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กิจกรรมตามแผนการดําเนินงานในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมพัฒนาท่ีดิน ประจํา       
ปงบประมาณ 2563 ดังตอไปนี้   

 1. ดานการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลตามแผนจํานวน 4 แผนงาน/โครงการ ไดแก 
1.1 การสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรกรมพัฒนาท่ีดินตอการบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
1.2 การประกันคุณภาพการฝกอบรมของกรมพัฒนาท่ีดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
1.3 การจัดสรรทุนรัฐบาล (ทุนศึกษา/ทุนฝกอบรม) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
1.4 การติดตามผลหลังการฝกอบรมของหลักสูตรการฝกอบรมประจําป พ.ศ. 2563 
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บทที่บทที่  11  
บทนํา 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญ 

 สํานักงาน ก.พ.ร. ไดดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 28 มิถุนายน 2548 เห็นชอบ
ใหนําการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมาใชเปนเครื่องมือผลักดันใหการพัฒนาระบบราชการ                      
มีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยสงเสริมใหสวนราชการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองคการอยางตอเนื่อง
โดยเริ่มจากการศึกษาและจัดทําเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซ่ึงกองการเจาหนาท่ี กรมพัฒนาท่ีดิน
ไดดําเนินการตามกระบวนงานของ PMQA หมวด 5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล : 
HRM และ HRD การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน วัฒนธรรม และคานิยม ไดกําหนดใหมีการสํารวจความพึงพอใจของ
บุคลากรกรมพัฒนาท่ีดินท่ีมีตอการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเปนประจําทุกป เริ่มมาตั้งแตป 
2552 จนถึงปจจุบัน เพ่ือติดตามและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลและเพ่ือใหสอดคลองกับเกณฑ
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสํานักงาน ก.พ.ร. และเพ่ือทําใหบุคลากรมีโอกาสท่ีจะแสดงความคิดเห็น
ดานการบริหารและพัฒนาบุคลากรของกรมฯ สามารถนําขอมูลดังกลาวไปดําเนินงานใหบรรลุตามเปาหมาย
ขององคการไดอยางตอเนื่อง โดยดําเนินการ 2 ดาน คือ 1) การสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรของ             
กรมพัฒนาท่ีดินท่ีมีตอการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM : Human Resource Management) และ 2)           
การสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรของกรมพัฒนาท่ีดิน ท่ีมีตอการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD : Human 
Resource Development) ซ่ึงกองการเจาหนาท่ีจะนําผลการสํารวจมาใชในการปรับปรุงแนวทางการบริหาร
จัดการทรัพยากรบุคคลของกรมพัฒนาท่ีดินในภาพรวม และใชในการกําหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรกรม
พัฒนาท่ีดินให มีความรู (Knowledge) ความเขาใจ (Understanding)1ในการปฏิบัติงานให มีทัศนคต ิ
(Attitude) ท่ีดีตองาน ตอผูบริหารและตอองคกร ตลอดจนเกิดทักษะ(Skill) ความชํานาญในงานท่ีปฏิบัติ โดย
ผานระบบการพัฒนาบุคลากรท้ังท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ เชน การจัดหลักสูตรการฝกอบรมใหกับ
บุคลากรภายในกรมฯ หรือสงเขารับการฝกอบรมภายนอก รวมถึงสงเสริมใหเกิดบรรยากาศการเรียนรู ภายใน
องคกรดวยกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในกรมฯ เชน กิจกรรม KM กิจกรรมการประชุมวิชาการ ฯลฯ 
รวมถึงปจจุบันมีการนํารายงานผลสํารวจความพึงพอใจฯ ดังกลาว เผยแพรขอมูลบนเว็บไซตของหนวยงาน เพ่ือ ใหได
รับทราบ ในประเด็น การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจํ าป ต ามการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร งใส ในการดํ าเนิ น งานของหน วยงานภาครั ฐ
(Integrity.&.Transparency Assessment) ตอไป 
 โดยในปงบประมาณ พ.ศ.  2563 สามารถสรุปผลการดําเนินงานดานการบริหารและการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมพัฒนาท่ีดิน ดังนี้ 

1) ดานการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลตามแผนจํานวน 4 แผนงาน/โครงการ  ไดแก 
1.1) การสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรกรมพัฒนาท่ีดินตอการบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
1.2) การประกันคุณภาพการฝกอบรมของกรมพัฒนาท่ีดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
1.3) การจัดสรรทุนรัฐบาล (ทุนศึกษา/ทุนฝกอบรม) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
1.4) การติดตามผลหลังการฝกอบรมของหลักสูตรการฝกอบรมประจําป พ.ศ. 2563
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                2) ดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลแบงเปน  4  ดาน  จํานวน  10  โครงการ/หลักสูตร ไดแก 
 2.1)  ดานวิชาการและเทคนิคปฏิบัติเฉพาะทาง  จํานวน 2 หลักสูตร/โครงการ 
 2.2)  ดานวิชาการและเทคนิคปฏิบัติท่ัวไป จํานวน 3 หลักสูตร/โครงการ 
 2.3)  ดานการพัฒนาขาราชการบรรจุใหม  จํานวน 3 หลักสูตร/โครงการ 
 2.4) ดานคุณธรรม จริยธรรมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต จํานวน 2 หลักสูตร/โครงการ 
 

ประเภท  หลักสูตร/โครงการ จํานวน 
(คน) 

2.1)  ดานวิชาการ
และเทคนิคปฏิบัติ
เฉพาะทาง 

1.     โครงการฝกอบรมหลักสูตร "มาตรฐานวิชาการงานพัฒนาท่ีดิน" 
รุนท่ี 7 

51 

2. การฝกอบรมผานสื่อการเรียนการสอนระบบ e-Training 
หลักสูตร "การจัดระบบอนุรักษดินและน้ําในเขตพัฒนาท่ีดิน"  
รุนท่ี 10 

227 

2.2)  ดานวิชาการ
และเทคนิคปฏิบัติ
ท่ัวไป 

3. โครงการฝกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาผูนําเขาสูระบบราชการ 4.0" 82 

4.   โครงการฝกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการนําเสนออยางมีประสิทธิภาพ" 83 

5. โครงการฝกอบรมหลักสูตร "การทํางานแบบบูรณาการและ 
การทํางานเชิงรุก" 

47 

2.3) ดานการ
พัฒนาขาราชการ
บรรจุใหม 

6. โครงการฝกอบรมหลักสูตร "การเปนขาราชการท่ีดีสําหรับ   
ขาราชการท่ีอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ  
ปงบประมาณ 2563 (รุนท่ี 37 - 39) 

57 

7.  การอบรมสัมมนารวมกัน “หลักสูตรการเปนขาราชการท่ีดี :  
ตนกลาขาราชการ”  ของสํานักงาน ก.พ. (online) 

13 

8. การปฐมนิเทศขาราชการท่ีบรรจุใหมและพนักงานราชการ  
กรมพัฒนาท่ีดิน ปงบประมาณ 2563 

21 

2.4)  ดานคุณธรรม 
จริยธรรมและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

9. "โครงการฝกอบรมเสริมสรางการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ในการปฏิบตัิราชการ (รุนท่ี 4)" 

101 

10.  โครงการฟงธรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 185 
รวม 867 

 เพ่ือใหทราบถึงระดับความพึงพอใจของบุคลากรของกรมพัฒนาท่ีดินท่ีมีตอการปฏิบัติงานดานการบริหาร 
และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลตลอดระยะเวลา 1 ปท่ีผานมา กองการเจาหนาท่ีจึงไดดําเนินการสํารวจ 
ความพึงพอใจของบุคลากรกรมพัฒนาท่ีดินโดยประเด็นการสํารวจเปน 2 ดาน ไดแก 1) ดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 2) ดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยกลุมตัวอยางในการสํารวจครั้งนี้ ประกอบดวย
ขาราชการของกรมพัฒนาท่ีดิน 3 ประเภท ไดแก (1) ประเภทอํานวยการ (2) ประเภทวิชาการ และ (3) ประเภทท่ัวไป  
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1.2 วัตถุประสงค 
1) เพ่ือใหกรมพัฒนาท่ีดินมีกระบวนการสํารวจความพึงพอใจของขาราชการกรมพัฒนาท่ีดิน ในดานการ

บริหารและการพัฒนาบุคลากรของกรมพัฒนาท่ีดินท่ีตอเนื่องทุกป 
2) เพ่ือนําขอมูลไปพัฒนาแผนการพัฒนาบุคลากรกรมพัฒนาท่ีดิน และปรับปรุงแผนการบริหารบุคลากร

กรมพัฒนาท่ีดิน ปงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
3) เพ่ือดําเนินการตามกระบวนงานของ PMQA หมวด 5 ท่ีกําหนดใหมีกิจกรรมการจัดการองคความรูผูรู 

(Best Practice) และการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีตอการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลทุกป 
4)  เพ่ือดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & 

Transparency Assessment) กําหนดใหมีการเผยแพรขอมูลท่ีเปนปจจุบันบนเว็บไซตของหนวยงาน เพ่ือเปดเผย
ขอมูลตางๆ ของหนวยงานใหสาธารณชนไดรับทราบ ในประเด็นการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล               
และรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําป  

1.3 ขอบเขตในการดําเนินการ 
1) ประชากร : ขาราชการประเภทอํานวยการ ประเภทวิชาการ และประเภทท่ัวไปทุกระดับ  

ในสังกัดกรมพัฒนาท่ีดินจํานวน 1,436 คน (ขอมูล ณ วันท่ี 27 สิงหาคม 2562) 
2) กลุมตัวอยาง : ขาราชการประเภทอํานวยการ ประเภทวิชาการและประเภทท่ัวไปทุกระดับ           

ในสังกัดกรมพัฒนาท่ีดินจํานวน 1,436 คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางจาก                
สูตรของ Taro Yamane สรุปการคํานวณจากจํานวนขาราชการท้ังหมด 1,436 คน ตองมีกลุมตัวอยาง                    
ไมนอยกวา 316 คน 

3) ระยะเวลาการดําเนินงาน 3 เดือน เริ่มตั้งแตเดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน 2563  
4)   ขอบเขตพ้ืนท่ีดําเนินการ 

4.1)  หนวยงานสวนกลาง จํานวน 15 หนวยงาน ประกอบดวย  
1)   กลุมตรวจสอบภายใน 
2) กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
3)   ศูนยปฏิบัติการพัฒนาท่ีดินเฉพาะกิจ 
4) สํานักงานเลขานุการกรม 
5)    กองการเจาหนาท่ี  
6) กองคลัง 
7) กองแผนงาน 
8) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
9) สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทําแผนท่ี 
10) กองวิจัยและพัฒนาการจัดการท่ีดิน 
11) กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 
12) สํานักวิศวกรรมเพ่ือการพัฒนาท่ีดิน 
13) สํานักวิทยาศาสตรเพ่ือการพัฒนาท่ีดิน 
14) กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน 
15) กองนโยบายและแผนการใชท่ีดิน 

4.2)  หนวยงานสวนภูมิภาคจํานวน 12 หนวยงาน ประกอบดวย  
1)   สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1 
2)   สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 2 
3)   สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 3 
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4)   สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 4 
5)   สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 5 
6)  สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6 
7) สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 7 
8)   สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 8 
9)   สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 9 
10)  สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 10 
11)  สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 11 
12)  สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 12 

1.4   ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
  1)  กรมพัฒนาท่ีดินไดทราบระดับความพึงพอใจของบุคลากรกรมพัฒนาท่ีดินท่ีมีตอการบริหาร                   
และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 2) กรมพัฒนาท่ีดินนําผลการวิเคราะหขอมูลมาจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากรกรมพัฒนาท่ีดิน และ
ปรับปรุงแผนการบริหารบุคลากรกรมพัฒนาท่ีดิน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 3)  กรมพัฒนาท่ีดินมีการดําเนินการตามกระบวนงานของ PMQA หมวด 5 ท่ีกําหนดใหมีกิจกรรม
การจัดการองคความรูผูรู (Best Practice) การสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีตอการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลประจาํป 
 4)  กรมพัฒนาท่ีดินมีการดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ท่ีกําหนดใหมีการเผยแพรขอมูลท่ีเปนปจจุบันบนเว็บไซต
ของหนวยงาน เพ่ือเปดเผยขอมูลตางๆ ของหนวยงานใหสาธารณชนไดรับทราบ ในประเด็นการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล และรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําป  
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บทที่บทที่  22  
แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารวิชาการท่ีเก่ียวของ 

 
 การสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรกรมพัฒนาท่ีดินท่ีมีตอการบริหารและการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ปงบประมาณ 2563 ไดทบทวนและวิเคราะหจากแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารวิชาการท่ีเก่ียวของกับ           
การดําเนินงานดานการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมพัฒนาท่ีดิน เพ่ือกําหนดเปนขอคําถาม
ในการสรางเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยผูศึกษาไดทบทวนและวิเคราะหจากแนวคิด ทฤษฎี และ
เอกสารวิชาการ ดังนี้ 

1. เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558 
2. หลักเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรมกรมพัฒนาท่ีดิน 
3. แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ 

 

2.1 เกณฑคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558  

 รัฐบาลไดมุงพัฒนาระบบราชการ เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐปรับปรุงการทํางาน ยกระดับ              
การบริหารจัดการ และมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดยนํา
แนวคิดและเครื่องมือการบริหารจัดการสมัยใหมเขามาในภาคราชการภายใตการประยุกตใชจากหลักการ
บริหารของภาคธุรกิจ เชน การบริหารเชิงยุทธศาสตรการลดข้ันตอนการทํางาน การประเมินความ พึงพอใจ คํา
รับรองการปฏิบัติราชการ ขอเสนอการเปลี่ยนแปลง การบริหารความเสี่ยง การพัฒนาระบบสารสนเทศ เปนตน 
 เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางยั่งยืน สามารถยกระดับมาตรฐานการทํางานรองรับการพัฒนา
ระบบราชการ เปนกรอบการประเมินตนเอง และสามารถติดตามการจัดการของภาครัฐไดอยางตอเนื่อง 
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบใหนําเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมาเปน เครื่องมือในการพัฒนา
ระบบราชการ เริ่มดําเนินการตามระบบคํารองการปฏิบัติราชการในป พ.ศ. 2549 โดยประยุกตใชจากระบบ
คุณภาพการบริหารภาครัฐและเอกชนของตางประเทศ เก่ียวกับการปรับปรุงและพัฒนาองคกรเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ ผานระบบการประเมินใหรางวัลคุณภาพ 

 รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
 PMQA เปนคํายอมาจาก Public Sector Management Quality Award แปลเปนภาษาไทย 
วารางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซ่ึงประเทศไทยโดย ก.พ.ร. และสถาบันเพ่ิมผลผลิตแหงชาติได
ประยุกตนํามาจาก MBNQA (รางวัลคุณภาพแหงชาติประเทศสหรัฐอเมริกา) และ TQA (รางวัลคุณภาพ
แหงชาติประเทศไทย) เพ่ือใหสอดคลองกับแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และแผนยุทธศาสตร          
การพัฒนาระบบราชการไทย และกําหนดเปน “เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ” หรือท่ีเรียกสั้นๆวา 
PMQA คือการนําหลักเกณฑและแนวทางการบริหารองคการท่ีเปนเลิศ ซ่ึงไดยอมรับเปนมาตรฐานสากลโลก 
มาประยุกตใชพัฒนาระบบบริหารจัดการของหนวยงานภาครัฐ โดยอาศัยหลักการประเมินองคกรดวยตนเอง 
เปนการทบทวนสิ่งท่ีองคกรดําเนินการ เทียบกับเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เม่ือตรวจพบวา    
เรื่องใดยังไมอยูในระบบท่ีนาพอใจเม่ือเทียบกับเกณฑ องคกรจะไดพัฒนาวิธีปฏิบัติเพ่ือปรับปรุงองคกรอยาง
ตอเนื่อง เพ่ือยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานไปมาตรฐานระดับสากล 

 วัตถุประสงคของการพัฒนาเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
1. เพ่ือยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของภาครัฐใหสอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาวาดวย

หลักเกณฑและวิธกีารบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี  
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2. เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของ
หนวยสูระดับมาตรฐานสากล 

3. เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางในการประเมินตนเอง และเปนบรรทัดฐานการติดตามและ
ประเมินผลการบริหารจัดการของหนวยงานภายใน 
 สวนราชการท่ีนําเกณฑ คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซ่ึงกรอบการประเมินระดับ
มาตรฐานสากลไปเปรียบเทียบกับระบบการบริหารจัดการของสวนราชการจะไดรับประโยชนในทุกข้ันตอน 
ตั้งแตการประเมินองคกรดวยตนเอง (Self-Assessment) ซ่ึงจะทําใหการบริหารของสวนราชการนั้นๆ ไดรับ
ทราบวาสวนราชการของตนเองยังมีความบกพรองในเรื่องใด จึงสามารถกําหนดวิธีการและเปาหมายท่ีชัดเจน
ในการทําแผนปฏิบัติการ เพ่ือปรับปรุงองคกรใหสมบูรณมากข้ึนตอไป 
 สวนราชการสามารถนําเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐไปใชเปนเครื่องมือการดําเนินการ
ของสวนราชการ เพ่ือยกระดับการบริหารจัดการของสวนราชการ เพ่ือใหสามารถสงมอบคุณคาท่ีดีข้ึนท้ัง
ผลผลิตและบริการ ใหแกผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ซ่ึงนับเปนการตอบสนอง ตอเปาหมายของพระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ดวย 
 สวนราชการท่ีมีการบริหารจัดการท่ีเปนเลิศจะมีภาพลักษณท่ีดี ไดรับความนิยมชมชอบจาก
ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียนอกจากนี้  ยังมีโอกาสสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถ
ของสวนราชการอ่ืนๆ โดยการนําเสนอวิธีปฏิบัติท่ีนําไปสูความสําเร็จ และเปดโอกาสใหมีการสื่อสารและ
แลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศของสวนราชการเพ่ือเปนแบบอยางแกสวนราชการอ่ืนๆ นําไปประยุกตใชให
ประสบผลสําร็จเชนเดียวกัน 
 องคประกอบของ PMQA 
 สาระสําคัญของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จะแบงออกเปน 2 สวนหลัก โดยจะ
ขยายความผานคําถามท่ีกําหนดไวใหสวนราชการประเมินสถานภาพของตนเอง คือ 
 สวนท่ี 1 ลักษณะสําคัญขององคกร เปนการอธิบายถึงภาพรวมของสวนราชการ สภาพแวดลอม
ในการปฏิบัติงาน (ขอมูลพ้ืนฐานของหนวยงาน) ความสัมพันธกับผูรับบริการและผูเก่ียวของ (ประชาชน     
สวนราชการ หนวยงานภายนอก) สิ่งสําคัญท่ีมีผลตอการทํางานของสวนราชการ ความทาทายเชิงยุทธศาสตรท่ี
กําลังเผชิญอยู รวมท้ังระบบการปรับปรุงผลการดําเนินงานสวนราชการ 
 สวนท่ี 2 เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เปนแนวทางในการบริหารจัดการท่ีดีของ
สวนราชการท่ีเปนไปตามมาตรฐานท่ีควรเปน เนนความสอดคลองเชื่อมโยงและบูรณาการอยางเปนระบบ     
(ท่ีคอนขางเขาใจยาก) มีวัตถุประสงคเพ่ือตรวจประเมินการดําเนินการของสวนราชการในประเด็นตางๆ ตาม
หมวดของเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ทําใหเห็นโอกาสในการปรับปรุงกระบวนการของ                
สวนราชการ นําไปสูการยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานราชการตอไป ประกอบไปดวย 7 หมวด ไดแก 
 หมวดท่ี 1 การนําองคกร วางวิสัยทัศน คานิยม ทิศทางการทํางาน 
 หมวดท่ี 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตรและกลยุทธ วางยุทธศาสตร การบริหารความเสี่ยง    
การถายทอดเปาหมายและตัวชี้วัดขององคกรไปสูหนวยงาน/บุคคล การนํายุทธศาสตรไปปฏิบัติ  
 หมวดท่ี 3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย การรับฟงความเห็นหรือ  
มีสวนรวมจากประชาชน การปรับระบบใหบริการประชาชน การสํารวจความพึงพอใจ 
 หมวดท่ี 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู การจัดการสารสนเทศ การจดัการความรู 
 หมวดท่ี 5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล : HRM และ HRD 
การปรับกระบวนทัศน คานิยม ทัศนคติ คุณธรรมจริยธรรม กระบวนการสรางคุณคา 
 หมวดท่ี 6 การจัดการกระบวนการ การลดข้ันตอน การเปลี่ยนแปลงกระบวนงาน 
 หมวดท่ี 7 ผลลัพธการดําเนินการ ผลการปฏิบัติงานตามมิติการประเมิน 4 ดาน 
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การบริหารจัดการภาครัฐท้ัง 7 หมวด ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐจะสัมพันธกับ
การดําเนินงานของภาครัฐ หรือสวนราชการท่ีผานมาหลายเรื่องท่ีเราเรียกกันวา เครื่องมือการบริหารจัดการ
ภาครัฐสมัยใหมกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของการปฏิบัติรับรอง
ราชการ โดยเฉพาะมิติดานการพัฒนาองคกรซ่ึงจะทําใหสวนราชการและขาราชการมีความเขาใจถึงการ
เปลี่ยนแปลงของระบบราชการท่ีผานไดอยางชัดเจนเปนรูปธรรมมากข้ึน โดยจะเห็นวา PMQA จะเปน
เบื้องหลังหรือพ้ืนฐานของกิจกรรมและกระบวนการบริหารจัดการท่ีรัฐบาลกําหนดใหสวนราชการไดปฏิบัติใน
หลายปท่ีผานมา ดังนี้ 

หมวดท่ี 1 การนําองคกร การดําเนินการท่ีผานมาสวนราชการตางๆไดมีการจัดทําวิสัยทัศน 
คานิยม เปาประสงค เพ่ือเปนทิศทางในการปฏิบัติท่ีชัดเจน (SWOT Analysis) 

หมวดท่ี 2 การวางแผนเชิงยุทธศาตร นับตั้งแตป 2548 รัฐบาลไดจัดทําแผนการบริหาราชการ
แผนดิน ซ่ึงสวนราชการตางๆจะตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปและแผนปฏิบัติการประจําป ใหสอดคลอง
เชื่อมโยงกัน รวมท้ังการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล นอกจากนี้ไดนําเทคนิค
การบริหารความเสี่ยงเขามาใชควบคูกับการบริหารเชิงยุทธศาสตร 

หมวดท่ี 3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ในปจจุบันการดําเนินการ
ในหมวด 3 เปนหมวดท่ีสวนราชการตางๆใหความสําคัญเพ่ิมข้ึน มีชองทางสําหรับฟงความคิดเห็นของผูบริการ
หลายชองทางและหนวยงานราชการเนนการทํางานเชิงรุก เพ่ือนําบริการให เขาถึงประชาชนมากข้ึน            
ท้ังเคานเตอรบริการประชาชนศูนยบริการรวม การจัดหนวยบริการเคลื่อนท่ี และอ่ืนๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ 
ยังมีการนําผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการมากําหนดเปนตัวชี้วัด หนึ่งในมิติ 2 คุณภาพการใหบริการ
ในคํารับรองการปฏิบัติราชการอีกดวย 

หมวดท่ี 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู การดําเนินการในหมวด 4 เปนสิ่งท่ี
สวนราชการไดดําเนินการอยางตอเนื่องมาตั้งแตป 2547 ท้ังการจัดการระบบสารสนเทศ และการจัดการ
ความรู และเปนสวนท่ีเปนพ้ืนฐานสําคัญท่ีทําใหองคกรสามารถบรรลุเปาหมายประสงคเชิงยุทธศาสตรได 

หมวดท่ี 5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล ทุกสวนราชการจะมีแผนแมบทดานทรัพยากรบุคคล 
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีการวิเคราะหสมรรถนะของบุคลากรท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรซ่ึงเปนสวนหนึ่ง
ของการจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงเม่ือป 2548 และ 2549 และการสงเสริมการปรับเปลี่ยนกระบวน
ทัศน วัฒนธรรมและคานิยม  

หมวดท่ี 6 การจัดการกระบวนการ ในหมวดนี้สวนราชการดําเนินการไปแลวในหลายเรื่อง เชน 
การลดข้ันตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานการจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดาน ข้ันตอนและการ
ปฏิบัติงาน ซ่ึงนําไปสูการปฏิบัติตอเนื่องเปนปท่ีสามแลว 

หมวดท่ี 7 ผลลัพธการดําเนินการ เปนหมวดท่ีสวนราชการจะไดตรวจสอบผลการดําเนินการวา
ไดบรรลุตามเปาหมาย ยุทธศาสตรหรือไม ความพึงพอใจของผูรับบริการเปนอยางไร ประสิทธิภาพการ
บริหารงานผลท่ีเกิดข้ึนตามตัวชี้วัดตางๆ เปนเชนไร และผลการพัฒนาองคกรเปนอยางไร ซ่ึงก็เปนผลลัพธตาม
มิติตางๆ ของคํารับรองการปฏิบัติราชการ และตัวชี้วัดเชิงกระบวนการของแตละหนวยงาน 
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 การจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล เปนกระบวนการแรกท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีจะสราง
ความสอดคลอง เชิงยุทธศาสตรระหวางการบริหารทรัพยากรบุคคลกับเปาหมายยุทธศาสตรขององคกร 
นอกจากนี้ การจัดทําแผน กลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลยังเปนการเพ่ิมบทบาทของงานบริหารทรัพยากร
บุคคลจากการมุงเนน เพียงงานประจํา(Routine Work) ซ่ึงเปนงานในเชิงรับมาเปนการวางแผนในเชิงรุก                   
เพ่ือหาแนวทางปฏิบัติวา กิจกรรมตาง ๆ ของสวนราชการในการบริหารทรัพยากรบุคคล เชน การวางแผน
อัตรากําลัง การพัฒนาบุคลากร การจัดสวัสดิการท่ีสวนราชการดําเนินการในปจจุบัน จะสามารถชวยให                      
สวนราชการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามประเด็น ยุทธศาสตรท่ีกําหนดไวไดอยางไร โดยการกําหนดกลยุทธและ                      
การจัดลําดับความสําคัญของกิจกรรมตางๆ ในการบริหารทรัพยากรบุคคลนั้น จะเปนปจจัยสําคัญสําหรับ               
การวางแผนและการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณดาน บุคคลตอไป  

ในการดําเนินการใหแผนปฏิบัติราชการบรรลุตามเปาหมายท่ีวางไวนั้น ปจจัยสําคัญอยางหนึ่งท่ี
สวนราชการตองมีการดําเนินการคือ การวางแผนกลยุทธดานการบริหารทรัพยากรบุคคลใหสอดคลองบรรลุ
เปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป โดยแผนกลยุทธดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลนั้น ครอบคลุมถึงแผนปฏิบัติการดานทรัพยากรบุคคลท่ีสนับสนุนการปฏิบัติตามเปาประสงค
เชิงยุทธศาสตร กลยุทธหลัก และแผนปฏิบัติการของสวนราชการไดอยางมีประสิทธิผล รวมถึงการกําหนด
ตัวชี้วัด และเปาหมายท่ีเหมาะสมใน แตละแผนปฏิบัติการดวย  

HR Scorecard เปนเครื่องมือสําหรับประเมินผลสําเร็จดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
องคกรเพ่ือนําไปสูการพัฒนาและเพ่ิมขีดสมรรถนะกําลังคนใหมีความเขมแข็งและสอดรับกับภารกิจขององคกร  

มาตรฐานความสําเร็จท่ีเปนเปาหมายสุดทายท่ีสวนราชการตองบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้  
มิติท่ี 1 ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร  
มิติท่ี 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล  
มิติท่ี 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล  
มิติท่ี 4 ความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล  
มิติท่ี 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน  
การจัดทําแผนกลยุทธดานการบริหารทรัพยากรบุคคลนั้น  อยางนอยตองครอบคลุมในดาน ตางๆ 

ของการบริหารทรัพยากรบคุคล ดังนี้  
1. การวางแผนและบริหารกําลังคน  
2. การบริหารทรัพยากรบุคลากรท่ีมีทักษะหรือสมรรถนะสูง  
3. การจัดระบบฐานขอมูลดานการบริหารทรัพยากรบุคคล  
4. การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
5. การปรับปรุงระบบงาน โดยมุงเนนใหเกิดการมอบอํานาจการตัดสินใจใหแกบุคลากรมากข้ึน  

เกิดความคลองตัวในการปฏิบัติงาน และการมีสวนรวมของบุคลากรในการบริหารจัดการ  
6. การปรับปรุงระบบการยกยอง ชมเชย โดยมุงเนนใหสอดคลองกับประสิทธิภาพการทํางาน  

ท่ีตองการใหเกิดข้ึน  
7. การปรับปรุงระบบสรรหา คัดเลือก และการรักษาบุคลากร  
8. การปรับปรุงการพัฒนาบุคลากร เพ่ือใหบุคลากรมีความรู 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/โครงสรางของสวนราชการท่ีมีแผนกงานตามผูรับบริการ หรือผูมีสวนได 

สวนเสีย (Departmentation by Customer/Stakeholder)  
6.  การทบทวนกฎระเบียบในการปฏิบัติงาน  
แนวทางปฏิบัติท่ีดี  
องคกรท่ีมีแนวปฏิบัติท่ีดีดานการจัดทําแผนดานทรัพยากรบุคคลท่ีสนับสนุนยุทธศาสตร ควรมีการ

ดําเนินการ ท่ีเก่ียวของกับการจัดทําแผนดานทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 
1.3การวางแผนกําลังคนและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรท้ังระยะสั้นและระยะยาว ให

สอดคลองกับเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร1และกระบวนการดําเนินงาน1ท้ังกระบวนการท่ีสรางคุณคาและ
กระบวนการสนับสนุนของ องคกร  

2.3การวางแผนและการพัฒนาบุคลากรควรมีกรอบท่ีชัดเจน คือ  
 2.13กําหนดความตองการในการพัฒนา (Training Needs) โดยศึกษา วิเคราะหยุทธศาสตร 

นโยบาย ภารกิจท่ีสําคัญของสวนราชการ และนโยบายดานการบริหารงานบุคคลและการพัฒนาบุคลากร                    
ของหนวยงาน ท่ีเก่ียวของ ซ่ึงอาจมีการสัมภาษณผูบริหารและผูรับบริการท่ีสําคัญ เพ่ือเปนขอมูลในการวิเคราะห
หาความตองการ เก่ียวกับความรู ทักษะดานตาง ๆ ท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงาน การพัฒนาบุคลากร การพัฒนา
บุคลากรเปนกระบวนการบริหารงานบุคคลท่ีตองปฏิบัติอยูตลอดเวลาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใหกับบุคลากร 
ตลอดจนทําใหบุคลากรมีความเติบโตกาวหนาและทันตอการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงการพัฒนาบุคลากรสามารถ
ดําเนินการได 2 รูปแบบ คือ แบบท่ีเปนทางการ เชน การบรรยาย การฝกอบรม เปนตน และแบบท่ีไมเปน
ทางการ เชน การสอนงาน การเปนพ่ีเลี้ยง การสอนแนะ (Coaching) และการสอนงานอยางใกลชิด 
 2.2 ออกแบบหลักสูตร โดยอาจมีท้ังท่ีเปนทางการ และไมเปนทางการ 
 2.3 ดําเนินการตามแผน 
 2.4 ประเมินผลการพัฒนา เรียนรู โดยกําหนดเปาหมายไวตามแผนปฏิบัติราชการ  
  2.4.13การสื่อสารภายในอยางมีประสิทธิภาพและการตั้งเปาหมายในการสราง
วัฒนธรรมการทํางานของ องคกรใหบุคลากรรวมมือกันและมีความเขาใจในขอมูลขาวสารทิศทางองคกร ขอมูล
สารสนเทศ ในกระบวนการ ทํางาน ความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียและขอมูลสภาพแวดลอมตางๆ ท่ี
เก่ียวของกับการบรรลุเปาหมายขององคกร 
  2.4.23การออกแบบระบบทีมขามสายงาน โดยใชรูปแบบคณะทํางานท่ีประกอบดวย
ตัวแทนจากหนวยงานตาง ๆ ใหครอบคลุมตามประเภทของกระบวนการดําเนินงานในองคกร เพ่ือแกไขปญหา
จากการท่ีบุคลากรมุงสนใจเฉพาะงานท่ีตนรับผิดชอบหลัก ทําใหระบบดําเนินไปอยางไมเต็มประสิทธิภาพ ซ่ึง
ระบบการทํางานลักษณะขามสายงานจะชวย ใหทุกหนวยงานหรือหลายหนวยงานมีโอกาสสื่อสาร ตัดสินใจ 
และทํางานรวมกันตามหวงโซคุณคาท่ีสอดรับกัน 
  2.4.33การติดตามประเมินผล เพ่ือปรับปรุงวิธีการสื่อสารกําหนดไวปละครั้ง ท้ังจาก
ขอเสนอแนะในระหวาง กระบวนการสื่อสารของคณะทํางานตาง ๆ และจากการประเมินผลอยางเปนระบบ
จากบุคลากรภายใน และ ผูมีสวนไดสวนเสีย เพ่ือนําไปปรับปรุงอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
 



