รายงานผลการสํา รวจความพึ ง พอใจ
ของบุ ค ลากรกรมพั ฒ นาที่ ดิ น ที่ มี ต่ อ
การบริ ห ารและพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล
ประจํา ปี 2562

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

คํานํา
ข้ า ราชการและเจ้ า หน้ า ที่ ก รมพั ฒ นาที่ ดิ น คื อ ทรั พ ยากรบุ ค คลที่ มี บ ทบาทสํ า คั ญ
ต่อการขับเคลื่อนภารกิจของกรมพัฒนาที่ดินให้บรรลุเป้าหมายและสามารถสนองตอบได้ตรงต่อความต้องการ
ของประชาชน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมฯ ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
เพี ยงพอที่ จะปฏิ บั ติ งานตามหน้ าที่ ค วามรับ ผิ ด ชอบของแต่ ล ะหน่ วยงานได้ ดั งนั้ น กรมพั ฒนาที่ ดิ นจึ งให้
ความสํ าคั ญและได้ มอบหมายให้ กองการเจ้ าหน้ าที่ มี หน้ าที่ พั ฒนาบุ คลากรของกรมพั ฒนาที่ ดิ น ให้ มี ความรู้
(Knowledge) ความเข้าใจ (Understanding) และมีทัศนคติ (Attitude) ที่ดีต่อการทํางาน ต่อผู้บริหารและต่อองค์กร
ตลอดจนมี ทั กษะ (Skill) ความชํ านาญในงานที่ ปฏิ บั ติ และสามารถปฏิ บั ติ งานในความรั บผิ ดชอบได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลในการขับเคลื่อนภารกิจของกรมพัฒนาที่ดิน
กองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดทําแผนการดําเนินงานในการบริหารและพัฒ นาทรัพยากรบุคคล
ของกรมพัฒนาที่ดินเป็นประจําทุกปี และได้กําหนดให้มีโครงการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรกรมพัฒนา
ที่ดินต่อการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในแผนดังกล่าว โดยในปี 2562 กองการเจ้าหน้าที่ได้จัดให้มี
กิ จกรรมตามแผนการดํ าเนิ น งานในการบริห ารและพั ฒ นาทรัพ ยากรบุ ค คลของกรมพั ฒ นาที่ ดิ น ประจํ า
ปีงบประมาณ 2562 ดังต่อไปนี้
1. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลตามแผนจํานวน 4 แผนงาน/โครงการ ได้แก่
1.1 การสํารวจความพึ งพอใจของบุคลากรกรมพัฒ นาที่ดินต่อการบริหารและพัฒ นา
ทรัพยากรบุคคล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1.2 การประกันคุณภาพการฝึกอบรมของกรมพัฒนาที่ดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
1.3 การจัดสรรทุนรัฐบาล (ทุนศึกษา/ทุนฝึกอบรม) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1.4 การติดตามผลหลังการฝึกอบรมของหลักสูตรการฝึกอบรมประจําปี พ.ศ. 2562
2. ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลแบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่
2.1 ด้านวิชาการและเทคนิคปฏิบัติเฉพาะทาง
2.2 ด้านวิชาการและเทคนิคปฏิบัติทั่วไป
2.3 ด้านการพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่
2.4 ด้านคุณธรรม จริยธรรมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
กองการเจ้าหน้าที่หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรกรมพัฒนาที่ดินที่
มีต่อการบริหารและพัฒ นาทรัพยากรบุคคลปีงบประมาณ 2562 ครั้งนี้ จะเป็นเครื่องมือสําหรับปรับปรุง
พัฒนางานด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลกรมพัฒนาที่ดินให้มีประสิทธิภาพต่อไป
กลุ่มพัฒนาบุคคล
กองการเจ้าหน้าที่
กันยายน 2562

สารบัญ
บทที่ 1 บทนํา
1.1 ความเป็นมาและความสําคัญ
1.2 วัตถุประสงค์
1.3 ขอบเขตในการดําเนินการ
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้อง
2.1 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558
2.2 หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมกรมพัฒนาที่ดิน
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ
บทที่ 3 วิธีดําเนินการศึกษา
3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.3 กลุ่มตัวอย่างเพื่อการศึกษา
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
บทที่ 4 ผลการศึกษา
4.1 ผลการศึกษา
4.2 ข้อเสนอแนะเพื่อสร้างความพึงพอใจด้านต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของกรมพัฒนาที่ดิน
4.3 ข้อเสนอแนะเพื่อสร้างความพึงพอใจเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของกรมพัฒนาที่ดิน
4.4 การสร้าง Smart Officer ของกรมพัฒนาที่ดิน
บทที่ 5 สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการศึกษา
5.2 อภิปรายผล
5.3 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป

หน้า
1
3
4
5
6
11
12
15
16
16
17
18
25
28
30
32
33
34

สารบัญตาราง
หน้า
ตารางที่
ตารางที่
ตารางที่
ตารางที่

1
2
3
4

จํานวนกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสํารวจเทียบกับจํานวนประชากร
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสํารวจจําแนกตามระดับตําแหน่ง
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสํารวจจําแนกตามอายุราชการ
ความพึงพอใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM : Human Resource
Management)
ตารางที่ 5 ระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจการบริหารทรัพยากรบุคคลของปี 2555 –2562
ตารางที่ 6 ความพึงพอใจด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD : Human Resource
Development)
ตารางที่ 7 ระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของปี 2555 – 2562

16
18
19
20
22
23
24

สารบัญกราฟ
กราฟที่
กราฟที่
กราฟที่
กราฟที่
กราฟที่

1 จํานวนกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสํารวจเทียบกับจํานวนประชากร
2 ข้อมูลทั่วไปของผูต้ อบแบบสํารวจจําแนกตามระดับตําแหน่ง
3 ข้อมูลทั่วไปของผูต้ อบแบบสํารวจจําแนกตามอายุราชการ
4 ระดับคะแนนเฉลีย่ ความพึงพอใจการบริหารทรัพยากรบุคคลของปี 2555 – 2562
5 ระดับคะแนนเฉลีย่ ความพึงพอใจการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของปี 2555 – 2562

หน้า
17
18
18
23
35

1

บทที่ 1
บทนํา

1.1 ความเป็นมาและความสําคัญ
สํานักงาน ก.พ.ร. ได้ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2548 เห็นชอบ
ให้ นําการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริห ารจั ดการภาครัฐมาใช้เป็ นเครื่องมื อผลักดันให้ การพั ฒ นาระบบราชการ
มีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยส่งเสริมให้ส่วนราชการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การอย่างต่อเนื่อง
โดยเริ่มจากการศึกษาและจัดทําเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งกองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน
ได้ดําเนินการตามกระบวนงานของ PMQA หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล :
HRM และ HRD การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยม ได้กําหนดให้มีการสํารวจความพึงพอใจของ
บุคลากรกรมพัฒ นาที่ดินที่มีต่อการบริหารและการพัฒ นาทรัพยากรบุคคลเป็นประจําทุ กปี เริ่มมาตั้งแต่ปี
2552 จนถึงปัจจุบัน เพื่อติดตามและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลและเพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสํานักงาน ก.พ.ร. และเพื่อทําให้บุคลากรมีโอกาสที่จะแสดงความคิดเห็น
ด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากรของกรมฯ สามารถนําข้อมูลดังกล่าวไปดําเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย
ขององค์ ก ารได้ อ ย่ างต่ อ เนื่ อ ง โดยดํ าเนิ น การ 2 ด้ าน คื อ 1) การสํ ารวจความพึ งพอใจของบุ ค ลากรของ
กรมพั ฒ นาที่ ดิ น ที่ มี ต่ อ การบริห ารทรั พ ยากรบุ ค คล (HRM : Human Resource Management) และ 2)
การสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดิน ที่มีต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD : Human
Resource Development) ซึ่งกองการเจ้าหน้าที่จะนําผลการสํารวจมาใช้ในการปรับปรุงแนวทางการบริหาร
จัดการทรัพยากรบุคคลของกรมพัฒนาที่ดินในภาพรวม และใช้ในการกําหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรกรม
พั ฒ นาที่ ดิ น ให้ มี ค วามรู้ (Knowledge) ความเข้ า ใจ (Understanding)1ในการปฏิ บั ติ ง านให้ มี ทั ศ นคติ
(Attitude) ที่ดีต่องาน ต่อผู้บริหารและต่อองค์กร ตลอดจนเกิดทักษะ(Skill) ความชํานาญในงานที่ปฏิบัติ โดย
ผ่านระบบการพัฒนาบุคลากรทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น การจัดหลักสูตรการฝึกอบรมให้กับ
บุคลากรภายในกรมฯ หรือส่งเข้ารับการฝึกอบรมภายนอก รวมถึงส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ ภายใน
องค์กรด้วยกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกรมฯ เช่น กิจกรรม KM กิจกรรมการประชุมวิชาการ ฯลฯ
รวมถึงปัจจุบันมีการนํารายงานผลสํารวจความพึงพอใจฯ ดังกล่าว เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อ ให้ได้
รับทราบ ในประเด็น การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจํ าปี ตามการป ระเมิ นคุ ณ ธรรมและความโปร่ งใสในการดํ าเนิ นงานของหน่ วยงานภาครั ฐ
(Integrity.&.Transparency Assessment) ต่อไป
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สามารถสรุปผลการดําเนินงานด้านการบริหารและการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมพัฒนาที่ดิน ดังนี้
1) ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลตามแผนจํานวน 4 แผนงาน/โครงการ ได้แก่
1.1) การสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรกรมพัฒนาที่ดินต่อการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1.2) การประกันคุณภาพการฝึกอบรมของกรมพัฒนาที่ดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
1.3) การจัดสรรทุนรัฐบาล (ทุนศึกษา/ทุนฝึกอบรม) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1.4) การติดตามผลหลังการฝึกอบรมของหลักสูตรการฝึกอบรมประจําปี พ.ศ. 2562

2
2) ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลแบ่งเป็น 4 ด้าน จํานวน 24 โครงการ/หลักสูตร ได้แก่
2.1) ด้านวิชาการและเทคนิคปฏิบัติเฉพาะทาง จํานวน 13 หลักสูตร/โครงการ
2.2) ด้านวิชาการและเทคนิคปฏิบัติทั่วไป จํานวน 4 หลักสูตร/โครงการ
2.3) ด้านการพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ จํานวน 1 หลักสูตร/โครงการ
2.4) ด้านคุณธรรม จริยธรรมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต จํานวน 6 หลักสูตร/โครงการ
ประเภท

หลักสูตร/โครงการ

2.1) ด้านวิชาการ 1.
และเทคนิคปฏิบตั ิ 2.
เฉพาะทาง
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ความรู้เรื่องดินและการจัดการดิน"
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "มาตรฐานวิชาการงานพัฒนาที่ดิน"
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "วางแผนการใช้ที่ดินระดับตําบล"
การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง " การจัดการข้อมูล (Big Data)
สําหรับเกษตรอัจฉริยะ"
โครงการฝึกอบรมพัฒนาคนรุ่นใหม่ ไทยนิยม ยั่งยืน ตามศาสตร์
พระราชา รุ่นที่ 3
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์"
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การออกแบบการพัฒนาระบบกสิกร
รมด้วยศาสตร์พระราชา"
การประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2562 "ฟื้นฟูปฐพีด้วย
เทคโนโลยีกรมพัฒนาที่ดิน"
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การจัดการน้ําเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้น้ําจากแหล่งน้ําเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ํา"
การฝึกอบรมผ่านสื่อการเรียนการสอนระบบ e-training
หลักสูตร"การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ําเขตพัฒนาที่ดิน"รุ่นที่ 9
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาเทคนิคการทํางานแบบมี
ส่วนร่วม"
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาสมรรถนะด้านการคิดเชิง
วิเคราะห์ และการมองภาพองค์รวม"
การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลกิจกรรมการจัดการองค์
ความรู้ผู้รู้ (เรื่อง การจัดเก็บองค์ความรู้ หมอดินสุริยา หงส์ลอย
วงษ์ ต. คําน้ําสร้าง อ. กุดชุม จ. ยโสธร
โครงการฝึกอบรมเรื่อง"การลด และคัดแยกขยะมูลฝอยใน
หน่วยงานภาครัฐ"

2.2) ด้านวิชาการ 14.
และเทคนิคปฏิบตั ิ
ทั่วไป
15. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเขียนหนังสือราชการและการ
เขียนรายงานการประชุม"
16. การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Smart Workplace for
Productivity Enhancement”

จํานวน
(คน)
60
50
185
60
50
37
50
700
69
34
41
51
1
122
89
154
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ประเภท

หลักสูตร/โครงการ
17. โครงการสัมมนารับฟังความคิดเห็นเรื่อง "ร่างพระราชบัญญัติ
พัฒนาที่ดิน ฉบับที่..........พ.ศ....."
18. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดีสําหรับ
ข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

จํานวน
(คน)
210

2.3) ด้านการ
76
พัฒนาข้าราชการ
บรรจุใหม่
260
2.4) ด้านคุณธรรม 19. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อ
ผลสัมฤทธิ์ ของงาน"
จริยธรรมและการ
พัฒนาคุณภาพชีวติ 20. โครงการบรรยายพิเศษเรื่อง "สถาบันพระมหากษัตรย์กับประเทศ 3,197
ไทย" (ข้าราชการกรมพัฒนาที่ดิน)
99
21. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเสริมสร้างการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริตในการปฏิบัติงานของกรมพัฒนาที่ดิน"
รุ่นที่ 3 ประจําปีงบประมาณ 2562
22. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ปลูกจิตสํานึกด้านคุณธรรม
100
จริยธรรมเพื่อส่งเสริมการป้องกันการทุจริตและประพฤติมชิ อบ"
ประจําปีงบประมาณ 2562
23. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อ
58
พัฒนาจิตสํานึกในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ"
24. โครงการสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระราช
144
กุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหา
วชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
รวม
5,897
เพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง ระดั บ ความพึ งพอใจของบุ ค ลากรของกรมพั ฒ นาที่ ดิ น ที่ มี ต่ อ การปฏิ บั ติ ง าน
ด้ านการบริห ารและการพั ฒ นาทรัพ ยากรบุ ค คลตลอดระยะเวลา 1 ปี ที่ ผ่ านมา กองการเจ้ าหน้ าที่ จึ งได้
ดํ าเนิ น การสํ ารวจความพึ ง พอใจของบุ ค ลากรกรมพั ฒ นาที่ ดิ น โดยประเด็ น การสํ ารวจเป็ น 2 ด้ าน ได้ แ ก่
1) ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 2) ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยกลุ่มตัวอย่างในการสํารวจครั้งนี้
ประกอบด้วยข้าราชการของกรมพัฒนาที่ดิน 3 ประเภท ได้แก่ (1) ประเภทอํานวยการ (2) ประเภทวิชาการ
และ (3) ประเภททั่วไป

1.2 วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้กรมพัฒนาที่ดินมีกระบวนการสํารวจความพึงพอใจของข้าราชการกรมพัฒนาที่ดิน ในด้านการ
บริหารและการพัฒนาบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดินที่ต่อเนื่องทุกปี
2) เพื่อนําข้อมูลไปพัฒนาแผนการพัฒนาบุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน และปรับปรุงแผนการบริหารบุคลากร
กรมพัฒนาที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
3) เพื่อดําเนินการตามกระบวนงานของ PMQA หมวด 5 ที่กําหนดให้มีการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากร
ที่มีต่อการบริหารและพัฒนาบุคลากรทุกปี
4) เพื่อดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity &
Transparency Assessment) กําหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผย
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ข้ อมู ลต่ างๆ ของหน่ วยงานให้ สาธารณชนได้ รั บทราบ ในประเด็ น การบริ หารและพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ คคล
และรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปี

1.3 ขอบเขตในการดําเนินการ
1) ประชากร : ข้ า ราชการประเภทอํ า นวยการ ประเภทวิ ช าการ และประเภททั่ ว ไปทุ ก ระดั บ
ในสังกัดกรมพัฒนาที่ดินจํานวน 1,461 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2562)
2) กลุ่ ม ตั วอย่ าง : ข้ า ราชการประเภทอํ านวยการ ประเภทวิ ช าการและประเภททั่ ว ไปทุ ก ระดั บ
ในสังกัดกรมพัฒนาที่ดินจํานวน 1,461 คน กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยคํานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างจาก
สูต รของ Taro Yamane สรุป การคํ านวณจากจํ านวนข้ าราชการทั้ งหมด 1,461 คน ต้ อ งมี ก ลุ่ ม ตั ว อย่าง
ไม่น้อยกว่า 312 คน
3) ระยะเวลาการดําเนินงาน 4 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน 2562
4) ขอบเขตพื้นที่ดําเนินการ
4.1) หน่วยงานส่วนกลาง จํานวน 14 หน่วยงาน ประกอบด้วย
1) กลุ่มตรวจสอบภายใน
2) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
3) สํานักงานเลขานุการกรม
4) กองการเจ้าหน้าที่
5) กองคลัง
6) กองแผนงาน
7) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
8) สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทําแผนที่
9) กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน
10) กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน
11) สํานักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน
12) สํานักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน
13) กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน
14) กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน
4.2) หน่วยงานส่วนภูมิภาคจํานวน 12 หน่วยงาน ประกอบด้วย
1) สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1
2) สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 2
3) สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3
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

