในภาครัฐและเอกชนในด้านทรัพยากรในการบริหาร แนวคิดทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสื่อประเภท
ต่าง ๆ ได้แก่ หนังสือ บทความ วารสาร และรายงานการประชุม 

2) ใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interview) ประกอบกับการสังเกตการณ์แสดงออก กิริยาท่าทาง 
หรือภาษาท่าทาง ตลอดจนความสอดคล้อง หรือขัดแย้งของการแสดงออกกับค าพูด การใช้ภาษา  

การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใช้การวิจัย  การศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยก าหนดแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นโดยให้
ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ นายสะอาด  เข็มสีดา ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง และ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตชน วงศ์รัตน์ พิจารณาตรวจสอบแบบสัมภาษณ์ เนื้อหา ภาษาที่ใช้ในแบบสอบถามนั้น ครอบคลุมเนื้อหา
ที่จะท าการศึกษาหรือไม่ ทั้งนี ้เพื่อการตรวจสอบและแก้ไขอย่างถูกต้อง 

 

สรุปผลการวิจัย 
การวิจัยเอกสาร และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก จากบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่มีหน้าที่ในการประเมิน

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยวิธีการการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชัฏเพชรบุรี  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  
1. การสร้างความโดดเดน่ด้านอาหาร และการท่องเที่ยว 2. การยกระดับคุณภาพบัณฑิต 3. การผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู 4. การวิจัย
และพัฒนานวัตกรรม 5. การพัฒนาท้องถิ่น 6. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร โดยมีผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หลังทบทวน ปรับปรุงและเพิ่มเติมเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) โครงการเดิม 48 โครงการ ปรับลดเหลือ 28 โครงการ ตัวช้ีวัดทั้งสิ้น 123 ตัว บรรลุเป้าหมาย 84 ตัว คิดเป็นร้อยละ 
67.48 และสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัย  ระยะ 5 ปี จ านวน 29 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 63.04  
จากตัวช้ีวัดทั้งหมด 46 ตัวช้ีวัด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.ปัจจัยที่ส่งผลต่อการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุ ี
  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้แก่ 

1) ด้านบุคลากร 2) ด้านระยะเวลา 3) ด้านระเบียบ/ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 4) ด้านนโยบายมหาวิทยาลัย และ  
5) ด้านอ านาจหน้าท่ีตัดสินใจในการประเมินผลปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทุกปัจจัยล้วนส่งผลต่อการด าเนินงาน 
แตกต่างกันดังนี ้

1) ด้านบุคลากร ในหน่วยงานถือว่าปัจจัยส าคัญในทุกภารกิจและเป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จ (Key Success) หากบุคลากร
มีความเข้าใจเห็นเป้าหมายเดียวกัน ร่วมคิดร่วมท า เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการด าเนินงานก็จะบรรลุตามเป้าหมายในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม โครงการ ตลอดจนการด าเนินงานการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของภาระ
งานที่ต้องขับเคลื่อนไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ซึ่งต้องมีการรายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงานโครงการตามไตรมาส และเวลาที่
ก าหนดในแต่ละโครงการกิจกรรม ซึ่งต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  ซึ่งบุคลากรใน
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มหาวิทยาลัยยังมีความรู้ความสามารถไม่เพียงพอ ยังต้องมีการถ่ายทอดแผน การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และพัฒนาบุคลากรในด้านนี้
ต่อไป 

2) ด้านระยะเวลา มีผลกระทบต่อการด าเนินงานเป็นอย่างมาก เนื่องจากระบบบริหารงบประมาณยึดตามปีงบประมาณ  
แต่ในการจัดการศึกษายึดตามปีการศึกษา ผู้รับผิดชอบกิจกรรม โครงการต้องมีการวางแผนการด าเนินงานตามก าหนดเวลา ซึ่งหาก
การจัดสรรงบประมาณล่าช้าไม่เป็นไปตามเวลาก็จะกระทบกับกิจกรรมโครงการที่วางไว้ซึ่งหากกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษา หากเป็น
ช่วงปิดภาคเรียนก็ไม่สามารถด าเนินกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ได้ ตามเวลาที่ก าหนด เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลไปถึงการประเมินที่ล่าช้า 
หรือไม่บรรลุเป้าหมายการด าเนินงานได้ โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิดท าให้การติดต่อประสานงานต่าง ๆ เป็นไปด้วยความ
ยากล าบาก การรวมกลุ่มด าเนินกิจกรรมไม่สามารถท าได้เหมือนในสถานการณ์ปกติ  จึงไม่สามารถด าเนินโครงการ/กิจกรรมการได้
ตามก าหนดเวลา หรือต้องเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินงานการไปจากเดิมที่ก าหนดไว้ รวมทั้งการปรับลดค่าเป้าหมาย หรือการยกเลิก
โครงการ/กิจกรรม 