10 

2.2 หลักเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรมกรมพัฒนาที่ดิน 
 สํานักงาน ก.พ.ร. ไดนําหลักการแนวคิดของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) มาใชดําเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการองคกร ซ่ึงสาระสําคัญของการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) หมวดท่ี 5 วาดวยการมุงเนนทรัพยากรบุคคล ไดเนนใหมีการพัฒนาคุณภาพระบบการ
บริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารจัดการทรัพยากร และพัฒนาทรัพยากรมนุษย การปรับกระบวนทัศน 
คานิยม ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม และกระบวนการสรางคุณคา โดยมุงเนนใหสวนราชการตองมีระบบ
ประกันคุณภาพการฝกอบรม เพ่ือยกระดับงานฝกอบรมใหมีมาตรฐานสูง มีความคุมคาตอการลงทุน และสราง
ความเชื่อม่ันแกผูเรียนวาการฝกอบรมนั้นมีมาตรฐานเปนท่ียอมรับ ซ่ึงระบบประกันคุณภาพการฝกอบรม
ดังกลาว ถือเปนการประกันคุณภาพท่ีสวนราชการจะตองดําเนินการจัดทํามาตรฐานการฝกอบรม ท่ีมีลักษณะ
การดําเนินการคลายคลึงกับการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือใหม่ันใจวางานฝกอบรมไดมาตรฐาน รวมถึง 
การประเมินประสิทธิผลและความคุมคาของการพัฒนา/ฝกอบรม โดยสวนราชการตองมีการกําหนดมาตรการ
และระบบในการประเมินประสิทธิผลและความคุมคาของการพัฒนาบุคลากรดวย 
 กรมพัฒนาท่ีดินไดเห็นความสําคัญของการจัดทําระบบประกันคุณภาพการฝกอบรมดังกลาว            
จึงไดจัดทําเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรมของกรมพัฒนาท่ีดินข้ึน เพ่ือใชเปนมาตรฐาน/กรอบแนวทาง
การดําเนินการจัดฝกอบรมของกรมฯ เพ่ือใหการฝกอบรมทุกหลักสูตรมีความคุมคาตอการลงทุน เปนท่ียอมรับ 
และเชื่อม่ันของผูเรียน ซ่ึงจะสงผลใหการพัฒนาบุคลากรเปนอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามเปาหมายตอไป 
  เกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรมกรมพัฒนาท่ีดิน 
 ตามท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. ไดนําหลักการแนวคิดของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) มาใชดําเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการองคกร โดยกําหนดใหสวนราชการตองมีระบบการประกัน
คุณภาพของการฝกอบรม เพ่ือยกระดับการฝกอบรมใหมีมาตรฐาน มีความคุมคาตอการลงทุน และสรางความ
เชื่อม่ันตอผูเขารับการฝกอบรม ใหมีมาตรฐานเปนท่ียอมรับ กรมพัฒนาท่ีดินจึงไดดําเนินการจัดทําเกณฑการ
ประกันคุณภาพของการฝกอบรมของกรมพัฒนาท่ีดินข้ึนโดย กําหนดไว 4 มาตรฐาน 8 ตัวบงชี้ ดังนี้ 

 มาตรฐานท่ี 1  ดานหลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
  ตัวบงชี้ 1.1  มีการสรางหลักสูตรท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคและกลุมเปาหมาย 
  ตัวบงชี้ 1.2 มีการทบทวนปรับปรุงและประเมินหลักสูตรใหทันตอการ

เปลี่ยนแปลง  (กรณีเปนหลักสูตรเดิม) 
มาตรฐานท่ี 2  ดานการบริหารจัดการโครงการฝกอบรม 
  ตัวบงชี้ 2.1 ดานผูสอน/วิทยากรเปนผูมีคุณวุฒิและประสบการณสอดคลอง

กับเนื้อหาวิชาและมีความสามารถในการถายทอดสื่อสาร 
  ตัวบงชี้ 2.2 ดานวิธีการสอนของวิทยากรมีการกําหนดประเด็นเนื้อหาวิชา

และ มีการใชอุปกรณการสอนและสื่อการสอนท่ีเหมาะสม 
  ตัวบงชี้ 2.3 ดานสถานท่ีฝกอบรมมีขนาดและรูปแบบท่ีเหมาะสมกับจํานวน               

ผูเขารับการฝกอบรมและกิจกรรมการสอน 
  ตัวบงชี้ 2.4 ความเหมาะสมของผูเขารับการฝกอบรมและการนําไปใชในการ

ปฏิบัติงาน 
มาตรฐานท่ี 3  ดานการประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
  ตัวบงชี้ 3.1 มีกระบวนการประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
มาตรฐานท่ี 4  ประสิทธิผลการฝกอบรม 
  ตัวบงชี้ 4.1 ประสิทธิผลการฝกอบรม 
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  วิธีการประเมินการประกันคุณภาพการฝกอบรม 
 การดําเนินการประเมินการประกันคุณภาพการฝกอบรม ตามมาตรฐานตางๆ ท้ัง343ดาน                    
อาจดําเนินการได 2 ลักษณะ คือ 1) การประเมินในระหวางการฝกอบรมเพ่ือวัดระดับความพึงพอใจดานการ
บริหารจัดการ 2) การประเมินหลังจากดําเนินการฝกอบรมเสร็จแลวโดยการประเมินผลหลังการฝกอบรมถาม
ขอมูลจากผูบังคับบัญชาและผูเขารับการฝกอบรมรอบ 6 เดือน เปนตน 
 วิธีการประเมิน 
 การประเมินการประกันคุณภาพการฝกอบรม เปนสิ่งท่ีตองกระทําอยางเปนข้ันตอนถึงแมวิธี    
การประเมินและเทคนิคการประเมินอาจแตกตางกันไป แตก็ตองเปนไปตามรูปแบบของการประเมิน โดย          
ผูประเมินจะตองทําความเขาใจกับมาตรฐานท้ัง 4 ดาน และ 8 ตัวบงชี้  ซ่ึงจะชวยใหการประเมิน                       
มีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีกําหนด ผูประเมินจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินการ
ประกันคุณภาพการฝกอบรม เชน แบบสอบถามเก่ียวกับการฝกอบรม แบบประเมินองคประกอบของ          
การฝกอบรม และผูประเมินสรุปผลการประเมินการประกันคุณภาพการฝกอบรม และจัดทํารายงานเสนอ
ผูบริหารตอไป 
  เกณฑผานการประเมินการประกันคุณภาพการฝกอบรม 
 การประเมินการฝกอบรม ตามมาตรฐานท้ัง 4 ดาน 8 ตัวบงชี้  จะตองไดคะแนนเฉลี่ย                  
ทุกมาตรฐานรวม 3 คะแนน จึงจะถือวาการประกันคุณภาพการฝกอบรมมีมาตรฐานเปนท่ียอมรับ 

2.3  แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542: 775) ไดใหความหมายของความพึงพอใจ หมายถึง 
พอใจ ชอบใจ พฤติกรรมเก่ียวกับความพึงพอใจของมนุษย คือ ความพยายามท่ีจะขจัดความตึงเครียด หรือ
กระวนกระวาย หรือภาวะไมไดดุลยภาพในรางกาย ซ่ีงเม่ือมนุษยสามารถขจัดสิ่งตางๆ ดังกลาวไดแลว มนุษย
ยอมไดรับความพึงพอใจในสิ่งท่ีตนตองการ 
 แนงนอย พงษสามารถ (2519: 26) มีความเหน็วา ความพึงพอใจหมายถึง ทาทีท่ัวๆไปท่ีเปนผล
มาจากทาทีตอสิ่งตางๆ 3 ประการ คือ ปจจัยเก่ียวกับกิจกรรม ปจจัยเก่ียวกับบุคคล และลักษณะความสัมพันธ
ระหวางกลุม 
 สุภาลักษณ ชัยอนันต (2540: 17) ไดใหความหมายของความพึงพอใจไววา ความพึงพอใจ                    
เปนความรูสึกสวนตัวท่ีรูสึกเปนสุขหรือยินดีท่ีไดรับการตอบสนองความตองการในสิ่งท่ีขาดหายไป หรือสิ่งท่ีทํา
ใหเกิดความสมดุล ความพึงพอใจเปนสิ่งท่ีกําหนดพฤติกรรมท่ีจะแสดงออกของบุคคล ซ่ึงมีผลตอการเลือก                   
ท่ีจะปฏิบัติในกิจกรรมใดๆ นั้น 
 อุทัยพรรณ สุดใจ (2545: 7) ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกท่ีดีหรือทัศนคติท่ีดีของบุคคลท่ี
มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยอาจจะเปนไปในเชิงประเมินคาวาความรูสึกหรือทัศนคติตอสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั้นเปนไปใน
ทางบวกหรือทางลบ 
 จึงสรุปไดวาความพึงพอใจหมายถึง ความรูสึกท่ีดีหรือทัศนคติท่ีดีของบุคคลซ่ึงมักเกิดจากการ
ไดรับการตอบสนองตามท่ีตนตองการ และความรูสึกท่ีดีในสิ่งนั้น ตรงกันขามหากความตองการไมไดรับการ
ตอบสนอง ความไมพึงพอใจก็จะเกิดข้ึน 
 ทฤษฎีความพึงพอใจ 
 โครแมน (Korman, A.K., 1997 อางอิงในสมศักดิ์ คงเท่ียง และอัญชลี โพธิ์ทอง, 2542 : 161 -
162) ไดจําแนกทฤษฎีความพึงพอใจในงานออกเปน 2 กลุม คือ 

