ราย ง าน ผ ล ก ารสํา รว จ ค ว ามพึง พ อ ใจ
ข อ ง บุค ล าก รก รมพัฒ นาที่ ดิน ที่ มีตอ
ก ารบ ริห ารแ ล ะพัฒ นาท รัพ ย าก รบุค ค ล
ป ระจํา ป 2563

จั ด ทํา โ ด ย
ก ลุ ม พั ฒ น า บุ ค ค ล ก อ ง ก า ร เ จ า ห น า ที่
ก ร ม พั ฒ น า ที่ ดิ น

คํานํา
ข า ราชการและเจ า หน า ที่ ก รมพั ฒ นาที่ ดิ น คื อ ทรั พ ยากรบุ ค คลที่ มี บ ทบาทสํ า คั ญ
ตอการขับเคลื่อนภารกิจของกรมพัฒนาที่ดินใหบรรลุเปาหมายและสามารถสนองตอบไดตรงตอความตองการ
ของประชาชน ขาราชการและเจาหนาที่ของกรมฯ ตองเปนผูมีความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
เพี ย งพอที่ จ ะปฏิ บั ติ งานตามหน าที่ ความรั บ ผิ ด ชอบของแต ล ะหน ว ยงานได ดั งนั้ น กรมพั ฒนาที่ ดิ นจึ งให
ความสํ าคั ญ และได มอบหมายให กองการเจ าหน าที่ มี หน าที่ พั ฒ นาบุ คลากรของกรมพั ฒ นาที่ ดิ น ให มี ความรู
(Knowledge) ความเขาใจ (Understanding) และมีทัศนคติ (Attitude) ที่ดีตอการทํางาน ตอผูบริหารและตอองคกร
ตลอดจนมี ทั กษะ (Skill) ความชํ านาญในงานที่ ป ฏิ บั ติ และสามารถปฏิ บั ติ งานในความรั บผิ ดชอบได อย างมี
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลในการขับเคลื่อนภารกิจของกรมพัฒนาที่ดิน
กองการเจาหน าที่ ได จัดทํ าแผนการดํ าเนิ นงานในการบริหารและพั ฒ นาทรัพยากรบุ คคล
ของกรมพัฒนาที่ดินเปนประจําทุกป และไดกําหนดใหมีโครงการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรกรมพัฒนา
ที่ดินตอการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในแผนดังกลาว โดยในป 2563 กองการเจาหนาที่ไดจัดใหมี
กิ จ กรรมตามแผนการดํ า เนิ น งานในการบริห ารและพั ฒ นาทรัพ ยากรบุ ค คลของกรมพั ฒ นาที่ ดิ น ประจํ า
ปงบประมาณ 2563 ดังตอไปนี้
1. ดานการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลตามแผนจํานวน 4 แผนงาน/โครงการ ไดแก
1.1 การสํารวจความพึงพอใจของบุ คลากรกรมพั ฒ นาที่ ดิน ตอการบริห ารและพั ฒ นา
ทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
1.2 การประกันคุณภาพการฝกอบรมของกรมพัฒนาที่ดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
1.3 การจัดสรรทุนรัฐบาล (ทุนศึกษา/ทุนฝกอบรม) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
1.4 การติดตามผลหลังการฝกอบรมของหลักสูตรการฝกอบรมประจําป พ.ศ. 2563
2. ดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลแบงเปน 4 ดาน ไดแก
2.1 ดานวิชาการและเทคนิคปฏิบัติเฉพาะทาง
2.2 ดานวิชาการและเทคนิคปฏิบัติทั่วไป
2.3 ดานการพัฒนาขาราชการบรรจุใหม
2.4 ดานคุณธรรม จริยธรรมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
กองการเจาหนาที่หวังเปนอยางยิ่งวา ผลการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน
ที่มีตอการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลปงบประมาณ 2563 ครั้งนี้ จะเปนเครื่องมือสําหรับปรับปรุง
พัฒนางานดานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลกรมพัฒนาที่ดินใหมีประสิทธิภาพตอไป
กลุมพัฒนาบุคคล
กองการเจาหนาที่
กันยายน 2563

สารบัญ
บทที่ 1 บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญ
1.2 วัตถุประสงค
1.3 ขอบเขตในการดําเนินการ
1.4 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารวิชาการที่เกี่ยวของ
2.1 เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558
2.2 หลักเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรมกรมพัฒนาที่ดิน
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ
บทที่ 3 วิธีดําเนินการศึกษา
3.1 เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล
3.2 การเก็บรวบรวมขอมูล
3.3 กลุมตัวอยางเพื่อการศึกษา
3.4 การวิเคราะหขอมูล
บทที่ 4 ผลการศึกษา
4.1 ผลการศึกษา
4.2 ขอเสนอแนะเพื่อสรางความพึงพอใจดานตางๆ เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของกรมพัฒนาที่ดิน
4.3 ขอเสนอแนะเพื่อสรางความพึงพอใจเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของกรมพัฒนาที่ดิน
4.4 การสราง Smart Officer ของกรมพัฒนาที่ดิน
บทที่ 5 สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการศึกษา
5.2 อภิปรายผล
5.3 ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
ภาคผนวก
- บันทึกขอความเรื่อง ขอความเห็นชอบแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
- บันทึกขอความเรื่อง ขอความอนุเคราะหสรางแบบสํารวจความพึงพอใจของขาราชการ
กรมพัฒนาที่ดินที่มีตอการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในปงบประมาณ 2563
ออนไลน
- บันทึกขอความเรื่อง ขอความรวมมือตอบแบบสํารวจความพึงพอใจของบุคลากร
กรมพัฒนาที่ดินที่มีตอการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในปงบประมาณ 2563
- แบบสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรกรมพัฒนาที่ดินที่มีตอการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ในปงบประมาณ 2563
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บทที่ 1
1.1 ความเปนมาและความสําคัญ

บทนํา

สํานักงาน ก.พ.ร. ไดดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2548 เห็นชอบ
ให นํ าการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริห ารจั ด การภาครัฐ มาใชเปน เครื่องมื อผลั กดั น ให การพั ฒ นาระบบราชการ
มีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยสงเสริมใหสวนราชการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองคการอยางตอเนื่อง
โดยเริ่มจากการศึกษาและจัดทําเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งกองการเจาหนาที่ กรมพัฒนาที่ดิน
ไดดําเนินการตามกระบวนงานของ PMQA หมวด 5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล :
HRM และ HRD การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน วัฒนธรรม และคานิยม ไดกําหนดใหมีการสํารวจความพึงพอใจของ
บุคลากรกรมพั ฒ นาที่ ดิน ที่ มีตอการบริห ารและการพั ฒ นาทรั พยากรบุ คคลเป น ประจําทุ กป เริ่มมาตั้งแต ป
2552 จนถึงปจจุบัน เพื่อติดตามและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลและเพื่อใหสอดคลองกับเกณฑ
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสํานักงาน ก.พ.ร. และเพื่อทําใหบุคลากรมีโอกาสที่จะแสดงความคิดเห็น
ดานการบริหารและพัฒนาบุคลากรของกรมฯ สามารถนําขอมูลดังกลาวไปดําเนินงานใหบรรลุตามเปาหมาย
ขององค การได อ ย างต อ เนื่ อ ง โดยดํ า เนิ น การ 2 ด าน คื อ 1) การสํ ารวจความพึ งพอใจของบุ ค ลากรของ
กรมพั ฒ นาที่ ดิ น ที่ มี ต อ การบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล (HRM : Human Resource Management) และ 2)
การสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดิน ที่มีตอการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD : Human
Resource Development) ซึ่งกองการเจาหนาที่จะนําผลการสํารวจมาใชในการปรับปรุงแนวทางการบริหาร
จัดการทรัพยากรบุคคลของกรมพัฒนาที่ดินในภาพรวม และใชในการกําหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรกรม
พั ฒ นาที่ ดิ น ให มี ค วามรู (Knowledge) ความเข า ใจ (Understanding)1ในการปฏิ บั ติ ง านให มี ทั ศ นคติ
(Attitude) ที่ดีตองาน ตอผูบริหารและตอองคกร ตลอดจนเกิดทักษะ(Skill) ความชํานาญในงานที่ปฏิบัติ โดย
ผานระบบการพัฒ นาบุคลากรทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ เชน การจัดหลักสูตรการฝกอบรมใหกับ
บุคลากรภายในกรมฯ หรือสงเขารับการฝกอบรมภายนอก รวมถึงสงเสริมใหเกิดบรรยากาศการเรียนรู ภายใน
องคกรดวยกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในกรมฯ เชน กิจกรรม KM กิจกรรมการประชุมวิชาการ ฯลฯ
รวมถึงปจจุบันมีการนํารายงานผลสํารวจความพึงพอใจฯ ดังกลาว เผยแพรขอมูลบนเว็บไซตของหนวยงาน เพื่อ ใหได
รับทราบ ในประเด็น การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจํ าป ตามการประเมิ นคุ ณ ธรรมและความโปร ง ใสในการดํ าเนิ นงานของหน วยงานภ าครั ฐ
(Integrity.&.Transparency Assessment) ตอไป
โดยในป งบประมาณ พ.ศ. 2563 สามารถสรุปผลการดําเนิน งานดานการบริหารและการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมพัฒนาที่ดิน ดังนี้
1) ดานการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลตามแผนจํานวน 4 แผนงาน/โครงการ ไดแก
1.1) การสํารวจความพึงพอใจของบุ คลากรกรมพัฒ นาที่ดิน ตอการบริหารและพัฒ นา
ทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
1.2) การประกันคุณภาพการฝกอบรมของกรมพัฒนาที่ดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
1.3) การจัดสรรทุนรัฐบาล (ทุนศึกษา/ทุนฝกอบรม) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
1.4) การติดตามผลหลังการฝกอบรมของหลักสูตรการฝกอบรมประจําป พ.ศ. 2563

2
2) ดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลแบงเปน 4 ดาน จํานวน 10 โครงการ/หลักสูตร ไดแก
2.1) ดานวิชาการและเทคนิคปฏิบัติเฉพาะทาง จํานวน 2 หลักสูตร/โครงการ
2.2) ดานวิชาการและเทคนิคปฏิบัติทั่วไป จํานวน 3 หลักสูตร/โครงการ
2.3) ดานการพัฒนาขาราชการบรรจุใหม จํานวน 3 หลักสูตร/โครงการ
2.4) ดานคุณธรรม จริยธรรมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต จํานวน 2 หลักสูตร/โครงการ
ประเภท
2.1) ดานวิชาการ 1.
และเทคนิคปฏิบัติ
เฉพาะทาง
2.
2.2) ดานวิชาการ 3.
และเทคนิคปฏิบัติ
4.
ทั่วไป
5.

หลักสูตร/โครงการ
โครงการฝกอบรมหลักสูตร "มาตรฐานวิชาการงานพัฒนาที่ดิน"
รุนที่ 7
การฝกอบรมผานสื่อการเรียนการสอนระบบ e-Training
หลักสูตร "การจัดระบบอนุรักษดินและน้ําในเขตพัฒนาที่ดิน"
รุนที่ 10
โครงการฝกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาผูนําเขาสูร ะบบราชการ 4.0"

จํานวน
(คน)
51
227
82

โครงการฝกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการนําเสนออยางมีประสิทธิภาพ"
83
โครงการฝกอบรมหลักสูตร "การทํางานแบบบูรณาการและ
47
การทํางานเชิงรุก"
2.3) ดานการ
6. โครงการฝกอบรมหลักสูตร "การเปนขาราชการที่ดีสําหรับ
57
พัฒนาขาราชการ
ขาราชการที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
บรรจุใหม
ปงบประมาณ 2563 (รุนที่ 37 - 39)
7. การอบรมสัมมนารวมกัน “หลักสูตรการเปนขาราชการที่ดี :
13
ตนกลาขาราชการ” ของสํานักงาน ก.พ. (online)
8. การปฐมนิเทศขาราชการที่บรรจุใหมและพนักงานราชการ
21
กรมพัฒนาที่ดิน ปงบประมาณ 2563
2.4) ดานคุณธรรม 9. "โครงการฝกอบรมเสริมสรางการปองกันและปราบปรามการทุจริต 101
จริยธรรมและการ
ในการปฏิบตั ิราชการ (รุนที่ 4)"
พัฒนาคุณภาพชีวิต 10. โครงการฟงธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
185
รวม
867
เพื่อใหทราบถึงระดับความพึงพอใจของบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดินที่มีตอการปฏิบัติงานดานการบริหาร
และการพั ฒ นาทรัพ ยากรบุ คคลตลอดระยะเวลา 1 ป ที่ผานมา กองการเจาหนาที่จึงไดดําเนิ น การสํารวจ
ความพึงพอใจของบุ คลากรกรมพั ฒ นาที่ ดิน โดยประเด็น การสํารวจเป น 2 ดาน ได แก 1) ดานการบริห าร
ทรั พ ยากรบุ คคล 2) ด า นการพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ คคล โดยกลุ มตั วอย างในการสํ ารวจครั้งนี้ ประกอบด ว ย
ขาราชการของกรมพัฒนาที่ดิน 3 ประเภท ไดแก (1) ประเภทอํานวยการ (2) ประเภทวิชาการ และ (3) ประเภททั่วไป
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1.2 วัตถุประสงค

1) เพื่อใหกรมพัฒนาที่ดินมีกระบวนการสํารวจความพึงพอใจของขาราชการกรมพัฒนาที่ดิน ในดานการ
บริหารและการพัฒนาบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดินที่ตอเนื่องทุกป
2) เพื่อนําขอมูลไปพัฒนาแผนการพัฒนาบุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน และปรับปรุงแผนการบริหารบุคลากร
กรมพัฒนาที่ดิน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
3) เพื่อดําเนินการตามกระบวนงานของ PMQA หมวด 5 ที่กําหนดใหมีกิจกรรมการจัดการองคความรูผูรู
(Best Practice) และการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลทุกป
4) เพื่อดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity &
Transparency Assessment) กําหนดใหมีการเผยแพรขอมูลที่เปนปจจุบันบนเว็บไซตของหนวยงาน เพื่อเปดเผย
ข อมู ล ต างๆ ของหน วยงานให ส าธารณชนได รั บ ทราบ ในประเด็ น การบริ ห ารและพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ คคล
และรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําป

1.3 ขอบเขตในการดําเนินการ

1) ประชากร : ข า ราชการประเภทอํ า นวยการ ประเภทวิ ช าการ และประเภททั่ ว ไปทุ ก ระดั บ
ในสังกัดกรมพัฒนาที่ดินจํานวน 1,436 คน (ขอมูล ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2562)
2) กลุ ม ตั ว อย าง : ข า ราชการประเภทอํ านวยการ ประเภทวิช าการและประเภททั่ ว ไปทุ ก ระดั บ
ในสังกัดกรมพัฒนาที่ดินจํานวน 1,436 คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางจาก
สู ต รของ Taro Yamane สรุป การคํ า นวณจากจํ านวนขาราชการทั้ งหมด 1,436 คน ต องมี กลุ มตั วอย าง
ไมนอยกวา 316 คน
3) ระยะเวลาการดําเนินงาน 3 เดือน เริ่มตั้งแตเดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน 2563
4) ขอบเขตพื้นที่ดําเนินการ
4.1) หนวยงานสวนกลาง จํานวน 15 หนวยงาน ประกอบดวย
1) กลุมตรวจสอบภายใน
2) กลุมพัฒนาระบบบริหาร
3) ศูนยปฏิบัติการพัฒนาที่ดินเฉพาะกิจ
4) สํานักงานเลขานุการกรม
5) กองการเจาหนาที่
6) กองคลัง
7) กองแผนงาน
8) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
9) สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทําแผนที่
10) กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน
11) กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน
12) สํานักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน
13) สํานักวิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนาที่ดิน
14) กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน
15) กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน
4.2) หนวยงานสวนภูมิภาคจํานวน 12 หนวยงาน ประกอบดวย
1) สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1
2) สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 2
3) สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3
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4) สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 4
5) สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5
6) สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
7) สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
8) สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
9) สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 9
10) สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 10
11) สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 11
12) สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 12

1.4 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

1) กรมพั ฒ นาที่ ดิ น ได ทราบระดับ ความพึ งพอใจของบุคลากรกรมพัฒ นาที่ ดิน ที่ มีตอการบริห าร
และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในปงบประมาณ พ.ศ. 2563
2) กรมพัฒนาที่ดินนําผลการวิเคราะหขอมูลมาจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน และ
ปรับปรุงแผนการบริหารบุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564
3) กรมพัฒนาที่ดินมีการดําเนินการตามกระบวนงานของ PMQA หมวด 5 ที่กําหนดใหมีกิจกรรม
การจัดการองคความรูผูรู (Best Practice) การสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลประจําป
4) กรมพัฒนาที่ดินมีการดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ที่กําหนดใหมีการเผยแพรขอมูลที่เปนปจจุบันบนเว็บไซต
ของหนวยงาน เพื่อเปดเผยขอมูลตางๆ ของหนวยงานใหสาธารณชนไดรับทราบ ในประเด็นการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล และรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําป
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บทที่ 2

แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารวิชาการที่เกี่ยวของ
การสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรกรมพัฒนาที่ดินที่มีตอการบริหารและการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ปงบประมาณ 2563 ไดทบทวนและวิเคราะหจากแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารวิชาการที่เกี่ยวของกับ
การดําเนินงานดานการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อกําหนดเปนขอคําถาม
ในการสรางเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยผูศึกษาไดทบทวนและวิเคราะหจากแนวคิด ทฤษฎี และ
เอกสารวิชาการ ดังนี้
1. เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558
2. หลักเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรมกรมพัฒนาที่ดิน
3. แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ

2.1 เกณฑคณ
ุ ภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558
รั ฐ บาลได มุ ง พั ฒ นาระบบราชการ เพื่ อ ให ห น ว ยงานภาครั ฐ ปรั บ ปรุ งการทํ า งาน ยกระดั บ
การบริหารจัดการ และมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยนํา
แนวคิด และเครื่องมื อการบริห ารจั ดการสมัย ใหมเข ามาในภาคราชการภายใตการประยุกตใชจากหลั กการ
บริหารของภาคธุรกิจ เชน การบริหารเชิงยุทธศาสตรการลดขั้นตอนการทํางาน การประเมินความ พึงพอใจ คํา
รับรองการปฏิบัติราชการ ขอเสนอการเปลี่ยนแปลง การบริหารความเสี่ยง การพัฒนาระบบสารสนเทศ เปนตน
เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางยั่งยืน สามารถยกระดับมาตรฐานการทํางานรองรับการพัฒนา
ระบบราชการ เป น กรอบการประเมิ น ตนเอง และสามารถติ ดตามการจัดการของภาครัฐ ไดอยางตอเนื่อ ง
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบใหนําเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมาเป น เครื่องมือในการพัฒ นา
ระบบราชการ เริ่มดําเนินการตามระบบคํารองการปฏิบัติราชการในป พ.ศ. 2549 โดยประยุกตใชจากระบบ
คุณภาพการบริหารภาครัฐและเอกชนของตางประเทศ เกี่ยวกับ การปรับ ปรุงและพัฒ นาองคกรเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ ผานระบบการประเมินใหรางวัลคุณภาพ
รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
PMQA เปน คํ ายอมาจาก Public Sector Management Quality Award แปลเปน ภาษาไทย
วารางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งประเทศไทยโดย ก.พ.ร. และสถาบัน เพิ่มผลผลิตแห งชาติ ได
ประยุ ก ต นํ า มาจาก MBNQA (รางวั ล คุ ณ ภาพแห งชาติ ป ระเทศสหรัฐ อเมริ ก า) และ TQA (รางวัล คุณ ภาพ
แห งชาติ ป ระเทศไทย) เพื่ อให สอดคลองกับ แนวทางการบริห ารกิจการบานเมืองที่ดี และแผนยุท ธศาสตร
การพัฒนาระบบราชการไทย และกําหนดเปน “เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ” หรือที่เรียกสั้นๆวา
PMQA คือการนําหลักเกณฑและแนวทางการบริหารองคการที่เปนเลิศ ซึ่งไดยอมรับเปนมาตรฐานสากลโลก
มาประยุกตใชพัฒนาระบบบริหารจัดการของหนวยงานภาครัฐ โดยอาศัยหลักการประเมินองคกรดวยตนเอง
เป น การทบทวนสิ่ งที่ องค กรดํ าเนิ น การ เทียบกับ เกณฑคุณ ภาพการบริห ารจัดการภาครัฐ เมื่อตรวจพบวา
เรื่องใดยังไมอยูในระบบที่นาพอใจเมื่อเทียบกับเกณฑ องคกรจะไดพัฒนาวิธีปฏิบัติเพื่อปรับปรุงองคกรอยาง
ตอเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานไปมาตรฐานระดับสากล
วัตถุประสงคของการพัฒนาเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
1. เพื่ อยกระดั บ คุ ณ ภาพการปฏิ บัติงานของภาครัฐใหส อดคลองกับ พระราชกฤษฎีกาวาดว ย
หลักเกณฑและวิธกี ารบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
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2. เพื่ อใหห น วยงานภาครัฐนํ าไปใชเป นแนวทางในการพั ฒ นาคุ ณภาพการบริหารจัดการของ
หนวยสูระดับมาตรฐานสากล
3. เพื่ อ ใช เ ป น กรอบแนวทางในการประเมิ น ตนเอง และเป น บรรทั ด ฐานการติ ด ตามและ
ประเมินผลการบริหารจัดการของหนวยงานภายใน
ส ว นราชการที่ นํ า เกณฑ คุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ ซึ่ ง กรอบการประเมิ น ระดั บ
มาตรฐานสากลไปเปรียบเทียบกับระบบการบริหารจัดการของสวนราชการจะไดรับประโยชนในทุกขั้นตอน
ตั้งแตการประเมินองคกรดวยตนเอง (Self-Assessment) ซึ่งจะทําใหการบริหารของสวนราชการนั้นๆ ไดรับ
ทราบวาสวนราชการของตนเองยังมีความบกพรองในเรื่องใด จึงสามารถกําหนดวิธีการและเปาหมายที่ชัดเจน
ในการทําแผนปฏิบัติการ เพื่อปรับปรุงองคกรใหสมบูรณมากขึ้นตอไป
สวนราชการสามารถนําเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐไปใชเปนเครื่องมือการดําเนินการ
ของสว นราชการ เพื่ อยกระดั บ การบริห ารจัดการของสวนราชการ เพื่ อใหสามารถสงมอบคุณ คาที่ดีขึ้น ทั้ ง
ผลผลิตและบริการ ใหแกผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ซึ่งนับเปนการตอบสนอง ตอเปาหมายของพระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ดวย
สวนราชการที่ มีการบริห ารจัดการที่เปน เลิศจะมีภ าพลักษณ ที่ดี ไดรับ ความนิย มชมชอบจาก
ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียนอกจากนี้ ยังมีโอกาสสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถ
ของสวนราชการอื่ น ๆ โดยการนํ าเสนอวิธีป ฏิ บัติที่นําไปสูความสําเร็จ และเปดโอกาสใหมีการสื่อสารและ
แลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศของสวนราชการเพื่ อเปนแบบอยางแกสวนราชการอื่นๆ นําไปประยุกตใชให
ประสบผลสําร็จเชนเดียวกัน
องคประกอบของ PMQA
สาระสําคัญของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จะแบงออกเปน 2 สวนหลัก โดยจะ
ขยายความผานคําถามที่กําหนดไวใหสวนราชการประเมินสถานภาพของตนเอง คือ
สวนที่ 1 ลักษณะสําคัญขององคกร เปนการอธิบายถึงภาพรวมของสวนราชการ สภาพแวดลอม
ในการปฏิ บั ติงาน (ข อมู ล พื้ น ฐานของหน ว ยงาน) ความสัมพั น ธกับ ผูรับ บริการและผูเกี่ย วของ (ประชาชน
สวนราชการ หนวยงานภายนอก) สิ่งสําคัญที่มีผลตอการทํางานของสวนราชการ ความทาทายเชิงยุทธศาสตรที่
กําลังเผชิญอยู รวมทั้งระบบการปรับปรุงผลการดําเนินงานสวนราชการ
สวนที่ 2 เกณฑคุณ ภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เปนแนวทางในการบริหารจัดการที่ดีของ
สวนราชการที่เป นไปตามมาตรฐานที่ควรเปน เน นความสอดคลองเชื่อมโยงและบูรณาการอยางเป นระบบ
(ที่คอนขางเขาใจยาก) มีวัตถุประสงคเพื่อตรวจประเมินการดําเนินการของสวนราชการในประเด็นตางๆ ตาม
หมวดของเกณฑ คุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ ทํ า ให เ ห็ น โอกาสในการปรั บ ปรุ งกระบวนการของ
สวนราชการ นําไปสูการยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานราชการตอไป ประกอบไปดวย 7 หมวด ไดแก
หมวดที่ 1 การนําองคกร วางวิสัยทัศน คานิยม ทิศทางการทํางาน
หมวดที่ 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตรและกลยุทธ วางยุ ทธศาสตร การบริห ารความเสี่ย ง
การถายทอดเปาหมายและตัวชี้วัดขององคกรไปสูหนวยงาน/บุคคล การนํายุทธศาสตรไปปฏิบัติ
หมวดที่ 3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย การรับฟงความเห็นหรือ
มีสวนรวมจากประชาชน การปรับระบบใหบริการประชาชน การสํารวจความพึงพอใจ
หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู การจัดการสารสนเทศ การจัดการความรู
หมวดที่ 5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล : HRM และ HRD
การปรับกระบวนทัศน คานิยม ทัศนคติ คุณธรรมจริยธรรม กระบวนการสรางคุณคา
หมวดที่ 6 การจัดการกระบวนการ การลดขั้นตอน การเปลี่ยนแปลงกระบวนงาน
หมวดที่ 7 ผลลัพธการดําเนินการ ผลการปฏิบัติงานตามมิติการประเมิน 4 ดาน
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การบริหารจัดการภาครัฐทั้ง 7 หมวด ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐจะสัมพันธกับ
การดําเนินงานของภาครัฐ หรือสวนราชการที่ผานมาหลายเรื่องที่เราเรียกกันวา เครื่องมือการบริหารจัดการ
ภาครัฐสมัยใหมกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของการปฏิบัติรับรอง
ราชการ โดยเฉพาะมิ ติ ดานการพั ฒ นาองคกรซึ่งจะทํ าใหส วนราชการและขาราชการมีความเขาใจถึ งการ
เปลี่ ย นแปลงของระบบราชการที่ ผ านได อ ย างชั ด เจนเป น รู ป ธรรมมากขึ้ น โดยจะเห็ น ว า PMQA จะเป น
เบื้องหลังหรือพื้นฐานของกิจกรรมและกระบวนการบริหารจัดการที่รัฐบาลกําหนดใหสวนราชการไดปฏิบัติใน
หลายปที่ผานมา ดังนี้
หมวดที่ 1 การนําองคกร การดํ าเนิ นการที่ ผานมาสวนราชการต างๆไดมีการจั ดทํ าวิสัย ทัศน
คานิยม เปาประสงค เพื่อเปนทิศทางในการปฏิบัติที่ชัดเจน (SWOT Analysis)
หมวดที่ 2 การวางแผนเชิงยุทธศาตร นับตั้งแตป 2548 รัฐบาลไดจัดทําแผนการบริหาราชการ
แผนดิน ซึ่งสวนราชการตางๆจะตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปและแผนปฏิบัติการประจําป ใหสอดคลอง
เชื่อมโยงกัน รวมทั้งการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล นอกจากนี้ไดนําเทคนิค
การบริหารความเสี่ยงเขามาใชควบคูกับการบริหารเชิงยุทธศาสตร
หมวดที่ 3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ในปจจุบันการดําเนินการ
ในหมวด 3 เปนหมวดที่สวนราชการตางๆใหความสําคัญเพิ่มขึ้น มีชองทางสําหรับฟงความคิดเห็นของผูบริการ
หลายช อ งทางและหน ว ยงานราชการเน น การทํ า งานเชิ ง รุ ก เพื่ อ นํ า บริ ก ารให เข า ถึ ง ประชาชนมากขึ้ น
ทั้งเคานเตอรบริการประชาชนศูนยบริการรวม การจัดหนวยบริการเคลื่อนที่ และอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้
ยังมีการนําผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการมากําหนดเปนตัวชี้วัด หนึ่งในมิติ 2 คุณภาพการใหบริการ
ในคํารับรองการปฏิบัติราชการอีกดวย
หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู การดําเนินการในหมวด 4 เปนสิ่งที่
สวนราชการไดดําเนินการอยางตอเนื่องมาตั้งแตป 2547 ทั้ งการจัดการระบบสารสนเทศ และการจัดการ
ความรู และเปนสวนที่เปนพื้นฐานสําคัญที่ทําใหองคกรสามารถบรรลุเปาหมายประสงคเชิงยุทธศาสตรได
หมวดที่ 5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล ทุกสวนราชการจะมีแผนแมบทดานทรัพยากรบุคคล
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีการวิเคราะหสมรรถนะของบุคลากรที่สอดคลองกับยุทธศาสตรซึ่งเปนสวนหนึ่ง
ของการจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงเมื่อป 2548 และ 2549 และการสงเสริมการปรับเปลี่ยนกระบวน
ทัศน วัฒนธรรมและคานิยม
หมวดที่ 6 การจัดการกระบวนการ ในหมวดนี้สวนราชการดําเนินการไปแลวในหลายเรื่อง เชน
การลดขั้ น ตอนและระยะเวลาในการปฏิบั ติงานการจัด ทํ าข อเสนอการเปลี่ย นแปลงดาน ขั้น ตอนและการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งนําไปสูการปฏิบัติตอเนื่องเปนปที่สามแลว
หมวดที่ 7 ผลลัพธการดําเนินการ เปนหมวดที่สวนราชการจะไดตรวจสอบผลการดําเนินการวา
ได บ รรลุ ต ามเป า หมาย ยุ ท ธศาสตร ห รื อ ไม ความพึ งพอใจของผูรับ บริการเป น อยางไร ประสิท ธิ ภ าพการ
บริหารงานผลที่เกิดขึ้นตามตัวชี้วัดตางๆ เปนเชนไร และผลการพัฒนาองคกรเปนอยางไร ซึ่งก็เปนผลลัพธตาม
มิติตางๆ ของคํารับรองการปฏิบัติราชการ และตัวชี้วัดเชิงกระบวนการของแตละหนวยงาน
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การจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล เปนกระบวนการแรกที่สําคัญที่สุดที่จะสราง
ความสอดคล อ ง เชิ งยุ ทธศาสตรร ะหว างการบริห ารทรั พ ยากรบุ ค คลกั บ เป าหมายยุ ท ธศาสตรข ององค ก ร
นอกจากนี้ การจัดทําแผน กลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลยังเปนการเพิ่มบทบาทของงานบริหารทรัพยากร
บุ คคลจากการมุ งเน น เพี ย งงานประจํ า(Routine Work) ซึ่งเปน งานในเชิงรับ มาเป น การวางแผนในเชิ งรุ ก
เพื่อหาแนวทางปฏิบัติวา กิจกรรมตาง ๆ ของสวนราชการในการบริหารทรัพยากรบุคคล เชน การวางแผน
อั ต รากํ า ลัง การพั ฒ นาบุ คลากร การจั ด สวัส ดิการที่ สวนราชการดําเนิน การในป จ จุบัน จะสามารถช ว ยให
สว นราชการบรรลุ ผ ลสั มฤทธิ์ตามประเด็น ยุทธศาสตรที่ กําหนดไวไดอยางไร โดยการกําหนดกลยุทธและ
การจัดลํ าดั บความสํ าคัญ ของกิจกรรมตางๆ ในการบริห ารทรัพยากรบุคคลนั้ น จะเปน ปจ จัยสําคัญสํ าหรับ
การวางแผนและการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณดาน บุคคลตอไป
ในการดําเนินการใหแผนปฏิบัติราชการบรรลุตามเปาหมายที่วางไวนั้น ปจจัยสําคัญอยางหนึ่งที่
สวนราชการตองมีการดําเนินการคือ การวางแผนกลยุทธดานการบริหารทรัพยากรบุคคลใหสอดคลองบรรลุ
เป าหมายตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการ 4 ป และแผนปฏิ บั ติร าชการประจําป โดยแผนกลยุ ทธด านการบริห าร
ทรัพยากรบุคคลนั้น ครอบคลุมถึงแผนปฏิบัติการดานทรัพยากรบุคคลที่สนับสนุนการปฏิบัติตามเปาประสงค
เชิงยุทธศาสตร กลยุทธหลัก และแผนปฏิบัติการของสวนราชการไดอยางมีประสิทธิผล รวมถึงการกําหนด
ตัวชี้วัด และเปาหมายที่เหมาะสมใน แตละแผนปฏิบัติการดวย
HR Scorecard เป น เครื่องมือสํ าหรับ ประเมิ น ผลสํ าเร็จ ด านการบริห ารทรัพยากรบุ คคลของ
องคกรเพื่อนําไปสูการพัฒนาและเพิ่มขีดสมรรถนะกําลังคนใหมีความเขมแข็งและสอดรับกับภารกิจขององคกร
มาตรฐานความสําเร็จที่เปนเปาหมายสุดทายที่สวนราชการตองบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้
มิติที่ 1 ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร
มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล
มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล
มิติที่ 4 ความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน
การจัดทําแผนกลยุทธดานการบริหารทรัพยากรบุคคลนั้น อยางนอยตองครอบคลุมในดาน ตางๆ
ของการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้
1. การวางแผนและบริหารกําลังคน
2. การบริหารทรัพยากรบุคลากรที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูง
3. การจัดระบบฐานขอมูลดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
4. การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
5. การปรับปรุงระบบงาน โดยมุงเนนใหเกิดการมอบอํานาจการตัดสินใจใหแกบุคลากรมากขึ้น
เกิดความคลองตัวในการปฏิบัติงาน และการมีสวนรวมของบุคลากรในการบริหารจัดการ
6. การปรับปรุงระบบการยกยอง ชมเชย โดยมุงเนนใหสอดคลองกับประสิทธิภาพการทํางาน
ทีต่ องการใหเกิดขึ้น
7. การปรับปรุงระบบสรรหา คัดเลือก และการรักษาบุคลากร
8. การปรับปรุงการพัฒนาบุคลากร เพื่อใหบุคลากรมีความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติงานอยางไดผลดี
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เครื่องมือการบริหารจัดการ
1. การพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)
2. การทบทวนและการปรับระบบงาน/โครงสรางสวนราชการ (Organization Restructuring)
3. การใชขอมูลความตองการ ความคิดเห็นของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียมาวิเคราะห
ออกแบบ ระบบงาน/โครงสรางของสวนราชการ การสงมอบหรือประสานงานกันระหวางหนวยงาน
4. การกําหนดแผนผังความสัมพันธ (Relationship Map) ระหวางหนวยงาน
5. การจัดทําระบบงาน/โครงสรางของสวนราชการที่มีแผนกงานตามผูรับบริการ หรือผูมีสวนได
สวนเสีย (Departmentation by Customer/Stakeholder)
6. การทบทวนกฎระเบียบในการปฏิบัติงาน
แนวทางปฏิบัติที่ดี
องคกรที่มีแนวปฏิบัติที่ดีดานการจัดทําแผนดานทรัพยากรบุคคลที่สนับสนุนยุทธศาสตร ควรมีการ
ดําเนินการ ที่เกี่ยวของกับการจัดทําแผนดานทรัพยากรบุคคล ดังนี้
1.3การวางแผนกําลังคนและพัฒ นาขีดความสามารถของบุคลากรทั้งระยะสั้นและระยะยาว ให
สอดคลองกั บ เป าประสงค เชิ งยุทธศาสตร1 และกระบวนการดํ าเนิ น งาน1ทั้งกระบวนการที่ ส รางคุ ณ ค าและ
กระบวนการสนับสนุนของ องคกร
2.3การวางแผนและการพัฒนาบุคลากรควรมีกรอบที่ชัดเจน คือ
2.13กําหนดความตองการในการพัฒนา (Training Needs) โดยศึกษา วิเคราะหยุทธศาสตร
นโยบาย ภารกิ จ ที่ สํ า คั ญ ของส ว นราชการ และนโยบายด านการบริห ารงานบุค คลและการพั ฒ นาบุ คลากร
ของหนวยงาน ที่เกี่ยวของ ซึ่งอาจมีการสัมภาษณผูบริหารและผูรับบริการที่สําคัญ เพื่อเปนขอมูลในการวิเคราะห
หาความตองการ เกี่ยวกับความรู ทักษะดานตาง ๆ ที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน การพัฒนาบุคลากร การพัฒนา
บุ คลากรเป น กระบวนการบริห ารงานบุ คคลที่ตองปฏิบัติอยูตลอดเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภ าพใหกับ บุคลากร
ตลอดจนทํ าให บุ ค ลากรมี ค วามเติ บ โตก า วหน าและทั น ตอการเปลี่ย นแปลง ซึ่งการพั ฒ นาบุ คลากรสามารถ
ดําเนิ นการได 2 รูป แบบ คือ แบบที่เปน ทางการ เชน การบรรยาย การฝกอบรม เปน ตน และแบบที่ ไมเป น
ทางการ เชน การสอนงาน การเปนพี่เลี้ยง การสอนแนะ (Coaching) และการสอนงานอยางใกลชิด
2.2 ออกแบบหลักสูตร โดยอาจมีทั้งที่เปนทางการ และไมเปนทางการ
2.3 ดําเนินการตามแผน
2.4 ประเมินผลการพัฒนา เรียนรู โดยกําหนดเปาหมายไวตามแผนปฏิบัติราชการ
2.4.13การสื่ อ สารภายในอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและการตั้ ง เป า หมายในการสร า ง
วัฒนธรรมการทํางานของ องคกรใหบุคลากรรวมมือกันและมีความเขาใจในขอมูลขาวสารทิศทางองคกร ขอมูล
สารสนเทศ ในกระบวนการ ทํางาน ความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียและขอมูลสภาพแวดลอมตางๆ ที่
เกี่ยวของกับการบรรลุเปาหมายขององคกร
2.4.23การออกแบบระบบทีมขามสายงาน โดยใชรูปแบบคณะทํางานที่ประกอบดวย
ตัวแทนจากหนวยงานตาง ๆ ใหครอบคลุมตามประเภทของกระบวนการดําเนินงานในองคกร เพื่อแกไขปญหา
จากการที่บุคลากรมุงสนใจเฉพาะงานที่ตนรับผิดชอบหลัก ทําใหระบบดําเนินไปอยางไมเต็มประสิทธิภาพ ซึ่ง
ระบบการทํางานลักษณะขามสายงานจะชวย ใหทุกหนวยงานหรือหลายหนวยงานมีโอกาสสื่อสาร ตัดสินใจ
และทํางานรวมกันตามหวงโซคุณคาที่สอดรับกัน
2.4.33การติดตามประเมินผล เพื่อปรับปรุงวิธีการสื่อสารกําหนดไวปละครั้ง ทั้งจาก
ขอเสนอแนะในระหวาง กระบวนการสื่อสารของคณะทํางานตาง ๆ และจากการประเมินผลอยางเปนระบบ
จากบุคลากรภายใน และ ผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อนําไปปรับปรุงอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ
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2.2 หลักเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรมกรมพัฒนาที่ดิน