3) ด้านระเบียบ/ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ส่งผลต่อการด าเนินงานและการประเมินแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นส่วนราชการการด าเนินงานต่าง ๆ เป็นไปตามตัวบท
กฎหมายให้อ านาจ จึงส่งผลต่อการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณด้วย ซึ่งปัจจุบันเห็นว่าระเบียบ / ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องยังไม่ครอบคลุมทุกภารกิจ และยังไม่สะท้อนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน เช่น การแนะแนวให้นักศึกษาเข้ามาเรียนต่อและการด าเนินงานของบุคลากร  ตลอดจนการประเมินผลสัมฤทธิ์
รายบุคคลที่มีตัวช้ีวัดและเกณฑ์การประเมนิท่ีจ ากัด ขณะที่มหาวิทยาลัยก็มีภารกิจท่ีหลากหลายและแตกแขนงออกไปเรื่อย ๆ ในขณะ
ที่ จ านวนบุคลากร ตัวบทกฎหมาย และหลักเกณฑ์การประเมินความดีความชอบยังเป็นแบบเดิม ซึ่งไม่เป็นธรรมต่อผู้ปฏิบัติงาน  
จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขให้ทันสมัย ซึ่งมหาวิทยาลัยต้องมีการด าเนินการทบทวนเพื่อตอบสนองต่อการท างานของผู้ปฏิบั ติงาน 
โดยเฉพาะระเบียบด้านการเงิน และงบประมาณเพื่อให้เกิดความสะดวก คล่องตัวได้ รวมทั้งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับทั้ง
ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน และผู้ด าเนินโครงการ/กิจกรรม ให้เข้าใจตรงกับก่อนลงมือปฏิบัติงานโดยต้องจัดการความรู้เพื่อขับเคลื่อน
งานเพื่อลดความผิดพลาดเพื่อขับเคลื่อนไปตามาระบบอย่างลื่นไหล 

4) ด้านนโยบายมหาวิทยาลัย ส่งผลต่อการด าเนินงานและการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เนื่องจากเป็นตัวช่วยขับเคลื่อนให้มีการด าเนินงานในทุก ๆ ด้าน ให้มีความสะดวก
เรียบร้อย ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาลง ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานมีความคล่องตัว เนื่องจากหน่วยงานต้องปฏิบัติตามพันธกิจ
และนโยบายของมหาวิทยาลัยซึ่งหน่วยงานต้องด าเนินงานตามนโยบาย  ซึ่งการประเมินก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตามนโยบายที่
เปลี่ยนแปลงไป โดยบรรจุลงในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงานตามอ านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เนื่องจากเป็นสิ่งที่
ส่งเสริม ผลักดันและสนับสนุนการด าเนินงานให้ส าเร็จตามนโยบายที่ตั้งไว้ซึ่งหน่วยงานต้องวิเคราะห์ความสอดคล้อง ความเช่ือมโยง
บรรจุลงในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน และหากพบปัญหาหรือข้อขัดข้องในการด าเนินงานก็จะมีแนวทางหรือผู้รับผิดชอบเข้า
มาร่วมแก้ไข โดยมหาวิทยาลัยมีนโยบายที่ชัดเจน ซึ่งการด าเนินงานจึงต้องเป็นไปตามนโยบายที่ตั้งไว้ 