1. ทฤษฎีการสนองความตองการ กลุมนี้ ถือวาความพึงพอใจในงานเกิดจากความตองการ 
สวนบุคคลท่ีมีความสัมพันธตอผลท่ีไดรับจากงานกับการประสบความสําเร็จตามเปาหมายสวนบุคคล 
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2. ทฤษฎีการอางอิงกลุม ความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธในทางบวกกับคุณลักษณะของงาน
ตามความปรารถนาของกลุม ซ่ึงสมาชิกใหกลุมเปนแนวทางในการประเมินผลการทํางาน 
 Frederick K. Herzberg ไดศึกษาเก่ียวกับแรงจูงใจในการทํางานของบุคคล โดยศึกษาวาคนเรา
ตองการอะไรจากงาน คําตอบก็คือ บุคคลตองการความสุขจากการทํางาน ซ่ึงสรุปไดวาความสุขจากการทํางาน
นั้น เกิดจากความพึงพอใจหรือไมพึงพอใจในงานท่ีทํา โดยความพึงพอใจหรือความไมพึงพอใจในงานท่ีทํานั้น 
ไมไดมาจากกลุมเดียวกัน แตมีสาเหตุมาจากปจจัยสองกลุม (Two1Factor1Theory) คือปจจัยจูงใจ 
(Motivational Factors) และปจจัยคํ้าจุนหรือปจจัยสุขศาสตร (Maintenance or Hygiene Factors)  
 1. ปจจัยจูงใจ (Motivational Factors) เปนปจจัยท่ีเก่ียวของกับงานโดยตรง เพ่ือจูงใจใหคน
ชอบและรักงานท่ีปฏิบัติเปนตัวกระตุน ทําใหเกิดความพึงพอใจใหแกบุคคลในองคกรใหปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพราะเปนปจจัยท่ีสามารถตอบสนองความตองการภายในของบุคคลไดดวย อันไดแก  
 1.1  ความสําเร็จในงานท่ีทําของบุคคล (Achievement) หมายถึง การท่ีบุคคลสามารถ
ทํางานไดเสร็จสิ้น และประสบความสําเร็จเปนอยางดี เปนความสามารถในการแกปญหาตางๆ การรูจักปองกัน
ปญหาท่ีจะเกิดข้ึน เม่ือผลงานสําเร็จจึงเกิดความรูสึกพึงพอใจและปลาบปลื้มในผลสําเร็จในงานนั้นๆ  
 1.2  การไดรับการยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึง การไดรับการยอมรับนับถือไมวา                   
จากผูบังคับบัญชา จากเพ่ือน จากผูมาขอรับคําปรึกษาหรือจากบุคคลในหนวยงาน การยอมรับนี้ อาจจะอยูในรูปของ
การยกยองชมเชยแสดงความยินดี การใหกําลังใจ หรือการแสดงออกอ่ืนใดท่ีกอใหเห็นถึงการยอมรับในความสามารถ 
เม่ือไดทํางานอยางหนึ่งอยางใดบรรลุผลสําเร็จ การยอมรับนับถือจะแฝงอยูกับความสําเร็จในงานดวย 
 1.3  ลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ (The.Work.Itself) หมายถึง งานท่ีนาสนใจงานท่ีตองอาศัย
ความคิดริเริ่มทาทายใหลงมือทําหรือเปนงานท่ีมีลักษณะสามารถกระทําไดตั้งแตตนจนจบโดยลําพังแตผูเดียว 
 1.4  ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง ความพึงพอใจท่ีเกิดข้ึนจากการไดรับมอบหมาย 
ใหรับผิดชอบงานใหม ๆ และมีอํานาจในการรับผิดชอบไดอยางเต็มท่ีไมมีการตรวจ หรือควบคุมอยางใกลชิด 
 1.5 ความกาวหนา (Advancement) หมายถึง ไดรับเลื่อนข้ันเลื่อนตําแหนงใหสูงข้ึน                      
ของบุคคลในองคกร การมีโอกาสไดศึกษาเพ่ือหาความรูเพ่ิมหรือไดรับการฝกอบรม 
 2. ปจจัยคํ้าจุนหรือปจจัยสุขศาสตร (Maintenance or Hygiene Factors) หมายถึง ปจจัยท่ีคํ้าจุน 
ใหแรงจูงใจ ในการทํางานของบุคคลมีอยูตลอดเวลา ถาไมมีหรือมีในลักษณะท่ีไมสอดดคลองกับบุคคล                  
ในองคกรจะเกิดความไมชอบในงานข้ึน และเปนปจจัยท่ีมาจากภายนอกตัวบุคคล ปจจัยเหลานี ้ไดแก 
 2.1 เงินเดือน (Salary) หมายถึง เงินเดือนและการเลื่อนข้ันเงินเดือนในหนวยงานนั้นๆ  
เปนท่ีพอใจของบุคลากรท่ีทํางาน 
 2.2 โอกาสไดรับความกาวหนาในอนาคต (Possibility of Growth) หมายถึง การท่ีบุคคล
ไดรับการแตงตั้งเลื่อนตําแหนงภายในหนวยงานแลว ยังหมายถึงสถานการณ ท่ีบุคคลสามารถไดรับ
ความกาวหนาในทักษะวิชาชีพดวย 
 2.3 ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชาผูใตบังคับบัญชาและเพ่ือนรวมงาน (Interpersonal 
Relation Superior, Subordinate and Peers) หมายถึง การติดตอไมวาจะเปนกิริยาหรือวาจา ท่ีแสดงถึง
ความสัมพันธอันดีตอกัน สามารถทํางานรวมกัน มีความเขาใจซ่ึงกันและกัน 
 2.4 สถานะอาชพี (Status) หมายถึง อาชีพนั้นเปนท่ียอมรับนับถือของสังคม ท่ีมีเกียรติและศักดิ์ศรี 
 2.5 นโยบายและการบริการ (Company policy and Administration) หมายถึง การจัดการ                     
และการบริหารขององคกร การติดตอสื่อสารภายในองคกร 
 2.6 สภาพการทํางาน (Working Conditions) หมายถึง สภาพทางกายภาพของงาน เชน 
แสง เสียง อากาศ ชั่วโมงการทํางาน รวมท้ังลักษณะของสิ่งแวดลอมอ่ืนๆ เชน อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช 
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 2.7 ความเปนอยูสวนตัว (Personal life) หมายถึง ความรูสึกท่ีดีหรือไมดี อันเปนผลท่ีไดรับ
จากงานในหนาท่ี เชน การท่ีบุคคลถูกยายไปทํางานในท่ีแหงใหม ซ่ึงหางไกลจากครอบครัว ทําใหไมมีความสุข
และไมพอใจกับการทํางานในท่ีแหงใหม 
 2.8 ความม่ันคงในการทํางาน (Security) หมายถึง ความรูสึกของบุคคลท่ีมีตอความม่ันคง              
ในการทํางาน ความยั่งยืนของอาชีพ หรือความม่ันคงขององคกร 
 2.9 วิธีการปกครองบังคับบัญชา (Supervision-Technical) หมายถึง ความสามารถของ
ผูบังคับบัญชาในการทํางาน หรือ ความยุติธรรมในการบรหิาร  
 กิลเมอร (Gilmer) (1971: 280-283) สรุปองคประกอบตางๆ ท่ีมีผลตอความพึงพอใจในงาน                   
ไว 10 ประการ คือ 
 1. ลักษณะของงานท่ีทํา (Intrinsic aspects of the job) องคประกอบนี้สัมพันธกับความรู 
ความสามารถของผูปฏิบัติ หากไดทํางานตามท่ีเขาถนัดก็จะเกิดความพอใจ 
 2. การนิเทศงาน (Supervition) มีสวนสําคัญท่ีจะทําใหผูทํางานมีความรูสึกพอใจหรือไมพอใจ  
ตองานได และการนิเทศงานท่ีไมดีอาจเปนสาเหตุอันดับหนึ่งท่ีทําใหเกิดการขาดงานและลาออกจากงานได                
ในเรื่องนี้ พบวา ผูหญิงมีความรูสึกตอองคประกอบนี้มากวาผูชาย 
 3. ความม่ันคง (Security) ไดแก ความม่ันคงในการทํางาน ไดทํางานตามหนาท่ีอยางเต็ม
ความสามารถ การไดรับความเปนธรรมจากผูบังคับชา คนท่ีมีความรูนอยหรือขาดความรูยอมเห็นวา                   
ความม่ันคงในงานมีความสําคัญสําหรับเขามาก แตคนท่ีมีความรูสูงจะรูสึกวาไมมีความสําคัญมากนัก และคนท่ี
มีอายุมากข้ึนจะตองการความม่ันคงปลอดภัยสูงข้ึน 
 4. เพ่ือนรวมงานและการดําเนินงานภายใน (Company and Management) ไดแก ความพอใจ
ตอเพ่ือนรวมงาน ชื่อเสียงและการดําเนินงานภายในของสถาบัน พบวา ผูท่ีมีอายุมากจะมีความตองการ
เก่ียวกับเรื่องนี้สูงกวาผูท่ีมีอายุนอย 
 5. สภาพการทํางาน (Working Condition) ไดแก แสง เสียง อากาศ หองอาหาร หองน้ํา ชั่วโมง
การทํางานมีงานวิจัยหลายเรื่องท่ีแสดงวาสภาพการทํางานมีความสําคัญสําหรับผูหญิงมากกวาผูชาย                   
สวนชั่วโมงการทํางานมีความสําคัญตอผูชายมากกวาลักษณะอ่ืนๆ และในระหวางผูหญิงดวยกัน ผูท่ีแตงงาน
แลวจะเห็นวาชั่วโมงการทํางานมีความสําคัญเปนอยางมาก 
 6. คาจาง (Wages) มักจะกอใหเกิดความไมพึงพอใจมากกวาความพึงพอใจ  ผูชายจะเห็นคาจาง
เปนสิ่งสําคัญมากกวาผูหญิง และผูท่ีปฏิบัติงานในโรงงานจะเห็นวา คาจางมีความสําคัญสําหรับเขามากกวา      
ผูท่ีปฏิบัติงานในสํานักงาน หรือหนวยงานรัฐบาล 
 7. ความกาวหนาในการทํางาน (Advancement) เชน การไดเลื่อนตําแหนงสูงข้ึนการไดรับ        
สิ่งตอบแทนจากความสามารถในการทํางานของเขา จากงานวิจัยหลายเรื่องสรุปวา การไมมีโอกาสกาวหนาใน
การทํางาน ยอมกอใหเกิดความไมชอบงาน ผูชายมีความตองการเรื่องนี้สูงกวาผูหญิง และเม่ือมีอายุมากข้ึน 
ความตองการเก่ียวกับเรื่องนี้จะลดลง 
 8. ลักษณะทางสังคม (Social aspect ) เก่ียวของกับความตองการเปนสวนหนึ่งของสังคม หรือ
การใหสังคมยอมรับตน ซ่ึงจะกอใหเกิดท้ังความพึงพอใจและความไมพอใจ ถางานใด ผูปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืน
ไดอยางมีความสุขก็จะเกิดความพึงพอใจในงานนั้น องคประกอบนี้มีความสัมพันธกับอายุและระดับงาน  ผูหญิง
จะเห็นวาองคประกอบนี้สําคัญกวาผูชาย 
 9. การติดตอสื่อสาร (Communication) ไดแก การรับ-สงขอสนเทศ คําสั่ง การทํารายงาน          
การติดตอท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน องคประกอบนี้มีความสําคัญมากสําหรับผูท่ีมีระดับการศึกษาสูง 
 10. ผลตอบแทนท่ีไดจากการทํางาน(Benefits) ไดแก เงินบําเหน็จตอบแทนเม่ือออกจากงาน        
การบริหารและการรักษาพยาบาล สวัสดิการ อาหาร ท่ีอยูอาศัย วันหยุดพักผอนตางๆ เปนตน 
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บทที่บทที่  33  
วิธีดําเนินการศึกษา 

3.1 เคร่ืองมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล 
   มีการทบทวนวรรณกรรมจากแนวคิด ทฤษฎี เอกสารทางวิชาการท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน
ดานการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  และทบทวนแบบสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรกรมพัฒนา
ท่ีดินท่ีมีตอการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลปงบประมาณ  2555 - 2562 โดยประสานกับหนวยงาน
ภายในกองการเจาหนาท่ีรวมพิจารณาปรับปรุงขอคําถามใหมีความทันสมัย และจัดทําแบบสํารวจความพึง
พอใจของบุคลากรกรมพัฒนาท่ีดินท่ีมีตอการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในปงบประมาณ 2563           
ซ่ึงเปนเครื่องมือท่ีใชในการสํารวจครั้งนี้  ประกอบดวย คําถามปลายปดและคําถามปลายเปด โดยแบง           
แบบสํารวจออกเปน 5 ตอน ประกอบดวย  
   ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสํารวจ ประกอบดวยหัวขอคําถาม             
จํานวน 4 ขอ ดังนี้  
    1)  เพศ 
    2)  ประเภทและระดับตําแหนง 
    3)  ลักษณะงานตามตําแหนงท่ีรับผิดชอบ 
    4)  อายุราชการ                  
   ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความพึงพอใจตอการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลกรมพัฒนา
ท่ีดิน เพ่ือวัดระดับความพึงพอใจกิจกรรมของการดําเนินงานดานตางๆ ของกรมพัฒนาท่ีดิน  ประกอบดวย               
    1) การบริหารทรัพยากรบคุคล (HRM : Human Resource Management) จํานวน 40 ขอ  
     2) การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD : Human Resource Development) จํานวน 12 ขอ 
   แบบสอบถามในตอนท่ี 2 จัดทําข้ึนเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) ให                
คาน้ําหนักและกําหนดเกณฑการแปรผลคารอยละตามวิธีของเบสท (Best, JW,1981,PP.179-187) โดยแบง
ออกเปน 5 ระดับความพึงพอใจ ไดแก 1) นอยท่ีสุด  2) นอย  3) ปานกลาง  4) มาก  5) มากท่ีสุด 
   ตอนท่ี 3 แบบสอบถามสํารวจขอเสนอแนะเพ่ือสรางความพึงพอใจเก่ียวกับการบริหารทรัพยากร
บุคคลของกรมพัฒนาท่ีดิน จํานวน 7 ขอ ไดแก 1) ดานการจัดโครงสรางอัตรากําลัง  2) ดานการสรรหาและ
บรรจุแตงต้ัง โยกยาย การโอน 3) ดานทะเบียนประวัติ เครื่องราชอิสริยาภรณ การทําบัตรประจําตัว 4) ดาน
วินัย 5) ดานสวัสดิการ  6) ดานสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และตอตานการทุจริต 7) ดานพัฒนาบุคคล     
   ตอนท่ี 4 แบบสอบถามสํารวจขอเสนอแนะเพ่ือสรางความพึงพอใจเก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของกรมพัฒนาท่ีดิน จํานวน 8 ขอ ไดแก 1) การจัดโครงการฝกอบรม 2) การประสานงานการฝกอบรม
ภายใน 3) การประสานงานการฝกอบรมภายนอก 4) ทุนศึกษาตอในประเทศ/ตางประเทศ 5) ทุนฝกอบรมใน
ประเทศ/ตางประเทศ 6) ดานแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลกรมพัฒนาท่ีดิน 7) การจัดการความรูกรมพัฒนาท่ีดิน 
8) การฝกอบรมผานสือ่การเรียนการสอนระบบ LDD e-Training 
   ตอนท่ี 5 แบบสอบถามสํารวจขอเสนอแนะเพ่ือพัฒนา Smart Officer ของกรมพัฒนาท่ีดินตาม
นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ จํานวน 3 ขอ ไดแก 1) เจาหนาท่ีกรมพัฒนาท่ีดินควรไดรับการพัฒนา
อะไรและอยางไรเพ่ือเปน Smart Officer  2) กรมฯ ควรใหการสนับสนุนดานใดบาง ในการพัฒนาตนเองใหเปน 
Smart Officer 3) ทานควรจะไดรับการพัฒนาดานใดบางและอยางไร เพ่ือใหเปน Smart Officer  
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3.2  การเก็บรวบรวมขอมูล  
 การสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรกรมพัฒนาท่ีดินท่ีมีตอการบริหารและพัฒนาทรัพยากร

บุคคลในปงบประมาณ 2563 ไดใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยในการเก็บรวบรวมขอมูลการตอบแบบ
สํารวจฯ ออนไลนผาน QR Code ทําใหเกิดความสะดวกรวดเร็วในการตอบแบบสํารวจฯ และการประมวลผล
ขอมูล โดยไดดําเนินการดังนี้     

1. ทําบันทึกขอความอนุเคราะหศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการสรางแบบ
สํารวจความพึงพอใจท่ีมีตอการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในปงบประมาณ 2563 ออนไลน และสง
ใหสง Link  URL ของแบบสอบถามฯ กลับมายัง กลุมพัฒนาบุคคล เพ่ือจัดทําเปน QR Code สําหรับใชใน
การตอบแบบสํารวจออนไลน ใชระยะเวลาสํารวจ 15 วัน เริ่มตั้งแตวันท่ี 13 – 27 สิงหาคม 2563   

2. แจงทาง e - mail ไปยัง ผูอํานวยการสํานัก/กอง/ศูนย เพ่ือขอความรวมมือใหขาราชการ
ตอบแบบสํารวจฯ ออนไลนผาน QR Code โดยกําหนดระยะเวลาในการตอบแบบสํารวจ 15 วัน เริ่มตั้งแต
วันท่ี 13 – 27 สิงหาคม 2563 

3. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยในการจัดเก็บและประมวลผลขอมูล 

3.3 กลุมตัวอยางเพ่ือการศึกษา    
           ในปงบประมาณ 2563 กรมพัฒนาท่ีดินมีขาราชการรวม 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.  ขาราชการประเภทท่ัวไป แบงออก 3 ระดับ ไดแก ระดับอาวุโส ระดับชํานาญงาน  

ระดับปฏิบัติงาน 
 กลุมตัวอยางของการศึกษาในครั้งนี้ มาจากการสุมตัวอยางแบบไมเจาะจง ซ่ึงจากการคํานวณสูตร

ของ Taro Yamane ตองมีกลุมตัวอยางไมนอยกวา 316 คน จากจํานวนขาราชการท้ังหมด 1,436 คน ท้ังนี้           
มีผูตอบแบบสํารวจฯ เขามาในระบบจํานวน 405 คน ซ่ึงเพียงพอท่ีจะนํามาอางอิงในการสรุปผลการสํารวจ
ความพึงพอใจของบุคลากรกรมพัฒนาท่ีดินท่ีมีตอการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในปงบประมาณ 2563  

 

ตารางท่ี 1  จํานวนกลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสํารวจเทียบกับจํานวนประชากร (ณ วันท่ี 27 สิงหาคม 2563)  

ประเภทตําแหนง ประชากร (คน) กลุมตัวอยาง(คน) 
1. ขาราชการประเภทอํานวยการ   
    -  ระดับสูง 24 4 
2. ขาราชการประเภทวิชาการ   
    -  ระดับเชี่ยวชาญ 23 8 
    -  ระดับชํานาญการพิเศษ 377 95 
    -  ระดับชํานาญการ 301 92 
    -  ระดับปฏิบัติการ 286 82 
3. ขาราชการประเภทท่ัวไป   
    -  ระดับอาวุโส 75 16 
    -  ระดับชํานาญงาน 176 48 
    -  ระดับปฏิบัติงาน 174 60 

รวม 1,436 405 
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กราฟท่ี 1    จํานวนกลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสํารวจเทียบกับจํานวนประชากร 

 

3.4 การวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิเคราะหขอมูล วิเคราะหออกมาเปนคาความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) และ
คาเฉลี่ย (Mean) ท่ีสามารถนํามาใชอภิปรายผลการสํารวจฯ ตอนท่ี 1 และตอนท่ี 2 ตามรายละเอียดดังนี้ 
  ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสํารวจฯ อภิปรายผลโดยใชวิธีการแจกแจงความถ่ี  (Frequency) 
และคารอยละ (Percentage)  
  ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจตอการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลกรมพัฒนาท่ีดินในภาพรวม 
อภิปรายผลโดยใชวิธีการหาคาเฉลี่ย(Mean) จากคําถามท่ีมีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating 
Scale) ใหคาน้ําหนักและกําหนดเกณฑการแปรผลคาเฉลี่ยตามวิธีของเบสท (Best, JW, 1981, PP.179-187) 
โดยแบงเกณฑตามระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ ดังนี้ 
 

ระดับความพึงพอใจ คาคะแนนเฉล่ีย ความหมาย 
1 1.00 – 1.80 นอยท่ีสุด 
2 1.81 – 2.60 นอย 
3 2.61 – 3.40 ปานกลาง 
4 3.41 – 4.20 มาก 
5 4.21 – 5.00 มากท่ีสุด 

  ตอนท่ี 3  และ 4  ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม อภิปรายผลโดยใชการจัดกลุมขอมูล แลวนําไปจัดลําดับ
ตามความสําคัญกอน – หลัง 
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บทที่ 4บทที่ 4  
ผลการศึกษา 

4.1 ผลการศึกษา 
  การสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรกรมพัฒนาท่ีดินท่ีมีตอการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ประจําป 2562 ไดแบงผลการวิเคราะหขอมูลออกเปน 2 ตอน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสํารวจ ประกอบดวยขอคําถามเก่ียวกับประเภทและระดับ
ตําแหนง และอายุราชการ 