สํ า นั ก งาน ก.พ.ร. ได นํ าหลั ก การแนวคิ ด ของการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ
(PMQA) มาใชดําเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการองคกร ซึ่งสาระสําคัญของการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) หมวดที่ 5 วาดวยการมุงเนนทรัพยากรบุคคล ไดเนนใหมีการพัฒนาคุณภาพระบบการ
บริห ารทรัพยากรบุ คคล การบริห ารจั ดการทรัพยากร และพั ฒ นาทรัพยากรมนุ ษย การปรับ กระบวนทั ศน
คานิยม ทัศนคติ คุณ ธรรม จริยธรรม และกระบวนการสรางคุณ คา โดยมุ งเน นให สวนราชการต องมีระบบ
ประกันคุณภาพการฝกอบรม เพื่อยกระดับงานฝกอบรมใหมีมาตรฐานสูง มีความคุมคาตอการลงทุน และสราง
ความเชื่อมั่น แกผู เรียนวาการฝกอบรมนั้ น มีมาตรฐานเป น ที่ ย อมรับ ซึ่งระบบประกั น คุณ ภาพการฝกอบรม
ดังกลาว ถือเปนการประกันคุณภาพที่สวนราชการจะตองดําเนินการจัดทํามาตรฐานการฝกอบรม ที่มีลักษณะ
การดํ าเนิ น การคล ายคลึ งกั บ การประกั น คุณ ภาพภายใน เพื่อใหมั่น ใจวางานฝกอบรมไดมาตรฐาน รวมถึง
การประเมินประสิทธิผลและความคุมคาของการพัฒนา/ฝกอบรม โดยสวนราชการตองมีการกําหนดมาตรการ
และระบบในการประเมินประสิทธิผลและความคุมคาของการพัฒนาบุคลากรดวย
กรมพั ฒ นาที่ ดิน ไดเห็ นความสําคัญ ของการจัดทําระบบประกัน คุณ ภาพการฝ กอบรมดั งกล าว
จึงไดจัดทําเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรมของกรมพัฒนาที่ดินขึ้น เพื่อใชเปนมาตรฐาน/กรอบแนวทาง
การดําเนินการจัดฝกอบรมของกรมฯ เพื่อใหการฝกอบรมทุกหลักสูตรมีความคุมคาตอการลงทุน เปนที่ยอมรับ
และเชื่อมั่นของผูเรียน ซึ่งจะสงผลใหการพัฒนาบุคลากรเปนอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามเปาหมายตอไป
เกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรมกรมพัฒนาที่ดิน
ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. ไดนําหลักการแนวคิดของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(PMQA) มาใชดําเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการองคกร โดยกําหนดใหสวนราชการตองมีระบบการประกัน
คุณภาพของการฝกอบรม เพื่อยกระดับการฝกอบรมใหมีมาตรฐาน มีความคุมคาตอการลงทุน และสรางความ
เชื่อมั่นตอผูเขารับการฝกอบรม ใหมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับ กรมพัฒนาที่ดินจึงไดดําเนินการจัดทําเกณฑการ
ประกันคุณภาพของการฝกอบรมของกรมพัฒนาที่ดินขึ้นโดย กําหนดไว 4 มาตรฐาน 8 ตัวบงชี้ ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 ดานหลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ตัวบงชี้ 1.1 มีการสรางหลักสูตรที่สอดคลองกับวัตถุประสงคและกลุมเปาหมาย
ตัวบงชี้ 1.2 มี ก ารทบทวนปรั บ ปรุ ง และประเมิ น หลั ก สู ต รให ทั น ต อ การ
เปลี่ยนแปลง (กรณีเปนหลักสูตรเดิม)
มาตรฐานที่ 2 ดานการบริหารจัดการโครงการฝกอบรม
ตัวบงชี้ 2.1 ดานผูสอน/วิทยากรเปนผูมีคุณวุฒิและประสบการณสอดคลอง
กับเนื้อหาวิชาและมีความสามารถในการถายทอดสื่อสาร
ตัวบงชี้ 2.2 ดานวิธีการสอนของวิทยากรมีการกําหนดประเด็นเนื้อหาวิชา
และ มีการใชอุปกรณการสอนและสื่อการสอนที่เหมาะสม
ตัวบงชี้ 2.3 ดานสถานที่ฝกอบรมมีขนาดและรูปแบบที่เหมาะสมกับจํานวน
ผูเขารับการฝกอบรมและกิจกรรมการสอน
ตัวบงชี้ 2.4 ความเหมาะสมของผูเขารับการฝกอบรมและการนําไปใชในการ
ปฏิบัติงาน
มาตรฐานที่ 3 ดานการประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ตัวบงชี้ 3.1 มีกระบวนการประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานที่ 4 ประสิทธิผลการฝกอบรม
ตัวบงชี้ 4.1 ประสิทธิผลการฝกอบรม
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วิธีการประเมินการประกันคุณภาพการฝกอบรม
การดํ า เนิ น การประเมิ น การประกัน คุณ ภาพการฝ กอบรม ตามมาตรฐานตางๆ ทั้ ง343ดาน
อาจดําเนินการได 2 ลักษณะ คือ 1) การประเมินในระหวางการฝกอบรมเพื่อวัดระดับความพึงพอใจดานการ
บริหารจัดการ 2) การประเมินหลังจากดําเนินการฝกอบรมเสร็จแลวโดยการประเมินผลหลังการฝกอบรมถาม
ขอมูลจากผูบังคับบัญชาและผูเขารับการฝกอบรมรอบ 6 เดือน เปนตน
วิธีการประเมิน
การประเมิน การประกั น คุณ ภาพการฝกอบรม เปนสิ่งที่ตองกระทําอยางเปนขั้น ตอนถึงแมวิธี
การประเมิน และเทคนิ คการประเมิน อาจแตกต างกัน ไป แต ก็ตองเป น ไปตามรูป แบบของการประเมิ น โดย
ผู ป ระเมิ น จะต อ งทํ า ความเข า ใจกั บ มาตรฐานทั้ ง 4 ด า น และ 8 ตั ว บ ง ชี้ ซึ่ ง จะช ว ยให ก ารประเมิ น
มีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่กําหนด ผูประเมินจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินการ
ประกั น คุ ณ ภาพการฝ ก อบรม เช น แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ การฝ ก อบรม แบบประเมิ น องค ป ระกอบของ
การฝกอบรม และผูประเมิน สรุปผลการประเมินการประกันคุณภาพการฝกอบรม และจัดทํารายงานเสนอ
ผูบริหารตอไป
เกณฑผานการประเมินการประกันคุณภาพการฝกอบรม
การประเมิ น การฝ ก อบรม ตามมาตรฐานทั้ ง 4 ด า น 8 ตั ว บ ง ชี้ จะต อ งได ค ะแนนเฉลี่ ย
ทุกมาตรฐานรวม 3 คะแนน จึงจะถือวาการประกันคุณภาพการฝกอบรมมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับ

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542: 775) ไดใหความหมายของความพึงพอใจ หมายถึง
พอใจ ชอบใจ พฤติกรรมเกี่ยวกับความพึงพอใจของมนุษย คือ ความพยายามที่จะขจัดความตึงเครียด หรือ
กระวนกระวาย หรือภาวะไมไดดุลยภาพในรางกาย ซี่งเมื่อมนุษยสามารถขจัดสิ่งตางๆ ดังกลาวไดแลว มนุษย
ยอมไดรับความพึงพอใจในสิ่งที่ตนตองการ
แนงนอย พงษสามารถ (2519: 26) มีความเห็นวา ความพึงพอใจหมายถึง ทาทีทั่วๆไปที่เปนผล
มาจากทาทีตอสิ่งตางๆ 3 ประการ คือ ปจจัยเกี่ยวกับกิจกรรม ปจจัยเกี่ยวกับบุคคล และลักษณะความสัมพันธ
ระหวางกลุม
สุภ าลักษณ ชัย อนั น ต (2540: 17) ได ใหความหมายของความพึ งพอใจไววา ความพึงพอใจ
เปนความรูสึกสวนตัวที่รูสึกเปนสุขหรือยินดีที่ไดรับการตอบสนองความตองการในสิ่งที่ขาดหายไป หรือสิ่งที่ทํา
ให เกิดความสมดุล ความพึ งพอใจเป นสิ่งที่กําหนดพฤติ กรรมที่ จะแสดงออกของบุคคล ซึ่งมีผลตอการเลือก
ที่จะปฏิบัติในกิจกรรมใดๆ นั้น
อุทัยพรรณ สุดใจ (2545: 7) ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกที่ดีหรือทัศนคติที่ดีของบุคคลที่
มีต อสิ่งใดสิ่งหนึ่ งโดยอาจจะเป น ไปในเชิ งประเมิ นค าวาความรูสึ กหรือทั ศนคติ ตอสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั้น เปนไปใน
ทางบวกหรือทางลบ
จึงสรุปไดวาความพึงพอใจหมายถึง ความรูสึกที่ ดีหรือทัศนคติที่ดีของบุคคลซึ่งมักเกิดจากการ
ไดรับการตอบสนองตามที่ตนตองการ และความรูสึกที่ดีในสิ่งนั้น ตรงกันขามหากความตองการไมไดรับการ
ตอบสนอง ความไมพึงพอใจก็จะเกิดขึ้น
ทฤษฎีความพึงพอใจ
โครแมน (Korman, A.K., 1997 อางอิงในสมศักดิ์ คงเที่ ยง และอัญชลี โพธิ์ทอง, 2542 : 161 162) ไดจําแนกทฤษฎีความพึงพอใจในงานออกเปน 2 กลุม คือ
1. ทฤษฎี ก ารสนองความต อ งการ กลุ ม นี้ ถื อ วาความพึ งพอใจในงานเกิ ด จากความต อ งการ
สวนบุคคลที่มีความสัมพันธตอผลที่ไดรับจากงานกับการประสบความสําเร็จตามเปาหมายสวนบุคคล
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2. ทฤษฎีการอางอิงกลุม ความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธในทางบวกกับคุณลักษณะของงาน
ตามความปรารถนาของกลุม ซึ่งสมาชิกใหกลุมเปนแนวทางในการประเมินผลการทํางาน
Frederick K. Herzberg ไดศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทํางานของบุคคล โดยศึกษาวาคนเรา
ตองการอะไรจากงาน คําตอบก็คือ บุคคลตองการความสุขจากการทํางาน ซึ่งสรุปไดวาความสุขจากการทํางาน
นั้น เกิดจากความพึงพอใจหรือไมพึงพอใจในงานที่ทํา โดยความพึงพอใจหรือความไมพึงพอใจในงานที่ทํานั้น
ไม ไ ด ม าจากกลุ ม เดี ย วกั น แต มี ส าเหตุ ม าจากป จ จั ย สองกลุ ม (Two1Factor1Theory) คื อ ป จ จั ย จู ง ใจ
(Motivational Factors) และปจจัยค้ําจุนหรือปจจัยสุขศาสตร (Maintenance or Hygiene Factors)
1. ป จจัยจูงใจ (Motivational Factors) เปนปจจัยที่เกี่ยวของกับงานโดยตรง เพื่อจูงใจใหคน
ชอบและรักงานที่ปฏิบัติเปนตัวกระตุน ทําใหเกิดความพึงพอใจใหแกบุคคลในองคกรใหปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะเปนปจจัยที่สามารถตอบสนองความตองการภายในของบุคคลไดดวย อันไดแก
1.1 ความสํ า เร็ จ ในงานที่ ทํ า ของบุ ค คล (Achievement) หมายถึ ง การที่ บุ ค คลสามารถ
ทํางานไดเสร็จสิ้น และประสบความสําเร็จเปนอยางดี เปนความสามารถในการแกปญหาตางๆ การรูจักปองกัน
ปญหาที่จะเกิดขึ้น เมื่อผลงานสําเร็จจึงเกิดความรูสึกพึงพอใจและปลาบปลื้มในผลสําเร็จในงานนั้นๆ
1.2 การได รั บการยอมรั บนั บถื อ (Recognition) หมายถึ ง การได รั บการยอมรั บนั บถื อไม ว า
จากผูบังคับบัญชา จากเพื่อน จากผูมาขอรับคําปรึกษาหรือจากบุคคลในหนวยงาน การยอมรับนี้ อาจจะอยูในรูปของ
การยกยองชมเชยแสดงความยินดี การใหกําลังใจ หรือการแสดงออกอื่นใดที่กอใหเห็นถึงการยอมรับในความสามารถ
เมื่อไดทํางานอยางหนึ่งอยางใดบรรลุผลสําเร็จ การยอมรับนับถือจะแฝงอยูกับความสําเร็จในงานดวย
1.3 ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ (The.Work.Itself) หมายถึง งานที่นาสนใจงานที่ตองอาศัย
ความคิดริเริ่มทาทายใหลงมือทําหรือเปนงานที่มีลักษณะสามารถกระทําไดตั้งแตตนจนจบโดยลําพังแตผูเดียว
1.4 ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากการไดรับมอบหมาย
ใหรับผิดชอบงานใหม ๆ และมีอํานาจในการรับผิดชอบไดอยางเต็มที่ไมมีการตรวจ หรือควบคุมอยางใกลชิด
1.5 ความก า วหน า (Advancement) หมายถึ ง ได รั บ เลื่ อ นขั้ น เลื่ อ นตํ า แหน ง ให สู ง ขึ้ น
ของบุคคลในองคกร การมีโอกาสไดศึกษาเพื่อหาความรูเพิ่มหรือไดรับการฝกอบรม
2. ปจจัยค้ําจุนหรือปจจัยสุขศาสตร (Maintenance or Hygiene Factors) หมายถึง ปจจัยที่ค้ําจุน
ให แ รงจู งใจ ในการทํ างานของบุ ค คลมี อ ยู ต ลอดเวลา ถ า ไม มี ห รื อ มี ในลั ก ษณะที่ ไม ส อดดคล อ งกั บ บุ ค คล
ในองคกรจะเกิดความไมชอบในงานขึ้น และเปนปจจัยที่มาจากภายนอกตัวบุคคล ปจจัยเหลานี้ ไดแก
2.1 เงิ น เดื อ น (Salary) หมายถึ ง เงิน เดื อนและการเลื่อ นขั้น เงิน เดื อ นในหน ว ยงานนั้ น ๆ
เปนที่พอใจของบุคลากรที่ทํางาน
2.2 โอกาสไดรับความกาวหนาในอนาคต (Possibility of Growth) หมายถึง การที่บุคคล
ได รั บ การแต ง ตั้ ง เลื่ อ นตํ า แหน ง ภายในหน ว ยงานแล ว ยั ง หมายถึ ง สถานการณ ที่ บุ ค คลสามารถได รั บ
ความกาวหนาในทักษะวิชาชีพดวย
2.3 ความสั ม พั น ธ กับ ผูบั งคับ บั ญ ชาผูใตบั งคั บ บั ญ ชาและเพื่ อนรว มงาน (Interpersonal
Relation Superior, Subordinate and Peers) หมายถึง การติดตอไมวาจะเป นกิริยาหรือวาจา ที่ แสดงถึง
ความสัมพันธอันดีตอกัน สามารถทํางานรวมกัน มีความเขาใจซึ่งกันและกัน
2.4 สถานะอาชีพ (Status) หมายถึง อาชีพนั้นเปนที่ยอมรับนับถือของสังคม ที่มีเกียรติและศักดิ์ศรี
2.5 นโยบายและการบริ การ (Company policy and Administration) หมายถึ ง การจั ดการ
และการบริหารขององคกร การติดตอสื่อสารภายในองคกร
2.6 สภาพการทํ างาน (Working Conditions) หมายถึง สภาพทางกายภาพของงาน เช น
แสง เสียง อากาศ ชั่วโมงการทํางาน รวมทั้งลักษณะของสิ่งแวดลอมอื่นๆ เชน อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช

13
2.7 ความเปนอยูสวนตัว (Personal life) หมายถึง ความรูสึกที่ดีหรือไมดี อันเปนผลที่ไดรับ
จากงานในหนาที่ เชน การที่บุคคลถูกยายไปทํางานในที่แหงใหม ซึ่งหางไกลจากครอบครัว ทําใหไมมีความสุข
และไมพอใจกับการทํางานในที่แหงใหม
2.8 ความมั่นคงในการทํางาน (Security) หมายถึง ความรูสึกของบุคคลที่มีตอความมั่นคง
ในการทํางาน ความยั่งยืนของอาชีพ หรือความมั่นคงขององคกร
2.9 วิธี การปกครองบั งคั บ บั ญ ชา (Supervision-Technical) หมายถึ ง ความสามารถของ
ผูบังคับบัญชาในการทํางาน หรือ ความยุติธรรมในการบริหาร
กิลเมอร (Gilmer) (1971: 280-283) สรุปองคประกอบตางๆ ที่มีผลตอความพึงพอใจในงาน
ไว 10 ประการ คือ
1. ลั ก ษณะของงานที่ ทํ า (Intrinsic aspects of the job) องค ป ระกอบนี้ สั ม พั น ธ กั บ ความรู
ความสามารถของผูปฏิบัติ หากไดทํางานตามที่เขาถนัดก็จะเกิดความพอใจ
2. การนิเทศงาน (Supervition) มีสวนสําคัญที่จะทําใหผูทํางานมีความรูสึกพอใจหรือไมพอใจ
ตองานได และการนิเทศงานที่ไมดีอาจเปนสาเหตุอันดับหนึ่งที่ทําให เกิดการขาดงานและลาออกจากงานได
ในเรื่องนี้ พบวา ผูหญิงมีความรูสึกตอองคประกอบนี้มากวาผูชาย
3. ความมั่ น คง (Security) ได แ ก ความมั่ น คงในการทํ า งาน ได ทํ างานตามหน า ที่ อ ย า งเต็ ม
ความสามารถ การได รั บ ความเป น ธรรมจากผู บั ง คั บ ชา คนที่ มี ค วามรู น อ ยหรื อ ขาดความรู ย อ มเห็ น ว า
ความมั่นคงในงานมีความสําคัญสําหรับเขามาก แตคนที่มีความรูสูงจะรูสึกวาไมมีความสําคัญมากนัก และคนที่
มีอายุมากขึ้นจะตองการความมั่นคงปลอดภัยสูงขึ้น
4. เพื่อนรวมงานและการดําเนินงานภายใน (Company and Management) ไดแก ความพอใจ
ตอเพื่ อ นร ว มงาน ชื่ อเสี ย งและการดํ าเนิ น งานภายในของสถาบั น พบว า ผูที่ มี อ ายุ มากจะมีค วามตองการ
เกี่ยวกับเรื่องนี้สูงกวาผูที่มีอายุนอย
5. สภาพการทํางาน (Working Condition) ไดแก แสง เสียง อากาศ หองอาหาร หองน้ํา ชั่วโมง
การทํ า งานมี งานวิ จั ย หลายเรื่ อ งที่ แ สดงว า สภาพการทํ า งานมี ค วามสํ า คั ญ สํ า หรั บ ผู ห ญิ ง มากกว าผู ช าย
สวนชั่วโมงการทํางานมีความสําคัญตอผูชายมากกวาลักษณะอื่นๆ และในระหวางผูหญิงดวยกัน ผูที่แตงงาน
แลวจะเห็นวาชั่วโมงการทํางานมีความสําคัญเปนอยางมาก
6. คาจาง (Wages) มักจะกอใหเกิดความไมพึงพอใจมากกวาความพึงพอใจ ผูชายจะเห็นคาจาง
เปนสิ่งสําคัญมากกวาผูหญิง และผูที่ปฏิบัติงานในโรงงานจะเห็นวา คาจางมีความสําคัญสําหรับเขามากกวา
ผูที่ปฏิบัติงานในสํานักงาน หรือหนวยงานรัฐบาล
7. ความก าวหน าในการทํ างาน (Advancement) เชน การไดเลื่อนตําแหน งสู งขึ้น การไดรับ
สิ่งตอบแทนจากความสามารถในการทํางานของเขา จากงานวิจัยหลายเรื่องสรุปวา การไมมีโอกาสกาวหนาใน
การทํางาน ยอมกอใหเกิดความไมชอบงาน ผูชายมีความตองการเรื่องนี้สูงกวาผูหญิง และเมื่อมีอายุมากขึ้น
ความตองการเกี่ยวกับเรื่องนี้จะลดลง
8. ลักษณะทางสังคม (Social aspect ) เกี่ยวของกับความตองการเปนสวนหนึ่งของสังคม หรือ
การใหสังคมยอมรับตน ซึ่งจะกอใหเกิดทั้งความพึงพอใจและความไมพอใจ ถางานใด ผูปฏิบัติงานรวมกับผูอื่น
ไดอยางมีความสุขก็จะเกิดความพึงพอใจในงานนั้น องคประกอบนี้มีความสัมพันธกับอายุและระดับงาน ผูหญิง
จะเห็นวาองคประกอบนี้สําคัญกวาผูชาย
9. การติ ด ต อ สื่ อ สาร (Communication) ได แก การรับ -สงขอ สนเทศ คําสั่ ง การทํ ารายงาน
การติดตอทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน องคประกอบนี้มีความสําคัญมากสําหรับผูที่มีระดับการศึกษาสูง
10. ผลตอบแทนที่ ได จากการทํ างาน(Benefits) ไดแก เงิน บําเหน็จตอบแทนเมื่ อออกจากงาน
การบริหารและการรักษาพยาบาล สวัสดิการ อาหาร ที่อยูอาศัย วันหยุดพักผอนตางๆ เปนตน
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บทที่ 3

วิธีดําเนินการศึกษา
3.1 เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล

มีการทบทวนวรรณกรรมจากแนวคิด ทฤษฎี เอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน
ดานการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และทบทวนแบบสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรกรมพัฒนา
ที่ดินที่มีตอการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลปงบประมาณ 2555 - 2562 โดยประสานกับหนวยงาน
ภายในกองการเจาหนาที่รวมพิจารณาปรับปรุงขอคําถามใหมีความทันสมัย และจัดทําแบบสํารวจความพึ ง
พอใจของบุ คลากรกรมพั ฒ นาที่ ดิ น ที่ มีต อการบริห ารและพั ฒ นาทรัพยากรบุ คคลในป งบประมาณ 2563
ซึ่ งเป น เครื่ อ งมื อ ที่ ใช ในการสํ ารวจครั้ งนี้ ประกอบด ว ย คํ า ถามปลายป ด และคํ า ถามปลายเป ด โดยแบ ง
แบบสํารวจออกเปน 5 ตอน ประกอบดวย
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสํารวจ ประกอบดวยหัวขอคําถาม
จํานวน 4 ขอ ดังนี้
1) เพศ
2) ประเภทและระดับตําแหนง
3) ลักษณะงานตามตําแหนงที่รับผิดชอบ
4) อายุราชการ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจตอการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลกรมพัฒนา
ที่ดิน เพื่อวัดระดับความพึงพอใจกิจกรรมของการดําเนินงานดานตางๆ ของกรมพัฒนาที่ดิน ประกอบดวย
1) การบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM : Human Resource Management) จํานวน 40 ขอ
2) การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD : Human Resource Development) จํานวน 12 ขอ
แบบสอบถามในตอนที่ 2 จั ด ทํ า ขึ้ น เป น แบบมาตราส ว นประมาณค า (Rating scale) ให
คาน้ําหนักและกําหนดเกณฑการแปรผลคารอยละตามวิธีของเบสท (Best, JW,1981,PP.179-187) โดยแบง
ออกเปน 5 ระดับความพึงพอใจ ไดแก 1) นอยที่สุด 2) นอย 3) ปานกลาง 4) มาก 5) มากที่สุด
ตอนที่ 3 แบบสอบถามสํารวจขอเสนอแนะเพื่อสรางความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร
บุคคลของกรมพัฒนาที่ดิน จํานวน 7 ขอ ไดแก 1) ดานการจัดโครงสรางอัตรากําลัง 2) ดานการสรรหาและ
บรรจุแตงตั้ง โยกยาย การโอน 3) ดานทะเบียนประวัติ เครื่องราชอิสริยาภรณ การทําบัตรประจําตัว 4) ดาน
วินัย 5) ดานสวัสดิการ 6) ดานสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และตอตานการทุจริต 7) ดานพัฒนาบุคคล
ตอนที่ 4 แบบสอบถามสํารวจขอเสนอแนะเพื่อสรางความพึงพอใจเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของกรมพัฒนาที่ดิน จํานวน 8 ขอ ไดแก 1) การจัดโครงการฝกอบรม 2) การประสานงานการฝกอบรม
ภายใน 3) การประสานงานการฝกอบรมภายนอก 4) ทุนศึกษาตอในประเทศ/ตางประเทศ 5) ทุนฝกอบรมใน
ประเทศ/ตางประเทศ 6) ดานแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลกรมพัฒนาที่ดิน 7) การจัดการความรูกรมพัฒนาที่ดิน
8) การฝกอบรมผานสือ่ การเรียนการสอนระบบ LDD e-Training
ตอนที่ 5 แบบสอบถามสํารวจขอเสนอแนะเพื่อพัฒนา Smart Officer ของกรมพัฒนาที่ดินตาม
นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ จํานวน 3 ขอ ไดแก 1) เจาหนาที่กรมพัฒนาที่ดินควรไดรับการพัฒนา
อะไรและอยางไรเพื่อเปน Smart Officer 2) กรมฯ ควรใหการสนับสนุนดานใดบาง ในการพัฒนาตนเองใหเปน
Smart Officer 3) ทานควรจะไดรับการพัฒนาดานใดบางและอยางไร เพื่อใหเปน Smart Officer
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3.2 การเก็บรวบรวมขอมูล

การสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรกรมพัฒนาที่ดินที่มีตอการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลในปงบประมาณ 2563 ไดใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยในการเก็บรวบรวมขอมู ลการตอบแบบ
สํารวจฯ ออนไลนผาน QR Code ทําใหเกิดความสะดวกรวดเร็วในการตอบแบบสํารวจฯ และการประมวลผล
ขอมูล โดยไดดําเนินการดังนี้
1. ทําบั นทึกขอความอนุเคราะหศูน ยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการสรางแบบ
สํารวจความพึงพอใจที่มีตอการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในปงบประมาณ 2563 ออนไลน และสง
ใหสง Link URL ของแบบสอบถามฯ กลับมายัง กลุมพัฒนาบุคคล เพื่อจัดทําเปน QR Code สําหรับใชใน
การตอบแบบสํารวจออนไลน ใชระยะเวลาสํารวจ 15 วัน เริ่มตั้งแตวันที่ 13 – 27 สิงหาคม 2563
2. แจงทาง e - mail ไปยัง ผูอํานวยการสํานัก/กอง/ศูนย เพื่อขอความรวมมือใหขาราชการ
ตอบแบบสํารวจฯ ออนไลนผาน QR Code โดยกําหนดระยะเวลาในการตอบแบบสํารวจ 15 วัน เริ่มตั้งแต
วันที่ 13 – 27 สิงหาคม 2563
3. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยในการจัดเก็บและประมวลผลขอมูล

3.3 กลุมตัวอยางเพื่อการศึกษา

ในปงบประมาณ 2563 กรมพัฒนาที่ดินมีขาราชการรวม 1,436 คน แบงเปน 3 ประเภท 8 ระดับ ดังนี้
1. ขาราชการประเภทอํานวยการ แบงออก 1 ระดับ ไดแก ระดับสูง
2. ขาราชการประเภทวิชาการ แบงออก 4 ระดับ ไดแก ระดับเชี่ยวชาญ ระดับชํานาญการพิเศษ
ระดับชํานาญการ ระดับปฏิบัติการ
3. ข า ราชการประเภททั่ ว ไป แบ ง ออก 3 ระดั บ ได แ ก ระดั บ อาวุ โ ส ระดั บ ชํ า นาญงาน
ระดับปฏิบัติงาน
กลุมตัวอยางของการศึกษาในครั้งนี้ มาจากการสุมตัวอยางแบบไมเจาะจง ซึ่งจากการคํานวณสูตร
ของ Taro Yamane ตองมีกลุมตัวอยางไมนอยกวา 316 คน จากจํานวนขาราชการทั้งหมด 1,436 คน ทั้งนี้
มีผูตอบแบบสํารวจฯ เขามาในระบบจํานวน 405 คน ซึ่งเพียงพอที่จะนํามาอางอิงในการสรุปผลการสํารวจ
ความพึงพอใจของบุคลากรกรมพัฒนาที่ดินที่มีตอการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในปงบประมาณ 2563
ตารางที่ 1 จํานวนกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสํารวจเทียบกับจํานวนประชากร (ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2563)
ประเภทตําแหนง
1. ขาราชการประเภทอํานวยการ
- ระดับสูง
2. ขาราชการประเภทวิชาการ
- ระดับเชี่ยวชาญ
- ระดับชํานาญการพิเศษ
- ระดับชํานาญการ
- ระดับปฏิบัติการ
3. ขาราชการประเภททั่วไป
- ระดับอาวุโส
- ระดับชํานาญงาน
- ระดับปฏิบัติงาน
รวม