5

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1) กรมพั ฒ นาที่ ดิน ได้ท ราบระดับความพึ งพอใจของบุ คลากรกรมพั ฒ นาที่ดินที่ มีต่อการบริหาร
และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2) กรมพัฒนาที่ดินนําผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน และ
ปรับปรุงแผนการบริหารบุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
3) กรมพัฒนาที่ดินมีการดําเนินการตามกระบวนงานของ PMQA หมวด 5 ที่กําหนดให้มีการสํารวจ
ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารและพัฒนาบุคลากรประจําปี
4) กรมพัฒนาที่ดินมีการดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ที่กําหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ในประเด็นการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล และรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปี
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บทที่ 2

แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้อง
การสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรกรมพัฒนาที่ดินที่มีต่อการบริหารและการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลปีงบประมาณ 2562 ได้ทบทวนและวิเคราะห์จากแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ
การดําเนินงานด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อกําหนดเป็นข้อคําถาม
ในการสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้ศึกษาได้ทบทวนและวิเคราะห์จากแนวคิด ทฤษฎี และ
เอกสารวิชาการ ดังนี้
1. เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558
2. หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมกรมพัฒนาที่ดิน
3. แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ

2.1 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558
รั ฐ บาลได้ มุ่ ง พั ฒ นาระบบราชการ เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ ปรั บ ปรุ ง การทํ า งาน ยกระดั บ
การบริหารจัดการ และมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยนํา
แนวคิดและเครื่องมือการบริหารจัดการสมัยใหม่เข้ามาในภาคราชการภายใต้การประยุกต์ใช้จากหลักการ
บริหารของภาคธุรกิจ เช่น การบริหารเชิงยุทธศาสตร์การลดขั้นตอนการทํางาน การประเมินความ พึงพอใจ คํา
รับรองการปฏิบัติราชการ ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง การบริหารความเสี่ยง การพัฒนาระบบสารสนเทศ เป็นต้น
เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างยั่งยืน สามารถยกระดับมาตรฐานการทํางานรองรับการพัฒนา
ระบบราชการ เป็ น กรอบการประเมิ น ตนเอง และสามารถติดตามการจัด การของภาครัฐ ได้ อย่างต่ อเนื่ อ ง
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้นําเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมาเป็น เครื่องมือในการพัฒนา
ระบบราชการ เริ่มดําเนินการตามระบบคําร้องการปฏิบัติราชการในปี พ.ศ. 2549 โดยประยุกต์ใช้จากระบบ
คุณ ภาพการบริหารภาครัฐและเอกชนของต่างประเทศ เกี่ยวกับการปรับปรุงและพัฒนาองค์กรเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ผ่านระบบการประเมินให้รางวัลคุณภาพ
รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
PMQA เป็นคําย่อมาจาก Public Sector Management Quality Award แปลเป็นภาษาไทย
ว่ารางวัลคุณ ภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งประเทศไทยโดย ก.พ.ร. และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติได้
ประยุ ก ต์ นํ ามาจาก MBNQA (รางวัล คุ ณ ภาพแห่ งชาติป ระเทศสหรัฐ อเมริกา) และ TQA (รางวัล คุ ณ ภาพ
แห่งชาติป ระเทศไทย) เพื่ อให้ สอดคล้ องกั บ แนวทางการบริห ารกิจการบ้ านเมืองที่ ดี และแผนยุท ธศาสตร์
การพัฒนาระบบราชการไทย และกําหนดเป็น “เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ” หรือที่เรียกสั้นๆว่า
PMQA คือการนําหลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารองค์การที่เป็นเลิศ ซึ่งได้ยอมรับเป็นมาตรฐานสากลโลก
มาประยุกต์ใช้พัฒนาระบบบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ โดยอาศัยหลักการประเมินองค์กรด้วยตนเอง
เป็นการทบทวนสิ่งที่ องค์กรดําเนิ นการ เที ยบกั บเกณฑ์คุณ ภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เมื่อตรวจพบว่า
เรื่องใดยังไม่อยู่ในระบบที่น่าพอใจเมื่อเทียบกับเกณฑ์ องค์กรจะได้พัฒนาวิธีปฏิบัติเพื่อปรับปรุงองค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานไปมาตรฐานระดับสากล
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วัตถุประสงค์ของการพัฒนาเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
1. เพื่อยกระดับคุณ ภาพการปฏิ บัติงานของภาครัฐให้ สอดคล้องกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้ วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
2. เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐนําไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒ นาคุณ ภาพการบริหารจัดการของ
หน่วยสู่ระดับมาตรฐานสากล
3. เพื่ อ ใช้ เป็ น กรอบแนวทางในการประเมิ น ตนเอง และเป็ น บรรทั ด ฐานการติ ด ตามและ
ประเมินผลการบริหารจัดการของหน่วยงานภายใน
ส่ ว นราชการที่ นํ า เกณฑ์ คุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ ซึ่ ง กรอบการประเมิ น ระดั บ
มาตรฐานสากลไปเปรียบเทียบกับระบบการบริหารจัดการของส่วนราชการจะได้รับประโยชน์ในทุกขั้นตอน
ตั้งแต่การประเมินองค์กรด้วยตนเอง (Self-Assessment) ซึ่งจะทําให้การบริหารของส่วนราชการนั้นๆ ได้รับ
ทราบว่าส่วนราชการของตนเองยังมีความบกพร่องในเรื่องใด จึงสามารถกําหนดวิธีการและเป้าหมายที่ชัดเจน
ในการทําแผนปฏิบัติการ เพื่อปรับปรุงองค์กรให้สมบูรณ์มากขึ้นต่อไป
ส่วนราชการสามารถนําเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐไปใช้เป็นเครื่องมือการดําเนินการ
ของส่วนราชการ เพื่ อยกระดับการบริหารจัดการของส่วนราชการ เพื่อให้ สามารถส่งมอบคุณ ค่าที่ดีขึ้นทั้ ง
ผลผลิตและบริการ ให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งนับเป็นการตอบสนอง ต่อเป้าหมายของพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ด้วย
ส่วนราชการที่มีการบริหารจัดการที่ เป็นเลิศจะมีภาพลักษณ์ ที่ดี ได้รับความนิยมชมชอบจาก
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนอกจากนี้ ยังมีโอกาสส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถ
ของส่วนราชการอื่นๆ โดยการนําเสนอวิธีปฏิบั ติที่นําไปสู่ ความสํ าเร็จ และเปิดโอกาสให้มี การสื่ อสารและ
แลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของส่วนราชการเพื่อเป็นแบบอย่างแก่ส่วนราชการอื่นๆ นําไปประยุกต์ใช้ให้
ประสบผลสําร็จเช่นเดียวกัน
องค์ประกอบของ PMQA
สาระสําคัญของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก โดยจะ
ขยายความผ่านคําถามที่กําหนดไว้ให้ส่วนราชการประเมินสถานภาพของตนเอง คือ
ส่วนที่ 1 ลักษณะสําคัญขององค์กร เป็นการอธิบายถึงภาพรวมของส่วนราชการ สภาพแวดล้อม
ในการปฏิบั ติงาน (ข้อมู ลพื้ น ฐานของหน่วยงาน) ความสัม พั น ธ์กับ ผู้ รับ บริการและผู้เกี่ ยวข้อง (ประชาชน
ส่วนราชการ หน่วยงานภายนอก) สิ่งสําคัญที่มีผลต่อการทํางานของส่วนราชการ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ที่
กําลังเผชิญอยู่ รวมทั้งระบบการปรับปรุงผลการดําเนินงานส่วนราชการ
ส่วนที่ 2 เกณฑ์คุณ ภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เป็นแนวทางในการบริหารจัดการที่ดีของ
ส่วนราชการที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ควรเป็น เน้นความสอดคล้องเชื่อมโยงและบูรณาการอย่างเป็นระบบ
(ที่ค่อนข้างเข้าใจยาก) มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจประเมินการดําเนินการของส่วนราชการในประเด็นต่างๆ ตาม
หมวดของเกณฑ์ คุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ ทํ า ให้ เห็ น โอกาสในการปรั บ ปรุ ง กระบวนการของ
ส่วนราชการ นําไปสู่การยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานราชการต่อไป ประกอบไปด้วย 7 หมวด ได้แก่
หมวดที่ 1 การนําองค์กร วางวิสัยทัศน์ ค่านิยม ทิศทางการทํางาน
หมวดที่ 2 การวางแผนเชิงยุท ธศาสตร์และกลยุท ธ์ วางยุทธศาสตร์ การบริหารความเสี่ยง
การถ่ายทอดเป้าหมายและตัวชี้วัดขององค์กรไปสู่หน่วยงาน/บุคคล การนํายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ
หมวดที่ 3 การให้ความสําคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การรับฟังความเห็นหรือ
มีส่วนร่วมจากประชาชน การปรับระบบให้บริการประชาชน การสํารวจความพึงพอใจ
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หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ การจัดการสารสนเทศ การจัดการ
ความรู้
หมวดที่ 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล : HRM และ HRD
การปรับกระบวนทัศน์ ค่านิยม ทัศนคติ คุณธรรมจริยธรรม กระบวนการสร้างคุณค่า
หมวดที่ 6 การจัดการกระบวนการ การลดขั้นตอน การเปลี่ยนแปลงกระบวนงาน
หมวดที่ 7 ผลลัพธ์การดําเนินการ ผลการปฏิบัติงานตามมิติการประเมิน 4 ด้าน
การบริหารจัดการภาครัฐทั้ง 7 หมวด ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐจะสัมพันธ์กับ
การดําเนินงานของภาครัฐ หรือส่วนราชการที่ผ่านมาหลายเรื่องที่เราเรียกกันว่า เครื่องมือการบริหารจัดการ
ภาครัฐสมัยใหม่กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของการปฏิบัติรับรอง
ราชการ โดยเฉพาะมิ ติด้านการพั ฒ นาองค์ ก รซึ่ งจะทํ าให้ ส่ วนราชการและข้าราชการมีค วามเข้าใจถึงการ
เปลี่ ย นแปลงของระบบราชการที่ ผ่ านได้ อ ย่ างชั ด เจนเป็ น รู ป ธรรมมากขึ้ น โดยจะเห็ น ว่า PMQA จะเป็ น
เบื้องหลังหรือพื้นฐานของกิจกรรมและกระบวนการบริหารจัดการที่รัฐบาลกําหนดให้ส่วนราชการได้ปฏิบัติใน
หลายปีที่ผ่านมา ดังนี้
หมวดที่ 1 การนําองค์กร การดําเนินการที่ผ่านมาส่วนราชการต่างๆได้มีการจัดทําวิสัยทัศน์
ค่านิยม เป้าประสงค์ เพื่อเป็นทิศทางในการปฏิบัติที่ชัดเจน (SWOT Analysis)
หมวดที่ 2 การวางแผนเชิงยุทธศาตร์ นับตั้งแต่ปี 2548 รัฐบาลได้จัดทําแผนการบริหาราชการ
แผ่นดิน ซึ่งส่วนราชการต่างๆจะต้องจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีและแผนปฏิบัติการประจําปี ให้สอดคล้อง
เชื่อมโยงกัน รวมทั้งการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล นอกจากนี้ได้นําเทคนิค
การบริหารความเสี่ยงเข้ามาใช้ควบคู่กับการบริหารเชิงยุทธศาสตร์
หมวดที่ 3 การให้ความสําคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในปัจจุบันการดําเนินการ
ในหมวด 3 เป็นหมวดที่ส่วนราชการต่างๆให้ความสําคัญเพิ่มขึ้น มีช่องทางสําหรับฟังความคิดเห็นของผู้บริการ
หลายช่ อ งทางและหน่ ว ยงานราชการเน้ น การทํ า งานเชิ ง รุ ก เพื่ อ นํ า บริ ก ารให้ เข้ า ถึ ง ประชาชนมากขึ้ น
ทั้งเคาน์เตอร์บริการประชาชนศูนย์บริการร่วม การจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ และอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้
ยังมีการนําผลสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการมากําหนดเป็นตัวชี้วัด หนึ่งในมิติ 2 คุณภาพการให้บริการ
ในคํารับรองการปฏิบัติราชการอีกด้วย
หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ การดําเนินการในหมวด 4 เป็นสิ่งที่
ส่วนราชการได้ดําเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2547 ทั้งการจัดการระบบสารสนเทศ และการจัดการ
ความรู้ และเป็นส่วนที่เป็นพื้นฐานสําคัญที่ทําให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ได้
หมวดที่ 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล ทุกส่วนราชการจะมีแผ่นแม่บทด้านทรัพยากรบุคคล
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีการวิเคราะห์สมรรถนะของบุคลากรที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของการจัดทําข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเมื่อปี 2548 และ 2549 และการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนกระบวน
ทัศน์ วัฒนธรรมและค่านิยม
หมวดที่ 6 การจัดการกระบวนการ ในหมวดนี้ส่วนราชการดําเนินการไปแล้วในหลายเรื่อง เช่น
การลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบั ติงานการจัดทําข้อเสนอการเปลี่ย นแปลงด้าน ขั้นตอนและการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งนําไปสู่การปฏิบัติต่อเนื่องเป็นปีที่สามแล้ว
หมวดที่ 7 ผลลัพธ์การดําเนินการ เป็นหมวดที่ส่วนราชการจะได้ตรวจสอบผลการดําเนินการว่า
ได้ บ รรลุ ต ามเป้ าหมาย ยุ ท ธศาสตร์ ห รื อ ไม่ ความพึ งพอใจของผู้ รั บ บริ ก ารเป็ น อย่ างไร ประสิ ท ธิภ าพการ
บริหารงานผลที่เกิดขึ้นตามตัวชี้วัดต่างๆ เป็นเช่นไร และผลการพัฒนาองค์กรเป็นอย่างไร ซึ่งก็เป็นผลลัพธ์ตาม
มิติต่างๆ ของคํารับรองการปฏิบัติราชการ และตัวชี้วัดเชิงกระบวนการของแต่ละหน่วยงาน
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การจัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นกระบวนการแรกที่สําคัญที่สุดที่จะสร้าง
ความสอดคล้ อง เชิ งยุ ท ธศาสตร์ระหว่างการบริห ารทรัพ ยากรบุ ค คลกั บ เป้ าหมายยุ ท ธศาสตร์ขององค์ก ร
นอกจากนี้ การจัดทําแผน กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลยังเป็นการเพิ่มบทบาทของงานบริหารทรัพยากร
บุคคลจากการมุ่ งเน้ น เพี ยงงานประจํา(Routine Work) ซึ่งเป็ น งานในเชิงรับ มาเป็ นการวางแผนในเชิงรุก
เพื่อหาแนวทางปฏิบัติว่า กิจกรรมต่าง ๆ ของส่วนราชการในการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผน
อัตรากําลั ง การพั ฒ นาบุ ค ลากร การจัดสวัส ดิ การที่ ส่วนราชการดํ าเนิ น การในปั จจุบั น จะสามารถช่ วยให้
ส่วนราชการบรรลุผลสั มฤทธิ์ตามประเด็น ยุท ธ์ศ าสตร์ที่ กําหนดไว้ได้อย่ างไร โดยการกําหนดกลยุ ท ธ์และ
การจัดลําดับความสําคัญ ของกิจกรรมต่างๆ ในการบริหารทรัพยากรบุคคลนั้น จะเป็นปัจจัยสําคัญ สําหรับ
การวางแผนและการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณด้าน บุคคลต่อไป
ในการดําเนินการให้แผนปฏิบัติราชการบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้นั้น ปัจจัยสําคัญอย่างหนึ่งที่
ส่วนราชการต้องมีการดําเนินการคือ การวางแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องบรรลุ
เป้ าหมายตามแผนปฏิ บั ติ ราชการ 4 ปี และแผนปฏิ บั ติ ราชการประจําปี โดยแผนกลยุท ธ์ด้ านการบริห าร
ทรัพยากรบุคคลนั้น ครอบคลุมถึงแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคลที่สนับสนุนการปฏิบัติตามเป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลัก และแผนปฏิบัติการของส่วนราชการได้อย่างมีประสิทธิผล รวมถึงการกําหนด
ตัวชี้วัด และเป้าหมายที่เหมาะสมใน แต่ละแผนปฏิบัติการด้วย
HR Scorecard เป็นเครื่องมือสําหรับประเมินผลสําเร็จด้านการบริหารทรัพ ยากรบุ คคลของ
องค์กรเพื่อนําไปสู่การพัฒนาและเพิ่มขีดสมรรถนะกําลังคนให้มีความเข้มแข็งและสอดรับกับภารกิจขององค์กร
มาตรฐานความสําเร็จที่เป็นเป้าหมายสุดท้ายที่ส่วนราชการต้องบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้
มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล
มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล
มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทํางาน
การจัดทําแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลนั้น อย่างน้อยต้องครอบคลุมในด้าน ต่างๆ
ของการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้
1. การวางแผนและบริหารกําลังคน
2. การบริหารทรัพยากรบุคลากรที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูง
3. การจัดระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
4. การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
5. การปรับปรุงระบบงาน โดยมุ่งเน้นให้เกิดการมอบอํานาจการตัดสินใจให้แก่บุคลากรมากขึ้น
เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน และการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการบริหารจัดการ
6. การปรับปรุงระบบการยกย่อง ชมเชย โดยมุ่งเน้นให้สอดคล้องกับประสิทธิภาพการทํางาน
ที่ต้องการให้เกิดขึ้น
7. การปรับปรุงระบบสรรหา คัดเลือก และการรักษาบุคลากร
8. การปรับปรุงการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติงานอย่างได้ผลดี
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เครื่องมือการบริหารจัดการ
1. การพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)
2. การทบทวนและการปรับระบบงาน/โครงสร้างส่วนราชการ (Organization Restructuring)
3. การใช้ข้อมูลความต้องการ ความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาวิเคราะห์
ออกแบบ ระบบงาน/โครงสร้างของส่วนราชการ การส่งมอบหรือประสานงานกันระหว่างหน่วยงาน
4. การกําหนดแผนผังความสัมพันธ์ (Relationship Map) ระหว่างหน่วยงาน
5. การจัดทําระบบงาน/โครงสร้างของส่วนราชการที่มีแผนกงานตามผู้รับบริการ หรือผู้มี ส่วน
ได้ส่วนเสีย (Departmentation by Customer/Stakeholder)
6. การทบทวนกฎระเบียบในการปฏิบัติงาน
แนวทางปฏิบัติที่ดี
องค์กรที่มีแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดทําแผนด้านทรัพยากรบุคคลที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ ควรมีการ
ดําเนินการ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทําแผนด้านทรัพยากรบุคคล ดังนี้
1.3การวางแผนกําลังคนและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรทั้งระยะสั้นและระยะยาว ให้
สอดคล้องกั บเป้ าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์1 และกระบวนการดําเนินงาน1ทั้งกระบวนการที่สร้างคุณ ค่าและ
กระบวนการสนับสนุนของ องค์กร
2.3การวางแผนและการพัฒนาบุคลากรควรมีกรอบที่ชัดเจน คือ
2.13กําหนดความต้องการในการพัฒนา (Training Needs) โดยศึกษา วิเคราะห์ยุทธศาสตร์
นโยบาย ภารกิ จที่ สํ าคั ญ ของส่ วนราชการ และนโยบายด้ านการบริห ารงานบุ ค คลและการพั ฒ นาบุ ค ลากร
ของหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีการสัมภาษณ์ผู้บริหารและผู้รับบริการที่สําคัญ เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์
หาความต้องการ เกี่ยวกับความรู้ ทักษะด้านต่าง ๆ ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน การพัฒนาบุคลากร การพัฒนา
บุคลากรเป็ นกระบวนการบริหารงานบุคคลที่ต้องปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาเพื่ อเพิ่มประสิท ธิภาพให้กับบุ คลากร