 

ตารางท่ี 2  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสํารวจจําแนกตามระดับตําแหนง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กราฟท่ี 2 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสํารวจจําแนกตามระดับตําแหนง  

ประเด็น จํานวน (ราย) รอยละ 
 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 ขาราชการประเภทท่ัวไป 
1.3.1   ระดับอาวุโส 
1.3.2   ระดับชํานาญงาน 
1.3.3   ระดับปฏิบัติงาน 

 
4 
 

8 
95 
92 
82 

 
16 
48 
60 

 
 0.99 

 
  1.98 
23.46 
22.71 
20.25 

 
 3.95 
11.85 
14.81 

รวม 405 100 



18 

ตารางท่ี  3  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสํารวจจําแนกตามอายุราชการ  
 

ประเด็น จํานวน 
(ราย) 

รอยละ 

 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 

 
93  
72 
65 
33 
35 

107 

 
22.96 
17.78 
16.05 
8.15 
8.64 

26.42 

รวม 405 100 
 

 
กราฟท่ี 3 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสํารวจจําแนกตามอายุราชการ  

 
 
 จากขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสํารวจ ในตารางท่ี 2 และตารางท่ี 3 ปรากฏผล ดังนี้ 
  1. ประเภทและระดับตําแหนง : ผูตอบแบบสํารวจสวนใหญรอยละ 23.46 เปนขาราชการ
ประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษ รองลงมารอยละ 22.71 เปนขาราชการประเภทวิชาการระดับ
ชํานาญการ และรอยละ 20.25 เปนขาราชการประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ 
  2. อายุราชการ : ผูตอบแบบสํารวจสวนใหญรอยละ 26.42 มีอายุราชการมากกวา 25 ป 
รองลงมารอยละ 22.96 มีอายุราชการ 1-5 ป และรอยละ 17.78 มีอายุราชการ 6-10 ป  
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  ตอนท่ี 2  ความพึงพอใจตอการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลกรมพัฒนาท่ีดิน    

ตารางท่ี 4  ความพึงพอใจดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM: Human Resource Management) 

ประเด็นความพึงพอใจตอการบริหารทรัพยากรบุคคล คาเฉล่ีย ความหมาย 
1.  กรมฯ มีการกําหนดทิศทางและนโยบายดานการบริหารทรัพยากร
 บุคคลอยางชัดเจน 

3.75 มาก 

2. กรมฯ มีการกําหนดแผนพัฒนาความกาวหนาในอาชีพ (Career   
 Development Plan) ท่ีชัดเจนเหมาะสม 

3.69 มาก 

3. กรมฯ มีการเผยแพรแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ให   
    บุคลากรภายในกรมฯ ทราบบทบาทและหนาท่ีของงานอยางท่ัวถึง 

3.83 มาก 

4.  กรมฯ มีการสรรหา พัฒนา รักษาไวและใชประโยชนกลุมขาราชการ
  ท่ีมีสมรรถนะสูง (Talent) อยางเหมาะสม 

3.71 มาก 

5.   กรมฯ มีการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคลเพ่ือเลื่อน
   ระดับสูงข้ึนท่ีชัดเจน 

3.75 มาก 

6. กรมฯ มีระบบการแตงตั้งท่ีเปนธรรม เปนไปตามหลักผลงานและ           
 หลักความรูความสามารถ  

3.56 มาก 

7.  กรมฯ ดําเนินการสรรหา บรรจุ แตงตั้งดวยความโปรงใสและเปนธรรม 3.61 มาก 
8.  กรมฯ เปดโอกาสใหขาราชการแสดงความประสงคยายเพ่ือเปน             
   การเพ่ิมพูนประสบการณหรือกลับภูมิลําเนา 

3.72 มาก 

9.  กรมฯ นําระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (DPIS) มาใชในการ   
  บริหารผลการปฏิบัติงาน 

3.97 มาก 

10. กรมฯ มีการกําหนดหลักเกณฑวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน และ 
   การเลื่อนเงินเดือนท่ีมีความชัดเจน 

3.78 มาก 

11. กรมฯ สนับสนุนใหผูบังคับบัญชาชี้แจงและรับฟงเก่ียวกับการประเมินผล 
การปฏิบัติงานของทานและเปดโอกาสใหทานแสดงความคิดเห็นท่ีแตกตาง 

3.62 มาก 

12. กรมฯ มีตัวชี้วัดและคาเปาหมายการทํางานท่ีสามารถจําแนกความ   
แตกตางของผลการปฏิบัติงานของขาราชการไดชัดเจน 

3.71 มาก 

13. กรมฯ มีการจัดทําฐานขอมูลบุคคลใหมีความถูกตอง ครบถวนและ
 เปนปจจุบันอยูเสมอ 

3.87 มาก 

14. กรมฯ มีการนําขอมูลจากฐานขอมูลทรัพยากรบุคคล (DPIS)ไปใช
ประกอบการตัดสินใจดานการบริหารงานบุคคล 

3.77 มาก 

15. กรมฯ มีการยกยองชมเชยใหรางวัลตอบแทนแกบุคลากรผูมีผลการ
  ปฏิบัตงิานดีเดนและปรับปรุงระบบการยกยองชมเชยอยางสมํ่าเสมอ 

3.74 มาก 

16. การพิจารณาความดีความชอบ กรมฯ ยึดหลักผลงานและความรูความสามารถ 3.66 มาก 
17. ผูบังคับบัญชามีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 3.70 มาก 
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ประเด็นความพึงพอใจตอการบริหารทรัพยากรบุคคล คาเฉล่ีย ความหมาย 

18. หนวยงานท่ีทานปฏิบัติงานอยูมีอัตรากําลังของบุคลากรในจํานวนท่ี
   เหมาะสมกับภารกิจ 

3.44 มาก 

19. ขาราชการสามารถเขาถึงขอมูลสวนบุคคลของตนเองผานระบบ
สารสนเทศทรัพยากรบุคคล (DPIS) ได 

4.12 มาก 

20. การบริการดานการขออนุมัติเดินทางไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย  
ดูงาน ทัศนศึกษา ณ ตางประเทศ มีความสะดวก รวดเร็วทันเวลา 

3.79 มาก 

21. การใหบริการจัดทําบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีรัฐมีความสะดวกรวดเร็ว 3.97 มาก 
22. กรมฯ มีระบบการบันทึกเวลาการปฏิบัติราชการ(HRM) เพ่ืออํานวย 

ความสะดวกใหกับขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ 
3.93 มาก 

23. การใหบริการขอมูลขาวสารเก่ียวกับประวัติบุคคลมีความถูกตอง สะดวกรวดเร็ว 3.97 มาก 
24. การใหบริการรับ-คืน เครื่องราชอิสริยาภรณ มีความถูกตอง สะดวก รวดเร็ว 3.80 มาก 
25. การใหบริการขอมูลตางๆ สําหรบัผูเกษียณอายุราชการ 3.83 มาก 
26. การดําเนินการทางวินัย เปนไปตามระเบียบของทางราชการ 3.87 มาก 
27. การดําเนินการตรวจสอบและพิจารณาวินิจฉัยเรื่อง อุทธรณและ  
      รองทุกขเปนไปอยางยุติธรรมและรวดเร็ว 

3.78 มาก 

28. เสริมสรางและพัฒนาใหบุคลากรมีวินัย  และปองกันไมใหกระทําผิดวินัย 3.85 มาก 
29. การมอบอํานาจในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ

ใหแกผู รับมอบอํานาจอยางท่ัวถึง เพ่ือให เกิดความรวดเร็ว และมี   
ประสิทธิภาพในการทํางาน 

3.91 มาก 

30. กรมฯ จัดกิจกรรม “พด.รักกันชวนกันเดิน-วิ่ง Virtual Walk or  Run”
ครั้งท่ี 2 เพ่ือสงเสริมการออกกําลังกาย มีสุขภาพท่ีด ี

3.99 มาก 

31.  กรมฯ มีการปรบัปรุงโรงอาหารใหสะอาด สะดวกแกบุคลากรกรมพัฒนาท่ีดิน 3.80 มาก 
32. กรมฯ มีโครงการตรวจสุขภาพประจําปและติดตามผลทุก 4 เดือน 3.81 มาก 
33. กรมฯ มีสวัสดิการเพ่ือการฌาปนกิจสงเคราะหสําหรับบุคลากร 
  กรมพัฒนาท่ีดิน และใหการบริการท่ีสะดวกรวดเร็ว 

3.94 มาก 

34. กรมฯ มีการจัดกิจกรรมการออกกําลังกายทุกวันพุธ 3.77 มาก 
35. กรมฯ มีโครงการบริจาคโลหิตแกสภากาชาดไทยหรือโรงพยาบาลของรัฐ 3.93 มาก 
36. กรมฯมีรานคาสวัสดิการกรมพัฒนาท่ีดินใหบรกิารสินคาสวัสดิการแกบุคลากร 3.74 มาก 
37. กรมฯ ใหความสําคัญตอการขับเคลื่อนงานในดานสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม   3.86 มาก 
38. กรมฯ มีวัฒนธรรมการทํางานท่ีเนนเรื่องคุณธรรม ความมีประสิทธิภาพและ

ความคุมคา 
3.80 มาก 

39. โปรแกรมรองเรียน รองทุกข บน Internet มีความเหมาะสม  3.71 มาก 
40. กรมฯ มีกิจกรรมรณรงค สรางความตระหนักใหบุคลากรยึดถือปฏิบัต ิ 
      ตามหลักคุณธรรมและความโปรงใส และตอตานการทุจริตในทุกรูปแบบ  

3.80 มาก 

คาเฉล่ีย  3.80 มาก 
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 ตารางท่ี 4 ผูตอบแบบสํารวจความพึงพอใจในป 2563 พบวาขาราชการกรมพัฒนาท่ีดินมีความ
พึงพอใจตอการบริหารทรัพยากรบุคคลกรมพัฒนาท่ีดิน (HRM : Human Resource Management) 
ในภาพรวมอยูในระดับ “มาก” คาเฉลี่ย 3.80 โดยหัวขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก   
 ลําดับท่ี 1 ขาราชการสามารถเขาถึงขอมูลสวนบุคคลของตนเองผานระบบ สารสนเทศทรัพยากร
บุคคล (DPIS) ได (คาเฉลี่ย 4.12) 
 ลําดับท่ี 2 กรมฯ จัดกิจกรรม “พด.รักกันชวนกันเดิน-วิ่ง Virtual Walk or Run” ครั้งท่ี 2  
เพ่ือสงเสริมการออกกําลังกาย มีสุขภาพท่ีดี (คาเฉลี่ย 3.99)  
   ลําดับท่ี 3 การใหบริการจัดทําบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีรัฐมีความสะดวกรวดเร็ว(คาเฉลี่ย 3.97) 
 หัวขอท่ีมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจตอการบริหารทรัพยากรบุคคลต่ําท่ีสุด ไดแก หนวยงานท่ีทาน
ปฏิบัติงานอยูมีอัตรากําลังของบุคลากรในจํานวนท่ีเหมาะสมกับภารกิจ (คาเฉลี่ย 3.44)  
 

ตารางท่ี 5  ระดับคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจการบริหารทรัพยากรบุคคลของป 2555 – 2563 

ป คาเฉล่ียระดับความพึงพอใจ 
การบริหารทรัพยากรบุคคล 

ความหมาย 

2555 3.23 ปานกลาง 
2556 3.35 ปานกลาง 
2557 3.91 มาก 
2558 3.66 มาก 
2559 3.69 มาก 
2560 3.76 มาก 
2561 3.82 มาก 
2562 3.87 มาก 
2563 3.80 มาก 
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กราฟท่ี 4  ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการสํารวจความพึงพอใจการบริหารทรัพยากรบุคคล ป 2555 – 2563  
 

 จากกราฟท่ี 4 ผูตอบแบบสํารวจความพึงพอใจมีระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจตอการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลต้ังแตป 2555 ถึงป 2563 โดยภาพรวมมีแนวโนมสูงข้ึนทุกป โดยในชวง 8 ปท่ีผานมา 
ขาราชการกรมพัฒนาท่ีดินมีความพึงพอใจดานการบริหารทรัพยากรบุคคลสูงท่ีสุดในป 2557 (คาเฉลี่ย 3.91) 
รองลงมาคือ ป 2562 (คาเฉลี่ย 3.87) และป 2561 (คาเฉลี่ย) 3.82) ตามลําดับ 
  

ตารางท่ี 6  ความพึงพอใจดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD: Human Resource Development) 
 

ประเด็นความพึงพอใจตอการพัฒนาทรพัยากรบุคคล คาเฉล่ีย ความหมาย 
1. ผูบริหารระดับสูงของกรมฯ ใหความสําคัญในการพัฒนาขีดความสามารถ
 ของบุคลากรเพ่ือการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ 

3.84 มาก 

2. กรมฯ มีแผนการพัฒนาขาราชการทุกระดับ เพ่ือใหมีความรู ทักษะ และ
 สมรรถนะท่ีพรอมตอการปฏิบัติภารกิจท้ังปจจุบันและอนาคต 

3.81 มาก 

3. ผูบังคับบัญชาของทานสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถเพ่ือการ
 ปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

3.87 มาก 

4. กรมฯ จัดหลักสูตรการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะหลัก
 ของขาราชการ 

3.84 มาก 

5. กรมฯ ใหความสําคัญตอการทํางานเปนทีมเพ่ือใหบุคลากรมีการเรียนรู
 และแลกเปลี่ยนประสบการณซ่ึงกันและกัน 

3.88 มาก 

6. กรมฯ มีการจัดการความรูและการแลกเปลี่ยนเรียนรูท่ีเปนประโยชนโดย
 ทานสามารถเขาถึงและนําไปใชประโยชนในการปฏิบัติงาน 

3.86 มาก 

7. โครงการฝกอบรมของกรมฯ จัดวิทยากรไดเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา/
 กิจกรรมการฝกอบรม 

3.90 มาก 

8. การจัดฝกอบรมของกรมฯ มีกลุมเปาหมายท่ีเหมาะสมกับหลักสูตร           
 การฝกอบรม 

3.86 มาก 
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ประเด็นความพึงพอใจตอการพัฒนาทรพัยากรบุคคล คาเฉล่ีย ความหมาย 
9. การจัดฝกอบรมของกรมฯ มีการประชาสัมพันธหลักสูตรการฝกอบรม
 ตางๆ ใหทราบลวงหนากอนการจัดการฝกอบรม 

3.83 มาก 

10. การจัดฝกอบรมของกรมฯ มีการติดตามผลหลังการฝกอบรมตาม ความ 
  เหมาะสมของแตละหลักสูตร เชน 6 เดือน/1 ป 

3.76 มาก 

11. บุคลากรมีการพัฒนาความรูตนเองอยางสมํ่าเสมอ สามารถนําไป เปน
  ตัวชี้วัดการปฏิบัติงานในแตละรอบการประเมินได 

3.85 มาก 

12. กรมฯ สนบัสนุนและสงเสริมใหบุคลากรไดรับการศึกษาตอ/เสนอ รับ
  ทุนศึกษา/ฝกอบรม/ดูงานในประเทศและตางประเทศ 

3.75 มาก 

คาเฉล่ีย 3.84 มาก 

  จากตารางท่ี 6  จากการสํารวจในป 2563 พบวาขาราชการกรมพัฒนาท่ีดินมีความพึงพอใจตอ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลกรมพัฒนาท่ีดิน (HRD : Human Resource Development) ในภาพรวมอยู              
ในระดับ“มาก” คาเฉลี่ย 3.84 โดยหัวขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก   
 ลําดับท่ี 1  โครงการฝกอบรมของกรมฯ จัดวิทยากรไดเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา/กิจกรรมการ
ฝกอบรม (คาเฉลี่ย 3.90)  
 ลําดับท่ี 2  กรมฯ ใหความสําคัญตอการทํางานเปนทีมเพ่ือใหบุคลากรมีการเรียนรูและ
แลกเปลี่ยนประสบการณซ่ึงกันและกัน (คาเฉลี่ย 3.88)  
 ลําดับท่ี 3  ผูบังคับบัญชาของทานสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถเพ่ือการปฏิบัติงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ (คาเฉลี่ย 3.87) 
  หัวขอท่ีมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจท่ีมีตอการพัฒนาทรัพยากรบุคคลต่ําสุด ไดแก กรมฯ สนับสนุน
และสงเสริมใหบุคลากรไดรับการศึกษาตอ/เสนอรับทุนศึกษา/ฝกอบรม/ดูงานในประเทศและตางประเทศ
(คาเฉลี่ย 3.75)          
 