ประชากร (คน)

กลุมตัวอยาง(คน)

24

4

23
377
301
286

8
95
92
82

75
176
174
1,436

16
48
60
405
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กราฟที่ 1 จํานวนกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสํารวจเทียบกับจํานวนประชากร

3.4 การวิเคราะหขอมูล

ในการวิเคราะหขอมูล วิเคราะหออกมาเปนคาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) และ
คาเฉลี่ย (Mean) ที่สามารถนํามาใชอภิปรายผลการสํารวจฯ ตอนที่ 1 และตอนที่ 2 ตามรายละเอียดดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสํารวจฯ อภิปรายผลโดยใชวิธีการแจกแจงความถี่ (Frequency)
และคารอยละ (Percentage)
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจตอการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลกรมพัฒนาที่ดินในภาพรวม
อภิ ป รายผลโดยใช วิ ธี การหาค า เฉลี่ ย (Mean) จากคําถามที่ มีลั กษณะเป น มาตราสว นประมาณค า (Rating
Scale) ใหคาน้ําหนักและกําหนดเกณฑการแปรผลคาเฉลี่ยตามวิธีของเบสท (Best, JW, 1981, PP.179-187)
โดยแบงเกณฑตามระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ ดังนี้
ระดับความพึงพอใจ
คาคะแนนเฉลี่ย
ความหมาย
1
1.00 – 1.80
นอยที่สุด
2
1.81 – 2.60
นอย
3
2.61 – 3.40
ปานกลาง
4
3.41 – 4.20
มาก
5
4.21 – 5.00
มากที่สุด
ตอนที่ 3 และ 4 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม อภิปรายผลโดยใชการจัดกลุมขอมูล แลวนําไปจัดลําดับ
ตามความสําคัญกอน – หลัง
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บทที่ 4

4.1 ผลการศึกษา

ผลการศึกษา

การสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรกรมพัฒ นาที่ดินที่ มีตอการบริหารและพัฒ นาทรัพยากร
บุคคล ประจําป 2562 ไดแบงผลการวิเคราะหขอมูลออกเปน 2 ตอน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสํารวจ ประกอบดวยขอคําถามเกี่ยวกับประเภทและระดับ
ตําแหนง และอายุราชการ
ตารางที่ 2 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสํารวจจําแนกตามระดับตําแหนง
ประเด็น
1. ประเภทและระดับตําแหนง
1.1 ขาราชการประเภทอํานวยการระดับสูง
1.2 ขาราชการประเภทวิชาการ
1.2.1 ระดับเชี่ยวชาญ
1.2.2 ระดับชํานาญการพิเศษ
1.2.3 ระดับชํานาญการ
1.2.4 ระดับปฏิบัติการ
1.3 ขาราชการประเภททั่วไป
1.3.1 ระดับอาวุโส
1.3.2 ระดับชํานาญงาน
1.3.3 ระดับปฏิบัติงาน
รวม

จํานวน (ราย)

รอยละ

4

0.99

8
95
92
82

1.98
23.46
22.71
20.25

16
48
60
405

3.95
11.85
14.81
100

กราฟที่ 2 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสํารวจจําแนกตามระดับตําแหนง
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ตารางที่ 3 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสํารวจจําแนกตามอายุราชการ
ประเด็น
2. อายุราชการ
2.1 อายุราชการ 1 - 5 ป
2.2 อายุราชการ 6 - 10 ป
2.3 อายุราชการ 11 - 15 ป
2.4 อายุราชการ 16 - 20 ป
2.5 อายุราชการ 21 - 25 ป
2.6 อายุราชการมากกวา 25 ป
รวม

จํานวน
(ราย)

รอยละ

93
72
65
33
35
107

22.96
17.78
16.05
8.15
8.64
26.42

405

100

กราฟที่ 3 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสํารวจจําแนกตามอายุราชการ
จากขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสํารวจ ในตารางที่ 2 และตารางที่ 3 ปรากฏผล ดังนี้
1. ประเภทและระดั บ ตําแหน ง : ผูตอบแบบสํารวจสวนใหญรอยละ 23.46 เป น ขาราชการ
ประเภทวิ ชาการระดั บ ชํ านาญการพิ เศษ รองลงมาร อยละ 22.71 เป น ขาราชการประเภทวิช าการระดั บ
ชํานาญการ และรอยละ 20.25 เปนขาราชการประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ
2. อายุ ร าชการ : ผู ต อบแบบสํ า รวจส ว นใหญ ร อ ยละ 26.42 มี อ ายุ ร าชการมากกว า 25 ป
รองลงมารอยละ 22.96 มีอายุราชการ 1-5 ป และรอยละ 17.78 มีอายุราชการ 6-10 ป
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ตอนที่ 2 ความพึงพอใจตอการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลกรมพัฒนาที่ดิน
ตารางที่ 4 ความพึงพอใจดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM: Human Resource Management)
ประเด็นความพึงพอใจตอการบริหารทรัพยากรบุคคล
คาเฉลี่ย
1. กรมฯ มี ก ารกํ า หนดทิ ศ ทางและนโยบายด านการบริห ารทรัพ ยากร 3.75
บุคคลอยางชัดเจน
2. กรมฯ มีการกําหนดแผนพัฒนาความกาวหนาในอาชีพ (Career
3.69
Development Plan) ที่ชัดเจนเหมาะสม
3. กรมฯ มีการเผยแพรแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ให
3.83
บุคลากรภายในกรมฯ ทราบบทบาทและหนาที่ของงานอยางทั่วถึง
4. กรมฯ มีการสรรหา พัฒ นา รักษาไวและใชป ระโยชนกลุมขาราชการ 3.71
ที่มีสมรรถนะสูง (Talent) อยางเหมาะสม
5. กรมฯ มี ก ารกํ าหนดหลั กเกณฑ และวิ ธี การประเมิ น บุ คคลเพื่ อ เลื่ อ น 3.75
ระดับสูงขึ้นที่ชัดเจน
6. กรมฯ มี ร ะบบการแต ง ตั้ งที่ เป น ธรรม เป น ไปตามหลั ก ผลงานและ 3.56
หลักความรูความสามารถ
7. กรมฯ ดําเนินการสรรหา บรรจุ แตงตั้งดวยความโปรงใสและเปนธรรม
3.61
8. กรมฯ เป ด โอกาสให ข า ราชการแสดงความประสงค ย า ยเพื่ อ เป น 3.72
การเพิม่ พูนประสบการณหรือกลับภูมิลําเนา
9. กรมฯ นําระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (DPIS) มาใชในการ
3.97
บริหารผลการปฏิบัติงาน
10. กรมฯ มีการกําหนดหลักเกณฑวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน และ
3.78
การเลื่อนเงินเดือนที่มีความชัดเจน
11. กรมฯ สนั บสนุ นให ผู บั งคั บบั ญชาชี้ แจงและรั บฟ งเกี่ ยวกั บการประเมิ นผล 3.62
การปฏิบัติงานของทานและเปดโอกาสใหทานแสดงความคิดเห็นที่แตกตาง
12. กรมฯ มี ตัว ชี้ วั ดและค า เป า หมายการทํ างานที่ ส ามารถจําแนกความ 3.71
แตกตางของผลการปฏิบัติงานของขาราชการไดชัดเจน
13. กรมฯ มี ก ารจั ด ทํ าฐานข อ มู ล บุ ค คลให มี ค วามถู ก ต อง ครบถ ว นและ 3.87
เปนปจจุบันอยูเสมอ
14. กรมฯ มี ก ารนํ า ข อ มู ล จากฐานข อ มู ล ทรั พ ยากรบุ ค คล (DPIS)ไปใช 3.77
ประกอบการตัดสินใจดานการบริหารงานบุคคล
15. กรมฯ มี ก ารยกย องชมเชยให ร างวั ล ตอบแทนแกบุ คลากรผูมี ผ ลการ 3.74
ปฏิบัตงิ านดีเดนและปรับปรุงระบบการยกยองชมเชยอยางสม่ําเสมอ
16. การพิจารณาความดีความชอบ กรมฯ ยึดหลักผลงานและความรูความสามารถ 3.66
17. ผูบังคับบัญชามีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
3.70

ความหมาย
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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ประเด็นความพึงพอใจตอการบริหารทรัพยากรบุคคล
คาเฉลี่ย
18. หน วยงานที่ ทา นปฏิ บั ติงานอยู มีอัตรากําลังของบุ คลากรในจํานวนที่ 3.44
เหมาะสมกับภารกิจ
19. ข า ราชการสามารถเข า ถึ ง ข อ มู ล ส ว นบุ ค คลของตนเองผ า นระบบ 4.12
สารสนเทศทรัพยากรบุคคล (DPIS) ได
20. การบริการดานการขออนุมัติเดินทางไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย 3.79
ดูงาน ทัศนศึกษา ณ ตางประเทศ มีความสะดวก รวดเร็วทันเวลา
21. การใหบริการจัดทําบัตรประจําตัวเจาหนาที่รัฐมีความสะดวกรวดเร็ว
3.97
22. กรมฯ มี ร ะบบการบั น ทึ กเวลาการปฏิ บั ติร าชการ(HRM) เพื่ ออํานวย 3.93
ความสะดวกใหกับขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ
23. การใหบริการขอมูลขาวสารเกี่ยวกับประวัติบุคคลมีความถูกตอง สะดวกรวดเร็ว
3.97
24. การใหบริการรับ-คืน เครื่องราชอิสริยาภรณ มีความถูกตอง สะดวก รวดเร็ว
3.80
25. การใหบริการขอมูลตางๆ สําหรับผูเกษียณอายุราชการ
3.83
26. การดําเนินการทางวินัย เปนไปตามระเบียบของทางราชการ
3.87
27. การดําเนินการตรวจสอบและพิจารณาวินิจฉัยเรื่อง อุทธรณและ
3.78
รองทุกขเปนไปอยางยุติธรรมและรวดเร็ว
28. เสริมสรางและพัฒนาใหบุคลากรมีวินัย และปองกันไมใหกระทําผิดวินัย
3.85
29. การมอบอํานาจในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ 3.91
ให แ ก ผู รั บ มอบอํ านาจอย างทั่ ว ถึ ง เพื่ อ ให เกิ ด ความรวดเร็ ว และมี
ประสิทธิภาพในการทํางาน
30. กรมฯ จัดกิจกรรม “พด.รักกันชวนกันเดิน-วิ่ง Virtual Walk or Run”
3.99
ครั้งที่ 2 เพื่อสงเสริมการออกกําลังกาย มีสุขภาพที่ดี
31. กรมฯ มีการปรับปรุงโรงอาหารใหสะอาด สะดวกแกบุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน 3.80
32. กรมฯ มีโครงการตรวจสุขภาพประจําปและติดตามผลทุก 4 เดือน
3.81
33. กรมฯ มีสวัสดิการเพื่อการฌาปนกิจสงเคราะหสําหรับบุคลากร
3.94
กรมพัฒนาที่ดิน และใหการบริการที่สะดวกรวดเร็ว
34. กรมฯ มีการจัดกิจกรรมการออกกําลังกายทุกวันพุธ
3.77
35. กรมฯ มีโครงการบริจาคโลหิตแกสภากาชาดไทยหรือโรงพยาบาลของรัฐ 3.93
36. กรมฯมีรานคาสวัสดิการกรมพัฒนาที่ดินใหบริการสินคาสวัสดิการแกบุคลากร 3.74
37. กรมฯ ใหความสําคัญตอการขับเคลื่อนงานในดานสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
3.86
38. กรมฯ มี วัฒนธรรมการทํางานที่เน นเรื่องคุ ณธรรม ความมี ประสิทธิภาพและ 3.80
ความคุมคา
39. โปรแกรมรองเรียน รองทุกข บน Internet มีความเหมาะสม
3.71
40. กรมฯ มีกิจกรรมรณรงค สรางความตระหนักใหบุคลากรยึดถือปฏิบัติ
3.80
ตามหลักคุณธรรมและความโปรงใส และตอตานการทุจริตในทุกรูปแบบ
คาเฉลี่ย
3.80
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ตารางที่ 4 ผูตอบแบบสํารวจความพึงพอใจในป 2563 พบวาขาราชการกรมพัฒนาที่ดินมีความ
พึ ง พอใจต อ การบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลกรมพั ฒ นาที่ ดิ น (HRM : Human Resource Management)
ในภาพรวมอยูในระดับ “มาก” คาเฉลี่ย 3.80 โดยหัวขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก
ลําดับที่ 1 ขาราชการสามารถเขาถึงขอมูลสวนบุคคลของตนเองผานระบบ สารสนเทศทรั พ ยากร
บุคคล (DPIS) ได (คาเฉลี่ย 4.12)
ลํ าดั บ ที่ 2 กรมฯ จั ด กิ จ กรรม “พด.รั ก กั น ชวนกั น เดิ น -วิ่ ง Virtual Walk or Run” ครั้ ง ที่ 2
เพื่อสงเสริมการออกกําลังกาย มีสุขภาพที่ดี (คาเฉลี่ย 3.99)
ลําดับที่ 3 การใหบริการจัดทําบัตรประจําตัวเจาหนาที่รัฐมีความสะดวกรวดเร็ว(คาเฉลี่ย 3.97)
หัวขอที่มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจตอการบริหารทรัพยากรบุคคลต่ําที่สุด ไดแก หนวยงานที่ทาน
ปฏิบัติงานอยูมีอัตรากําลังของบุคลากรในจํานวนที่เหมาะสมกับภารกิจ (คาเฉลี่ย 3.44)
ตารางที่ 5 ระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจการบริหารทรัพยากรบุคคลของป 2555 – 2563
ป
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ
การบริหารทรัพยากรบุคคล
3.23
3.35
3.91
3.66
3.69
3.76
3.82
3.87
3.80

ความหมาย
ปานกลาง
ปานกลาง
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มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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กราฟที่ 4 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการสํารวจความพึงพอใจการบริหารทรัพยากรบุคคล ป 2555 – 2563
จากกราฟที่ 4 ผูตอบแบบสํารวจความพึงพอใจมีระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจตอการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลตั้งแต ป 2555 ถึ งป 2563 โดยภาพรวมมีแนวโน มสูงขึ้นทุกป โดยในชวง 8 ป ที่ผานมา
ขาราชการกรมพัฒนาที่ดินมีความพึงพอใจดานการบริหารทรัพยากรบุคคลสูงที่สุดในป 2557 (คาเฉลี่ย 3.91)
รองลงมาคือ ป 2562 (คาเฉลี่ย 3.87) และป 2561 (คาเฉลี่ย) 3.82) ตามลําดับ
ตารางที่ 6 ความพึงพอใจดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD: Human Resource Development)
ประเด็นความพึงพอใจตอการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1. ผูบริหารระดับสูงของกรมฯ ใหความสําคัญในการพัฒนาขีดความสามารถ
ของบุคลากรเพื่อการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
2. กรมฯ มีแผนการพัฒนาขาราชการทุกระดับ เพื่อใหมีความรู ทักษะและ
สมรรถนะที่พรอมตอการปฏิบัติภารกิจทั้งปจจุบันและอนาคต
3. ผูบั งคั บ บั ญ ชาของท านสนั บ สนุ น การพั ฒ นาขี ด ความสามารถเพื่ อการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
4. กรมฯ จัดหลักสูตรการฝกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะหลัก
ของขาราชการ
5. กรมฯ ใหความสําคัญตอการทํางานเปนทีมเพื่อใหบุคลากรมีการเรียนรู
และแลกเปลี่ยนประสบการณซึ่งกันและกัน
6. กรมฯ มีการจัดการความรูและการแลกเปลี่ยนเรียนรูที่เปนประโยชนโดย
ทานสามารถเขาถึงและนําไปใชประโยชนในการปฏิบัติงาน
7. โครงการฝ กอบรมของกรมฯ จั ด วิท ยากรได เหมาะสมกับ เนื้ อหาวิช า/
กิจกรรมการฝกอบรม
8. การจัดฝกอบรมของกรมฯ มีกลุมเปาหมายที่เหมาะสมกับหลักสูตร
การฝกอบรม