5) ด้านอ านาจหน้าที่ตัดสินใจ ส่งผลต่อการการด าเนินงานและการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เนื่องจากเป็นตัวก าหนดขอบเขตของการด าเนินงานของหน่วยงานและบุคคล โดยเฉพาะ
อ านาจในการประเมินผลและติดตามตรวจสอบซึ่งเป็นเรื่องส าคัญ ซึ่งนอกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจะมีกองนโยบายและแผน
แล้ว ก็ยังมีคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งในทุกระดับก็มีอ านาจในการด าเนินงานจนถึง
ติดตามประเมินผลได้อยู่แลว้เพียงแต่ต้องก าหนดกรอบเวลาที่ชัดเจน ผู้มีอ านาจต้องรู้การตัดสินใจของผู้บริหารที่ได้รบัมอบหมายสง่ผล
ต่อการด าเนินงานและการประเมินแผนปฏิบัติราชการพอสมควร ซึ่งมหาวิทยาลัยมีการมอบอ านาจไว้อย่างชัดเจนและเป็นระบบ  
แต่ในการด าเนินงานอาจต้องมีกลไกขับเคลื่อนให้เกิดความส าเร็จและบรรลุไปตามวัตถุประสงค์ 

2. แนวทางพัฒนาและปรับปรุงการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
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วารสารวชิาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 12 (ฉบับที่ 3)  กันยายน – ธันวาคม พ.ศ. 2565 

1) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีควรให้ความส าคัญกับการประเมินแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมากข้ึน 
เนื่องจากการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจ าปี เป็นสิ่งแสดงถึงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย
รวมทั้งยังแสดงให้ทราบถึงต าแหน่งปัจจุบัน (Positioning) ของมหาวิทยาลัยที่สามารถด าเนินการตามแผนงานพัฒนามหาวิทยาลัยทั้ง
ระยะสั้น และระยะยาว ตามวิสัยทัศน์ที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ซึ่งหากไม่มี
การประเมินผลการด าเนินงานในระดับแผนปฏิบัติราชการประจ าปี มหาวิทยาลัยก็ไม่สามารถขับเคลื่อนหรือด าเนินงานให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์ได้ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยต้องมีการก าหนดเกณฑ์การประเมินที่เหมาะสมสามารถสะท้อนผลการ
ด าเนินงานในระดับผลกระทบได้อย่างชัดเจน ตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

2) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีควรเร่งพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  ความเข้าใจและตระหนักถึงประโยชน์ของการ
ประเมินแผนปฏิบัติราชการประจ าปี เนื่องจากหากบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงประโยชน์ของการด าเนินการแล้วจะ
ท าให้เกิดความร่วมมือ ความราบรื่น การเล็งเห็นถึงปัญหา การเสนอแนวทางแก้ปัญหา การร่วมกันขับเคลื่อนและผลักดันจนเกิด
ความส าเร็จ จนสามารถพัฒนาเป็นแนวปฏิบัติที่ดี อันมีพื้นฐานส าคัญจากความเข้าใจของผู้ปฏิบัติในระดับล่างจึงต้องเร่งสร้างความรู้
ความเข้าใจที่ตรงกันมีมุมมองและสามารถเห็นภาพเดียวกันได้  เพื่อให้การประเมินแผนปฏิบัติราชการประจ าปีเป็นมากกว่าเพียง
รายงานฉบับหน่ึง หรือเพียงงานประจ าที่ต้องปฏิบัติตามหน้าท่ีไม่สามารถน าไปใช้ในการพัฒนา หรือแก้ไขปัญหาในองค์กรได้ 

3) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบริหารเพื่อใช้รวบรวมและประมวลผล
ความส าเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อเป็นเครื่องมือให้ผู้บริหารใช้ในการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการด าเนินงานได้แบบทันทีทันใด (Real-time)  

4) มหาวิทยาลัยควรพัฒนาการสือ่สารในองค์กรให้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์ เพิ่มพลังเชิงบวกในการบรหิาร ให้บุคลากรมี
มุมมองในเชิงบวกในการพัฒนาองค์กร การพัฒนาตนเอง ตระหนักถงึความส าคัญของหน้าท่ีของตนเอง ให้บุคลากรไดม้ีส่วนร่วมในการ
พัฒนา รับรู้และแก้ปัญหา และรบัผลส าเร็จร่วมกัน  

5) มหาวิทยาลัยควรพัฒนาแนวทางการประเมินผลการด าเนินงานรายบุคคลให้มีความสอดคล้องกับภารงาน  
ภารกิจ และสถานการณ์ของมหาวิทยาลัยในปัจจุบันและอนาคต เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมบุคลากรที่มีความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน 
ทั้งยังสร้างแรง เกิดพลังในเชิงบวกแก่ผู้ปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดแนวทางใหม่ๆ ในการปฏิบัติงาน และพัฒนาองค์กรต่อไป 
 