ตารางท่ี 7  ระดับคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของป 2555 – 2563 

ป คาเฉล่ียระดับความพึงพอใจ 
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ความหมาย 

2555 3.35 ปานกลาง 
2556 3.48 มาก 
2557 4.03 มาก 
2558 3.82 มาก 
2559 3.77 มาก 
2560 3.86 มาก 
2561 3.89 มาก 
2562 3.93 มาก 
2563 3.84 มาก 
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กราฟท่ี 5  ระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของป 2555 – 2563  
 

 ตารางท่ี 7 ผูตอบแบบสํารวจความพึงพอใจมีระดับคะแนนเฉลี่ยผลการสํารวจความพึงพอใจตอ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลตั้งแตป 2555 ถึง 2563 โดยภาพรวมมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนทุกป โดยในชวง 8 ป 
ท่ีผานมา ขาราชการกรมพัฒนาท่ีดินมีความพึงพอใจตอการพัฒนาทรัพยากรบุคคลสูงท่ีสุดในป 2557 
(คาเฉลี่ย 4.03) รองลงมาคือป 2562 (คาเฉลี่ย 3.93) และป 2561 (คาเฉลี่ย 3.89) ตามลําดับ  
 

4.2 ขอเสนอแนะเพ่ือสรางความพึงพอใจดานตางๆ เกี่ยวกบัการบริหารทรัพยากรบคุคลของ
กรมพัฒนาที่ดิน 
  จากคําถามปลายเปดไดมีผูใหขอเสนอแนะเก่ียวกับการดําเนินงานดานการบริหารทรัพยากร
บุคคลของกรมฯ ในปตอๆ ไปใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตรงตามความตองการของบุคลากร และสอดคลอง
กับหลักการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล ซ่ึงมีขอเสนอแนะท่ีรวบรวมไดจากการสํารวจฯ มีดังนี้ 

1. ดานการจัดโครงสรางอัตรากําลัง  
1.1 ควรมีตําแหนงเจาหนาท่ีพัสดุ และเจาหนาท่ีการเงินและบัญชี ในสถานีพัฒนาท่ีดินทุก

สถานี เพ่ือปฏิบัติงานดานการเงินและงานพัสดุซ่ึงมีปริมาณงานจํานวนมาก โดยปจจุบันท่ีสถานีพัฒนาท่ีดิน  
มีเจาหนาท่ีธุรการเพียงตําแหนงเดียว แตตองทํางานในดานการพัสดุ ดานการเงิน และดานอ่ืนๆ หลายๆ ดาน
ไปพรอมกันอาจเกิดความลาชาและความผิดพลาด หากมีครบท้ัง 3 ตําแหนงจะทําใหเกิดความคลองตัวในการ
ดําเนินงานดานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

1.2 ควรปรับโครงสรางอัตรากําลังใหมีความเหมาะสม โดยคํานึงถึงปริมาณงาน ขนาดของ
พ้ืนท่ี ท่ีรับผิดชอบ ซ่ึงปจจุบันมีปญหาอัตรากําลังไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน ปญหาบางหนวยงาน 
มีอัตรากําลังเยอะเกินไป แตบางหนวยงานมีอัตรากําลังไมเพียงพอ บางหนวยงานมีอัตรากําลังในบางตําแหนง
มากเกินไป แตขาดอัตรากําลังในตําแหนงท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน บางหนวยงานมีจํานวนอัตรากําลัง
เพียงพอแตผูปฏิบัติงานไมอยูปฏิบัติบัติงานในหนวยงานท่ีสังกัดสงผลใหการปฏิบัติงานของหนวยงานลาชา  
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1.3 ตําแหนงชํานาญการพิเศษควรคัดเลือกจากบุคลากรท่ีมีความรูความชํานาญ และการสั่งสม
ประสบการณในงานนั้นๆ โดยเลือกจากบุคลากรในกอง/สํานักท่ีมีอัตราตําแหนงวาง ไมควรรับโอนมาจากท่ีอ่ืน 

1.4 ควรจัดสรรอัตรากําลังตําแหนงประเภทท่ัวไปดานการเกษตรระดับอาวุโสใหกับทุกเขต 
เพ่ือใหโอกาสเติบโตในสายงาน เปนการสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 

1.5 ควรเพ่ิมพนักงานราชการตําแหนงเจาหนาท่ีแผนท่ีภาพถาย 
1.6 ควรเปดสอบบรรจุขาราชการแทนการการเรียกบัญชีจากหนวยงานอ่ืน ท้ังนี้ เพ่ือเปด

โอกาสใหกับเจาหนาท่ีของกรมฯ ไดสมัครสอบเปนการสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
1.7 ควรจัดอัตรากําลังทดแทนตําแหนงขาราชการและลูกจางประจําท่ีเกษียณอายุราชการ 

และควรจัดทดแทนใหทันการทํางานในปงบประมาณใหม 
1.8 ปจจุบันตําแหนงวิศวกรโยธา และนายชางโยธามีจํานวนไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 

2. ดานการสรรหาและบรรจุแตงตั้ง โยกยาย การโอน 
2.1 ควรเพ่ิมและเปดโอกาสใหยื่นความจํานงขอยายกลับภูมิลําเนาไดทุกป และควร

พิจารณาตามเหตุผลความจําเปนเรงดวนในการขอยาย 
 2.2 ควรมีหลักเกณฑการพิจารณาการยายท่ีชัดเจน แจงใหทราบอยางท่ัวถึง และปฏิบัติกับ

บุคลากรทุกคนดวยความเสมอภาคอยางเทาเทียมกัน  
2.3 ควรสรรหาตําแหนงทดแทนตําแหนงวางใหเร็วข้ึน เพ่ือใหการทํางานตอเนื่องอยางมี

ประสิทธิภาพ 
2.4 การสรรหา บรรจุ แตงตั้ง โยกยาย ควรดําเนินการดวยความโปรงใส และเปนธรรม 

โดยมีหลักเกณฑการดําเนินงานท่ีขัดเจน เชนการสรรหาบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติตรงกับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
ท่ีบรรจุแตงตั้ง โดยพิจารณาจากความรูความสามารถ ควรมีการแจงตําแหนงวางใหบุคคลภายในกรมฯ ทราบ
โดยอาจแจงในเว็บของกองการเจาหนาท่ี การแตงตั้งโยกยายควรมีความเหมาะสมโดยใหเกิดประโยชนกับท้ัง
หนวยงานและผูถูกโยกยาย เปนตน 

2.5 ควรใหพนักงานราชการมีสิทธิในการยายกลับภูมิลําเนาได  
  3. ดานทะเบียนประวัติ เครื่องราชอิสริยาภรณ การทําบัตรประจําตัว 

3.1 ควรมีการปรับปรุงขอมูลทะเบยีนประวัติใหเปนปจจุบันอยูเสมอ และมีขอมูลครบถวน 
3.2   ควรมีการสํารวจการเปลี่ยนแปลงขอมูลสวนบุคคลทุกป  
3.2 ขาราชการทุกคนควรมีสิทธิไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณ  
3.3 ควรปรับรูปแบบการดําเนินงานเรื่องการขออนุมัติตัวบุคคลไปตางประเทศใหทันตาม 

ความเรงดวนจนเสรจ็สิ้นกระบวนการท่ีอยูในความรับผดิชอบ โดยหนวยงานท่ีรับชวงตอสามารถดําเนินการตอไดทันที  
3.4 ควรมีการจัดสรรเครื่องราชยใหกับขาราชการทุกคน 
3.5 การติดตอประสานงานเรื่องเครื่องราชฯ มีความลาชา ควรมีการแจงรายชื่อใหทราบ

ลวงหนากอนสิ้นปงบประมาณหือปท่ีไดรับเครื่องราชฯ  
3.6 ควรมีการบันทึกขอมูลการไดรับเครื่องราชอิสริยากรณของแตละบุคคลวาใครเคยไดรับ

เครื่องราชฯ อะไรบาง 
3.7 เครื่องสแกนลายนิ้วมือมีปญหาตองสแกนหลายครั้งกวาจะผานทําใหใชเวลาในการ

สแกนนานและลาชาโดยเฉพาะในเวลาชวงเชา 
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4. ดานวินัย  
4.1 ควรมีการจัดอบรมซักซอมความเขาใจระเบียบ วินัย ขอบังคับ เพ่ือใหบุคลากรมีความรู  

ความเขาใจมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางท่ีดีโดยพรอมเพรียงกันท้ังองคกร ปฏิบัติตนอยางเครงครัด เกิดเปน
ภาพลักษณท่ีดีแกหนวยงานและผูพบเห็น 

4.2 ควรมีการสงเสริมและประชาสัมพันธใหบุคลากรมีวินัย 
4.3   ขาราชการท่ีอยูระหวางถูกตั้งกรรมการสอบ ไมควรไดรับการพิจารณาเลื่อนระดับใหสูงข้ึน 
4.4 เห็นควรยกเลิกระบบสแกนลายนิ้วมือ เนื่องจากไมสะดวกสําหรับผูท่ีตองเดินทางไป- กลับ

บานท่ีอยูตางจังหวัดและตองเรงรีบในการเดินทางอาจเกิดอุบัติเหตุ 
5. ดานสวัสดิการ 

5.1 ควรมีการแนะนําสวัสดิการใหบุคลากรทราบอยางสมํ่าเสมอ 
5.2 อยากใหมีการจําหนายสินคาจําเปนในชีวิตประจําวันในราคายอมเยา  
5.3 ควรจัดใหมีการจําหนายอาหารและเครื่องดื่มท่ีเปนผูคารายใหมเพ่ือความหลากหลาย

เพ่ือเปนทางเลือกใหกับลูกคา โดยจําหนายราคาไมแพงเกินไป 
5.4  ควรปรับปรุงภูมิทัศน สภาพแวดลอมบริเวณโรงอาหารใหสวยงาม สะอาดนาสนใจเขา

ไปรับประทานอาหาร และคุณภาพของอาหารถูกหลักอนามัย   
5.5  ควรมีการสํารวจความตองการดานสวัสดิการของบุคลากรของกรมและจัดสวัสดิการ

ตามความตองการของบุคลากรสวนใหญ 
5.6  กรมฯ ควรเพ่ิมสวัสดิการดานกีฬา และควรจัดกีฬาสัมพันธระหวางหนวยงานสวนกลาง

และสวนภูมิภาค 
5.6  ควรจัดใหมีมุมสําหรับนั่งพักผอนกระจายตามจุดตางๆ ภายในกรมฯ เพ่ือบริการผูมา

ติดตอราชการและสําหรับบุคลากรในเวลาพักกลางวัน 
5.7  ควรปรับปรุงบานพัก และระบบน้ําประปา  

6. ดานคุณธรรมจรยิธรรม 
6.1  ควรจัดใหมีการฝกอบรมดานคุณธรรมจริยธรรมใหมากข้ึน และควรอบรมบุคลากรทุก

กลุม ทุกประเภท ทุกระดับชั้น โดยจัดฝกอบรมทุกป 
 6.2  ควรสงเสริมและรณรงคดานคุณธรรมจริยธรรมอยางตอเนื่อง 
 6.3  ผูบริหารทุกระดับควรประพฤติปฏิบัติเปนแบบอยางท่ีดี และมีความโปรงใสในการ

ปฏิบัติหนาท่ี 
 6.4  ควรมีคณะกรรมการตรวจสอบดูแลดานคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือใหการปฏิบัติงานมี

ความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได 
7. ดานพัฒนาบุคคล 

7.1 ควรจัดการฝกอบรมแบบ E-learning ใหมากข้ึน  
7.2 ควรจัดหลักสูตรฝกอบรมสําหรับบุคลากรทุกตําแหนงท้ังขาราชการ ลูกจางประจํา และ

พนักงานราชการ ทุกระดับเพ่ือทบทวนความรูท่ีจะนํามาใชในการพัฒนาตอยอดการปฏิบัติงาน โดยจัดอยาง
นอยปละ 1 ครั้ง  

7.3 ควรจัดหลักสูตรเฉพาะตําแหนงเพ่ือใหมีการแลกเปลียนความรูและประสบการณ 
7.3 ควรจัดหลักสูตรฝกอบรมใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน 
7.4 ควรสงเสริมและสนับสนุนใหขาราชการของกรมฯ มีโอกาสไดเขารับการฝกอบรม

หลักสูตรนักบริหารฯ ของกระทรวงฯ ตอปใหมากข้ึน โดยยึดหลักอาวุโสในการคัดเลือกผูเขารอบรม 
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8. ขอเสนอแนะอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมพัฒนาท่ีดิน 
8.1 ควรปรับปรุงเว็บไซตใหคนหาขอมูลไดงาย และควรเพ่ิม Link สําหรับดาวนโหลดเอกสาร 

เม่ือมีการจัดฝกอบรมหลักสูตรตางๆ 
  8.2 ควรมีขอมูลผลการดําเนินการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมฯ ดานตางๆ สรุปไวทาย
แบบสํารวจฯ หรือจัดทํา Link เพ่ือใหขาราชการไดเขาดูขอมูลได 
  8.3 ควรพิจารณาจํานวนผูปฏิบัติงานใหเมาะสมเพียงพอกับปริมาณงาน โยเฉพาะงานในสวนภูมิภาค 
  8.4 ควรมีรานคาสวัสดิการของกรมฯ 
  8.5 ควรมีเจาหนาท่ีในการบริการผูมาติดตอราชการ และใหบริการดวยจิตบริการ (Service mind) 
  8.6 ควรมีงบประมาณสนุนการดําเนินการโครงการตางๆ ในสวนภูมิภาค 
  8.7 ควรจัดใหมีการตรวจสุขภาพสําหรับบุคลากรในสวนภูมิภาคดวย 

4.3 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือสรางความพึงพอใจเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ           
กรมพัฒนาที่ดิน 
 จากการสํารวจฯไดมีผูใหขอเสนอแนะเก่ียวกับการดําเนินงานดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
กรมฯ ในปตอๆ ไป ใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตรงตามความตองการของบุคลากร ซ่ึงมีขอเสนอแนะท่ี
รวบรวมจากการสํารวจฯ ได ดังนี้ 

1. การจดัโครงการฝกอบรม    
1.1 ควรจัดอบรมในรูปแบบออนไลน หรือ แบบ E-learning เพ่ิมข้ึน เพ่ือประหยัด

งบประมาณในการดําเนินการจัดฝกอบรมและคาใชจายในการเดินทางเขารับการฝกอบรม  
1.2 ควรใชสถานท่ีจัดฝกอบรมภายในกรมฯ เพ่ือเปนการประหยัดงบประมาณในการ

ดําเนินการ 
1.3 ควรพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมใหทันสมัย สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน และสามารถ

นําไปใชในการปฏิบัติงานไดจริง และควรจัดฝกอบรมเก่ียวกับเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีใชในการปฏิบัติงานใหมากข้ึน 
1.4 ควรจัดหลักสูตรอบรมออนไลนเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง การเงิน บัญชี พัสดุ ครุภัณฑ 

เพ่ือเพ่ิมโอกาสใหผูท่ีมีความสนใจแตไมมีโอกาสไดเขาฝกอบรมในหลักสูตรปกติท่ีกรมฯ จัด  
1.5 ควรจัดอบรมดานคุณธรรม จริยธรรม การวิปสสนากรรมฐาน ระยะเวลา 3 – 5 วัน 

โดยจัดท่ีวัดในตางจังหวัด             
1.6 การจัดฝกอบรมผาน Video Conference อาจประหยัดงบประมาณ แตไมเหมาะกับเจาหนาท่ีท่ี

อยู สพด. เนื่องจากท่ี สพด. จะมีเกษตรกรมาติดตองานตลอดเวลาทําใหเรียนไดไมเต็มท่ี ซ่ึงบางโครงการเปนโครงการท่ีดีมาก 
ไมควรจัดฝกอบรมผาน Video Conference  