คาเฉลี่ย
3.84
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ประเด็นความพึงพอใจตอการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
9. การจัดฝกอบรมของกรมฯ มีการประชาสัมพันธหลักสูตรการฝกอบรม
ตางๆ ใหทราบลวงหนากอนการจัดการฝกอบรม
10. การจัดฝกอบรมของกรมฯ มีการติดตามผลหลังการฝกอบรมตาม ความ
เหมาะสมของแตละหลักสูตร เชน 6 เดือน/1 ป
11. บุคลากรมีการพัฒนาความรูตนเองอยางสม่ําเสมอ สามารถนําไป เปน
ตัวชี้วัดการปฏิบัติงานในแตละรอบการประเมินได
12. กรมฯ สนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรไดรับการศึกษาตอ/เสนอรับ
ทุนศึกษา/ฝกอบรม/ดูงานในประเทศและตางประเทศ
คาเฉลี่ย

คาเฉลี่ย
3.83
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จากตารางที่ 6 จากการสํารวจในป 2563 พบวาขาราชการกรมพัฒนาที่ดินมีความพึงพอใจตอ
การพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลกรมพั ฒ นาที่ ดิ น (HRD : Human Resource Development) ในภาพรวมอยู
ในระดับ“มาก” คาเฉลี่ย 3.84 โดยหัวขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก
ลําดับที่ 1 โครงการฝกอบรมของกรมฯ จัดวิทยากรไดเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา/กิจกรรมการ
ฝกอบรม (คาเฉลี่ย 3.90)
ลําดับที่ 2 กรมฯ ให ค วามสํ า คั ญ ต อ การทํ า งานเป น ที ม เพื่ อ ให บุ ค ลากรมี ก ารเรี ย นรู แ ละ
แลกเปลี่ยนประสบการณซึ่งกันและกัน (คาเฉลี่ย 3.88)
ลําดับที่ 3 ผูบังคับบัญชาของทานสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถเพื่อการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ (คาเฉลี่ย 3.87)
หัวขอที่มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจที่มีตอการพัฒนาทรัพยากรบุคคลต่ําสุด ไดแก กรมฯ สนับสนุน
และสงเสริมให บุคลากรไดรับการศึกษาต อ/เสนอรับ ทุน ศึกษา/ฝกอบรม/ดูงานในประเทศและตางประเทศ
(คาเฉลี่ย 3.75)
ตารางที่ 7 ระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของป 2555 – 2563
ป
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
3.35
3.48
4.03
3.82
3.77
3.86
3.89
3.93
3.84

ความหมาย
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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กราฟที่ 5 ระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของป 2555 – 2563
ตารางที่ 7 ผูตอบแบบสํารวจความพึงพอใจมีระดับคะแนนเฉลี่ยผลการสํารวจความพึงพอใจตอ
การพัฒ นาทรัพยากรบุคคลตั้งแตป 2555 ถึง 2563 โดยภาพรวมมีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกป โดยในชวง 8 ป
ที่ ผ านมา ข า ราชการกรมพั ฒ นาที่ ดิ น มี ค วามพึ งพอใจต อ การพั ฒ นาทรัพ ยากรบุ ค คลสู งที่ สุ ด ในป 2557
(คาเฉลี่ย 4.03) รองลงมาคือป 2562 (คาเฉลี่ย 3.93) และป 2561 (คาเฉลี่ย 3.89) ตามลําดับ

4.2 ขอเสนอแนะเพื่อสรางความพึงพอใจดานตางๆ เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
กรมพัฒนาที่ดิน

จากคําถามปลายเป ดได มีผูใหขอเสนอแนะเกี่ย วกับ การดําเนิ น งานดานการบริห ารทรัพยากร
บุคคลของกรมฯ ในปตอๆ ไปใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตรงตามความตองการของบุคลากร และสอดคลอง
กับหลักการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งมีขอเสนอแนะที่รวบรวมไดจากการสํารวจฯ มีดังนี้
1. ดานการจัดโครงสรางอัตรากําลัง
1.1 ควรมีตําแหนงเจาหนาที่พัสดุ และเจาหนาที่การเงินและบัญชี ในสถานีพัฒนาที่ดินทุก
สถานี เพื่อปฏิบัติงานดานการเงินและงานพัสดุซึ่งมีปริมาณงานจํานวนมาก โดยปจจุบันที่สถานีพัฒ นาที่ดิน
มีเจาหนาที่ธุรการเพียงตําแหนงเดียว แตตองทํางานในดานการพัสดุ ดานการเงิน และดานอื่นๆ หลายๆ ดาน
ไปพรอมกันอาจเกิดความลาชาและความผิดพลาด หากมีครบทั้ง 3 ตําแหนงจะทําใหเกิดความคลองตัวในการ
ดําเนินงานดานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
1.2 ควรปรับโครงสรางอัตรากําลังใหมีความเหมาะสม โดยคํานึงถึงปริมาณงาน ขนาดของ
พื้ น ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบ ซึ่ ง ป จ จุ บั น มี ป ญ หาอั ต รากํ า ลั ง ไม เ พี ย งพอต อ การปฏิ บั ติ ง าน ป ญ หาบางหน ว ยงาน
มีอัตรากําลังเยอะเกินไป แตบางหนวยงานมีอัตรากําลังไมเพียงพอ บางหนวยงานมีอัตรากําลังในบางตําแหนง
มากเกินไป แตขาดอัตรากําลังในตําแหนงที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน บางหนวยงานมีจํานวนอัตรากําลัง
เพียงพอแตผูปฏิบัติงานไมอยูปฏิบัติบัติงานในหนวยงานที่สังกัดสงผลใหการปฏิบัติงานของหนวยงานลาชา
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1.3 ตําแหนงชํานาญการพิเศษควรคัดเลือกจากบุคลากรที่มีความรูความชํานาญ และการสั่งสม
ประสบการณในงานนั้นๆ โดยเลือกจากบุคลากรในกอง/สํานักที่มีอัตราตําแหนงวาง ไมควรรับโอนมาจากที่อื่น
1.4 ควรจัดสรรอัตรากําลังตําแหนงประเภททั่วไปดานการเกษตรระดับอาวุโสใหกับทุกเขต
เพื่อใหโอกาสเติบโตในสายงาน เปนการสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน
1.5 ควรเพิ่มพนักงานราชการตําแหนงเจาหนาที่แผนที่ภาพถาย
1.6 ควรเปดสอบบรรจุขาราชการแทนการการเรียกบัญชีจากหนวยงานอื่น ทั้งนี้ เพื่อเปด
โอกาสใหกับเจาหนาที่ของกรมฯ ไดสมัครสอบเปนการสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน
1.7 ควรจัดอัตรากําลังทดแทนตําแหนงขาราชการและลูกจางประจําที่เกษียณอายุราชการ
และควรจัดทดแทนใหทันการทํางานในปงบประมาณใหม
1.8 ปจจุบันตําแหนงวิศวกรโยธา และนายชางโยธามีจํานวนไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน
2. ดานการสรรหาและบรรจุแตงตั้ง โยกยาย การโอน
2.1 ควรเพิ่ ม และเป ด โอกาสให ยื่ น ความจํ า นงขอย า ยกลั บ ภู มิ ลํ า เนาได ทุ ก ป และควร
พิจารณาตามเหตุผลความจําเปนเรงดวนในการขอยาย
2.2 ควรมีหลักเกณฑการพิจารณาการยายที่ชัดเจน แจงใหทราบอยางทั่วถึง และปฏิบัติกับ
บุคลากรทุกคนดวยความเสมอภาคอยางเทาเทียมกัน
2.3 ควรสรรหาตําแหนงทดแทนตําแหนงวางใหเร็วขึ้น เพื่อใหการทํางานตอเนื่องอยางมี
ประสิทธิภาพ
2.4 การสรรหา บรรจุ แตงตั้ง โยกยาย ควรดําเนินการดวยความโปรงใส และเปน ธรรม
โดยมีหลักเกณฑการดําเนินงานที่ขัดเจน เชนการสรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงกับการปฏิบัติงานในตําแหนง
ที่บรรจุแตงตั้ง โดยพิจารณาจากความรูความสามารถ ควรมีการแจงตําแหนงวางใหบุคคลภายในกรมฯ ทราบ
โดยอาจแจงในเว็บของกองการเจาหนาที่ การแตงตั้งโยกยายควรมีความเหมาะสมโดยใหเกิดประโยชนกับทั้ง
หนวยงานและผูถูกโยกยาย เปนตน
2.5 ควรใหพนักงานราชการมีสิทธิในการยายกลับภูมิลําเนาได
3. ดานทะเบียนประวัติ เครื่องราชอิสริยาภรณ การทําบัตรประจําตัว
3.1 ควรมีการปรับปรุงขอมูลทะเบียนประวัติใหเปนปจจุบันอยูเสมอ และมีขอมูลครบถวน
3.2 ควรมีการสํารวจการเปลี่ยนแปลงขอมูลสวนบุคคลทุกป
3.2 ขาราชการทุกคนควรมีสิทธิไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณ
3.3 ควรปรั บรู ปแบบการดํ าเนิ นงานเรื่องการขออนุ มั ติ ตั วบุ คคลไปต างประเทศให ทั นตาม
ความเรงดวนจนเสร็จสิ้นกระบวนการที่อยูในความรับผิดชอบ โดยหนวยงานที่รับชวงตอสามารถดําเนินการตอไดทันที
3.4 ควรมีการจัดสรรเครื่องราชยใหกับขาราชการทุกคน
3.5 การติดตอประสานงานเรื่องเครื่องราชฯ มีความลาชา ควรมีการแจงรายชื่อใหทราบ
ลวงหนากอนสิ้นปงบประมาณหือปที่ไดรับเครื่องราชฯ
3.6 ควรมีการบันทึกขอมูลการไดรับเครื่องราชอิสริยากรณของแตละบุคคลวาใครเคยไดรับ
เครื่องราชฯ อะไรบาง
3.7 เครื่องสแกนลายนิ้วมื อมี ปญ หาต องสแกนหลายครั้งกวาจะผานทํ าให ใช เวลาในการ
สแกนนานและลาชาโดยเฉพาะในเวลาชวงเชา
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4. ดานวินัย
4.1 ควรมีการจัดอบรมซักซอมความเขาใจระเบียบ วินัย ขอบังคับ เพื่อใหบุคลากรมีความรู
ความเขาใจมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีโดยพรอมเพรียงกันทั้งองคกร ปฏิบัติตนอยางเครงครัด เกิดเปน
ภาพลักษณที่ดีแกหนวยงานและผูพบเห็น
4.2 ควรมีการสงเสริมและประชาสัมพันธใหบุคลากรมีวินัย
4.3 ขาราชการที่อยูระหวางถูกตั้งกรรมการสอบ ไมควรไดรับการพิจารณาเลื่อนระดับใหสูงขึ้น
4.4 เห็นควรยกเลิกระบบสแกนลายนิ้วมือ เนื่องจากไมสะดวกสําหรับผูที่ตองเดินทางไป- กลับ
บานที่อยูตางจังหวัดและตองเรงรีบในการเดินทางอาจเกิดอุบัติเหตุ
5. ดานสวัสดิการ
5.1 ควรมีการแนะนําสวัสดิการใหบุคลากรทราบอยางสม่ําเสมอ
5.2 อยากใหมีการจําหนายสินคาจําเปนในชีวิตประจําวันในราคายอมเยา
5.3 ควรจัดใหมีการจําหนายอาหารและเครื่องดื่มที่เปนผูคารายใหมเพื่อความหลากหลาย
เพื่อเปนทางเลือกใหกับลูกคา โดยจําหนายราคาไมแพงเกินไป
5.4 ควรปรับปรุงภูมิทัศน สภาพแวดลอมบริเวณโรงอาหารใหสวยงาม สะอาดนาสนใจเขา
ไปรับประทานอาหาร และคุณภาพของอาหารถูกหลักอนามัย
5.5 ควรมีการสํารวจความตองการดานสวัสดิการของบุคลากรของกรมและจัดสวัสดิการ
ตามความตองการของบุคลากรสวนใหญ
5.6 กรมฯ ควรเพิ่มสวัสดิการดานกีฬา และควรจัดกีฬาสัมพันธระหวางหนวยงานสวนกลาง
และสวนภูมิภาค
5.6 ควรจัดใหมีมุมสําหรับนั่งพักผอนกระจายตามจุดตางๆ ภายในกรมฯ เพื่อบริการผูมา
ติดตอราชการและสําหรับบุคลากรในเวลาพักกลางวัน
5.7 ควรปรับปรุงบานพัก และระบบน้ําประปา
6. ดานคุณธรรมจริยธรรม
6.1 ควรจัดใหมีการฝกอบรมดานคุณธรรมจริยธรรมใหมากขึ้น และควรอบรมบุคลากรทุก
กลุม ทุกประเภท ทุกระดับชั้น โดยจัดฝกอบรมทุกป
6.2 ควรสงเสริมและรณรงคดานคุณธรรมจริยธรรมอยางตอเนื่อง
6.3 ผูบ ริห ารทุ กระดั บ ควรประพฤติป ฏิบัติเปนแบบอยางที่ดี และมีความโปรงใสในการ
ปฏิบัติหนาที่
6.4 ควรมี คณะกรรมการตรวจสอบดูแลดานคุณ ธรรมจริยธรรม เพื่อใหการปฏิบัติงานมี
ความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได
7. ดานพัฒนาบุคคล
7.1 ควรจัดการฝกอบรมแบบ E-learning ใหมากขึ้น
7.2 ควรจัดหลักสูตรฝกอบรมสําหรับบุคลากรทุกตําแหนงทั้งขาราชการ ลูกจางประจํา และ
พนักงานราชการ ทุกระดับเพื่อทบทวนความรูที่จะนํามาใชในการพัฒนาตอยอดการปฏิบัติงาน โดยจัดอยาง
นอยปละ 1 ครั้ง
7.3 ควรจัดหลักสูตรเฉพาะตําแหนงเพื่อใหมีการแลกเปลียนความรูและประสบการณ
7.3 ควรจัดหลักสูตรฝกอบรมใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน
7.4 ควรส งเสริม และสนั บ สนุ น ให ขาราชการของกรมฯ มีโอกาสได เขารับ การฝก อบรม
หลักสูตรนักบริหารฯ ของกระทรวงฯ ตอปใหมากขึ้น โดยยึดหลักอาวุโสในการคัดเลือกผูเขารอบรม
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8. ขอเสนอแนะอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมพัฒนาที่ดิน
8.1 ควรปรับปรุงเว็บไซตใหคนหาขอมูลไดงาย และควรเพิ่ม Link สําหรับดาวนโหลดเอกสาร
เมื่อมีการจัดฝกอบรมหลักสูตรตางๆ
8.2 ควรมีขอมูลผลการดําเนินการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมฯ ดานตางๆ สรุปไวทาย
แบบสํารวจฯ หรือจัดทํา Link เพื่อใหขาราชการไดเขาดูขอมูลได
8.3 ควรพิจารณาจํานวนผูปฏิบัติงานใหเมาะสมเพียงพอกับปริมาณงาน โยเฉพาะงานในสวนภูมิภาค
8.4 ควรมีรานคาสวัสดิการของกรมฯ
8.5 ควรมีเจาหนาที่ในการบริการผูมาติดตอราชการ และใหบริการดวยจิตบริการ (Service mind)
8.6 ควรมีงบประมาณสนุนการดําเนินการโครงการตางๆ ในสวนภูมิภาค
8.7 ควรจัดใหมีการตรวจสุขภาพสําหรับบุคลากรในสวนภูมิภาคดวย

4.3 ขอเสนอแนะเพิ่มเติ มเพื่อสรางความพึ งพอใจเกี่ยวกับการพัฒ นาทรัพ ยากรบุค คลของ
กรมพัฒนาที่ดิน

จากการสํารวจฯไดมีผูใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงานดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
กรมฯ ในป ตอๆ ไป ใหมีป ระสิทธิภ าพ ประสิทธิผลตรงตามความตองการของบุคลากร ซึ่งมีขอเสนอแนะที่
รวบรวมจากการสํารวจฯ ได ดังนี้
1. การจัดโครงการฝกอบรม
1.1 ควรจั ด อบรมในรู ป แบบออนไลน หรื อ แบบ E-learning เพิ่ ม ขึ้ น เพื่ อ ประหยั ด
งบประมาณในการดําเนินการจัดฝกอบรมและคาใชจายในการเดินทางเขารับการฝกอบรม
1.2 ควรใช ส ถานที่ จั ด ฝ กอบรมภายในกรมฯ เพื่ อ เป น การประหยัด งบประมาณในการ
ดําเนินการ
1.3 ควรพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมใหทันสมัย สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน และสามารถ
นําไปใชในการปฏิบัติงานไดจริง และควรจัดฝกอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลที่ใชในการปฏิบัติงานใหมากขึ้น
1.4 ควรจัดหลักสูตรอบรมออนไลนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง การเงิน บัญชี พัสดุ ครุภัณฑ
เพื่อเพิ่มโอกาสใหผูที่มีความสนใจแตไมมีโอกาสไดเขาฝกอบรมในหลักสูตรปกติที่กรมฯ จัด
1.5 ควรจัดอบรมดานคุณธรรม จริยธรรม การวิปสสนากรรมฐาน ระยะเวลา 3 – 5 วัน
โดยจัดที่วัดในตางจังหวัด
1.6 การจัดฝกอบรมผาน Video Conference อาจประหยัดงบประมาณ แตไมเหมาะกับเจาหนาที่ท่ี
อยู สพด. เนื่องจากที่ สพด. จะมีเกษตรกรมาติดตองานตลอดเวลาทําใหเรียนไดไมเต็มที่ ซึ่งบางโครงการเปนโครงการที่ดีมาก
ไมควรจัดฝกอบรมผาน Video Conference
1.7 ควรจั ด ฝ ก อบรมในแต ล ะหลั ก สู ต รในช ว งต น ป ง บประมาณ และควรแจ ง กํ า หนด
การฝกอบรมลวงหนาเพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมไดเตรียมความพรอมเพื่อไมใหกระทบการปฏิบัติงานของผูเขา
รับการฝกอบรม
1.8 ควรจัดใหมีการศึกษาดูงานตางกรม และตางกระทรวงบ าง เพื่อจะไดนําความรูและ
ประสบการณที่ไดรับมาปรับใชในการปฏิบัติงาน
2. การประสานงานการฝกอบรมภายใน
2.1 ควรให ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ การฝ ก อบรมแก ผู ที่ จ ะเข า รั บ การอบรมล ว งหน า และควร
ประชาสัมพันธการฝกอบรมผานทางเว็บไซตเพื่อจะไดเตรียมตัวและจัดตารางการปฏิบัติงานใหสอดคลอง
2.2 ควรประชาสัมพันธหลักสูตรออนไลนใหทราบในตนปงบประมาณเพื่อจะไดเตรียมตัว
และเริ่มการเรียนตั้งแตตนปงบประมาณ
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2.3 ควรมี ก ารประสานงานระหว างผู จั ด ฝ ก อบรมผ า นระบบ web conference ให จั ด
ฝกอบรมในวันเดียวกัน เพื่อใหผูอบรมในสวนภูมิภาคมีเวลาในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น
3. การประสานงานการฝกอบรมภายนอก
3.1 กรมฯ ควรมีงบประมาณสําหรับการฝกอบรมหลักสูตรภายนอกที่เปนประโยชนตอ
การปฏิบัติงานและการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของกรมฯ เพิ่มขึ้น
3.2 ควรประชาสัมพันธใหทั่วถึงทุกหนวยงานในสวนภูมิภาค
3.3 มีปญหา QR Code ที่ถายเอกสารสงมาไมชัด ทําใหอานขอมูลไมได
4. ทุนศึกษาตอในประเทศ/ตางประเทศ
4.1 ควรแจงเวียนลวงหนา หรือจัดทํา Link เรื่องนี้โดยเฉพาะ
4.2 ควรใหความรูความเขาใจ ใหคําแนะนําสําหรับผูที่ไมเคยไดรับทุน
5. ทุนฝกอบรมในประเทศ/ตางประเทศ
5.1 ควรแจงเวียนลวงหนา หรือจัดทํา Link เรื่องนี้โดยเฉพาะ
5.2 ควรใหโอกาสผูที่ไมเคยไดรับทุนมีโอกาสไดรับทุนอยางทั่วถึง
6. ดานแผนพัฒนาบุคลากร
6.1 การจั ดทํ าแผนพั ฒ นาบุ คคลนอกจากให สอดคล องกับ แผนระดั บกรมฯ แลวควรให
สอดคลองกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป เชน การเขาสูสังคมผูสูงอายุ และควรวางแผนใหทุกสายงานไดรับการ
ฝกอบรมเพิ่มเพิ่มความรู ทักษะ และประสบการณในสายงานนั้นๆ อยางนอย 1 เรื่องตอ 1 ป
6.2 ควรกําหนดแผนพัฒนาบุคคลใหชัดเจน และประชาสัมพันธใหทุกคนทราบเพื่อเตรียม
ความพรอมอยางทั่วถึง
6.3 ควรจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาอย างต อ เนื่ อ ง และให ห น ว ยงานย อ ยมี ส ว นร ว มในการวาง
แผนการพัฒนาฯ
6.4 ควรจัดหลักสูตรที่เกี่ยวของกับภารกิจหลักของกรมฯ ใหมากขึ้น เชน การอนุรักษดิน
และน้ํา ปาไมถาวร Zoning เปนตน
7. การจัดการความรูกรมพัฒนาที่ดิน
7.1 ควรจัดรวบรวมขอมูลความรูของกรมฯ ใหเปนหมวดหมู คนหาขอมูลงาย
7.2 ควรใหมีการจัดการความรูในทุกหนวยงานของกรมพัฒนาที่ดิน
7.3 ควรจัดใหมีการถายทอดองคความรูพื้นฐานของกรมฯ ใหกับบุคลากรอยางตอเนื่อง
ครอบคลุมบุคลากรทุกประเภท
7.4 กองแผนงานควรรวบรวมงานวิจัย และจัดทําเปนฐานขอมูลงานวิจัยของกรมฯ
7.5 หนวยงานสวนกลางควรออกพื้นที่เพื่อใหความรูใหกับบุคลากรในสวนภูมิภาค และควร
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากรในหนวยงานของกรมฯ ทุกหนวยงาน
8. การฝกอบรมผานสื่อการเรียนการสอนระบบ e-Training
8.1 เพิ่ ม หลั ก สู ต ร/หั ว ข อ การฝ ก อบรมผ า นระบบ e-Training ให ม ากขึ้ น เนื่ อ งจาก
ประหยัดงบประมาณ เวลา และคาใชจายในการเดินทาง
8.2 ควรกําหนดการเรียนแบบนับชั่วโมงเรียน
8.3 ควรจัดอุปกรณใหเพียงพอตอบุคลากร/ผูฝกอบรม
9. ขอเสนอแนะที่เกี่ยวของกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมพัฒนาที่ดิน
9.1 กรมฯ ควรจัดทําคูมือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง การเบิกจาย ใหเปน
มาตรฐานเดียวกันทั้งกรมฯ
9.2 ควรจัดหนาเว็บกรมฯ เปนหนาสําหรับรวบรวมความรูทุกอยางของกรมฯ
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4.4 การสราง Smart Officer ของกรมพัฒนาที่ดิน

จากการสํารวจฯ ไดมีผูใหขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงดานการพัฒ นาทรัพยากรบุคคลที่ควร
นํามาพิจารณาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานเพื่อการสราง Smart Officer ของกรมพัฒนาที่ดินในป
ตอ ๆ ไป ใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตรงตามความตองการของบุคลากร ซึ่งมีขอเสนอแนะที่รวบรวมไดจาก
การสํารวจฯ ดังนี้
1. เจาหนาที่ของกรมพัฒนาที่ดินควรไดรับการพัฒนาอะไร/อยางไร เพื่อเปน Smart Officer
1.1 ความรูพื้นฐานเรื่องดิน และงานของกรมพัฒนาที่ดิน
1.2 พัฒนาแนวคิด ทัศนคติ และความรูในทุกๆ มิติ
1.3 ภาษาอังกฤษ /ภาษาตางประเทศ
1.4 การใช IT /การใชโปรแกรมคอมพิวเตอร / ความรูทางเทคโนโลยี
1.5 ดานระเบียบพัสดุเนื่องจากขาราชการในสวนภูมิภาครับผิดชอบเปน จนที่(พัสดุ)
1.6 เทคนิคการติดตอประสานงาน มารยาท และวัฒนธรรมในการทํางานรวมกับผูอื่น
1.7 จิตสํานึกในการปฏิบัติงานใหผลสําเร็จ
1.8 ยุทธศาสตรและนโยบายกรมฯ
1.9 องคความรูเรื่องการจัดการดิน
1.10 ความรูดานการจัดซื้อจัดจาง
1.11 วินัยการเปนขาราชการที่ดี
1.12 ความรูดาน GIS, การวิเคราะหขอมูล, การทําสื่อประชาสัมพันธองคความรู
1.13 ควรปรับ mindset บุคลากรเรื่องการใชเทคโนโลยีดิจิทัล โดยใชในการลดขั้นตอนการทํางาน
1.14 คุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา บริการ กระตือรือรน ความสามัคคี การพัฒนาทักษะ
ความเชี่ยวชาญ ความรูเทคโนโลยี นวัตกรรม กลาคิดกลาทํามุงประโยชน สวนรวม สิ่งเหลานี้สามารถพัฒนา
โดยเริ่มจากตองรูจักตนเองและองคกร เมื่อรูจักตนเองจะทําใหเรารูวามีจุดเดน และมีจุดออนอยางไรที่ตอง
พัฒนา มีบทบาทหนาที่อยางไร การรูจักองคกร ตองรูวากรมฯ จะเดินไปทิศทางใด ไมใชรูเพียงแคอานหรือเห็น
เพียงผานๆ และทํางานใหผานไปวันๆ จะไมเกิดการเปลี่ยนแปลง กาวไมทันตอสิ่งตางๆที่กําลังเปลี่ยนแปลง
1.15 ควรมี ก ารอบรมเจาหน าที่ อ ยู เสมอเพื่ อ กระตุ น ให พั ฒ นาตนเองและองค ก ร และ
หลังจากอบรมควรติดตามประเมินผล
1.16 ฝกดานการสื่อสาร การถายทอดความรู
1.17 การทํางานแบบมีสวนรวมอยางมีความสุข
1.18 ดานกฎหมายที่ดินปาไมหรืออื่นๆ ที่ตองใชในการปฎิบัติงานรวมกับหนวยงานอื่นๆ
1.19 เจาหนาที่กรม ควรรูทุกเรื่อง ทุกโครงการ กระบวนการ วิธีการ อยางคราวๆ เมื่อมี
การสอบถามจากเกษตรกร หรือจากการไปประชุมในฐานะตั วแทนกรมฯ ตองมีความรูครอบคลุมเพี ยงพอ
ในการแสดงความคิดเห็น
1.20 ความรูในการปรับตัวใหทันสถานการณปจจุบัน
1.21 การบริหารงาน
1.22 การสรางเครือขายภูมิภาคใหเปนระบบเดียวกัน
1.23 Python programming, Database Management
1.24 การฝกอบรมอยางตอเนื่อง
1.25 ควรพัฒนาความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง
1.26 เทคนิคการเปนวิทยากร
1.27 การบริหารจัดการงานอยางมีประสิทธิภาพ
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2. กรมฯ ควรใหการสนับสนุนดานใดบางในการพัฒนาตนเองใหเปน Smart Officer
2.1 การฝกอบรมในหั วขอที่ ทันสมัย ทั น ตอเหตุ การณ /การอบรมดานเทคโนโลยีดิจิทัล
โปรแกรมตางๆ ที่นํามาประยุกตใชกับงานแตละตําแหนง / การเชิญวิทยากรที่มีความรูเฉพาะดานมาอบรม
2.2 อุปกรณการสื่อสาร และระบบอินเทอรเน็ตที่ดี /อุปกรณภาคสนาม แกเจาหนาที่ เชน
อุปกรณตรวจวิเคราะหดิน/ปจจัยการผลิต ไดแก งบประมาณ วัสดุการเกษตร/อุปกรณการทํางานที่ทันสมัย
เชน คอมพิวเตอร เปนตน
2.3 ภาษาตางประเทศ
2.4 เทคนิคการนําเสนอ
2.5 การกลาคิดกลาแสดงออก และมีความรูความสามารถรอบดาน และการสรางความ
มั่นใจดวยงานวิจัย
2.6 การใหทุนศึกษาตอ/ฝกอบรม/ศึกษาดูงาน
2.7 สนั บ สนุ น บุ คลากรให ทํ างานโดยมองภาพองค รวมขององค กรให เปน ก อนวาองค กร
ตองการอะไร แลวเรารูวาเราปฏิบัติหนาที่เพื่อตอบสนององคกรและประชาชนในเรื่องใด
2.8 การทํางานแบบมีสวนรวม เราทําเองไมได หาเพื่อนมาชวยเราทํา สรางเครือขายในการ
ทํางาน จะทําใหงานเราสําเร็จไดเร็วมากขึ้น
2.9 การลดวันทํางาน การใชเทคโนโลยี ทํางานออนไลน ประชุมออนไลน
2.10 สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาตนเองกับหนวยงานภายนอก
3. ทานควรจะตองไดรับการพัฒนาดานใดบาง อยางไร ในการเปน Smart Officer
3.1 ทัษะดานดิจิทัล /เทคโนโลยีใหมๆ/โปรแกรมแบบใหมๆ/โปรแกรมคอมพิวเตอรที่นํามา
ประยุกตใชในการปฏิบัติงาน
3.2 พัฒนาดานภาษาอังกฤษ ภาษาตางประเทศ
3.3 ระเบียบตางๆ ในการปฏิบัติงาน เชน ระเบียบวินัยของขาราชการ ระเบียบจัดซื้อจัดจาง
การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน เปนตน
3.4 ดานบุคลิกภาพ หลักการพูด การนําเสนองาน
3.5 การใชสื่อออนไลนเพื่อการประชาสัมพันธงานของหนวยงาน
3.6 พัฒนาทางดานความคิด/ทัศนคติที่จะเปลี่ยนแปลงใหดีขึ้น
3.7 ดานงานบริหารทรัพยากรบุคคล
3.8 ความรูในดานกระบวนการคิดวิเคราะห
-
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บทที่ 5

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
จากการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรกรมพัฒนาที่ดินตอการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของกรมพั ฒ นาที่ ดิน ประจําป 2563 ขอสรุป ผลการศึกษาเปน 3 ประเด็น คือ 1) สรุป ผลการศึกษา
2) อภิปรายผล และ 3) ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป ดังนี้

5.1 สรุปผลการศึกษา

1. ข อมู ล ทั่ วไปของผู ตอบแบบสํารวจ : ผูตอบแบบสํารวจเป น ขาราชการที่ เปน กลุมตัวอยาง
ที่ครอบคลุมครบทุกประเภท และทุกชวงอายุราชการ
2. ความพึงพอใจดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM : Human Resource Management)
ขาราชการกรมพั ฒ นาที่ดิน มีความพึงพอใจตอการบริห ารทรัพ ยากรบุคคลกรมพัฒ นาที่ ดิน
(HRM : Human Resource Management) ในภาพรวมพบว า มี ร ะดั บ ความพึ งพอใจอยู ในระดั บ “มาก”
(คาเฉลี่ย 3.80) ลดลงจากป 2562 (คาเฉลี่ย 3.87) และเมื่อพิจารณาภาพรวมในชวง 9 ป (ป 2555 –
2563) ที่ผานมา พบวาขาราชการกรมพัฒนาที่ดินมีความพึงพอใจดานการบริหารทรัพยากรบุคคลสูงที่สุดในป
2557 (คาเฉลี่ย 3.91) รองลงมาคือ ป 2562 (คาเฉลี่ย 3.87) และป 2561 (คาเฉลี่ย) 3.82) ตามลําดับ
และคาเฉลี่ยความพึงพอใจดานการบริหารทรัพยากรบุคคลในป 2563 สูงเปนอันดับที่ 4 โดยหัวขอที่มีคาเฉลี่ย
สูงสุด 3 อันดับแรก ของป 2563 ไดแก
ลํ าดั บ ที่ 1 ข า ราชการสามารถเข าถึ งข อ มู ล ส ว นบุ ค คลของตนเองผ า นระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคล (DPIS) ได (คาเฉลี่ย 4.12)
ลําดับที่ 2 กรมฯ จัดกิจกรรม “พด.รักกันชวนกันเดิน-วิ่ง Virtual Walk or Run” ครั้งที่ 2
เพื่อสงเสริมการออกกําลังกาย มีสุขภาพที่ดี (คาเฉลี่ย 3.99)
ลําดับที่ 3 การใหบริการจัดทําบัตรประจําตัวเจาหนาที่รัฐมีความสะดวกรวดเร็ว (คาเฉลี่ย 3.97)
และหัวขอที่มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจตอการบริหารทรัพยากรบุคคลต่ําที่สุด ไดแก หนวยงานที่
ทานปฏิบัติงานอยูมีอัตรากําลังของบุคลากรในจํานวนที่เหมาะสมกับภารกิจ (คาเฉลี่ย 3.44)
3. ความพึงพอใจดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD : Human Resource Development)
ขาราชการกรมพัฒนาที่ดินมีความพึงพอใจตอการพัฒนาทรัพยากรบุคคลกรมพัฒนาที่ดิน (HRD
: Human Resource Development) ในภาพรวมพบว ามี ระดั บ ความพึ งพอใจอยู ในระดั บ “มาก” (ค าเฉลี่ ย
3.84) ลดลงจากป 2562 (ค าเฉลี่ ย 3.93) และเมื่ อพิ จารณาภาพรวมในช วง 9 ป (ป 2555 – 2563)
ที่ผ านมา พบวาขาราชการกรมพั ฒนาที่ดิ นมีความพึงพอใจตอการพัฒนาทรัพยากรบุคคลสูงที่สุดในป 2557
(คาเฉลี่ย 4.03) รองลงมาคือป 2562 (คาเฉลี่ย 3.93) และป 2561 (คาเฉลี่ย 3.89) ตามลําดับ และคาเฉลี่ย
ความพึ งพอใจดานการพั ฒนาทรัพยากรบุ คคลในป 2563 สู งเปนอันดับที่ 5 โดยหัวขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3
อันดับแรก ไดแก
ลําดับที่ 1 โครงการฝกอบรมของกรมฯ จัดวิทยากรไดเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา/กิจกรรมการ
ฝกอบรม (คาเฉลี่ย 3.90)
ลําดับที่ 2 กรมฯ ให ค วามสํ าคั ญ ต อ การทํ างานเป น ที ม เพื่ อ ให บุ ค ลากรมี ก ารเรีย นรูแ ละ
แลกเปลี่ยนประสบการณซึ่งกันและกัน (คาเฉลี่ย 3.88)
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ลําดับที่ 3 ผูบังคับบัญชาของทานสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถเพื่อการปฏิบัติงานที่
มีประสิทธิภาพ (คาเฉลี่ย 3.87)
และหัวขอที่มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจที่มีตอการพัฒนาทรัพยากรบุคคลต่ําสุด ไดแก กรมฯ สนับสนุน
และสงเสริมใหบุคลากรไดรับการศึกษาตอ/เสนอรับทุนศึกษา/ฝกอบรม/ดูงานในประเทศและตางประเทศ (คาเฉลี่ย 3.75)