ตลอดจนทํ าให้ บุ คลากรมี ค วามเติ บ โตก้าวหน้ าและทั น ต่อ การเปลี่ ย นแปลง ซึ่ งการพั ฒ นาบุ ค ลากรสามารถ
ดําเนินการได้ 2 รูปแบบ คือ แบบที่เป็นทางการ เช่น การบรรยาย การฝึกอบรม เป็นต้น และแบบที่ไม่เป็น
ทางการ เช่น การสอนงาน การเป็นพี่เลี้ยง การสอนแนะ (Coaching) และการสอนงานอย่างใกล้ชิด
2.2 ออกแบบหลักสูตร โดยอาจมีทั้งที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ
2.3 ดําเนินการตามแผน
2.4 ประเมินผลการพัฒนา เรียนรู้ โดยกําหนดเป้าหมายไว้ตามแผนปฏิบัติราชการ
2.4.13การสื่ อ สารภายในอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและการตั้ ง เป้ า หมายในการสร้ า ง
วัฒนธรรมการทํางานของ องค์กรให้บุคลากรร่วมมือกันและมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวสารทิศทางองค์กร ข้อมูล
สารสนเทศ ในกระบวนการ ทํางาน ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและข้อมูลสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการบรรลุเป้าหมายขององค์กร
2.4.23การออกแบบระบบทีมข้ามสายงาน โดยใช้รูปแบบคณะทํางานที่ประกอบด้วย
ตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ให้ครอบคลุมตามประเภทของกระบวนการดําเนินงานในองค์กร เพื่อแก้ไขปัญหา
จากการที่บุคลากรมุ่งสนใจเฉพาะงานที่ตนรับผิดชอบหลัก ทําให้ระบบดําเนินไปอย่างไม่เต็มประสิทธิภาพ ซึ่ง
ระบบการทํางานลักษณะข้ามสายงานจะช่วย ให้ทุกหน่วยงานหรือหลายหน่วยงานมีโอกาสสื่อสาร ตัดสินใจ
และทํางานร่วมกันตามห่วงโซ่คุณค่าที่สอดรับกัน
2.4.33การติดตามประเมินผล เพื่อปรับปรุงวิธีการสื่อสารกําหนดไว้ปีละครั้ง ทั้งจาก
ข้อเสนอแนะในระหว่าง กระบวนการสื่อสารของคณะทํางานต่าง ๆ และจากการประเมินผลอย่างเป็นระบบ
จากบุคลากรภายใน และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนําไปปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
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2.2 หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมกรมพัฒนาที่ดิน
สํ า นั ก งาน ก.พ.ร. ได้ นํ า หลั ก การแนวคิ ด ของการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ
(PMQA) มาใช้ดําเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร ซึ่งสาระสําคัญของการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) หมวดที่ 5 ว่าด้วยการมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล ได้เน้นให้มีการพัฒนาคุณภาพระบบการ
บริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารจัดการทรัพยากร และพั ฒ นาทรัพยากรมนุษ ย์ การปรับกระบวนทัศน์
ค่านิยม ทัศนคติ คุณ ธรรม จริยธรรม และกระบวนการสร้างคุณ ค่า โดยมุ่งเน้นให้ส่วนราชการต้องมีระบบ
ประกันคุณภาพการฝึกอบรม เพื่อยกระดับงานฝึกอบรมให้มีมาตรฐานสูง มีความคุ้มค่าต่อการลงทุน และสร้าง
ความเชื่อมั่นแก่ผู้เรียนว่าการฝึกอบรมนั้นมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ ซึ่งระบบประกันคุณภาพการฝึกอบรม
ดังกล่าว ถือเป็นการประกันคุณภาพที่ส่วนราชการจะต้องดําเนินการจัดทํามาตรฐานการฝึกอบรม ที่มีลักษณะ
การดําเนินการคล้ายคลึงกับการประกันคุณภาพภายใน เพื่อให้มั่นใจว่างานฝึกอบรมได้มาตรฐาน รวมถึงการ
ประเมินประสิทธิผลและความคุ้มค่าของการพัฒนา/ฝึกอบรม โดยส่วนราชการต้องมีการกําหนดมาตรการและ
ระบบในการประเมินประสิทธิผลและความคุ้มค่าของการพัฒนาบุคลากรด้วย
กรมพัฒ นาที่ดินได้เห็นความสําคัญ ของการจัดทําระบบประกันคุณ ภาพการฝึกอบรมดังกล่าว
จึงได้จัดทําเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมของกรมพัฒนาที่ดินขึ้น เพื่อใช้เป็นมาตรฐาน/กรอบแนวทาง
การดําเนินการจัดฝึกอบรมของกรมฯ เพื่อให้การฝึกอบรมทุกหลักสูตรมีความคุ้มค่าต่อการลงทุน เป็นที่ยอมรับ
และเชื่อมั่นของผู้เรียน ซึ่งจะส่งผลให้การพัฒนาบุคลากรเป็นอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามเป้าหมายต่อไป
เกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมกรมพัฒนาที่ดิน
ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. ได้นําหลักการแนวคิดของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(PMQA) มาใช้ดําเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร โดยกําหนดให้ส่วนราชการต้องมีระบบการประกัน
คุณภาพของการฝึกอบรม เพื่อยกระดับการฝึกอบรมให้มีมาตรฐาน มีความคุ้มค่าต่อการลงทุน และสร้างความ
เชื่อมั่นต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม ให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ กรมพัฒนาที่ดินจึงได้ดําเนินการจัดทําเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพของการฝึกอบรมของกรมพัฒนาที่ดินขึ้นโดย กําหนดไว้ 4 มาตรฐาน 8 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 ด้านหลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ตัวบ่งชี้ 1.1 มีการสร้างหลักสูตรที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมาย
ตัวบ่งชี้ 1.2 มี ก ารทบทวนปรั บ ปรุ ง และประเมิ น หลั ก สู ต รให้ ทั น ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลง (กรณีเป็นหลักสูตรเดิม)
มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการโครงการฝึกอบรม
ตัวบ่งชี้ 2.1 ด้านผู้สอน/วิทยากรเป็นผู้มีคุณวุฒิและประสบการณ์สอดคล้อง
กับเนื้อหาวิชาและมีความสามารถในการถ่ายทอดสื่อสาร
ตัวบ่งชี้ 2.2 ด้านวิธีการสอนของวิทยากรมีการกําหนดประเด็นเนื้อหาวิชา
และ มีการใช้อุปกรณ์การสอนและสื่อการสอนที่เหมาะสม
ตัวบ่งชี้ 2.3 ด้านสถานที่ฝึกอบรมมีขนาดและรูปแบบที่เหมาะสมกับจํานวน
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและกิจกรรมการสอน
ตัวบ่งชี้ 2.4 ความเหมาะสมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและการนําไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
มาตรฐานที่ 3 ด้านการประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ตัวบ่งชี้ 3.1 มีกระบวนการประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานที่ 4 ประสิทธิผลการฝึกอบรม
ตัวบ่งชี้ 4.1 ประสิทธิผลการฝึกอบรม
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วิธีการประเมินการประกันคุณภาพการฝึกอบรม
การดําเนิ น การประเมิน การประกัน คุณ ภาพการฝึก อบรม ตามมาตรฐานต่างๆ ทั้ ง343ด้ าน
อาจดําเนินการได้ 2 ลักษณะ คือ 1) การประเมินในระหว่างการฝึกอบรมเพื่อวัดระดับความพึงพอใจด้านการ
บริหารจัดการ 2) การประเมินหลังจากดําเนินการฝึกอบรมเสร็จแล้วโดยการประเมินผลหลังการฝึกอบรมถาม
ข้อมูลจากผู้บังคับบัญชาและผู้เข้ารับการฝึกอบรมรอบ 6 เดือน เป็นต้น
วิธีการประเมิน
การประเมินการประกันคุณ ภาพการฝึกอบรม เป็นสิ่งที่ต้องกระทําอย่างเป็ นขั้นตอนถึงแม้วิธี
การประเมินและเทคนิคการประเมินอาจแตกต่างกันไป แต่ก็ต้องเป็นไปตามรูปแบบของการประเมิน โดย
ผู้ ป ระเมิ น จะต้ อ งทํ า ความเข้ า ใจกั บ มาตรฐานทั้ ง 4 ด้ า น และ 8 ตั ว บ่ ง ชี้ ซึ่ ง จะช่ ว ยให้ ก ารประเมิ น
มีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด ผู้ประเมินจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินการ
ประกั น คุ ณ ภาพการฝึ ก อบรม เช่ น แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ การฝึ ก อบรม แบบประเมิ น องค์ ป ระกอบของ
การฝึกอบรม และผู้ประเมินสรุปผลการประเมินการประกันคุณภาพการฝึกอบรม และจัดทํารายงานเสนอ
ผู้บริหารต่อไป
เกณฑ์ผา่ นการประเมินการประกันคุณภาพการฝึกอบรม
การประเมิ น การฝึ ก อบรม ตามมาตรฐานทั้ ง 4 ด้ า น 8 ตั ว บ่ ง ชี้ จะต้ อ งได้ ค ะแนนเฉลี่ ย
ทุกมาตรฐานรวม 3 คะแนน จึงจะถือว่าการประกันคุณภาพการฝึกอบรมมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542: 775) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจ หมายถึง
พอใจ ชอบใจ พฤติกรรมเกี่ยวกับความพึงพอใจของมนุษย์ คือ ความพยายามที่จะขจัดความตึงเครียด หรือ
กระวนกระวาย หรือภาวะไม่ได้ดุลยภาพในร่างกาย ซี่งเมื่อมนุษย์สามารถขจัดสิ่งต่างๆ ดังกล่าวได้แล้ว มนุษย์
ย่อมได้รับความพึงพอใจในสิ่งที่ตนต้องการ
แน่งน้อย พงษ์สามารถ (2519: 26) มีความเห็นว่า ความพึงพอใจหมายถึง ท่าทีทั่วๆไปที่เป็นผล
มาจากท่าทีต่อสิ่งต่างๆ 3 ประการ คือ ปัจจัยเกี่ยวกับกิจกรรม ปัจจัยเกี่ยวกับบุคคล และลักษณะความสัมพันธ์
ระหว่างกลุ่ม
สุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ (2540: 17) ได้ให้ ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า ความพึ งพอใจ
เป็นความรู้สึกส่วนตัวที่รู้สึกเป็นสุขหรือยินดีที่ได้รับการตอบสนองความต้องการในสิ่งที่ขาดหายไป หรือสิ่งที่ทํา
ให้เกิดความสมดุล ความพึงพอใจเป็นสิ่งที่กําหนดพฤติกรรมที่จะแสดงออกของบุคคล ซึ่งมีผลต่อการเลือก
ที่จะปฏิบัติในกิจกรรมใดๆ นั้น
อุทัยพรรณ สุดใจ (2545: 7) ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกที่ดีหรือทัศนคติที่ดีของบุคคลที่
มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยอาจจะเป็นไปในเชิงประเมินค่าว่าความรู้สึกหรือทัศนคติต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั้นเป็ นไปใน
ทางบวกหรือทางลบ
จึงสรุปได้ว่าความพึงพอใจหมายถึง ความรู้สึกที่ดีหรือทัศนคติที่ดีของบุคคลซึ่งมักเกิดจากการ
ได้รับการตอบสนองตามที่ตนต้องการ และความรู้สึกที่ดีในสิ่งนั้น ตรงกันข้ามหากความต้องการไม่ได้รับการ
ตอบสนอง ความไม่พึงพอใจก็จะเกิดขึ้น
ทฤษฎีความพึงพอใจ
โคร์แมน (Korman, A.K., 1997 อ้างอิงในสมศักดิ์ คงเที่ยง และอัญชลี โพธิ์ทอง, 2542 : 161 162) ได้จําแนกทฤษฎีความพึงพอใจในงานออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
1. ทฤษฎีการสนองความต้องการ กลุ่มนี้ถือว่าความพึงพอใจ ในงานเกิดจากความต้องการส่วน
บุคคลที่มีความสัมพันธ์ต่อผลที่ได้รับจากงานกับการประสบความสําเร็จตามเป้าหมายส่วนบุคคล
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2. ทฤษฎีการอ้างอิงกลุ่ม ความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับคุณลักษณะของงาน
ตามความปรารถนาของกลุ่ม ซึ่งสมาชิกให้กลุ่มเป็นแนวทางในการประเมินผลการทํางาน
Frederick K. Herzberg ได้ศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทํางานของบุคคล โดยศึกษาว่าคนเรา
ต้องการอะไรจากงาน คําตอบก็คือ บุคคลต้องการความสุขจากการทํางาน ซึ่งสรุปได้ว่าความสุขจากการทํางาน
นั้น เกิดจากความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจในงานที่ทํา โดยความพึงพอใจหรือความไม่พึงพอใจในงานที่ทํานั้น
ไม่ ไ ด้ ม าจากกลุ่ ม เดี ย วกั น แต่ มี ส าเหตุ ม าจากปั จ จั ย สองกลุ่ ม (Two1Factor1Theory) คื อ ปั จ จั ย จู ง ใจ
(Motivational Factors) และปัจจัยค้ําจุนหรือปัจจัยสุขศาสตร์ (Maintenance or Hygiene Factors)
1. ปัจจัยจูงใจ (Motivational Factors) เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรง เพื่อจูงใจให้คน
ชอบและรักงานที่ปฏิบัติเป็นตัวกระตุ้น ทําให้เกิดความพึงพอใจให้แก่บุคคลในองค์กรให้ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะเป็นปัจจัยที่สามารถตอบสนองความต้องการภายในของบุคคลได้ด้วย อันได้แก่
1.1 ความสํ าเร็จ ในงานที่ ทํ า ของบุ ค คล (Achievement) หมายถึ ง การที่ บุ ค คลสามารถ
ทํางานได้เสร็จสิ้น และประสบความสําเร็จเป็นอย่างดี เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆ การรู้จักป้องกัน
ปัญหาที่จะเกิดขึ้น เมื่อผลงานสําเร็จจึงเกิดความรู้สึกพึงพอใจและปลาบปลื้มในผลสําเร็จในงานนั้นๆ
1.2 การได้ รั บการยอมรั บนั บถื อ (Recognition) หมายถึ ง การได้ รั บการยอมรั บนั บถื อไม่ ว่ า
จากผู้บังคับบัญชา จากเพื่อน จากผู้มาขอรับคําปรึกษาหรือจากบุคคลในหน่วยงาน การยอมรับนี้ อาจจะอยู่ในรูปของ
การยกย่องชมเชยแสดงความยินดี การให้กําลังใจ หรือการแสดงออกอื่นใดที่ก่อให้เห็นถึงการยอมรับในความสามารถ
เมื่อได้ทํางานอย่างหนึ่งอย่างใดบรรลุผลสําเร็จ การยอมรับนับถือจะแฝงอยู่กับความสําเร็จในงานด้วย
1.3 ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ (The.Work.Itself) หมายถึง งานที่น่าสนใจงานที่ต้องอาศัย
ความคิดริเริ่มท้าทายให้ลงมือทําหรือเป็นงานที่มีลักษณะสามารถกระทําได้ตั้งแต่ต้นจนจบโดยลําพังแต่ผู้เดียว
1.4 ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากการได้รับมอบหมาย
ให้รับผิดชอบงานใหม่ ๆ และมีอํานาจในการรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่ไม่มีการตรวจ หรือควบคุมอย่างใกล้ชิด
1.5 ความก้ า วหน้ า (Advancement) หมายถึ ง ได้ รั บ เลื่ อ นขั้ น เลื่ อ นตํ า แหน่ ง ให้ สู ง ขึ้ น
ของบุคคลในองค์กร การมีโอกาสได้ศึกษาเพื่อหาความรู้เพิ่มหรือได้รับการฝึกอบรม
2. ปัจจัยค้ําจุนหรือปัจจัยสุขศาสตร์ (Maintenance or Hygiene Factors) หมายถึง ปัจจัยที่ค้ําจุน
ให้ แ รงจู งใจ ในการทํ างานของบุ ค คลมี อ ยู่ ต ลอดเวลา ถ้ าไม่ มี ห รือ มี ในลั ก ษณะที่ ไม่ ส อดดคล้ อ งกั บ บุ ค คล
ในองค์กรจะเกิดความไม่ชอบในงานขึ้น และเป็นปัจจัยที่มาจากภายนอกตัวบุคคล ปัจจัยเหล่านี้ ได้แก่
2.1 เงินเดือน (Salary) หมายถึง เงินเดือนและการเลื่อนขั้นเงินเดือนในหน่วยงานนั้นๆ เป็น
ที่พอใจของบุคลากรที่ทํางาน
2.2 โอกาสได้รับความก้าวหน้าในอนาคต (Possibility of Growth) หมายถึง การที่บุคคล
ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง เลื่ อ นตํ า แหน่ ง ภายในหน่ ว ยงานแล้ ว ยั ง หมายถึ ง สถานการณ์ ที่ บุ ค คลสามารถได้ รั บ
ความก้าวหน้าในทักษะวิชาชีพด้วย
2.3 ความสั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ บั งคั บ บั ญ ชาผู้ ใต้ บั งคั บ บั ญ ชาและเพื่ อ นร่วมงาน (Interpersonal
Relation Superior, Subordinate and Peers) หมายถึง การติดต่อไม่ว่าจะเป็นกิริยาหรือวาจา ที่แสดงถึง
ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน สามารถทํางานร่วมกัน มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน
2.4 สถานะอาชีพ (Status) หมายถึง อาชีพนั้นเป็นที่ยอมรับนับถือของสังคม ที่มีเกียรติและศักดิ์ศรี
2.5 นโยบายและการบริ การ (Company policy and Administration) หมายถึ ง การจั ดการ
และการบริหารขององค์กร การติดต่อสื่อสารภายในองค์กร
2.6 สภาพการทํางาน (Working Conditions) หมายถึง สภาพทางกายภาพของงาน เช่น
แสง เสียง อากาศ ชั่วโมงการทํางาน รวมทั้งลักษณะของสิ่งแวดล้อมอื่นๆ เช่น อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้
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2.7 ความเป็นอยู่ส่วนตัว (Personal life) หมายถึง ความรู้สึกที่ดีหรือไม่ดี อันเป็นผลที่ได้รับ
จากงานในหน้าที่ เช่น การที่บุคคลถูกย้ายไปทํางานในที่แห่งใหม่ ซึ่งห่างไกลจากครอบครัว ทําให้ไม่มีความสุข
และไม่พอใจกับการทํางานในที่แห่งใหม่
2.8 ความมั่นคงในการทํางาน (Security) หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อความมั่นคง
ในการทํางาน ความยั่งยืนของอาชีพ หรือความมั่นคงขององค์กร
2.9 วิธีการปกครองบังคั บ บัญ ชา (Supervision-Technical) หมายถึ ง ความสามารถของ
ผู้บังคับบัญชาในการทํางาน หรือ ความยุติธรรมในการบริหาร
กิลเมอร์ (Gilmer) (1971: 280-283) สรุปองค์ประกอบต่างๆ ที่มีผลต่อความพึงพอใจในงาน
ไว้ 10 ประการ คือ
1. ลั ก ษณะของงานที่ ทํ า (Intrinsic aspects of the job) องค์ ป ระกอบนี้ สั ม พั น ธ์ กั บ ความรู้
ความสามารถของผู้ปฏิบัติ หากได้ทํางานตามที่เขาถนัดก็จะเกิดความพอใจ
2. การนิเทศงาน (Supervition) มีส่วนสําคัญที่จะทําให้ผู้ทํางานมีความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจ
ต่องานได้ และการนิเทศงานที่ไม่ดีอาจเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งที่ทําให้เกิดการขาดงานและลาออกจากงานได้
ในเรื่องนี้ พบว่า ผู้หญิงมีความรู้สึกต่อองค์ประกอบนี้มากว่าผู้ชาย
3. ความมั่ น คง (Security) ได้ แ ก่ ความมั่ น คงในการทํ า งาน ได้ ทํ า งานตามหน้ า ที่ อ ย่ า งเต็ ม
ความสามารถ การได้ รั บ ความเป็ น ธรรมจากผู้ บั ง คั บ ชา คนที่ มี ค วามรู้ น้ อ ยหรื อ ขาดความรู้ ย่ อ มเห็ น ว่ า
ความมั่นคงในงานมีความสําคัญสําหรับเขามาก แต่คนที่มีความรู้สูงจะรู้สึกว่าไม่มีความสําคัญมากนัก และคนที่
มีอายุมากขึ้นจะต้องการความมั่นคงปลอดภัยสูงขึ้น
4. เพื่อนร่วมงานและการดําเนินงานภายใน (Company and Management) ได้แก่ ความพอใจ
ต่อเพื่ อ นร่วมงาน ชื่ อเสียงและการดําเนิ น งานภายในของสถาบั น พบว่า ผู้ ที่ มี อ ายุ มากจะมี ความต้ องการ
เกี่ยวกับเรื่องนี้สูงกว่าผู้ที่มีอายุน้อย
5. สภาพการทํางาน (Working Condition) ได้แก่ แสง เสียง อากาศ ห้องอาหาร ห้องน้ํา ชั่วโมง
การทํ า งานมี ง านวิ จั ย หลายเรื่ อ งที่ แ สดงว่ า สภาพการทํ า งานมี ค วามสํ า คั ญ สํ า หรั บ ผู้ ห ญิ ง มากกว่ า ผู้ ช าย
ส่วนชั่วโมงการทํางานมีความสําคัญต่อผู้ชายมากกว่าลักษณะอื่นๆ และในระหว่างผู้หญิงด้วยกัน ผู้ที่แต่งงาน
แล้วจะเห็นว่าชั่วโมงการทํางานมีความสําคัญเป็นอย่างมาก
6. ค่าจ้าง (Wages) มักจะก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจมากกว่าความพึงพอใจ ผู้ชายจะเห็นค่าจ้าง
เป็นสิ่งสําคัญมากกว่าผู้หญิง และผู้ที่ปฏิบัติงานในโรงงานจะเห็นว่า ค่าจ้างมีความสําคัญสําหรับเขามากกว่า
ผู้ที่ปฏิบัติงานในสํานักงาน หรือหน่วยงานรัฐบาล
7. ความก้าวหน้ าในการทํ างาน (Advancement) เช่น การได้เลื่อ นตําแหน่ งสู งขึ้ น การได้ รับ
สิ่งตอบแทนจากความสามารถในการทํางานของเขา จากงานวิจัยหลายเรื่องสรุปว่า การไม่มีโอกาสก้าวหน้าใน
การทํางาน ย่อมก่อให้เกิดความไม่ชอบงาน ผู้ชายมีความต้องการเรื่องนี้สูงกว่าผู้หญิง และเมื่อมีอายุมากขึ้น
ความต้องการเกี่ยวกับเรื่องนี้จะลดลง
8. ลักษณะทางสังคม (Social aspect ) เกี่ยวข้องกับความต้องการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม หรือ
การให้สังคมยอมรับตน ซึ่งจะก่อให้เกิดทั้งความพึงพอใจและความไม่พอใจ ถ้างานใด ผู้ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีความสุขก็จะเกิดความพึงพอใจในงานนั้น องค์ประกอบนี้มีความสัมพันธ์กับอายุและระดับงาน ผู้หญิง
จะเห็นว่าองค์ประกอบนี้สําคัญกว่าผู้ชาย
9. การติ ด ต่ อสื่ อ สาร (Communication) ได้แ ก่ การรับ -ส่ งข้ อ สนเทศ คํ าสั่ ง การทํ ารายงาน
การติดต่อทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน องค์ประกอบนี้มีความสําคัญมากสําหรับผู้ที่มีระดับการศึกษาสูง
10. ผลตอบแทนที่ได้ จากการทํางาน(Benefits) ได้ แก่ เงินบํ าเหน็จตอบแทนเมื่อออกจากงาน
การบริหารและการรักษาพยาบาล สวัสดิการ อาหาร ที่อยู่อาศัย วันหยุดพักผ่อนต่างๆ เป็นต้น
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บทที่ 3