1.7 ควรจัดฝกอบรมในแตละหลักสูตรในชวงตนปงบประมาณ  และควรแจงกําหนด 
การฝกอบรมลวงหนาเพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมไดเตรียมความพรอมเพ่ือไมใหกระทบการปฏิบัติงานของผูเขา
รับการฝกอบรม 

1.8 ควรจัดใหมีการศึกษาดูงานตางกรม และตางกระทรวงบาง เพ่ือจะไดนําความรูและ
ประสบการณท่ีไดรับมาปรับใชในการปฏิบัติงาน 

2. การประสานงานการฝกอบรมภายใน 
     2.1 ควรใหขอมูลเก่ียวกับการฝกอบรมแกผู ท่ีจะเขารับการอบรมลวงหนา และควร
ประชาสัมพันธการฝกอบรมผานทางเว็บไซตเพ่ือจะไดเตรียมตัวและจัดตารางการปฏิบัติงานใหสอดคลอง 
     2.2 ควรประชาสัมพันธหลักสูตรออนไลนใหทราบในตนปงบประมาณเพ่ือจะไดเตรียมตัว
และเริ่มการเรียนตั้งแตตนปงบประมาณ 
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     2.3 ควรมีการประสานงานระหวางผูจัดฝกอบรมผานระบบ web conference ใหจัด
ฝกอบรมในวันเดียวกัน เพ่ือใหผูอบรมในสวนภูมิภาคมีเวลาในการปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน 

3. การประสานงานการฝกอบรมภายนอก 
3.1  กรมฯ ควรมีงบประมาณสําหรับการฝกอบรมหลักสูตรภายนอกท่ีเปนประโยชนตอ

การปฏิบัติงานและการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของกรมฯ เพ่ิมข้ึน   
3.2  ควรประชาสัมพันธใหท่ัวถึงทุกหนวยงานในสวนภูมิภาค 
3.3   มีปญหา QR Code ท่ีถายเอกสารสงมาไมชัด ทําใหอานขอมูลไมได 

4. ทุนศึกษาตอในประเทศ/ตางประเทศ 
4.1  ควรแจงเวียนลวงหนา หรือจัดทํา Link เรื่องนี้โดยเฉพาะ 
4.2  ควรใหความรูความเขาใจ ใหคําแนะนําสําหรับผูท่ีไมเคยไดรับทุน  

5. ทุนฝกอบรมในประเทศ/ตางประเทศ 
 5.1  ควรแจงเวียนลวงหนา หรือจัดทํา Link เรื่องนี้โดยเฉพาะ 
 5.2  ควรใหโอกาสผูท่ีไมเคยไดรับทุนมีโอกาสไดรับทุนอยางท่ัวถึง 
6. ดานแผนพัฒนาบุคลากร 

 6.1 การจัดทําแผนพัฒนาบุคคลนอกจากใหสอดคลองกับแผนระดับกรมฯ แลวควรให
สอดคลองกับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไป เชน การเขาสูสังคมผูสูงอายุ และควรวางแผนใหทุกสายงานไดรับการ
ฝกอบรมเพ่ิมเพ่ิมความรู ทักษะ และประสบการณในสายงานนั้นๆ อยางนอย 1 เรื่องตอ 1 ป 
 6.2 ควรกําหนดแผนพัฒนาบุคคลใหชัดเจน และประชาสัมพันธใหทุกคนทราบเพ่ือเตรียม
ความพรอมอยางท่ัวถึง 
  6.3 ควรจัดทําแผนพัฒนาอยางตอเนื่อง และใหหนวยงานยอยมีสวนรวมในการวาง
แผนการพัฒนาฯ 
    6.4  ควรจัดหลักสูตรท่ีเก่ียวของกับภารกิจหลักของกรมฯ ใหมากข้ึน เชน การอนุรักษดิน
และน้ํา ปาไมถาวร Zoning เปนตน 

7. การจัดการความรูกรมพัฒนาท่ีดิน 
7.1 ควรจัดรวบรวมขอมูลความรูของกรมฯ ใหเปนหมวดหมู คนหาขอมูลงาย 
7.2 ควรใหมีการจัดการความรูในทุกหนวยงานของกรมพัฒนาท่ีดิน 
7.3  ควรจัดใหมีการถายทอดองคความรูพ้ืนฐานของกรมฯ ใหกับบุคลากรอยางตอเนื่อง 

ครอบคลุมบคุลากรทุกประเภท 
7.4 กองแผนงานควรรวบรวมงานวิจัย และจัดทําเปนฐานขอมูลงานวิจัยของกรมฯ 
7.5 หนวยงานสวนกลางควรออกพ้ืนท่ีเพ่ือใหความรูใหกับบุคลากรในสวนภูมิภาค และควร

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากรในหนวยงานของกรมฯ ทุกหนวยงาน 
   8. การฝกอบรมผานสื่อการเรียนการสอนระบบ e-Training 

8.1 เพ่ิมหลักสูตร/หัวขอการฝกอบรมผานระบบ e-Training  ใหมากข้ึน เนื่องจาก
ประหยัดงบประมาณ เวลา และคาใชจายในการเดินทาง  

8.2 ควรกําหนดการเรยีนแบบนับชั่วโมงเรียน 
8.3 ควรจัดอุปกรณใหเพียงพอตอบุคลากร/ผูฝกอบรม  

 9. ขอเสนอแนะท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมพัฒนาท่ีดิน 
9.1 กรมฯ ควรจัดทําคูมือการปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง การเบิกจาย ใหเปน

มาตรฐานเดียวกันท้ังกรมฯ  
9.2 ควรจัดหนาเว็บกรมฯ เปนหนาสําหรับรวบรวมความรูทุกอยางของกรมฯ 
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4.4 การสราง Smart Officer ของกรมพัฒนาที่ดิน 
 จากการสํารวจฯ ไดมีผูใหขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลท่ีควร
นํามาพิจารณาเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานเพ่ือการสราง Smart Officer ของกรมพัฒนาท่ีดินในป
ตอ ๆ ไป ใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตรงตามความตองการของบุคลากร ซ่ึงมีขอเสนอแนะท่ีรวบรวมไดจาก
การสํารวจฯ ดังนี้ 
  1. เจาหนาท่ีของกรมพัฒนาท่ีดินควรไดรับการพัฒนาอะไร/อยางไร เพ่ือเปน Smart Officer  
  1.1 ความรูพ้ืนฐานเรื่องดิน และงานของกรมพัฒนาท่ีดิน  

 1.2 พัฒนาแนวคิด ทัศนคติ และความรูในทุกๆ มิติ  
 1.3 ภาษาอังกฤษ /ภาษาตางประเทศ  
 1.4 การใช IT /การใชโปรแกรมคอมพิวเตอร / ความรูทางเทคโนโลยี 
 1.5 ดานระเบียบพัสดุเนื่องจากขาราชการในสวนภูมิภาครับผิดชอบเปน จนท่ี(พัสดุ)  
 1.6 เทคนิคการติดตอประสานงาน มารยาท และวัฒนธรรมในการทํางานรวมกับผูอ่ืน 
 1.7 จิตสํานึกในการปฏิบัติงานใหผลสําเร็จ  
 1.8 ยุทธศาสตรและนโยบายกรมฯ  
 1.9 องคความรูเรื่องการจัดการดิน  
 1.10 ความรูดานการจัดซ้ือจัดจาง  
 1.11 วินัยการเปนขาราชการท่ีดี  

  1.12 ความรูดาน GIS, การวิเคราะหขอมูล, การทําสื่อประชาสัมพันธองคความรู 
  1.13 ควรปรับ mindset บุคลากรเรื่องการใชเทคโนโลยีดิจิทัล โดยใชในการลดข้ันตอนการทํางาน 
  1.14 คุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา บริการ กระตือรือรน ความสามัคคี การพัฒนาทักษะ
ความเชี่ยวชาญ ความรูเทคโนโลยี นวัตกรรม กลาคิดกลาทํามุงประโยชน สวนรวม สิ่งเหลานี้สามารถพัฒนา
โดยเริ่มจากตองรูจักตนเองและองคกร เม่ือรูจักตนเองจะทําใหเรารูวามีจุดเดน และมีจุดออนอยางไรท่ีตอง
พัฒนา มีบทบาทหนาท่ีอยางไร การรูจักองคกร ตองรูวากรมฯ จะเดินไปทิศทางใด ไมใชรูเพียงแคอานหรือเห็น
เพียงผานๆ และทํางานใหผานไปวันๆ จะไมเกิดการเปลี่ยนแปลง กาวไมทันตอสิ่งตางๆท่ีกําลังเปลี่ยนแปลง 
  1.15 ควรมีการอบรมเจาหนาท่ีอยูเสมอเพ่ือกระตุนใหพัฒนาตนเองและองคกร และ
หลังจากอบรมควรติดตามประเมินผล  

 1.16 ฝกดานการสื่อสาร การถายทอดความรู  
 1.17 การทํางานแบบมีสวนรวมอยางมีความสุข 

  1.18 ดานกฎหมายท่ีดินปาไมหรืออ่ืนๆ ท่ีตองใชในการปฎิบัติงานรวมกับหนวยงานอ่ืนๆ
  1.19 เจาหนาท่ีกรม ควรรูทุกเรื่อง ทุกโครงการ กระบวนการ วิธีการ อยางคราวๆ เม่ือมี
การสอบถามจากเกษตรกร หรือจากการไปประชุมในฐานะตัวแทนกรมฯ ตองมีความรูครอบคลุมเพียงพอ 
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 การฝกอบรมในหัวขอท่ีทันสมัย ทันตอเหตุการณ /การอบรมดานเทคโนโลยีดิจิทัล 

โปรแกรมตางๆ ท่ีนํามาประยุกตใชกับงานแตละตําแหนง / การเชิญวิทยากรท่ีมีความรูเฉพาะดานมาอบรม 
2.2 อุปกรณการสื่อสาร และระบบอินเทอรเน็ตท่ีดี /อุปกรณภาคสนาม แกเจาหนาท่ี เชน 

อุปกรณตรวจวิเคราะหดิน/ปจจัยการผลิต ไดแก งบประมาณ วัสดุการเกษตร/อุปกรณการทํางานท่ีทันสมัย 
เชน คอมพิวเตอร เปนตน 

2.3 ภาษาตางประเทศ  
2.4 เทคนิคการนําเสนอ  
2.5 การกลาคิดกลาแสดงออก และมีความรูความสามารถรอบดาน และการสรางความ

ม่ันใจดวยงานวิจัย  
2.6 การใหทุนศึกษาตอ/ฝกอบรม/ศึกษาดูงาน 
2.7 สนับสนุนบุคลากรใหทํางานโดยมองภาพองครวมขององคกรใหเปนกอนวาองคกร

ตองการอะไร แลวเรารูวาเราปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือตอบสนององคกรและประชาชนในเรื่องใด 
2.8 การทํางานแบบมีสวนรวม เราทําเองไมได หาเพ่ือนมาชวยเราทํา สรางเครือขายในการ

ทํางาน จะทําใหงานเราสําเร็จไดเร็วมากข้ึน  
2.9 การลดวันทํางาน การใชเทคโนโลยี ทํางานออนไลน ประชุมออนไลน  
2.10 สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาตนเองกับหนวยงานภายนอก  

  3. ทานควรจะตองไดรับการพัฒนาดานใดบาง อยางไร ในการเปน Smart Officer 
 3.1 ทัษะดานดิจิทัล /เทคโนโลยีใหมๆ/โปรแกรมแบบใหมๆ/โปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีนํามา
ประยุกตใชในการปฏิบัติงาน  
 3.2 พัฒนาดานภาษาอังกฤษ ภาษาตางประเทศ 
 3.3 ระเบียบตางๆ ในการปฏิบัติงาน เชน ระเบียบวินัยของขาราชการ ระเบียบจัดซ้ือจัดจาง 
การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน เปนตน 
 3.4 ดานบุคลิกภาพ หลักการพูด การนําเสนองาน 
 3.5 การใชสื่อออนไลนเพ่ือการประชาสัมพันธงานของหนวยงาน 
 3.6 พัฒนาทางดานความคิด/ทัศนคติท่ีจะเปลี่ยนแปลงใหดีข้ึน 
 3.7 ดานงานบริหารทรัพยากรบุคคล  
 3.8 ความรูในดานกระบวนการคิดวิเคราะห 
 
- 
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บทที่ 5บทที่ 5  
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

  จากการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรกรมพัฒนาท่ีดินตอการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของกรมพัฒนาท่ีดินประจําป 2563 ขอสรุปผลการศึกษาเปน 3 ประเด็น คือ 1) สรุปผลการศึกษา               
2) อภิปรายผล  และ 3) ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป ดังนี้ 
 

5.1 สรุปผลการศึกษา       
  1. ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสํารวจ : ผูตอบแบบสํารวจเปนขาราชการท่ีเปนกลุมตัวอยาง                 
ท่ีครอบคลุมครบทุกประเภท และทุกชวงอายุราชการ  

 2. ความพึงพอใจดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM : Human Resource Management)   
    ขาราชการกรมพัฒนาท่ีดินมีความพึงพอใจตอการบริหารทรัพยากรบุคคลกรมพัฒนาท่ีดิน
(HRM : Human Resource Management) ในภาพรวมพบวามีระดับความพึงพอใจอยูในระดับ “มาก” 
(คาเฉลี่ย 3.80) ลดลงจากป 2562 (คาเฉลี่ย 3.87) และเม่ือพิจารณาภาพรวมในชวง 9 ป (ป 2555 – 
2563) ท่ีผานมา พบวาขาราชการกรมพัฒนาท่ีดินมีความพึงพอใจดานการบริหารทรัพยากรบุคคลสูงท่ีสุดในป 
2557 (คาเฉลี่ย 3.91) รองลงมาคือ ป 2562 (คาเฉลี่ย 3.87) และป 2561 (คาเฉลี่ย) 3.82) ตามลําดับ
และคาเฉลี่ยความพึงพอใจดานการบริหารทรัพยากรบุคคลในป 2563 สูงเปนอันดับท่ี 4 โดยหัวขอท่ีมีคาเฉลี่ย
สูงสุด 3 อันดับแรก ของป 2563 ไดแก  
    ลําดับท่ี 1 ขาราชการสามารถเขาถึงขอมูลสวนบุคคลของตนเองผานระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคล (DPIS) ได (คาเฉลี่ย 4.12) 
    ลําดับท่ี 2 กรมฯ จัดกิจกรรม “พด.รักกันชวนกันเดิน-วิ่ง Virtual Walk or Run” ครั้งท่ี 2  
เพ่ือสงเสริมการออกกําลังกาย มีสุขภาพท่ีดี (คาเฉลี่ย 3.99)  
    ลําดับท่ี 3 การใหบริการจัดทําบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีรัฐมีความสะดวกรวดเร็ว (คาเฉลี่ย 3.97) 
    และหัวขอท่ีมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจตอการบริหารทรัพยากรบุคคลต่ําท่ีสุด ไดแก หนวยงานท่ี
ทานปฏิบัติงานอยูมีอัตรากําลังของบุคลากรในจํานวนท่ีเหมาะสมกับภารกิจ (คาเฉลี่ย 3.44)  
 3. ความพึงพอใจดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD : Human Resource Development) 

ขาราชการกรมพัฒนาท่ีดินมีความพึงพอใจตอการพัฒนาทรัพยากรบุคคลกรมพัฒนาท่ีดิน (HRD 
: Human Resource Development) ในภาพรวมพบวามีระดับความพึงพอใจอยูในระดับ “มาก” (คาเฉลี่ย 
3.84) ลดลงจากป 2562 (คาเฉลี่ย 3.93) และเม่ือพิจารณาภาพรวมในชวง 9 ป (ป 2555 – 2563)  
ท่ีผานมา พบวาขาราชการกรมพัฒนาท่ีดินมีความพึงพอใจตอการพัฒนาทรัพยากรบุคคลสูงท่ีสุดในป 2557 
(คาเฉลี่ย 4.03) รองลงมาคือป 2562 (คาเฉลี่ย 3.93) และป 2561 (คาเฉลี่ย 3.89) ตามลําดับ และคาเฉลี่ย
ความพึงพอใจดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในป 2563 สูงเปนอันดับท่ี 5  โดยหัวขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 
อันดับแรก ไดแก   