5.2 อภิปรายผล

1. ความพึ งพอใจด านการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลโดยภาพรวม (HRM1:1Human1Resource
Management)1เมื่ อนํ าหั วข อคํ าถามด า นการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลที่ มี ค าระดั บค าเฉลี่ ยความพึ ง พอใจ
สูงสุด 3 ลําดับแรก และ หัวขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดมาวิเคราะห สามารถอภิปรายผลได ดังนี้
1.1 ขาราชการสามารถเขาถึงขอมูลสวนบุคคลของตนเองผานระบบสารสนเทศทรัพยากร
บุ ค คล (DPIS) ได (ค า เฉลี่ ย 4.1 2)1เป น หั ว ข อ ที่ ไ ด รั บ ความพึ ง พอใจสู ง สุ ด เนื่ อ งจากข า ราชการ
กรมพัฒ นาที่ดินเห็นวา ระบบสารสนเทศงานบุคคล หรือ DPIS : Departmental Personnel Information
System ชวยใหขาราชการแตละคนสามารถตรวจสอบขอมู ลตางๆ ของตนเองไดอยางสะดวก เป นระบบที่
สามารถบันทึกขอมูล ตรวจสอบความถูกตองไดอยางรวดเร็ว ครบถวนและเปนปจจุบันอยูเสมอ คนสวนใหญ
เห็นวาระบบ DPIS เปนเครื่องมือในการจัดทําฐานขอมูลทรัพยากรบุคคลของกรมฯ มีประโยชนหลายมิติ ดังนี้
1) ประโยชนตอตนเองคือ ไดตรวจสอบความถูกตองของขอมูล มีความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน ขอมูลที่อยูใน
ระบบมีความนาเชื่อถือ 2) ประโยชนตอหนวยงาน ทําใหกองการเจาหนาที่มีระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
ที่ มี ม าตรฐาน ใช เป น เครื่ อ งมื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ งานประจํ าวั น ของงานการเจ า หน า ที่ ลดระยะเวลา
ลดขั้นตอนในการสืบคนขอมูลบุคคล รวมไปถึงสามารถพัฒนาตอยอดโปรแกรมตอเนื่องได เชน นําระบบ DPIS
ไปเปนฐานขอมูลกับระบบอื่นๆ เชน IDP ระบบเครื่องราชฯ ระบบหนังสือรับรองเงินเดือน ฯลฯ 3) ประโยชน
ตอองคกร เสริมสรางการยอมรับตลอดจนสรางความนาเชื่อถือในฐานะองคกรภาครัฐที่มีความโปรงใส ยุติธรรม
และเปน ที่ คาดหวังได ในผลการปฏิ บั ติที่เที่ยงตรง 4) ประโยชนตอผูมาติดต องาน สามารถให บ ริการขอมู ล
สารสนเทศทรัพยากรบุคคล เชน รายงานขอมูลขาราชการและพนักงานราชการเกี่ยวกับ สังกัด ระดับ ตําแหนง
อายุราชการ ฯลฯ ใหแกผูมาติดตอไดอยางรวดเร็วและถูกตอง
1.2 กรมฯ จั ดกิ จกรรม “พด.รักกัน ชวนกัน เดิน -วิ่ ง Virtual Walk or Run” ครั้งที่ 2 เพื่ อ
สงเสริมการออกกําลังกาย มีสุขภาพที่ดี (คาเฉลี่ย 3.99) เปนหัวขอที่ไดรับความพึงพอใจสูงสุด เปนลําดับที่ 2
สืบเนื่องมาจากในป 2562 ที่กรมฯ ไดจัดกิจกรรม “พด.รักกันชวนกันเดิน-วิ่ง Virtual Walk or Run” เปน
ครั้งแรก ตามขอสั่งการของนายกรัฐมนตรีโดยตระหนักถึงความสําคัญ ของการพั ฒ นาดานสุขภาพและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อใหมีสุขภาพแข็งแรง ตื่นตัวในการทํางาน และมีคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานที่ดีขึ้น ซึ่งในปดังกลาว กิจกรรมนี้ไดรับการตอบรับเปนอยางดีจากบุคลากรของกรมฯ โดย
ไดรับความพึงพอใจสูงสุดเปนอันดับที่ 3 ของการสําวจความพึงพอใจฯ ในป 2562 และ ในป 2563 กรมฯ
จึ งได จั ด โครงการ “พด.รั กกั น ชวนกั น เดิ น วิ่ง Virtual Walk or Run” ครั้งที่ 2 ขึ้ น อี กครั้ ง เพื่ อ สงเสริ ม
สนั บ สนุ น ให บุ คลากรกรมฯ และครอบครัวไดมีการออกกําลังกายอยางต อเนื่ อง ตลอดจนเสริมสรางความ
สามัคคีและความผูกพันในองคกรของบุคลากรมกรมพัฒนาที่ดิน
1.3 การใหบริการจัดทําบัตรประจําตัวเจาหนาที่รัฐมีความสะดวกรวดเร็ว และการใหบริการ
ข อ มู ล ข า วสารเกี่ ย วกั บ ประวั ติ บุ ค คลมี ค วามถู ก ต อ ง สะดวกรวดเร็ ว (ค าเฉลี่ ย 3.97) เป น หั ว ข อ ที่ ได รั บ
ความพึงพอใจสูงสุด เปนลําดับที่ 3 เนื่องจาก ในปจจุบันกรมฯ ไดใหบริการจัดทําบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของ
รั ฐ ออนไลน และให บ ริ ก ารข อ มู ล ประวั ติ บุ ค คลผ า นโปรแกรม DPIS ซึ่ ง มี ก ารปรั บ ปรุ งข อ มู ล ให ทั น สมั ย
เปนปจจุบัน เปนการนําเทคโนโลยีมาใชในการใหบริการซึ่งผูขอรับบริการสามารถยื่นคําขอทําบัตรผานระบบ
ออนไลน และเขาดูประวัติผานโปรแกรมคอมพิวเตอร ไมตองเดินทางมาติดตอที่กองการเจาหนาที่ ซึ่งตองเสีย
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ทั้งเวลาและคาใชจายในการเดินทาง โดยการใหบริการจัดทําบัตรประจําตัวออนไลน นอกจากจะทําใหประหยัดเวลา
และคาใชจายในการเดินทางแล ว ยังเปนการประหยัดพลังงาน ลดการใชกระดาษสํ าหรับเขียนคําขอทํ าบัตรใหม
โดยผูขอทําบัตรฯ สามารถรับบัตรประจําตัวที่ทําใหมไดภายในเวลา 1 วัน หลังจากยื่นคําขอผานระบบสําเร็จ ทําให
การใหบริการจัดทําบัตรประจําตัวเจาหนาที่รัฐมีความสะดวกรวดเร็ว และไดรับความพึงพอใจจากผูรับบริการ
1.4 หน วยงานที่ ทานปฏิ บั ติงานอยู มีอัตรากําลั งของบุ คลากรในจํ านวนที่ เหมาะสมกั บภารกิจ
(คาเฉลี่ย 3.44) เปนหัวขอที่ขาราชการกรมพัฒนาที่ดินมีความพึงพอใจต่ําสุด สืบเนื่องจากอัตรากําลังขาราชการ
ของกรมพั ฒ นาที่ ดิ น ลดลงทุ กป ตามมาตรการบริ ห ารจั ด การกํ า ลั ง คนภาครั ฐ ของสํ า นั กงาน ก.พ.
โดยรัฐบาลมีนโยบายให นํ าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการปฏิบั ติงานให มากขึ้น ดังนั้ น กรมฯ อาจตอง
ทบทวนการจั ดโครงสร างอั ตรากํ าลั งใหม เพื่ อเกลี่ ยอั ตรากํ าลั งที่ มี อยู ให มี ความสอดคล องกั บภารกิ จงานของ
แตละหนวยงานในปจจุบัน นอกจากนี้ควรสงเสริมสนับสนุนใหนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงาน
ให มากขึ้ น กว าเดิ ม ตลอดจนการพั ฒ นาสมรรถนะและทั กษะความสามารถของบุ คลากรให สามารถทํ างาน
ที่ ห ลากหลายโดยใช ร ะบบเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เข า มาช ว ย การจั ด ทํ า คู มื อ การปฏิ บั ติ งานในภารกิ จ ต า งๆ
ให ชั ดเจน ครอบคลุ ม เพื่ อลดระยะเวลาในการศึ กษาเรี ยนรู งานให เร็ วขึ้ น และพั ฒนาบุ คลากรของกรมฯ อย าง
สม่ําเสมอในเรื่องขององคความรูและทักษะที่จําเปนในการปฏิบัติงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. ความพึ งพอใจดานการพัฒ นาทรัพยากรบุคคลโดยภาพรวม (HRD: Human Resource
Development)1เมื่ อนํ าหั ว ข อคํ าถามด านการพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ คคลที่ มีค าระดั บ ค าเฉลี่ ย ความพึ งพอใจ
สูงสุด 3 ลําดับแรก และหัวขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดมาพิจารณา สามารถอภิปรายผลได ดังนี้
2.1 โครงการฝกอบรมของกรมฯ จัดวิทยากรไดเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา/กิจกรรมการ
ฝ ก อบรม (ค าเฉลี่ ย 3.90) กรมฯ ให ค วามสํ าคั ญ ต อ การทํ างานเป น ที ม เพื่ อ ให บุ ค ลากรมี ก ารเรีย นรูแ ละ
แลกเปลี่ย นประสบการณ ซึ่งกั น และกั น (ค าเฉลี่ ย 3.88) และผูบังคับ บัญ ชาของทานสนั บ สนุน การพั ฒ นา
ขีดความสามารถเพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ (คาเฉลี่ย 3.87) เปนหัวขอที่ไดรับความพึงพอใจสูงสุดเปน
ลําดับที่ 1 ลําดับที่ 2 และลําดับที่ 3 โดยที่กรมพัฒนาที่ดินมีการจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรลวงหนา ทํา
ใหมีระยะเวลาในการศึ กษาและติ ดต อประสานงานเพื่ อให ได เนื้ อหาวิ ชา กิจกรรม กลุ มเปาหมายและวิ ทยากรที่
เหมาะสมกั บแผนการฝ กอบรมที่ ได วางไว ประกอบกั บกรมพั ฒนาที่ ดิ นได วางหลั กเกณฑ การประกั นคุ ณภาพ
การฝกอบรม ซึ่งกําหนดใหตองมีการจัดเตรียมจัดเนื้อหาวิชา กิจกรรม กลุมเปาหมาย วิทยากร และองคประกอบ
ต างๆ ของการฝ กอบรมให สอดคล องตามหลั กเกณฑ ที่ กําหนด นอกจากนี้ กรมฯ ยั งมี กิจกรรม/โครงการต างๆ
ที่สนับสนุนใหบุคลากรของกรมไดทํางานเปนทีมอยางตอเนื่องเปนการสรางความรักความผูกพัน และความสามัคคี
ของคนในองคกร
2.2 กรมฯ สนั บ สนุ น และส งเสริมให บุ ค ลากรไดรับ การศึก ษาตอ /เสนอรับ ทุ น ศึก ษา/
ฝ ก อบรม/ดู ง านในประเทศและต า งประเทศ (ค า เฉลี่ ย 3.75) เป น หั ว ข อ ที่ ข า ราชการกรมพั ฒ นาที่ ดิ น
มี ค วามพึ ง พอใจต่ํ า ที่ สุ ด โดยที่ ก ารดํ า เนิ น การเรื่ อ งทุ น การศึ ก ษาต อ ที่ ผ า นมากรมฯ ใช วิ ธี ก ารแจ ง วี ย น
ใหหนวยงานตางๆ ทราบทางจดหมายอเล็กทรอนิกส (E – mail) และการประกาศรับสมัครผานเว็บไซตของ
กองการเจ า หน า ที่ เ พื่ อ ประชาสั ม พั น ธ ใ ห บุ ค ลากรของกรมฯ ที่ ส นใจ สมั ค รเข า รั บ การขอทุ น ฯ ทราบ
หากหนวยงานที่ไดรับการแจงเวียนไมประชาสัมพันธตออาจทําใหการรับรูขอมูลขาวสารไมทั่วถึงบุคลากรทุกคน
และอีกประการหนึ่ งหนวยงานที่ใหทุนฯ มักกําหนดคุณสมบัติดานภาษาตางประเทศอยูในระดับที่สูง ทําใหมี
ผูสนใจสมัครขอทุนฯ เปนกลุมบุคคลที่เปนบุคลากรสวนนอย ประกอบกับทุนสวนใหญเปนทุนจากหนวยงาน
ภายนอก ซึ่งมีจํานวนนอยเมื่อเทียบกับจํานวนบุคลากรทั้งหมดของกรมฯ ดังนั้น เพื่อใหบุคลากรสามารถเขาถึง
ขอมูลขาวสารดังกลาว หนวยงานที่เกี่ยวของควรมีเพิ่มชองทางการประชาสัมพันธขอมูลเกี่ยวกับทุนศึกษา/
ดูงานในและตางประเทศใหหลากหลายชองทาง เชน การสรางเพจขอมูลเกี่ยวกับทุนประเภทตางๆ ไวในเว็บ
ของกรมฯ หรือเว็บของหนวยงานที่รับผิดชอบ เพื่อใหทุกคนเขาถึงไดงายขึ้น เปนตน
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5.3 ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
1. ควรนําผลการศึกษาไปปรับปรุงและแกไขปญหาใหเปนรูปธรรม
1.1 ผูต อบแบบสํ ารวจสวนใหญ มีความเห็น วาหนว ยงานที่ ป ฏิ บัติงานอยูมีอัตรากําลังของ
บุคลากรในจํานวนที่ไมเหมาะสมกับภารกิจของงานที่มาก จึงเห็นควรนําขอเสนอดังกลาวมาปรับปรุงและแกไข
ปญ หาที่ เกิดขึ้น อยางเป น รูป ธรรม เพื่อสรางขวัญ และกําลังใจให กับ ขาราชการกรมฯ เชน การทบทวนและ
จั ด โครงสร า งอั ต รากํ า ลั งให ทั น สมั ย มี ค วามเหมาะสมกั บ ภารกิ จ ของแต ล ะหน ว ยงานที่ เปลี่ ย นแปลงไป
นอกจากนี้ควรสงเสริมสนับสนุนใหนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงานเพื่อชวยใหการทํางาน
สะดวกกวาเดิม หรือจัดทําคูมือการปฏิบัติงานในภารกิจตางๆ ใหชัดเจน ครอบคลุม และพัฒนาบุคลากรของ
กรมฯ อยางสม่ําเสมอในเรื่องขององคความรูที่จําเปนในการปฏิบัติงาน และทักษะการปฏิบัติงานตางๆ เพื่อให
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
1.2 ควรเพิ่มชองทางเพื่อใหบุคลากรเขาถึงขอมูลความรูและความเขาใจเกี่ยวกับทุนการศึกษา
ตอ/การเสนอขอรับทุ นศึกษา/ฝกอบรม/ดูงานในประเทศและตางประเทศ และควรมีการประชาสัมพั นธให
หลากหลายชองทางมากกวานี้ เชน การสรางเพจขอมูลเกี่ยวกับทุนประเภทตางๆ ไวในเว็บของกรมฯ หรือเว็บ
ของหนวยงานทีร่ ับผิดชอบ เพื่อใหทุกคนเขาถึงไดงายขึ้น เปนตน
2. ควรมี การศึกษาความพึ งพอใจของบุ คลากรกรมพั ฒ นาที่ ดิน ตอการบริห ารและการพั ฒ นา
ทรัพยากรบุ คคล ทุ กๆ 2 ป เพื่ อให มีระยะเวลาในการนําผลการศึกษาที่ไดมาปรับ ปรุงใหเกิดผลอยางเป น
รูปธรรม กอนที่จะมีการสํารวจความพึงพอใจในครั้งตอไป เพื่อนําปญหาที่ไดจากผลการสํารวจมาแกไขปรับปรุง
ใหดีขึ้น