วิธีดําเนินการศึกษา
3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
มีการทบทวนวรรณกรรมจากแนวคิด ทฤษฎี เอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และทบทวนแบบสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรกรมพัฒนา
ที่ดินที่มีต่อการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลปีงบประมาณ 2555 - 2561 โดยประสานกับหน่วยงาน
ภายในกองการเจ้าหน้าที่ร่วมพิจารณาปรับปรุงข้อคําถามให้มีความทันสมัย และจัดทําแบบสํารวจความพึง
พอใจของบุค ลากรกรมพั ฒ นาที่ ดินที่ มีต่อการบริห ารและพัฒ นาทรัพ ยากรบุคคลในปี งบประมาณ 2562
ซึ่ งเป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ในการสํ า รวจครั้ งนี้ ประกอบด้ ว ย คํ า ถามปลายปิ ด และคํ า ถามปลายเปิ ด โดยแบ่ ง
แบบสํารวจออกเป็น 5 ตอน ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสํารวจ ประกอบด้วยหัวข้อคําถาม
จํานวน 4 ข้อ ดังนี้
1) เพศ
2) ประเภทและระดับตําแหน่ง
3) ลักษณะงานตามตําแหน่งที่รับผิดชอบ
4) อายุราชการ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลกรมพัฒนา
ที่ดิน เพื่อวัดระดับความพึงพอใจกิจกรรมของการดําเนินงานด้านต่างๆ ของกรมพัฒนาที่ดิน ประกอบด้วย
1) การบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM : Human Resource Management) จํานวน 40 ข้อ
2) การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD : Human Resource Development) จํานวน 12 ข้อ
แบบสอบถามในตอนที่ 2 จั ด ทํ า ขึ้ น เป็ น แบบมาตราส่ ว นประมาณค่ า (Rating scale) ให้
ค่าน้ําหนักและกําหนดเกณฑ์การแปรผลค่าร้อยละตามวิธีของเบสท์ (Best, JW,1981,PP.179-187) โดยแบ่ง
ออกเป็น 5 ระดับความพึงพอใจ ได้แก่ 1) น้อยที่สุด 2) น้อย 3) ปานกลาง 4) มาก 5) มากที่สุด
ตอนที่ 3 แบบสอบถามสํ า รวจข้ อ เสนอแนะเพื่ อ สร้ า งความพึ ง พอใจเกี่ ย วกั บ การบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคลของกรมพัฒนาที่ดิน จํานวน 7 ข้อ ได้แก่ 1) ด้านการจัดโครงสร้างอัตรากําลัง 2) ด้านการ
สรรหาและบรรจุ แ ต่ งตั้ ง โยกย้ าย การโอน 3) ด้ านทะเบี ย นประวั ติ เครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ การทํ าบั ต ร
ประจําตัว 4) ด้านวินัย 5) ด้านสวัสดิการ 6) ด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต 7) ด้าน
พัฒนาบุคคล
ตอนที่ 4 แบบสอบถามสํารวจข้อเสนอแนะเพื่อสร้างความพึงพอใจเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของกรมพัฒนาที่ดินจํานวน 8 ข้อ ได้แก่ 1) การจัดโครงการฝึกอบรม 2) การประสานงานการฝึกอบรม
ภายใน 3) การประสานงานการฝึกอบรมภายนอก 4) ทุนศึกษาต่อในประเทศ/ต่างประเทศ 5) ทุนฝึกอบรมใน
ประเทศ/ต่างประเทศ 6) ด้านแผนพัฒนาบุคลากร 7) การจัดการความรู้กรมพัฒนาที่ดิน 8) การฝึกอบรมผ่าน
สื่อการเรียนการสอนระบบ LDD e-Training
ตอนที่ 5 แบบสอบถามสํารวจข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนา Smart Officer ของกรมพัฒนาที่ดินตาม
นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จํานวน 3 ข้อ ได้แก่ 1) เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินควรได้รับการพัฒนาอะไร
และอย่างไรเพื่อเป็น Smart Officer 2) การปรับตนเองให้เป็น Smart Officer กรมฯ ควรให้การสนับสนุนด้าน
ใดบ้าง 3) ท่านควรจะได้รับการพัฒนาด้านใดบ้างและอย่างไร เพื่อให้เป็น Smart Officer
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3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล
การสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรกรมพัฒนาที่ดินที่มีต่อการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลในปีงบประมาณ 2562 ได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูลการตอบแบบ
สํารวจฯ ผ่ านเว็บ ไซต์ กรมพั ฒ นาที่ ดิน ทํ าให้ เกิดความสะดวกรวดเร็วในการตอบแบบสํารวจฯ และการ
ประมวลผลข้อมูล โดยได้ดําเนินการดังนี้
1. ทํ า บั น ทึ ก ขอความอนุ เคราะห์ ศู น ย์ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร ในการสร้ า ง
Banner “ขอเชิญข้าราชการตอบแบบสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรกรมพัฒนาที่ดินที่มีต่อการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลในปีงบประมาณ 2562” วางไว้หน้าเว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน(www.ldd.go.th) ใช้
ระยะเวลาสํารวจ 15 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 – 30 สิงหาคม 2562
2. แจ้ งทาง e - mail ไปยัง ผู้อํานวยการสํานั ก/กอง/ศูนย์ เพื่ อแจ้งให้ ข้าราชการตอบแบบ
สํารวจฯ ผ่านเว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน (www.ldd.go.th)
3. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล

3.3 กลุ่มตัวอย่างเพื่อการศึกษา
ในปีงบประมาณ 2562 กรมพัฒนาที่ดินมีข้าราชการรวม 1,461 คน แบ่งเป็น 3 ประเภท 8 ระดับดังนี้
1. ข้าราชการประเภทอํานวยการ แบ่งออก 1 ระดับ ได้แก่ ระดับสูง
2. ข้าราชการประเภทวิชาการ แบ่งออก 4 ระดับ ได้แก่ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับชํานาญการ
พิเศษ ระดับชํานาญการ ระดับปฏิบัติการ
3. ข้าราชการประเภททั่วไป แบ่งออก 3 ระดับ ได้แก่ ระดับอาวุโส ระดับชํานาญงานระดับ
ปฏิบัติงาน
กลุ่มตัวอย่างของการศึกษาในครั้งนี้ มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบไม่เจาะจง ซึ่งจากการคํานวณสูตร
ของ Taro Yamane ต้องมีกลุ่มตัวอย่างไม่น้อยกว่า 312 คน จากจํานวนข้าราชการทั้งหมด 1,461 คน ทั้งนี้
มีผู้ตอบแบบสํารวจฯ เข้ามาในระบบจํานวน 391 คน ซึ่งเพียงพอที่จะนํามาอ้างอิงในการสรุปผลการสํารวจ
ความพึงพอใจของบุคลากรกรมพัฒนาที่ดินที่มีต่อการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในปีงบประมาณ 2562
ตารางที่ 1 จํานวนกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสํารวจเทียบกับจํานวนประชากร (ณ วันที่ 1 เมษายน 2562)
ประเภทตําแหน่ง
ประชากร (คน)
กลุ่มตัวอย่าง(คน)
1. ข้าราชการประเภทอํานวยการ
- ระดับสูง
24
3
2. ข้าราชการประเภทวิชาการ
- ระดับเชี่ยวชาญ
24
1
- ระดับชํานาญการพิเศษ
372
90
- ระดับชํานาญการ
293
98
- ระดับปฏิบัติการ
307
78
3. ข้าราชการประเภททั่วไป
- ระดับอาวุโส
71
13
- ระดับชํานาญงาน
192
51
- ระดับปฏิบัติงาน
175
57
รวม
1,461
391
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กราฟที่ 1 จํานวนกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสํารวจเทียบกับจํานวนประชากร

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ศู น ย์ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารได้ ใช้ Application3สํ า หรั บ
การบันทึกและประมวลผลข้อมูลที่ได้จากการสํารวจฯ ออนไลน์ วิเคราะห์ออกมาเป็นค่าความถี่ (Frequency)
ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean) ที่สามารถนํามาใช้อภิปรายผลการสํารวจฯ ตอนที่ 1 และ
ตอนที่ 2 ตามรายละเอียดดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสํารวจฯ อภิปรายผลโดยใช้วิธีการแจกแจงความถี่ (Frequency)
และค่าร้อยละ (Percentage)
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลกรมพัฒนาที่ดินในภาพรวม
อภิ ป รายผลโดยใช้ วิธีก ารหาค่าเฉลี่ ย (Mean) จากคํ าถามที่ มี ลั ก ษณะเป็ น มาตราส่วนประมาณค่ า (Rating
Scale) ให้ค่าน้ําหนักและกําหนดเกณฑ์การแปรผลค่าเฉลี่ยตามวิธีของเบสท์ (Best, JW, 1981, PP.179-187)
โดยแบ่งเกณฑ์ตามระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ ดังนี้
ระดับความพึงพอใจ
ค่าคะแนนเฉลีย่
ความหมาย
1
1.00 – 1.80
น้อยที่สุด
2
1.81 – 2.60
น้อย
3
2.61 – 3.40
ปานกลาง
4
3.41 – 4.20
มาก
5
4.21 – 5.00
มากที่สุด
ตอนที่ 3 และ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม อภิปรายผลโดยใช้การจัดกลุ่มข้อมูล แล้วนําไปจัดลําดับ
ตามความสําคัญก่อน – หลัง
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บทที่ 4

ผลการศึกษา
4.1 ผลการศึกษา
การสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรกรมพัฒนาที่ดินที่มีต่อการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ประจําปี 2562 ได้แบ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ตอน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสํารวจ ประกอบด้วยข้อคําถามเกี่ยวกับประเภทและระดับ
ตําแหน่ง และอายุราชการ
ตารางที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสํารวจจําแนกตามระดับตําแหน่ง
ประเด็น
จํานวน (ราย)
1. ประเภทและระดับตําแหน่ง
3
1.1 ข้าราชการประเภทอํานวยการระดับสูง
1.2 ข้าราชการประเภทวิชาการ
1
1.2.1 ระดับเชี่ยวชาญ
90
1.2.2 ระดับชํานาญการพิเศษ
98
1.2.3 ระดับชํานาญการ
78
1.2.4 ระดับปฏิบัติการ
1.3 ข้าราชการประเภททั่วไป
13
1.3.1 ระดับอาวุโส
51
1.3.2 ระดับชํานาญงาน
57
1.3.3 ระดับปฏิบัติงาน
รวม
391

ร้อยละ
0.77
0.26
23.01
25.06
19.95
3.32
13.04
14.58
100

กราฟที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของผูต้ อบแบบสํารวจจําแนกตามระดับตําแหน่ง
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ตารางที่ 3 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสํารวจจําแนกตามอายุราชการ
ประเด็น
2. อายุราชการ
2.1 อายุราชการ 1 - 5 ปี
2.2 อายุราชการ 6 - 10 ปี
2.3 อายุราชการ 11 - 15 ปี
2.4 อายุราชการ 16 - 20 ปี
2.5 อายุราชการ 21 - 25 ปี
2.6 อายุราชการมากกว่า 25 ปี
รวม

จํานวน
(ราย)

ร้อยละ

61
60
67
17
31
155

15.60
15.35
17.14
4.35
7.93
39.64

391

100

กราฟที่ 3 ข้อมูลทั่วไปของผูต้ อบแบบสํารวจจําแนกตามอายุราชการ
จากข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสํารวจ ในตารางที่ 2 และตารางที่ 3 ปรากฏผล ดังนี้
1. ประเภทและระดับตําแหน่ง : ผู้ตอบแบบสํารวจส่วนใหญ่ ร้อยละ 25.06 เป็ นข้าราชการ
ประเภทวิชาการระดับชํานาญการ รองลงมาร้อยละ 23.01 เป็นข้าราชการประเภทวิชาการระดับชํานาญการ
พิเศษ และร้อยละ 19.95 เป็นข้าราชการประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ
2. อายุ ร าชการ : ผู้ ต อบแบบสํ า รวจส่ วนใหญ่ ร้ อ ยละ 39.64 มี อ ายุ ร าชการมากกว่ า 25 ปี
รองลงมาร้อยละ 15.60 มีอายุราชการ 1-5 ปี และร้อยละ 15.35 มีอายุราชการ 6-10 ปี
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางที่ 4 ความพึงพอใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM: Human Resource Management)
ประเด็นความพึงพอใจต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล
ค่าเฉลี่ย ความหมาย
1. กรมฯ มี ก ารกํ าหนดทิ ศ ทางและนโยบายด้ านการบริ ห ารทรัพ ยากร 3.90
มาก
บุคคลอย่างชัดเจน
2. กรมฯ มีการกําหนดแผนพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ (Career
3.82
มาก
Development Plan) ที่ชัดเจนเหมาะสม
3.97
มาก
3. กรมฯ มีการเผยแพร่แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ให้
บุคลากรภายในกรมฯ ทราบบทบาทและหน้าที่ของงานอย่างทั่วถึง
4. กรมฯ มีการสรรหา พัฒนา รักษาไว้และใช้ประโยชน์กลุ่มข้าราชการ 3.81
มาก
ที่มีสมรรถนะสูง (Talent) อย่างเหมาะสม
5. กรมฯ มี ก ารกํ าหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิธีก ารประเมิ น บุ ค คลเพื่ อ เลื่ อ น 3.88
มาก
ระดับสูงขึ้นที่ชัดเจน
มาก
6. กรมฯ มี ร ะบบการแต่ ง ตั้ ง ที่ เป็ น ธรรม เป็ น ไปตามหลั ก ผลงานและ 3.72
หลักความรู้ความสามารถ
7. กรมฯ ดําเนินการสรรหา บรรจุ แต่งตั้งด้วยความ โปร่งใสและ
3.78
มาก
เป็นธรรม
มาก
8. กรมฯ เปิ ด โอกาสให้ ข้ า ราชการแสดงความประสงค์ ย้ า ยเพื่ อ เป็ น 3.92
การเพิ่มพูนประสบการณ์หรือกลับภูมิลําเนา
9. กรมฯ นําระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (DPIS) มาใช้ในการ
4.03
มาก
บริหารผลการปฏิบัติงาน
10. กรมฯ มีการกําหนดหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน และ
3.88
มาก
การเลื่อนเงินเดือนที่มีความชัดเจน
11. กรมฯ สนั บ สนุ น ให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาชี้ แ จงและรั บ ฟั ง เกี่ ย วกั บ การ 3.80
มาก
ประเมินผลการปฏิบัติงานของท่านและเปิดโอกาสให้ท่านแสดงความ
คิดเห็นที่แตกต่าง
12. กรมฯ มี ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการทํ างานที่ ส ามารถจําแนกความ 3.83
มาก
แตกต่างของผลการปฏิบัติงานของข้าราชการได้ชัดเจน
13. กรมฯ มีการจั ดทํ าฐานข้อมูล บุคคลให้มีค วามถู กต้อง ครบถ้วนและ 3.93
มาก
เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
14. กรมฯ มี ก ารนํ า ข้ อ มู ล จากฐานข้ อ มู ล ทรั พ ยากรบุ ค คล (DPIS)ไปใช้ 3.83
มาก
ประกอบการตัดสินใจด้านการบริหารงานบุคคล
มาก
15. กรมฯ มีการยกย่องชมเชยให้รางวัลตอบแทนแก่บุคลากรผู้มีผลการ 3.86
ปฏิบัติงานดีเด่นและปรับปรุงระบบการยกย่องชมเชยอย่าง
สม่ําเสมอ
16. การพิ จ ารณาความดี ค วามชอบ กรมฯ ยึ ด หลั ก ผลงานและความรู้ 3.79
มาก
ความสามารถ
17. ผู้บังคับบัญชามีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
3.76
มาก
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ประเด็นความพึงพอใจต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล
ค่าเฉลี่ย
18. หน่วยงานที่ท่านปฏิบัติงานอยู่มีอัตรากําลังของบุคลากรในจํานวนที่ 3.54
เหมาะสมกับภารกิจ
19. ข้าราชการสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองผ่านระบบ
4.14
สารสนเทศทรัพยากรบุคคล (DPIS) ได้
20. การบริการด้านการขออนุมัติเดินทางไปศึกษา ฝึกอบรมปฏิบัติการ
3.83
วิจัย ดูงาน ทัศนศึกษา ณ ต่างประเทศ มีความสะดวก รวดเร็วทันเวลา
21. การให้บริการจัดทําบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่รัฐมีความสะดวก
4.03
รวดเร็ว
22. กรมฯ มีระบบการบันทึกเวลาการปฏิบัติราชการ(HRM) เพื่อ
3.94
อํานวยความสะดวกให้กับข้าราชการและลูกจ้างประจํา
23. การให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกั บ ประวั ติ บุ ค คลมี ค วามถู ก ต้ อ ง 3.98
สะดวกรวดเร็ว
24. การให้ บ ริ ก ารรั บ -คื น เครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ มี ค วามถู ก ต้ อ ง 3.84
สะดวกรวดเร็ว
25. การให้บริการข้อมูลต่างๆ สําหรับผู้เกษียณอายุราชการ
3.91
26. การดําเนินการทางวินัย เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
3.98
27. การดําเนินการตรวจสอบและพิจารณาวินิจฉัยเรื่อง อุทธรณ์และ
3.87
ร้องทุกข์เป็นไปอย่างยุติธรรมและรวดเร็ว
28. การดําเนินการเสริมสร้าง และพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย
3.91
และป้องกันไม่ให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทําผิดวินัย
29. การมอบอํ านาจในการสั่ งการ การอนุ ญ าต การอนุ มั ติ การปฏิ บั ติ 3.94
ราชการให้ แ ก่ ผู้ รับ มอบอํ านาจอย่ างทั่ วถึง เพื่ อให้ เกิด ความรวดเร็ ว
มีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้
30. กรมฯ จั ด กิ จ กรรม “พด.รั ก กั น ชวนกั น เดิ น -วิ่ ง Virtual Walk or 3.99
Run” เพื่อส่งเสริมการออกกําลังกาย มีสุขภาพที่ดี
31. กรมฯ มีการปรับปรุงโรงอาหารให้สะอาด สะดวกแก่บุคลากร
3.85
กรมพัฒนาที่ดิน
32. กรมฯ มีโครงการตรวจสุขภาพประจําปีและติดตามผลทุก 4 เดือน
3.91
33. กรมฯ มีสวัสดิการเพื่อการฌาปนกิจสงเคราะห์สําหรับบุคลากร
3.92
กรมพัฒนาที่ดินและให้การบริการที่สะดวกรวดเร็ว
34. กรมฯ มีการจัดกิจกรรมการออกกําลังกายทุกวันพุธ
3.84
35. กรมฯ มี โครงการบริจ าคโลหิ ต แก่ ส ภากาชาดไทยหรือ โรงพยาบาล 3.94
ของรัฐ
36. กรมฯมี ร้านค้ าสวั ส ดิ ก ารกรมพั ฒ นาที่ ดิ น ให้ บ ริก ารสิ น ค้ าสวั ส ดิ ก าร 3.75
แก่บุคลากร

ความหมาย
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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37.
38.
39.
40.

ประเด็นความพึงพอใจต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล
กรมฯ ให้ความสําคัญต่อการขับเคลื่อนงานในด้านส่งเสริม คุณธรรม
จริยธรรม
กรมฯ มีวัฒนธรรมการทํางานที่เน้นเรื่องคุณธรรม ความมี
ประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
โปรแกรมร้องเรียน ร้องทุกข์ บน Internet มีความเหมาะสม
กรมฯ มีกิจกรรมรณรงค์ สร้างความตระหนักให้บุคลากรยึดถือปฏิบัติ
ตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใส และต่อต้านการทุจริตในทุก
รูปแบบ
ค่าเฉลี่ย

ค่าเฉลี่ย
3.85

ความหมาย
มาก

3.83

มาก

3.84
3.86

มาก
มาก

3.87

มาก

ตารางที่ 4 ผู้ตอบแบบสํารวจความพึงพอใจในปี 2562 พบว่าข้าราชการกรมพัฒนาที่ดินมีความ
พึ ง พอใจต่ อ การบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลกรมพั ฒ นาที่ ดิ น (HRM : Human Resource Management)ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับ “มาก” ค่าเฉลี่ย 3.87 โดยหัวข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่
ลําดับที่ 1 ข้าราชการสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองผ่านระบบสารสนเทศทรัพ ยากร
บุคคล (DPIS) ได้ (ค่าเฉลี่ย 4.14)
ลํ า ดั บ ที่ 2 กรมฯ นํ า ระบบสารสนเทศทรั พ ยากรบุ ค คล (DPIS) มาใช้ ใ นการบริ ห ารผล
การปฏิบัติงาน และการให้บริการจัดทําบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่รัฐมีความสะดวกรวดเร็ว (ค่าเฉลี่ย 4.03)
ลําดับที่ 3 กรมฯ จัดกิจกรรม “พด.รักกันชวนกันเดิน-วิ่ง Virtual Walk or Run” เพื่อส่งเสริม
การออกกําลังกาย มีสุขภาพที่ดี (ค่าเฉลี่ย 3.99)
หัวข้อที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลต่ําที่สุด ได้แก่ หน่วยงานที่ท่าน
ปฏิบัติงานอยู่มีอัตรากําลังของบุคลากรในจํานวนที่เหมาะสมกับภารกิจ (ค่าเฉลี่ย 3.54)
ตารางที่ 5 ระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจการบริหารทรัพยากรบุคคลของปี 2555 – 2562
ปี
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ
ความหมาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล
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
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กราฟที่ 4 ระดับคะแนนเฉลีย่ ผลการสํารวจความพึงพอใจการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2555 – 25662
จากกราฟที่ 4 ผู้ตอบแบบสํารวจความพึงพอใจมีระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการบริหาร
ทรัพ ยากรบุ คคลตั้ งแต่ปี 2555 ถึงปี 2562 มีแ นวโน้ม สูงขึ้นทุ กปี โดยในช่วง 8 ปีที่ ผ่ านมา ข้าราชการ
กรมพัฒนาที่ดินมีความพึงพอใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลสูงที่สุดในปี 2557 (ค่าเฉลี่ย 3.91) รองลงมา
คือ ปี 2562 (ค่าเฉลี่ย 3.87) และปี 2561 (ค่าเฉลี่ย) 3.82) ตามลําดับ
ตารางที่ 6 ความพึงพอใจด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD: Human Resource Development)
ประเด็นความพึงพอใจต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1. ผู้บริหารระดับสูงของกรมฯ ให้ความสําคัญในการพัฒนาขีดความสามารถ
ของบุคลากรเพื่อการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
2. กรมฯ มีแผนการพัฒนาข้าราชการทุกระดับ เพื่อให้มีความรู้ ทักษะและ
สมรรถนะที่พร้อมต่อการปฏิบัติภารกิจทั้งปัจจุบันและอนาคต
3. ผู้บังคั บบัญ ชาของท่ านสนั บสนุน การพั ฒ นาขีดความสามารถเพื่ อการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
4. กรมฯ จัดหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ หลัก
ของข้าราชการ
5. กรมฯ ให้ความสําคัญต่อการทํางานเป็นทีมเพื่อให้บุคลากรมีการเรียนรู้
และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
6. กรมฯ มีการจัดการความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์โดย
ท่านสามารถเข้าถึงและนําไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
7. โครงการฝึ ก อบรมของกรมฯ จัดวิท ยากรได้เหมาะสมกับ เนื้ อหาวิชา/
กิจกรรมการฝึกอบรม