ลําดับท่ี 1  โครงการฝกอบรมของกรมฯ จัดวิทยากรไดเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา/กิจกรรมการ
ฝกอบรม (คาเฉลี่ย 3.90)  

ลําดับท่ี 2  กรมฯ ใหความสําคัญตอการทํางานเปนทีมเพ่ือใหบุคลากรมีการเรียนรูและ
แลกเปลี่ยนประสบการณซ่ึงกันและกัน (คาเฉลี่ย 3.88)  
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ลําดับท่ี 3  ผูบังคับบัญชาของทานสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถเพ่ือการปฏิบัติงานท่ี
มีประสิทธิภาพ (คาเฉลี่ย 3.87) 

และหัวขอท่ีมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจท่ีมีตอการพัฒนาทรัพยากรบุคคลต่ําสุด ไดแก กรมฯ สนับสนุน
และสงเสริมใหบุคลากรไดรับการศึกษาตอ/เสนอรับทุนศึกษา/ฝกอบรม/ดูงานในประเทศและตางประเทศ (คาเฉลี่ย 3.75) 

5.2 อภิปรายผล 
 1. ความพึงพอใจด านการบริหารทรัพยากรบุ คคลโดยภาพรวม (HRM1:1Human1Resource 
Management)1เม่ือนําหัวขอคําถามดานการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมีคาระดับคาเฉลี่ยความพึงพอใจ                   
สูงสุด 3 ลําดับแรก และ หัวขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดมาวิเคราะห สามารถอภิปรายผลได ดังนี้   

 1.1 ขาราชการสามารถเขาถึงขอมูลสวนบุคคลของตนเองผานระบบสารสนเทศทรัพยากร
บุคคล (DPIS) ได  (ค าเฉลี่ ย  4 .12)1เปนหั วข อ ท่ี ได รับความพึงพอใจสู งสุ ด  เนื่ องจากข าราชการ                  
กรมพัฒนาท่ีดินเห็นวา ระบบสารสนเทศงานบุคคล หรือ DPIS : Departmental Personnel Information 
System ชวยใหขาราชการแตละคนสามารถตรวจสอบขอมูลตางๆ ของตนเองไดอยางสะดวก เปนระบบท่ี
สามารถบันทึกขอมูล ตรวจสอบความถูกตองไดอยางรวดเร็ว ครบถวนและเปนปจจุบันอยูเสมอ คนสวนใหญ
เห็นวาระบบ DPIS เปนเครื่องมือในการจัดทําฐานขอมูลทรัพยากรบุคคลของกรมฯ  มีประโยชนหลายมิติ ดังนี ้
1) ประโยชนตอตนเองคือ  ไดตรวจสอบความถูกตองของขอมูล มีความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน ขอมูลท่ีอยูใน
ระบบมีความนาเชื่อถือ  2) ประโยชนตอหนวยงาน ทําใหกองการเจาหนาท่ีมีระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
ท่ีมีมาตรฐาน ใชเปนเครื่องมือสนับสนุนการปฏิบัติงานประจําวันของงานการเจาหนาท่ี ลดระยะเวลา           
ลดข้ันตอนในการสืบคนขอมูลบุคคล รวมไปถึงสามารถพัฒนาตอยอดโปรแกรมตอเนื่องได เชน นําระบบ DPIS 
ไปเปนฐานขอมูลกับระบบอ่ืนๆ เชน IDP ระบบเครื่องราชฯ ระบบหนังสือรับรองเงินเดือน ฯลฯ  3) ประโยชน
ตอองคกร เสริมสรางการยอมรับตลอดจนสรางความนาเชื่อถือในฐานะองคกรภาครัฐท่ีมีความโปรงใส ยุติธรรม
และเปนท่ีคาดหวังไดในผลการปฏิบัติท่ีเท่ียงตรง 4) ประโยชนตอผูมาติดตองาน สามารถใหบริการขอมูล
สารสนเทศทรัพยากรบุคคล เชน รายงานขอมูลขาราชการและพนักงานราชการเก่ียวกับ สังกัด ระดับ ตําแหนง 
อายุราชการ ฯลฯ ใหแกผูมาติดตอไดอยางรวดเร็วและถูกตอง 
 1.2 กรมฯ จัดกิจกรรม “พด.รักกันชวนกันเดิน-วิ่ง Virtual Walk or Run” ครั้งท่ี 2 เพ่ือ
สงเสริมการออกกําลังกาย มีสุขภาพท่ีดี (คาเฉลี่ย 3.99) เปนหัวขอท่ีไดรับความพึงพอใจสูงสุด เปนลําดับท่ี 2 
สืบเนื่องมาจากในป 2562 ท่ีกรมฯ ไดจัดกิจกรรม “พด.รักกันชวนกันเดิน-วิ่ง Virtual Walk or Run” เปน
ครั้งแรก ตามขอสั่งการของนายกรัฐมนตรีโดยตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาดานสุขภาพและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรกรมพัฒนาท่ีดิน เพ่ือใหมีสุขภาพแข็งแรง ตื่นตัวในการทํางาน และมีคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานท่ีดีข้ึน ซ่ึงในปดังกลาว กิจกรรมนี้ไดรับการตอบรับเปนอยางดีจากบุคลากรของกรมฯ โดย
ไดรับความพึงพอใจสูงสุดเปนอันดับท่ี 3 ของการสําวจความพึงพอใจฯ ในป 2562 และ ในป 2563 กรมฯ 
จึงไดจัดโครงการ “พด.รักกัน ชวนกัน เดิน วิ่ง  Virtual Walk or Run” ครั้งท่ี 2 ข้ึนอีกครั้ง เพ่ือสงเสริม
สนับสนุนใหบุคลากรกรมฯ และครอบครัวไดมีการออกกําลังกายอยางตอเนื่อง ตลอดจนเสริมสรางความ
สามัคคีและความผูกพันในองคกรของบุคลากรมกรมพัฒนาท่ีดิน  
 1.3 การใหบริการจัดทําบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีรัฐมีความสะดวกรวดเร็ว และการใหบริการ
ขอมูลขาวสารเก่ียวกับประวัติบุคคลมีความถูกตอง สะดวกรวดเร็ว (คาเฉลี่ย 3.97) เปนหัวขอท่ีไดรับ 
ความพึงพอใจสูงสุด เปนลําดับท่ี 3 เนื่องจาก ในปจจุบันกรมฯ ไดใหบริการจัดทําบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของ
รัฐออนไลน และใหบริการขอมูลประวัติบุคคลผานโปรแกรม DPIS ซ่ึงมีการปรับปรุงขอมูลใหทันสมัย 
เปนปจจุบัน เปนการนําเทคโนโลยีมาใชในการใหบริการซ่ึงผูขอรับบริการสามารถยื่นคําขอทําบัตรผานระบบ
ออนไลน และเขาดูประวัติผานโปรแกรมคอมพิวเตอร ไมตองเดินทางมาติดตอท่ีกองการเจาหนาท่ี ซ่ึงตองเสีย
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ท้ังเวลาและคาใชจายในการเดินทาง โดยการใหบริการจัดทําบัตรประจําตัวออนไลน นอกจากจะทําใหประหยัดเวลา
และคาใชจายในการเดินทางแลว ยังเปนการประหยัดพลังงาน ลดการใชกระดาษสําหรับเขียนคําขอทําบัตรใหม  
โดยผูขอทําบัตรฯ สามารถรับบัตรประจําตัวท่ีทําใหมไดภายในเวลา 1 วัน หลังจากยื่นคําขอผานระบบสําเร็จ ทําให
การใหบริการจัดทําบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีรัฐมีความสะดวกรวดเร็ว และไดรับความพึงพอใจจากผูรับบริการ 
 1.4 หนวยงานท่ีทานปฏิบัติงานอยูมีอัตรากําลังของบุคลากรในจํานวนท่ีเหมาะสมกับภารกิจ 
(คาเฉลี่ย 3.44) เปนหัวขอท่ีขาราชการกรมพัฒนาท่ีดินมีความพึงพอใจต่ําสุด สืบเนื่องจากอัตรากําลังขาราชการ
ของกรมพั ฒนาท่ี ดิ นลดลงทุ กป ตามมาตรการบริหารจั ดการกํ าลั งคนภาครั ฐของสํ านั กงาน ก.พ .  
โดยรัฐบาลมีนโยบายใหนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงานใหมากข้ึน  ดังนั้น กรมฯ อาจตอง
ทบทวนการจัดโครงสรางอัตรากําลังใหมเพ่ือเกลี่ยอัตรากําลังท่ีมีอยูใหมีความสอดคลองกับภารกิจงานของ 
แตละหนวยงานในปจจุบัน นอกจากนี้ควรสงเสริมสนับสนุนใหนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงาน
ใหมากข้ึนกวาเดิม ตลอดจนการพัฒนาสมรรถนะและทักษะความสามารถของบุคลากรใหสามารถทํางาน 
ท่ีหลากหลายโดยใช ระบบเทคโนโลยีดิจิ ทัลเขามาชวย การจัดทําคู มือการปฏิบั ติ งานในภารกิจต างๆ  
ใหชัดเจน ครอบคลุม เพ่ือลดระยะเวลาในการศึกษาเรียนรูงานใหเร็วข้ึน และพัฒนาบุคลากรของกรมฯ อยาง
สมํ่าเสมอในเรื่องขององคความรูและทักษะท่ีจําเปนในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
  2. ความพึงพอใจดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยภาพรวม (HRD: Human Resource 
Development)1เม่ือนําหัวขอคําถามดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลท่ีมีคาระดับคาเฉลี่ยความพึงพอใจ               
สูงสุด 3 ลําดับแรก และหัวขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดมาพิจารณา สามารถอภิปรายผลได ดังนี้ 
 

  2.1 โครงการฝกอบรมของกรมฯ จัดวิทยากรไดเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา/กิจกรรมการ
ฝกอบรม (คาเฉลี่ย 3.90) กรมฯ ใหความสําคัญตอการทํางานเปนทีมเพ่ือใหบุคลากรมีการเรียนรูและ
แลกเปลี่ยนประสบการณซ่ึงกันและกัน (คาเฉลี่ย 3.88) และผูบังคับบัญชาของทานสนับสนุนการพัฒนา 
ขีดความสามารถเพ่ือการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ (คาเฉลี่ย 3.87) เปนหัวขอท่ีไดรับความพึงพอใจสงูสุดเปน
ลําดับท่ี 1 ลําดับท่ี 2 และลําดับท่ี 3 โดยท่ีกรมพัฒนาท่ีดินมีการจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรลวงหนา ทํา
ใหมีระยะเวลาในการศึกษาและติดตอประสานงานเพ่ือใหไดเนื้อหาวิชา กิจกรรม กลุมเปาหมายและวิทยากรท่ี
เหมาะสมกับแผนการฝกอบรมท่ีไดวางไว ประกอบกับกรมพัฒนาท่ีดินไดวางหลักเกณฑการประกันคุณภาพ 
การฝกอบรม ซ่ึงกําหนดใหตองมีการจัดเตรียมจัดเนื้อหาวิชา กิจกรรม กลุมเปาหมาย วิทยากร และองคประกอบ
ตางๆ ของการฝกอบรมใหสอดคลองตามหลักเกณฑท่ีกําหนด นอกจากนี้ กรมฯ ยังมีกิจกรรม/โครงการตางๆ  
ท่ีสนับสนุนใหบุคลากรของกรมไดทํางานเปนทีมอยางตอเนื่องเปนการสรางความรักความผูกพัน และความสามัคคี
ของคนในองคกร  
  2.2 กรมฯ สนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรไดรับการศึกษาตอ/เสนอรับทุนศึกษา/
ฝกอบรม/ดูงานในประเทศและตางประเทศ (คาเฉลี่ย 3.75) เปนหัวขอท่ีขาราชการกรมพัฒนาท่ีดิน 
มีความพึงพอใจต่ําท่ีสุด โดยท่ีการดําเนินการเรื่องทุนการศึกษาตอท่ีผานมากรมฯ ใชวิธีการแจงวียน 
ใหหนวยงานตางๆ ทราบทางจดหมายอเล็กทรอนิกส (E – mail) และการประกาศรับสมัครผานเว็บไซตของ 
กองการเจาหนาท่ีเพ่ือประชาสัมพันธใหบุคลากรของกรมฯ ท่ีสนใจ สมัครเขารับการขอทุนฯ ทราบ  
หากหนวยงานท่ีไดรับการแจงเวียนไมประชาสัมพันธตออาจทําใหการรับรูขอมูลขาวสารไมท่ัวถึงบุคลากรทุกคน 
และอีกประการหนึ่ งหนวยงานท่ีใหทุนฯ มักกําหนดคุณสมบัติดานภาษาตางประเทศอยูในระดับท่ีสูง ทําใหมี
ผูสนใจสมัครขอทุนฯ เปนกลุมบุคคลท่ีเปนบุคลากรสวนนอย ประกอบกับทุนสวนใหญเปนทุนจากหนวยงาน
ภายนอก ซ่ึงมีจํานวนนอยเม่ือเทียบกับจํานวนบุคลากรท้ังหมดของกรมฯ ดังนั้น เพ่ือใหบุคลากรสามารถเขาถึง
ขอมูลขาวสารดังกลาว หนวยงานท่ีเก่ียวของควรมีเพ่ิมชองทางการประชาสัมพันธขอมูลเก่ียวกับทุนศึกษา/ 
ดูงานในและตางประเทศใหหลากหลายชองทาง เชน การสรางเพจขอมูลเก่ียวกับทุนประเภทตางๆ ไวในเว็บ
ของกรมฯ หรือเว็บของหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหทุกคนเขาถึงไดงายข้ึน เปนตน   
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5.3 ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป 

 1. ควรนาํผลการศึกษาไปปรับปรุงและแกไขปญหาใหเปนรูปธรรม 
  1.1 ผูตอบแบบสํารวจสวนใหญมีความเห็นวาหนวยงานท่ีปฏิบัติงานอยูมีอัตรากําลังของ

บุคลากรในจํานวนท่ีไมเหมาะสมกับภารกิจของงานท่ีมาก จึงเห็นควรนําขอเสนอดังกลาวมาปรับปรุงและแกไข
ปญหาท่ีเกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรม เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจใหกับขาราชการกรมฯ เชน การทบทวนและ 
จัดโครงสรางอัตรากําลังใหทันสมัย มีความเหมาะสมกับภารกิจของแตละหนวยงานท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
นอกจากนี้ควรสงเสริมสนับสนุนใหนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงานเพ่ือชวยใหการทํางาน
สะดวกกวาเดิม หรือจัดทําคูมือการปฏิบัติงานในภารกิจตางๆ ใหชัดเจน ครอบคลุม และพัฒนาบุคลากรของ
กรมฯ อยางสมํ่าเสมอในเรื่องขององคความรูท่ีจําเปนในการปฏิบัติงาน และทักษะการปฏิบัติงานตางๆ เพ่ือให
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

  1.2 ควรเพ่ิมชองทางเพ่ือใหบุคลากรเขาถึงขอมูลความรูและความเขาใจเก่ียวกับทุนการศึกษา
ตอ/การเสนอขอรับทุนศึกษา/ฝกอบรม/ดูงานในประเทศและตางประเทศ และควรมีการประชาสัมพันธให
หลากหลายชองทางมากกวานี้ เชน การสรางเพจขอมูลเก่ียวกับทุนประเภทตางๆ ไวในเว็บของกรมฯ หรือเว็บ
ของหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหทุกคนเขาถึงไดงายข้ึน เปนตน   
 2. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรกรมพัฒนาท่ีดินตอการบริหารและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ทุกๆ 2 ป เพ่ือใหมีระยะเวลาในการนําผลการศึกษาท่ีไดมาปรับปรุงใหเกิดผลอยางเปน
รูปธรรม กอนท่ีจะมีการสํารวจความพึงพอใจในครั้งตอไป เพ่ือนําปญหาท่ีไดจากผลการสํารวจมาแกไขปรับปรุง
ใหดีข้ึน  
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