อภิปรายผลการวิจัย  
 มหาวิทยาลัยราชัฏเพชรบุรี มีการก าหนดยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1.การสร้างความโดดเด่นด้านอาหาร และ 
การท่องเที่ยว 2.การยกระดับคุณภาพบัณฑิต 3.การผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู 4.การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 5.การพัฒนาท้องถิ่น      
6.การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จากการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรีโดยศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี ้
 ด้านบุคลากรในมหาวิทยาลัยยังมีความรู้ความสามารถไม่เพียงพอ มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเพิ่มการ
ด าเนินการในการถ่ายทอดแผน การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้บุคลากรทุกคนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็ว รวมทั้งควรจัดกิจกรรม
พัฒนาบุคลากรซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของฝ่ายเลขานุการ ก.บ.จ. ล าพูน [1] พบว่า ความให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในด้านความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดของบุคลากรในหน่วยงานโดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการแผนพัฒนาจังหวัดและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  โดยเชิญอาจารย์ที่มีความรู้
ความสามารถมาให้ความรู้แก่บุคลากร รวมทั้งการส่งเสริมให้มีการน าเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานและจัดท าแผน 
เช่น การเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์ทางเว็บไซต์จังหวัดล าพูน การจัดตั้งกลุ่มรายเฉพาะที่เกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าป ีการน าเอา QR CODE มาใช้ในการจัดส่งเอกสารเพื่อความรวดเร็วและลดปริมาณการใช้ทรัพยากร เป็นต้น 
 ด้านระยะเวลา พบว่าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2563 ใช้การจัดสรรงบประมาณตามปีงบประมาณ 
ตุลาคม พ.ศ. 2562 – กันยายน พ.ศ. 2563 การจัดการศึกษายึดตามปีการศึกษา กรกฎาคม พ.ศ. 2562 - มิถุนายน พ.ศ. 2563 
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วารสารวชิาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 12 (ฉบับที่ 3)  กันยายน – ธันวาคม พ.ศ. 2565 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม โครงการต้องมีการวางแผนการด าเนินงานตามก าหนดเวลา เป็นเพราะมหาวิทยาลัยจะต้องเร่งด าเนินการ
เบิกจ่ายงบประมาณทั้งหมดภายในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 ตามที่ส านักงบประมาณก าหนด สอดคล้องกับประกอบ บ ารุงผล [2]  
ได้ให้ความหมายการวางแผนคือการคาดเหตุการณ์ในอนาคต การก าหนดวัตถุประสงค์ การก าหนดนโยบาย การก าหนดโครงการและ
งานที่จะท า ก าหนดวิธีที่จะปฏิบัติ และการก าหนดงบประมาณ หากขั้นตอนการจัดสรรงบประมาณล่าช้าไม่เป็นไปตามเวลาก็จะ
กระทบกับกิจกรรมโครงการที่วางไว้ซึ่งหากกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาตรงกับช่วงช่วงปิดภาคเรียนท าให้ไม่สามารถด าเนินกิจกรรม
โครงการต่าง ๆ ได้ ตามเวลาที่ก าหนด 
 ด้านระเบียบ/ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน พบว่าปัจจุบันระเบียบ / ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องยังไม่ครอบคลุมทุกภารกจิ 
และยังไม่สะท้อนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ผู้ปฏิบัติงาน จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขให้ทันสมัย ซึ่งมหาวิทยาลัยต้องมีการ
ด าเนินการทบทวนเพื่อตอบสนองต่อการท างานของผู้ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะระเบียบด้านการเงิน และงบประมาณเพื่อให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็วในการด าเนินงาน รวมทั้งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับทั้งผู้ปฏิบัติงาน สอดคล้องกับ วัชรินทร์ สุทธิศัย [3] พบว่า 
ควรมีการจัดระเบียบ ข้อบังคับ และน ามาพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัย และปฏิบัติได้สะดวกกว่าเดิม ร่วมถึงสร้างความเข้าใจให้มาก
ขึ้นในกลุ่มบุคลากร 
 ด้านนโยบายมหาวิทยาลัย แผนปฏิบัติราชการประจ าปีมหาวิทยาลัยจะมีการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ไปตามนโยบายที่
เปลี่ยนแปลงไป โดยมหาวิทยาลัยด าเนินการบรรจุกิจกรรมที่สามารถขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวให้บรรลุเป้าหมายลงในแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของหน่วยงาน และก าหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบตามอ านาจหน้าที่  โดยหน่วยงานดังกล่าวมีหน้าที่ผลักดันและ
สนับสนุนการด าเนินงานให้ส าเร็จตามนโยบายที่ตั้งไว้ซึ่งหน่วยงานต้องวิเคราะห์ความสอดคล้อง ความเชื่อมโยงบรรจุลงในแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงาน สอดคล้องกับ มยุรี อนุมานราชธร [4] ได้ให้ความหมายของการน านโยบายไปปฏิบัติคือการแปลงวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ในนโยบาย ซึ่งอาจเป็นกฎหมาย หรือค าสั่งของรัฐบาล หรือคณะรัฐมนตรีให้เป็นแนวทางหรือแผนงานหรือโครงการ และ
สอดคล้องกับ วัชรินทร์ สุทธิศัย [5] ได้ให้ความหมายของการน านโยบายไปปฏิบัต ิเป็นการแปลงนโยบายที่ก าหนดไว้สู่การบริหาร มีการ
ใช้ทรัพยากร การปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์การ ระหว่างบุคคล เพื่อให้วัตถุประสงค์หรือภารกิจที่ก าหนดไว้บรรลุผลส าเร็จตามที่ก าหนดไว้ 