ค่าเฉลี่ย
3.93

ความหมาย
มาก

3.93

มาก

3.93

มาก

3.94

มาก

3.97

มาก

3.95

มาก

4.00

มาก
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ความหมาย
มาก

ประเด็นความพึงพอใจต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ค่าเฉลี่ย
8. การจัดฝึกอบรมของกรมฯ มีกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมกับหลักสูตร
3.94
การฝึกอบรม
9. การจัดฝึกอบรมของกรมฯ มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม
3.86
มาก
ต่างๆ ให้ทราบล่วงหน้าก่อนการจัดการฝึกอบรม
10. การจัดฝึกอบรมของกรมฯ มีการติดตามผลหลังการฝึกอบรมตาม ความ
3.87
มาก
เหมาะสมของแต่ละหลักสูตร เช่น 6 เดือน/1 ปี
11. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ตนเองอย่างสม่ําเสมอ สามารถนําไป เป็น
4.01
มาก
ตัวชี้วัดการปฏิบัติงานในแต่ละรอบการประเมินได้
12. กรมฯ สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการศึกษาต่อ/เสนอรับ
3.86
มาก
ทุนศึกษา/ดูงานในและต่างประเทศ
ค่าเฉลี่ย
3.93
มาก
จากตารางที่ 6 จากการสํารวจในปี 2562 พบว่าข้าราชการกรมพัฒนาที่ดินมีความพึงพอใจต่อ
การพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลกรมพั ฒ นาที่ ดิ น (HRD : Human Resource Development) ในภาพรวมอยู่
ในระดับ“มาก” ค่าเฉลี่ย 3.93 โดยหัวข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่
ลําดับที่ 1 บุคลากรมีการพัฒ นาความรู้ตนเองอย่างสม่ําเสมอ สามารถนํ าไปเป็ นตัวชี้วัดการ
ปฏิบัติงานในแต่ละรอบการประเมินได้ (ค่าเฉลี่ย 4.01)
ลําดับที่ 2 โครงการฝึกอบรมของกรมฯ จัดวิทยากรได้เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา/กิจกรรมการ
ฝึกอบรม (ค่าเฉลี่ย 4.00)
ลําดับที่ 3 กรมฯ ให้ ค วามสํ า คั ญ ต่ อ การทํ า งานเป็ น ที ม เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรมี ก ารเรี ย นรู้ แ ละ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน (ค่าเฉลี่ย 3.97)
หัวข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลต่ําสุด ได้แก่ การจัดฝึกอบรม
ของกรมฯ มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆ ให้ทราบล่วงหน้าก่อนการจัดการฝึกอบรม และ
กรมฯ สนั บ สนุ น และส่ งเสริม ให้ บุ คลากรได้รับ การศึ กษาต่อ/เสนอรับ ทุ น ศึ กษา/ดูงานในและต่ างประเทศ
(ค่าเฉลี่ย 3.86)
ตารางที่ 7 ระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของปี 2555 – 2562
ปี
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ
ความหมาย
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
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
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กราฟที่ 5 ระดับคะแนนเฉลีย่ ความพึงพอใจการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของปี 2555 – 2562
ตารางที่ 6 ผู้ตอบแบบสํารวจความพึงพอใจมีระดับคะแนนเฉลี่ยผลการสํารวจความพึงพอใจต่อ
การพั ฒ นาทรัพ ยากรบุ ค คลตั้ งแต่ ปี 2555 ถึง 2562 มี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น ทุ ก ปี โดยในช่วง 8 ปี ที่ ผ่ านมา
ข้าราชการกรมพัฒนาที่ดินมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลสูงที่สุดในปี 2557 (ค่าเฉลี่ย 4.03)
รองลงมาคือปี 2562 (ค่าเฉลี่ย 3.93) และปี 2561 (ค่าเฉลี่ย 3.89) ตามลําดับ

4.2 ข้อเสนอแนะเพื่อสร้างความพึงพอใจด้านต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
กรมพัฒนาทีด่ ิน
จากคําถามปลายเปิดได้มีผู้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงานด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลของกรมฯ ในปีต่อๆ ไปให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตรงตามความต้องการของบุคลากร และสอดคล้อง
กับหลักการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งมีข้อเสนอแนะที่รวบรวมได้จากการสํารวจฯ มีดังนี้
1. ด้านการจัดโครงสร้างอัตรากําลัง
1.1 ควรมีตําแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่การเงิน และเจ้าหน้าที่ธุรการ ในสถานีพัฒนา
ที่ดินทุกสถานี เนื่องจากปัจจุบันที่สถานีพัฒนาที่ดิน มีเจ้าหน้าที่ธุรการเพียงตําแหน่งเดียว แต่ต้องทํางานในด้าน
การพัสดุ ด้านการเงิน และด้านอื่นๆ หลายๆ ด้านไปพร้อมกันอาจเกิดความล่าช้าและความผิดพลาด หากมีครบ
ทั้ง 3 ตําแหน่งจะทําให้เกิดความคล่องตัวในการดําเนินงานด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
1.2 ควรจัดอัตรากําลังของข้าราชการให้กับสํานักงานพัฒนาที่ดินเขตและสถานีพัฒนาที่ดิน
ตามขนาดของพื้นที่รับผิดชอบ เช่นจังหวัดใหญ่ต้องมีอัตรากําลังมากกว่าจังหวัดเล็ก
1.3 กอง/สํ า นั ก ส่ ว นกลางมี อั ต รากํ า ลั ง ไม่ เพี ย งพอกั บ ปริ ม าณงานที่ ได้ รั บ มอบหมาย
โดยเฉพาะกอง/สํานัก ที่มีหน้าที่ผลิตฐานข้อมูลเพื่อบริการประชาชน
1.4 ควรมีการจัดสรรให้มีอัตรากําลังตําแหน่งประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษ หรือ
ประเภททั่วไประดับอาวุโสให้อยู่ประจําทุกสถานีพัฒนาที่ดิน
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1.5 หน่วยงานส่วนภูมิภาคขาดแคลนอัตรากําลังในตําแหน่ง พนักงานขับรถ นักสํารวจดิน
และเจ้าพนักงานการเกษตร
1.6 ไม่ มี อั ตรากําลั งที่ ป ฏิ บั ติ ห น้ าที่ เกี่ยวกั บ โสตทั ศ นู ป กรณ์ ทํ าให้ การทํ างานไม่ สะดวก
เพราะขาดผู้ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
2. ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย การโอน
2.1 การโอน ย้ายกลับภูมิลําเนาควรพิจารณาจากความจําเป็น เช่น กลับไปเพื่อดูแลบิดา –
มารดาที่ป่วย ต้องการการดูแล แก่ชรา การโอน/โยกย้ายควรปฏิบัติอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม
2.2 ควรเปิดโอกาสให้มีการบรรจุข้าราชการใหม่ในภูมิลําเนาของตนเองก่อน เพื่อลดปัญหา
การขอโยกย้ายภายหลัง
2.3 เมื่อมีตําแหน่งว่างควรให้ข้าราชการที่ทําเรื่องขอโยกย้ายก่อนตามลําดับ โดยที่ไม่ต้อง
ถามหน่วยงานปลายทาง หรือสามารถโอน โยกย้าย กระทรวงเดียวกัน
2.4 การสรรหาหรือบรรจุแต่งตั้ง ยังไม่มีความเป็นธรรม
2.5 ข้าราชการที่ไปศึกษาต่อด้วยทุนตนเองน่าจะมีสวัสดิการหรือเงินตอบแทนพิเศษ เพราะ
ความรู้ที่เรียนมาก็ก่อให้เกิดประโยชน์กับองค์กร
2.6 สามารถเปลี่ยนสายงานโดยไม่ต้องไปสอบบรรจุใหม่
2.7 ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญควรพิจารณาจากข้าราชการในพื้นที่มีผลงาน
เป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง
2.8 การโอนต่างหน่วยงานมีขั้นตอนและเงื่อนไขมาก ควรลดขั้นตอนเพื่อก่อให้เกิดความ
สะดวกมากขึ้น และเพิ่มความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน
2.9 ควรประกาศให้บุคลากรภายในโยกย้ายก่อนจึงเรียกบรรจุใหม่
2.10 ควรสนับสนุนให้มีการโยกย้ายกับภูมิลําเนา และรับโอนข้าราชการต่างกระทรวง
2.11 ตําแหน่งประเภททั่วไป ควรมีการปรับระดับตามปกติจนถึงระดับสูงสุดของสายงาน
เช่น ตํ าแหน่งนายช่ างสํารวจชํ านาญงาน ที่ อยู่ในตําแหน่ งมาแล้วมากกว่า 10 ปี ให้ ได้เลื่อนเป็ นตําแหน่ ง
นายช่างสํารวจอาวุโสได้เลยอัตโนมัติ
3. ด้านทะเบียนประวัติ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ การทําบัตรประจําตัว
3.1 ควรเปลี่ยนแปลงรูปแบบบัตรประจําตัวข้าราชการแบบใหม่ที่สวยงานและทันสมัย
3.2 การได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการควรมีการแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบ
3.3 ควรมีการปรับปรุงทะเบียนประวัติ ที่อยู่ การศึกษา ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
3.4 ควรมีการจัดสรรเครื่องราชย์ให้กับข้าราชการทุกคน
3.5 ควรเปิดโอกาสให้สามารถบันทึกข้อมูลตนเองในระบบ หรือมีระบบที่สามารถแจ้งเตือน
หรือแจ้ งข้อมู ล เพื่ อให้เจ้าหน้ าที่ ตรวจสอบและลงบั น ทึ กให้ เป็ นปั จจุบัน และควรมีระบบการแจ้งให้ เจ้าตัว
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลใน DPIS เช่น ประวัติข้าราชการ เงินเดือน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อายุงาน
ฯลฯ เป็นประจํา
3.6 ควรส่งรายชื่อบุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยากรณ์ของส่วนภูมิภาคทราบให้เร็วขึ้น
และควรมีแนวทางในการส่งเครื่องราชอิสริยภรณ์ เพราะทํางานมา 25 ปี ได้ใบประกาศนียบัตรเครื่องราชอิสริยากรณ์แต่ไม่เคยได้รับเครื่องราชอิสริยภรณ์
3.7 ควรปรับปรุงหรือพัฒนาระบบรับแจ้งขอทําบัตรประจําตัวแบบออนไลน์เพื่อลดขั้นตอน
การทําบัตรฯ ให้เกิดความรวดเร็วขึ้น
3.8 ข้าราชการส่วนภูมิภาคควรทําบัตรประจําปตัวข้าราชการได้ที่สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต
โดยไม่ต้องเดินทางไปทําที่กรมฯ

27
4. ด้านวินัย
4.1 ควรมีการจัดอบรมซักซ้อมความเข้าใจระเบียบ วินัย ข้อบังคับ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้
มีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีโดยพร้อมเพรียงกันทั้งองค์กร ปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด เกิดเป็นภาพลักษณ์ที่ดี
แก่หน่วยงานและผู้พบเห็น
4.2 ให้ความรู้เรื่องกฎ ระเบียบ การขาด ลา มาสาย
5. ด้านสวัสดิการ
5.1 ร้านค้าสวัสดิการกรมฯ ควรมีเครื่องหมายต่างๆที่จําเป็นต่อข้าราชการและพนักงานฯ
จําหน่าย
5.2 ควรปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณโรงอาหารให้สวยงาม สะอาด และคุณ ภาพของ
อาหารถูกหลักอนามัย เพิ่มร้านค้าให้มีอาหารหลากหลาย และบางร้านขายในราคาที่แพงเกินไป
5.3 ควรจัดหาสินค้าเกษตรที่น่าสนใจ หรือช่วยซื้อผลิตผลทางการเกษตรจากเกษตรกร เพื่อ
จําหน่ายในราคายุติธรรม ให้แก่บุคลากรและประชาชนทั่วไปได้ ชม ชิม ช้อป อย่างน้อยเดือนละครั้ง
5.4 อยากให้จัดรถบริการ รับ-ส่ง ระหว่างที่พักกับที่ทํางานให้กับบุคลากรกรมฯ
5.6 ควรปรับปรุงคุณภาพสินค้าที่มีจําหน่ายในร้านค้าสวัสดิการกรมฯ
5.7 ควรเพิ่มจํานวนบ้านพักสําหรับเจ้าหน้าที่ และมีการปรับปรุงบ้านพักให้น่าอยู่มากขึ้น
6. ด้านคุณธรรมจริยธรรม
6.1 ควรเสริ ม สร้างจิ ต สํ านึ ก ของเจ้ าหน้ าที่ ในด้ านจริย ธรรม และวิ นั ย ทางด้ านการเงิน
เพิ่มความโปร่งใส ลดความเห็นแก่ตัว
6.2 ควรจัดอบรมวิปัสนากรรมฐาน นอกสถานที่อย่างน้อย จํานวน 3 วัน
6.3 ควรจัดอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการปลูกจิตสํานึกรักองค์กร
7. ด้านพัฒนาบุคคล
7.1 ควรจัดให้มีการจัดฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับ ภาษาอังกฤษ การบริหารงานบุคคล การ
จัดซื้อจัดจ้าง เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้กับบุคลากรภายในกรมฯ เป็นประจําทุกปี
7.2 การคัดเลือกบุคคลศึกษาดูงานต่างประเทศ ควรพิจารณาบุคคลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ
การประชุม/สัมมนา เพื่อให้สามารถนําความรู้กลับมาพัฒนาองค์กรได้จริง
7.3 สนับสนุนและให้โอกาสข้าราชการทุกตําแหน่ง และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคน ได้
เพื่อเพิ่มพูน ความรู้ ประสบการณ์ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานให้ดียิ่งขึ้น เช่นได้รับโอกาสในการพัฒนา
ตนเองด้วยการเข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน ฯลฯ
7.4 ควรจัดฝึกอบรมในส่วนภูมิภาคให้บ่อยครั้งขึน้
7.5 ควรเปิดโอกาสให้มีการฝึกอบรมและกระจายกลุ่มเป้าหมายให้กับบุคลากรภายในสถานี
พั ฒ นาที่ ดิ น บ้ าง เพราะถ้ าให้ โควตากั บ สํ านั ก งานพั ฒ นาที่ ดิ น เขต มั ก จะไม่ ได้ รั บ คั ด เลื อ กให้ ม าเข้ ารับ การ
ฝึกอบรม
7.6 มี ก ารจั ด ฝึ ก อบรม Open course ที่ มี ก ารเรี ย นการสอนที่ มี ร ะยะเวลาชั ด เจน
ให้บุคลากรได้มาเข้าเรียนตามความประสงค์อาจนําร่องในส่วนกลางก่อนเช่น การสอนภาษาอังกฤษ ในเวลา
13.00 น. ถึง 13.30 น. ให้ผู้สนใจมานั่งเรียน เป็นต้น
7.7 ควรให้มีการสํารวจการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมแต่ละปี ว่าบุคลากรภายใน กรมฯ
ได้รับการพัฒนาทุกระดับและทั่วถึงหรือไม่
7.8 อยากให้ มี ก ารจั ด ฝึ ก อบรมเรื่ อ ง ระเบี ย บ กฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ระเบี ย บพั ส ดุ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ไม่มีความรู้
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ข้อเสนอแนะทีเ่ กี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมพัฒนาที่ดิน
1. กรมฯไม่เปิ ดโอกาสให้ข้าราชการ ประเภททั่ วไปได้ร่วมงานวิชาการทั้งๆที่บางครั้ง ผลงาน
นําเสนอก็มีตําแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรเป็นผู้นําเสนอ จึงอยากให้กรมฯ ได้เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ได้ไปรับ
ฟังผลงานวิจัยใหม่ๆ เพราะการทํางานในส่วนภูมิภาค เจ้าพนักงานก็ปฏิบัติงานเท่ากับนักวิชาการ
2. แต่งตั้ งผู้รั บ ผิ ด ชอบงานด้ านพั ส ดุ ให้ มี คุณ สมบั ติ วิชาชี พ เฉพาะ เนื่ องจากให้ คุ ณ ให้ โทษแก่
ผู้ปฏิบัติ
3. สถานที่จอดรถมีจํานวนน้อย บางครั้งมีรถจอดเสียแล้วจอดทิ้งไว้นาน หรือให้มีป้ายในระดับ
ผอ.กอง/สํานัก ขึ้นไป