ด้านอ านาจหน้าที่ตัดสินใจ มหาวิทยาลัยควรก าหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนในการด าเนินกิจกรรมแต่ละกิจกรรมให้มีความ
เหมาะสม ผู้มีอ านาจต้องรู้การตัดสินใจของผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งจะส่งผลต่อการด าเนินงานและการประเมินแผนปฏิบัติ
ราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สอดคล้องกับ วิขัย โถสุวรรณจินดา [6] ได้ให้ความหมายของการตัดสินใจภายใต้สถานการณ์ที่
แน่นอนว่าเป็นการตัดสินใจที่อยู่บนพ้ืนฐานของผลลัพธ์ที่คาดหมายไว้แล้ว โดยเกิดขึ้นได้เมื่อผู้ตัดสินใจมีข้อมูลเพียงพอและทราบถงึผล
การเลือกแต่ละทางเลือกอย่างแน่นอน ในสถานการณ์เช่นนี้ผู้ตัดสินใจจะพยายามเลือกทางเลือกที่ให้ผลประโยชน์สูงสุด ซึ่งเป็นการ
ตัดสินใจให้การขับเคลื่อนการด าเนินงานการแผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่ได้ก าหนดวัตถุประสงค์  ตัวช้ีวัด และระยะเวลาที่ต้อง
ก าหนดการไว้แล้วให้เป็นไปตามแผนดังกล่าว  

 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
จากการศึกษา เรื่อง การประเมินแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  

ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะในการท าการศึกษาครั้งต่อไปในการประเมินแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดังนี ้
(1) ควรมีการศึกษาซ้ าในเรื่องดังกล่าวนี้ โดยการเพิ่มการศึกษาในเชิงปริมาณเพื่อทราบถึงระดับความรับรู้และความเข้าใจ

เกี่ยวกับการประเมินแผนปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตัวอย่างเช่น การวิจัยเรื่องผลการประเมินความ
เข้าใจและการรับรู้แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อให้ผลการศึกษามีความสมบูรณ์
และสามารถสะท้อนถึงปัญหาในการประเมินแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

(2) การศึกษาในครั้งนี้ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับการประเมินแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี ในการศึกษาครั้งต่อไปควรเพิ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่างในระดับปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในการประเมินแผนปฏิบัติ
ราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อให้ได้ผลการศึกษาที่เจาะลึกในแต่ละประเด็น และมีความหลากหลายในเนื้อหามากขึ้น 
ตัวอย่างเช่น การวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
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วารสารวชิาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 12 (ฉบับที่ 3)  กันยายน – ธันวาคม พ.ศ. 2565 
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