4.3 ข้อเสนอแนะเพิ่ มเติมเพื่อสร้างความพึ งพอใจเกี่ยวกับ การพั ฒ นาทรัพ ยากรบุ คคลของ
กรมพัฒนาที่ดิน
จากการสํารวจฯได้มีผู้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงานด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
กรมฯ ในปีต่อๆ ไป ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตรงตามความต้องการของบุคลากร ซึ่งมีข้อเสนอแนะที่
รวบรวมจากการสํารวจฯ ได้ ดังนี้
1. การจัดโครงการฝึกอบรม
1.1 ควรมีการแจ้งหลักสูตรการอบรมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ เพื่อที่จะวางแผนการทํางาน
และเข้าอบรม
1.2 ขอให้จัดหลักสูตรอบรมที่ก้าวทันต่อการพัฒนาการเกษตร มีความทันสมัย มีการนํา
ปั ญ หาที่ เกิ ด ขึ้ น กั บ เกษตรกรเป็ น ตั ว ตั้ ง และสอดคล้ อ งกั บ นโยบายของรั ฐ บาลและสามารถนํ า ความรู้
ไปประยุกต์ใช้ในการทํางานกับเกษตรกร
1.3 ขอให้จัดหลักสูตรอบรมเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง การเงิน บัญชี พัสดุ ครุภัณฑ์ ฯลฯ และ
จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและการพัสดุ เพื่อผู้ปฏิบัติจะได้ใช้เป็นรูปแบบเดียวกันทุกหน่วยงาน
1.4 ควรจัดฝึกอบรมให้แก่บุคลากรด้านพัสดุ บัญชี และการเงินอย่างสม่ําเสมอ เนื่องจาก
มี ร ะเบี ย บใหม่ ๆ ออกมาตลอด และควรให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ทุ ก คนเข้ า รั บ การฝึ ก อบรมโดยไม่ เ ลื อ กเฉพาะ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
1.5 ควรให้ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ของกรมพัฒนาที่ดิน เป็นวิทยากรถ่ายทอดและนําเสนอผลงาน
ให้แก่ เจ้าหน้าที่ นักวิชาการเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับเทคนิควิธีและทัศนคติในการทํางาน
1.6 ควรจัดฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตรในไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม –ธันวาคม ของทุกปี)
1.7 ควรมีการอบรมการใช้โปรแกรมต่างๆ ที่ช่วยสนับสนุนการทํางานให้มีประสิทธิภาพ
2. การประสานงานการฝึกอบรมภายใน
2.1 ควรให้ข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกอบรมแก่ผู้ที่จะเข้ารับการอบรม และควรใช้วิธีการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์หลายช่องทาง ควบคู่ไปกับการใช้ e-mail
2.2 ควรแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน เพื่อได้มีเวลาจัดการงานประจําให้เรียบร้อย และ
ช่วงปลายงบประมาณไม่ควรจัดฝึกอบรมที่มีช่วงระยะเวลานานเกิน 2 วัน เนื่องจากมีงานประจําในปริมาณมาก
ควรคํานึงเรื่องของระยะเวลาในการประสานงานและการเตรียมตัวของผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้มากขึ้น
3. การประสานงานการฝึกอบรมภายนอก
3.1 กรมฯ ควรขอเพิ่ ม โควตาจํ านวนผู้ ที่ จ ะเข้ ารั บ การอบรมหลั ก สู ต รที่ มี ค วามสํ าคั ญ
มากขึ้น เช่น หลักสูตร นบต. นบก.
3.2 ควรมีการเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรการฝึกอบรมภายนอกหลายช่องทาง
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4. ทุนศึกษาต่อในประเทศ/ต่างประเทศ
4.1 ผู้ดูแลด้านการพัฒนาบุคคลควรหาข่าวสารด้านทุนการศึกษาอัพเดตและแจ้งให้กับ
บุคลากรทราบตลอดเวลา
4.2 ทุนการศึกษาไม่ครอบคลุม ทุนการศึกษาควรมีหลากหลาย ไม่เน้นแต่ด้านการเกษตร
อย่างเดียว ควรครอบคลุมสาขาที่ต้องการ เช่น สาขาเศรษฐกิจและการประเมินผล
4.3 ควรมีเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลศึกษาดูงานต่างประเทศ โดยการพิ จารณาบุ คคลที่
สามารถนําความรู้มาพัฒนาต่อยอดได้
5. ทุนฝึกอบรมในประเทศ/ต่างประเทศ
5.1 ผู้ดูแลด้านการพัฒนาบุคคลควรหาข่าวสารด้านทุนการศึกษาอัพเดตและแจ้งให้กับ
บุคลากรทราบตลอดเวลา
5.2 ข้าราชการทุกระดับทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีสิทธิ์ในการเข้าถึงการไปอบรม
ดูงานต่างประเทศ
6. ด้านแผนพัฒนาบุคลากร
6.1 บุ ค ลากรที่ ได้ รั บ การคั ด เลื อ กไปฝึ ก อบรมภายในประเทศและต่ า งประเทศ ควร
ถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับให้กับกลุ่มงานของตน
6.2 ควรกําหนดแผนพัฒนาต่อเนื่อง และเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับได้รับการอบรม
อย่างทั่วถึง
6.3 ควรจัดการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ซักซ้อมความเข้าใจเรื่องกฎหมาย กฎ ระเบียบวินัย
การทํางานให้ความรู้แก่ข้าราชการและลูกจ้างทุกๆ คน เป็นประจําทุกปี
6.4 ควรมีตัวแทนทุกสายงานเข้าร่วมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อให้เกิดความเป็น
ธรรมและตรงตามความต้องการของแต่ละสายงาน
6.5 ควรจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และเพิ่ ม การประชาสั ม พั น ธ์ แ ผนพั ฒ นาให้
บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ
7. การจัดการความรู้กรมพัฒนาที่ดิน
7.1 ทุกคนที่ทํางานในกรมพัฒนาที่ดิน ควรรู้ภารกิจของกรมฯ
7.2 ควรแบ่งระดับความรู้ด้านพัฒนาที่ดิน โดยทดสอบความรู้ควบคู่การพิจารณาเลื่อนขั้น
7.3 ควรรวบรวมนวัตกรรมใหม่ๆ นํามาถ่ายทอดให้กับบุคลากรของกรมฯ
7.4 ควรรวบรวมและจัดชุดองค์ความรู้ของกรมพัฒนาที่ดินเป็นหมวดหมู่ และมีการ
ปรับปรุงให้ทันสมัย นําไปใช้ได้กับเกษตรกรในวงกว้าง และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว
7.5 ควรสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานสร้างคู่มือการทํางานเฉพาะด้าน และมีการทบทวนกฎ
ระเบียบต่างๆ ที่ใช้เป็นประจําขึ้นไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน ให้สามารถเข้าถึงได้รวดเร็ว และสะดวกในการ
นํามาใช้ปฏิบัติงาน
8. การฝึกอบรมผ่านสื่อการเรียนการสอนระบบ e-Training
8.1 ควรปรับ ปรุงระบบ e-Training ให้ ง่ายต่ อ การใช้ งาน สํ าหรับ ผู้ ที่ ไม่ ชํ านาญการใช้
ระบบ Internet
8.2 เพิ่มหลักสูตรการเรียนรู้ผ่านระบบ e-Training ให้มากขึ้น
8.3 ระบบ e-Training เป็นแนวทางที่ดีมากๆ ช่วยประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง
8.4 ควรจัดอย่างต่อเนื่อง และเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับได้รับการอบรมอย่างทั่วถึง
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8.5) ควรให้มกี ารพิมพ์ประกาศนียบัตรผ่านทางระบบ เพื่อใช้แนบเป็นตัวชี้วัดในการประเมิน
แต่ละรอบการประเมินได้
ข้อเสนอแนะทีเ่ กี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมพัฒนาที่ดิน
1. สนับสนุนให้มกี ารตั้งกลุ่มเพื่อช่วยเหลือกัน ตามที่ท่าน อธพ. ทําในการประชุมวิชาการฯ และ
มีการประสานงานและการจัดการองค์ความรู้เพื่อดึงจุดเด่นจุดด้อยแต่ละคนเติมเต็มความรู้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
2. ควรจัดอบรมการปลูกจิตสํานึก คุณธรรมจริยธรรมให้มากขึ้น
3. บุคลกรของหน่วยงานทุกระดับ ต้องการเรียนรู้และได้รับการฝึกอบรมอย่างหลากหลายเป็น
เรื่องที่ดี

4.4 การสร้าง Smart Officer ของกรมพัฒนาที่ดิน
จากการสํารวจฯได้มีผู้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ควร
นํามาพิจารณาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานเพื่อการสร้าง Smart Officer ของกรมพัฒนาที่ดินในปี
ต่อ ๆ ไป ให้มปี ระสิทธิภาพ ประสิทธิผลตรงตามความต้องการของบุคลากร ซึ่งมีข้อเสนอแนะที่รวบรวมได้จาก
การสํารวจฯมี ดังนี้
1. เจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดินควรได้รับการพัฒนาอย่างไร เพื่อเป็น Smart Officer
1.1 การพัฒนาชุมชนพัฒนาที่ดินต้นแบบอัจฉริยะ โดยการจัดอบรมหลักสูตรที่ให้ความรู้เรื่อง
การพัฒนาที่ดิน แบ่งเป็นระดับชั้น เช่น เบื้องต้น กลาง และสูง
1.2 จัดทําเป็น Super Smart Application เพื่อง่ายต่อการใช้งาน
1.3 ควรเพิ่มทักษะและความรู้เรื่องดิน เทคโนโลยีการใช้แผนที่ เทคโนโลยีระบบสารสนเทศ
และการนําฐานข้อมูลมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน
1.4 ความรู้ เกี่ ยวกั บ GIS /Zoning / Agri-Map / Application/ศาสตร์ พระราชา / Free ware /
open source programming ด้านทรัพยากรดินและการประยุกต์เพื่อการใช้งาน
1.5 ทักษะการเป็นวิทยากรการถ่ายทอดการใช้เทคโนโลยีพัฒนาที่ดินให้เกษตรกร
1.6 ด้านการเขียนงานวิจัย และสรุปผลงานวิจัย และนําเสนองานวิจัยในเวทีระดับนานาชาติ
1.7 ทักษะการทํางานเป็นทีม และการบูรณาการงานกับหน่วยงานอื่นๆ ให้ได้มีประสิทธิภาพ
1.8 ทักษะ ความรู้ ด้านภาษาอังกฤษ และภาษาที่สาม
1.8 ทักษะการขายสินค้าเกษตรออนไลน์
1.10 การปลู ก ฝั งวั ฒ นธรรมการทํ า งานรู ป แบบใหม่ ๆ อย่ า งสม่ํ า เสมอ การทํ า งานที่ มุ่ ง
ประโยชน์ของประเทศชาติ ของเกษตรกรมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตัว
1.11 การพัฒนาในด้านจิตสํานึก คุณธรรม จริยธรรม การรู้จักหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความสํานึกในบุญคุณแผ่นดิน
1.12 การฝึกอบรมเพิ่มความรู้ใหม่ๆ อย่างสม่ําเสมอ และนําไปปฏิบัติได้อย่างจริงจัง
1.13 บุคลากรกรมฯ ไม่มีความรู้ในเชิงลึก ก่อนจะพัฒ นาความรู้เรื่องอื่นๆ ควรให้ความรู้
เกี่ยวกับงานต่างๆ ของกรมฯ ก่อน ซึ่งความรู้ในเชิงลึกหาได้จากเจ้าหน้าที่ของกรมฯ
1.14 ควรพัฒนาบุคคลากรของกรมฯ ให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ภารกิจของตนเอง ให้มีความ
ชํานาญและเชี่ยวชาญในงาน และมีจิตบริการบนพื้นฐานหลักคุณธรรม
2. กรมฯ ควรให้การสนับสนุนด้านใดบ้าง ในการพัฒนาตนเองให้เป็น Smart Officer
2.1 สนั บ สนุ น ทุ น การศึ ก ษา/อบรม และการจั ด การฝึ ก อบรมเฉพาะด้ านที่ เหมาะสมกั บ
นโยบายของกรมฯ
2.2 การอบรมเรื่ อ งการพั ฒ นาชุ ม ชนพั ฒ นาที่ ดิ น ต้ น แบบอั จ ฉริ ย ะ Super smart
Application
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2.3 พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆ รวมถึงพัฒนาความรู้ทางวิชาการเฉพาะ
ด้าน บุคลิกภาพ มารยาทการเข้าสังคม คุณธรรม จริยธรรม และภาวะผู้นํา
2.4 สนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น คอมพิวเตอร์ ปริ้น
เตอร์ เพื่อให้สามารถใช้ทดแทนเครื่องที่ชํารุด เพื่อรองรับการใช้งานออนไลน์ การใช้โปรแกรมการทํางานเวอร์
ชั่นใหม่
2.5 สนับสนุนงบประมาณในการทําการวิจัยกับกับผู้เชี่ยวชาญของกรมฯ
2.6 ยกย่องเชิดชูเกียรติให้คนที่มีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์
เพื่อสร้างขวัญ กําลังใจ และเป็นแบบอย่าง ต้นแบบที่ดีให้กับบุคลากรในองค์กร
2.8 สนับสนุนให้มีการใช้ Big Data เพื่อการปฏิบัติงาน และการทํางานบูรณาการ กอง/
สํานัก มุ่งผลสัมฤทธิ์ร่วมกัน
2.9 มีการจัดกิจกรรมรูปแบบต่างๆ กระตุ้นการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ Smart officer
โดยจัดลําดับความสําคัญเพื่อให้เจ้าหน้าที่แต่ละคนตระหนักว่าตนเองมีจุดแข็ง จุดอ่อน ด้านใด และต้องพัฒนา
ด้านใดก่อนหลัง
3. ท่านควรจะต้องได้รับการพัฒนาด้านใดบ้าง อย่างไร ในการเป็น Smart Officer
3.1 ด้านการจัดทําฐานข้อมูลทรัพยากรดินที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของกรมฯ ที่ตอบสนองนโยบายที่เกี่ยวข้อง และบูรณาการกับหน่วยงานอื่นได้เป็นอย่างดี เกิดประโยชน์ต่อ
เกษตรกร และการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3.2 พัฒนาด้านภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีด้านวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล
3.3 ภาษาอังกฤษ ตั้งแต่พื้นฐาน กลาง และสูง แบ่งกลุ่มคนอบรมตามพื้นฐานภาษาโดยการ
วัดระดับความรู้ก่อน
3.4 พัฒนานวัตกรรม และความรู้ใหม่ๆที่เกี่ยวกับกรมพัฒนาที่ดิน
3.5 สร้างภาวะผู้นําและการสร้างแรงบันดาลใจให้ผใู้ ต้บังคับบัญชาทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ
3.6 ความรูเ้ กี่ยวกับการพัฒนาชุมชนพัฒนาที่ดินต้นแบบอัจฉริยะ Super smart Application
3.7 ความรูเ้ กี่ยวกับแอฟพลิเคชั่นต่างๆ ใน Smartphone ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ดิน
3.8 ความรู้เชิงลึกทางด้านงานด้านเศรษฐกิจทีด่ ิน
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บทที่ 5

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
จากการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรกรมพัฒนาที่ดินต่อการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของกรมพัฒ นาที่ดินประจําปี 2562 ขอสรุปผลการศึกษาเป็น 3 ประเด็น คือ 1) สรุปผลการศึกษา
2) อภิปรายผล และ 3) ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป ดังนี้

5.1 สรุปผลการศึกษา
1. ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ ต อบแบบสํ ารวจ : ผู้ ต อบแบบสํ ารวจเป็ น ข้ าราชการที่ เป็ น กลุ่ ม ตั วอย่ า ง
ที่ครอบคลุมครบทุกประเภท และทุกช่วงอายุราชการ
2. ความพึงพอใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM : Human Resource Management)
ข้าราชการกรมพัฒ นาที่ดินมีความพึงพอใจต่อการบริหารทรัพยากรบุ คคลกรมพัฒ นาที่ดิน
(HRM : Human Resource Management) ในภาพรวมพบว่ ามี ร ะดั บ ความพึ งพอใจอยู่ ในระดั บ “มาก”
(ค่าเฉลี่ย 3.87) เพิ่มขึ้นจากปี 2561 (ค่าเฉลี่ย 3.82) และเมื่อพิจารณาภาพรวมในช่วง 8 ปี (ปี 2555 –
2562) ที่ ผ่ านมา พบว่าค่ าเฉลี่ยความพึ งพอใจด้ านการบริห ารทรัพ ยากรบุ ค คลในปี 2562 สู งกว่าทุก ปี
ยกเว้นในปี 2557 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดเท่ากับ 3.91 โดยหัวข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่
ลํ าดั บ ที่ 1 ข้ าราชการสามารถเข้ าถึ งข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของตนเองผ่ า นระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคล (DPIS) ได้ (ค่าเฉลี่ย 4.14)
ลํ า ดั บ ที่ 2 กรมฯ นํ า ระบบสารสนเทศทรั พ ยากรบุ ค คล (DPIS) มาใช้ ใ นการบริ ห ารผล
การปฏิบัติงาน และการให้บริการจัดทําบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่รัฐมีความสะดวกรวดเร็ว (ค่าเฉลี่ย 4.03)
ลําดับที่ 3 กรมฯ จัดกิจกรรม “พด.รักกันชวนกันเดิน-วิ่ง Virtual Walk or Run” เพื่อส่งเสริม
การออกกําลังกาย มีสุขภาพที่ดี (ค่าเฉลี่ย 3.99)
ในปี 2562 หัวข้อที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลต่ําที่สุด ได้แก่
หน่วยงานที่ท่านปฏิบัติงานอยู่มีอัตรากําลังของบุคลากรในจํานวนที่เหมาะสมกับภารกิจ (ค่าเฉลี่ย 3.54)
3. ความพึงพอใจด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD : Human Resource Development)
ข้าราชการกรมพัฒนาที่ดินมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลกรมพัฒนาที่ดิน (HRD
: Human Resource Development) ในภาพรวมพบว่ามี ระดั บความพึ งพอใจอยู่ ในระดั บ “มาก” (ค่ าเฉลี่ ย
3.93) เพิ่มขึ้นจากปี 2561 (ค่าเฉลี่ย 3.89) และเมื่อพิจารณาภาพรวมในช่วง 8 ปี (ปี 2555 – 2562) ที่
ผ่านมา พบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในปี 2561 สูงกว่าทุกปี ยกเว้นในปี 2557
ซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดเท่ากับ 4.03 โดยหัวข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่
ลําดับที่ 13บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ตนเองอย่างสม่ําเสมอ สามารถนําไปเป็นตัวชี้วัดการ
ปฏิบัติงานในแต่ละรอบการประเมินได้ (ค่าเฉลี่ย 4.01)
ลําดับที่ 23 โครงการฝึกอบรมของกรมฯ จัดวิทยากรได้เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา/กิจกรรมการ
ฝึกอบรม (ค่าเฉลี่ย 4.00)
ลําดั บ ที่ 33กรมฯ ให้ ค วามสํ าคั ญ ต่อ การทํ างานเป็ น ที ม เพื่ อให้ บุ ค ลากรมี การเรีย นรู้แ ละ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน (ค่าเฉลี่ย 3.97)
ในปี 2562 หัวข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลต่ําสุด ได้แก่
การจัดฝึกอบรมของกรมฯ มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆ ให้ทราบล่วงหน้าก่อนการจัดการ
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ฝึกอบรม และ กรมฯ สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการศึกษาต่อ/เสนอรับทุนศึกษา/ดูงานในและ
ต่างประเทศ(ค่าเฉลี่ย 3.86)

5.2 อภิปรายผล
1. ความพึ งพอใจด้ านการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลโดยภาพรวม (HRM1:1Human1Resource
Management)1เมื่ อนํ าหั วข้ อคํ าถามด้ า นการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลที่ มี ค่ าระดั บค่ าเฉลี่ ยความพึ ง พอใจ
สูงสุด 3 ลําดับแรก และ หัวข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ําสุดมาวิเคราะห์ สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้
1.1 ข้าราชการสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองผ่านระบบสารสนเทศทรัพยากร
บุ ค คล (DPIS) ได้ 1 (ค่ า เฉลี่ ย 4.14)1เป็ น หั ว ข้ อ ที่ ไ ด้ รั บ ความพึ ง พอใจสู ง สุ ด เนื่ อ งจากข้ า ราชการ
กรมพัฒนาที่ดินเห็นว่า ระบบสารสนเทศงานบุคคล หรือ DPIS : Departmental Personnel Information
System ช่วยให้ข้าราชการแต่ละคนสามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ของตนเองได้อย่างสะดวก เป็นระบบที่
สามารถบันทึกข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องได้อย่างรวดเร็ว ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ คนส่วนใหญ่
เห็นว่าระบบ DPIS เป็นเครื่องมือในการจัดทําฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคลของกรมฯ มีประโยชน์หลายมิติ ดังนี้
1) ประโยชน์ต่อตนเองคือ ได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล มีความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน ข้อมูลที่อยู่ใน
ระบบมีความน่าเชื่อถือ 2) ประโยชน์ต่อหน่วยงาน ทําให้กองการเจ้าหน้าที่มีระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
ที่ มี ม าตรฐาน ใช้ เป็ น เครื่ อ งมื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านประจํ า วั น ของงานการเจ้ า หน้ า ที่ ลดระยะเวลา
ลดขั้นตอนในการสืบค้นข้อมูลบุคคล รวมไปถึงสามารถพัฒนาต่อยอดโปรแกรมต่อเนื่องได้ เช่น นําระบบ DPIS
ไปเป็นฐานข้อมูลกับระบบอื่นๆ เช่น IDP ระบบเครื่องราชฯ ระบบหนังสือรับรองเงินเดือน ฯลฯ 3) ประโยชน์
ต่อองค์กร เสริมสร้างการยอมรับตลอดจนสร้างความน่าเชื่อถือในฐานะองค์กรภาครัฐที่มีความโปร่งใส ยุติธรรม
และเป็นที่ คาดหวังได้ในผลการปฏิบัติที่เที่ ยงตรง 4) ประโยชน์ต่อผู้มาติดต่องาน สามารถให้บริการข้อมู ล
สารสนเทศทรัพยากรบุคคล เช่น รายงานข้อมูลข้าราชการและพนักงานราชการเกี่ยวกับ สังกัด ระดับ ตําแหน่ง
อายุราชการ ฯลฯ ให้แก่ผู้มาติดต่อได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
1.2 กรมฯ นํ า ระบบสารสนเทศทรั พ ยากรบุ ค คล (DPIS) มาใช้ ใ นการบริ ห ารผล
การปฏิบัติงาน (ค่าเฉลี่ย 4.03) เป็นหัวข้อที่ได้รับความพึงพอใจสูงสุด เป็นลําดับที่ 2 เพราะคนส่วนใหญ่
เห็ น ว่ า ระบบสารสนเทศงานบุ ค คล หรื อ DPIS1:1Departmental1Personnel1Information1System
มีความสําคัญ เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ ข้าราชการสามารถตรวจสอบข้อมูล ประวัติการดํารงตําแหน่ง
ของตนเองผ่านระบบเครือข่ายได้ เป็นระบบที่สนับสนุนงานประจําต่าง ๆ ของการเจ้าหน้าที่ เช่น การออกคําสั่ง
สนับสนุนการทํางานแบบเครือข่าย สามารถส่งข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารกําลังคนภาครัฐได้ มีรายงานเป็น
รายบุคคลที่สามารถช่วยสนันสนุนการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ของฝ่ายบริหารได้ สามารถจัดเก็บข้อมูลได้หลาย
ระดับ ได้แก่ ระดับประเทศ / ระดับจังหวัด /ระดับกระทรวง /ระดับกรม สามารถกําหนดการใช้งาน USER ได้
หลายระดับ เช่น ระดับบริหารจัดการ ระดับผู้บริหาร ระดับเจ้าหน้าที่ ฯลฯ สามารถถ่ายโอนข้อมูลรายบุคคล
ระหว่างส่วนราชการได้ สนับสนุนระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล (KPI) และสามารถใช้กับ
ฐานข้อมูล Oracle และ MS Access อีกประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยเท่ ากันคือ การให้บริการจัดทํ าบั ตรประจําตั ว
เจ้าหน้ าที่ รัฐมี ค วามสะดวกรวดเร็ว (ค่าเฉลี่ ย 4.03) มี ระดั บ ความพึ งพอใจรองมาเป็ น ลําดับ ที่ 2 เช่น กั น
เนื่องจากเป็นสิ่งที่จําเป็นต่อการใช้งานที่ยืนยันตัวตนของข้าราชการมีความสําคัญในการติดต่อราชการประกอบ
กับบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐเปลี่ยนแปลงเป็นบัตรอิเล็กทรอนิกส์มีรูปแบบของบัตรมีความทันสมัย อีกทั้ง
มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการออกบัตรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทําให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบสามารถจัดสรร
เวลาในการให้บริการจัดทําบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่รัฐมีความสะดวกรวดเร็วขึ้น
1.3 กรมฯ จัดกิจกรรม “พด.รักกันชวนกันเดิน-วิ่ง Virtual Walk or Run” เพื่อส่งเสริมการ
ออกกํ าลั งกาย มี สุ ข ภาพที่ ดี (ค่ าเฉลี่ ย 3.99) เป็ น หั วข้ อ ที่ ได้ รับ ความพึ งพอใจสู งสุ ด เป็ น ลํ าดั บ ที่ 3 เป็ น
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การดําเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและตระหนักถึงความสําคัญการพัฒนาด้านสุขภาพและ การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรกรมฯ เพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรงตื่นตัวในการทํางานและมีคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานที่ดีขึ้น จึงได้จัดโครงการ “พด.รักกัน ชวนกัน เดิน วิ่ง Virtual Walk or Run” เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
บุคลากรกรมฯ และครอบครัวได้มีการออกกําลังกายอย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างความสามัคคีและความผูกพันใน
องค์กร
1.4 หน่วยงานที่ท่านปฏิบัติงานอยู่มีอัตรากําลังของบุคลากรในจํานวนที่เหมาะสมกับภารกิจ
(ค่าเฉลี่ย 3.54) เป็นหัวข้อที่ข้าราชการกรมพัฒนาที่ดินมีความพึงพอใจต่ําสุด เนื่องจากอัตรากําลังข้าราชการ
ของกรมพัฒนาที่ดินลดลงทุกปีตามนโยบายการลดกําลังคนภาครัฐของสํานักงาน ก.พ. อย่างไรก็ตาม สํานักงาน
ก.พ. ได้เพิ่มจํานวนพนักงานราชการให้กับหน่วยงาน ดังนั้น กรมฯ ควรจะเกลี่ยอัตรากําลังของพนักงานราชการ
รวมทั้งข้าราชการให้เหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงานนั้นๆ นอกจากนี้ค วรส่งเสริมสนั บสนุนให้นําระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานให้มากขึ้นกว่าเดิม จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานในภารกิจต่างๆ ให้
ชัด เจน ครอบคลุ ม และพั ฒ นาบุ ค ลากรของกรมฯ อย่ างสม่ําเสมอในเรื่อ งขององค์ ค วามรู้ที่ จําเป็ น ในการ
ปฏิบัติงาน และทักษะการปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. ความพึงพอใจด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยภาพรวม (HRD: Human Resource
Development)1เมื่ อนํ าหั วข้ อคํ าถามด้านการพั ฒ นาทรัพ ยากรบุ ค คลที่ มี ค่ าระดั บ ค่าเฉลี่ยความพึ งพอใจ
สูงสุด 3 ลําดับแรก และหัวข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ําสุดมาพิจารณา สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้
2.1 บุ ค ลากรมี ก ารพั ฒ นาความรู้ ต นเองอย่ า งสม่ํ า เสมอ สามารถนํ า ไปเป็ น ตั ว ชี้ วั ด
การปฏิบั ติงาน ในแต่ ละรอบการประเมินได้(ค่าเฉลี่ย 4.01) และโครงการฝึ กอบรมของกรมฯ จัดวิทยากรได้
เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา/กิจกรรมการฝึกอบรม (ค่าเฉลี่ย 4.00) และกรมฯ ให้ความสําคัญต่อการทํางานเป็นทีม
เพื่อให้บุคลากรมีการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน (ค่าเฉลี่ย 3.97) เป็นหัวข้อที่ได้รับความ
พึงพอใจสูงสุด เป็น ลําดับที่ 1 ลําดับที่ 2 และลําดับที่ 3 ทั้งนี้ เนื่องจากกรมพัฒนาที่ดินมีการจัดทําแผนปฏิบัติการ
พัฒนาบุคลากรล่วงหน้า ทําให้มีระยะเวลาในการศึกษาและติดต่อประสานงานเพื่อให้ได้เนื้อหาวิชา กิจกรรม
กลุ่ ม เป้ า หมายและวิ ท ยากรที่ เหมาะสมกั บ แผนการฝึ ก อบรมที่ ได้ วางไว้ ประกอบกั บ กรมพั ฒ นาที่ ดิ น ได้
วางหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรม ซึ่งเป็นการบังคับให้ต้องมีการจัดเตรียมจัดเนื้อหาวิชา กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย วิทยากร และองค์ประกอบต่างๆ ของการฝึกอบรมให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว
2.2 การจัดฝึกอบรมของกรมฯ มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆ ให้ทราบ
ล่วงหน้าก่อนการจัดการฝึกอบรม และ กรมฯ สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการศึกษาต่อ/เสนอรับทุน
ศึกษา/ดูงานในและต่างประเทศ (ค่าเฉลี่ย 3.86) เป็นหัวข้อที่ข้าราชการกรมพัฒนาที่ดินมีความพึงพอใจต่ําที่สุด
ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม และข้อมูลเกี่ยวกับทุนศึกษา/ดูงาน
ในและต่างประเทศ ให้บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารดังกล่าว เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับ
การฝึกอบรมหรือการขอรับทุนฯ

5.3 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
1. ควรนําผลการศึกษาไปปรับปรุงและแก้ไขปัญหาให้เป็นรูปธรรม
1.1 ผู้ต อบแบบสํารวจส่วนใหญ่ มีค วามเห็ นว่าหน่ วยงานที่ ปฏิ บั ติงานอยู่มี อัตรากําลังของ
บุคลากรในจํานวนที่ไม่เหมาะสมกับภารกิจของงานที่มาก จึงเห็นควรนําขัอเสนอดังกล่าวมาปรับปรุงและแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างขวัญและกําลังใจให้กับข้าราชการกรมฯ นอกจากนี้ควรส่งเสริม
สนับสนุนให้นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อช่วยให้การทํางานสะดวกกว่าเดิม หรือ
จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานในภารกิจต่างๆ ให้ชัดเจน ครอบคลุม และพัฒนาบุคลากรของกรมฯ อย่างสม่ําเสมอ
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ในเรื่องขององค์ค วามรู้ที่ จําเป็ น ในการปฏิบั ติงาน และทั กษะการปฏิ บัติงานต่ างๆ เพื่ อให้ การปฏิบั ติงานมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
1.2 ควรสร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจ เกี่ ย วกั บ เกี่ ย วกั บ ทุ น ศึ ก ษา/ดู ง าน และควรมี ก าร
ประชาสัมพันธ์ให้หลากหลายช่องทาง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
2. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรกรมพั ฒ นาที่ดินต่อการบริหารและการพัฒ นา
ทรัพยากรบุคคล ทุกๆ 2 ปี เพื่อให้ มีระยะเวลาในการนําผลการศึกษาที่ได้มาปรับปรุงให้เกิดผลอย่างเป็น
รูป ธรรม ก่อ นที่ จะมี การสํ ารวจความพึ งพอใจในครั้งต่ อ ไป เพื่ อ นํ าปั ญ หาที่ ได้ จาก ผลการสํ ารวจมาแก้ไข
ปรับปรุงให้ดีขึ้น

