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บทที่ บทที่ 11  
บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ.2551 มำตรำ 8(3) และ (7) ว่ำด้วยกำรก ำกับ 
ดูแล ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของข้ำรำชกำรพลเรือนในกระทรวงและกรม  
เพื่อรักษำควำมเป็นธรรมและมำตรฐำนด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ประกอบกับส ำนักงำน ก.พ.ร. 
ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรด ำเนินกำรตัวชี้วัดตำมกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (Public Sector 
Management Quality Award : PMQA) ตำมเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ ซึ่งมีแนวทำงในกำร
บริหำรจัดกำรที่จะน ำส่วนรำชกำรไปสู่องค์กรแห่งควำมเป็นเลิศได้  โดยแต่ละส่วนรำชกำรต้องแสดงให้เห็นถึง
กำรบริหำรจัดกำรที่มีควำมสอดคล้องและบูรณำกำรกันอย่ำงเป็นระบบ ซึ่งกรมพัฒนำที่ดินได้น ำเกณฑ์ไปใช้ใน
กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรองค์กรอย่ำงต่อเนื่อง โดยเริ่มจำกก ำหนดเปนตัวชี้วัดตำมค ำรับรองกำร
ปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำรในปี พ.ศ. 2549  ต่อมำในปี พ.ศ. 2551 ส ำนักงำน ก.พ.ร. ได้ปรับปรุงเกณฑ์
ไปสู่เกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐระดับพื้นฐำน (Fundamental Level) ระหว่ำงปี พ.ศ. 2553 –                 
2554 ซึ่งกรมพัฒนำที่ดินได้ด ำเนินกำรและผ่ำนเกณฑ์กำรตรวจรับรองคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
ระดับพื้นฐำน(Certified Fundamental Level) แล้ว ต่อมำในปีงบประมำณ พ.ศ. 2558  ส ำนักงำน ก.พ.ร. 
ได้วำงเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐระดับพื้นฐำนฉบับที่ 2 ซึ่งกรมพัฒนำที่ดินได้มอบหมำยให้กอง
กำรเจ้ำหน้ำที่เป็นผู้รับผิดชอบกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐในหมวด 5 ซึ่งใน
หมวดนี้ เน้นกำรวำงแผนด้ำนทรัพยำกรบุคคล กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน ที่ก่อให้เกิดผลกำร
ด ำเนินกำรที่ดี รวมทั้งกำรสร้ำงควำมผูกพัน และกำรพัฒนำบุคลำกร เพื่อน ำศักยภำพของบุคลำกรมำใช้อย่ำง
เต็มที่เพื่อสนับสนุนพันธกิจ ยุทธศำสตร์ ของส่วนรำชกำรทั้งในปัจจุบันและอนำคต โดยด ำเนินกำรตำมแนวทำง 
HR 1 : ส่วนรำชกำรมีกำรจัดท ำแผนด้ำนทรัพยำกรบุคคลที่สนับสนุนยุทธศำสตร์ แผนดังกล่ำวได้มีกำรประเมิน 
ควำมเปลี่ยนแปลงที่อำจเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับควำมต้องกำรด้ำนขีดควำมสำมำรถและอัตรำก ำลังบุคลำกร 
รวมถึงได้น ำแผนไปปฏิบัติเพื่อให้งำนของส่วนรำชกำรบรรลุผลส ำเร็จ 
 กองกำรเจ้ำหน้ำที่ กรมพัฒนำที่ดินได้ด ำเนินกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของบุคลำกรกรมพัฒนำ
ที่ดินที่มีต่อกำรบริหำรและกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลเป็นประจ ำทุกปี เพื่อติดตำมและประเมินผลกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลและเพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐของส ำนักงำน ก.พ.ร. และ
เพื่ อท ำให้บุคลำกรมี โอกำสที่ จะแสดงควำมคิดเห็นด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกรของกรมฯ                     
สำมำรถน ำข้อมูลดังกล่ำวไปด ำเนินงำนให้บรรลุตำมเป้ำหมำยขององค์กำรได้อย่ำงต่อเนื่อ ง โดยมีกรอบ            
กำรด ำเนินกำร 2 ด้ำน คือ กำรส ำรวจควำมพึงพอใจของบุคลำกรของกรมพัฒนำที่ดินที่มีต่อกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล(HRM : Human Resource Management) และกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของบุคลำกรของ
กรมพัฒนำที่ดิน ที่มีต่อกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (HRD : Human Resource Development)  ทั้งนี้          
กองกำรเจ้ำหน้ำที่จะน ำผลกำรส ำรวจมำใช้ประโยชนใ์นกำรปรับปรุงแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคล
ของกรมพัฒนำที่ดินในภำพรวม และใช้ในกำรก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกรกรมพัฒนำที่ดินให้มีควำมรู้ 
(Knowledge)               ควำมเข้ำใจ(Understanding) ในกำรปฏิบัติงำนให้มีทัศนคติ(Attitude) ที่ดีต่องำน 
ต่อผู้บริหำรและต่อองค์กร  ตลอดจนเกิดทักษะ(Skill) ควำมช ำนำญในงำนที่ปฏิบัติ โดยผ่ำนระบบกำรพัฒนำ
บุคลำกรทั้งที่เป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร เช่น กำรจัดหลักสูตรกำรฝึกอบรมให้กับบุคลำกรภำยในกรมฯ 
หรือส่งเข้ำรับกำรฝึกอบรมภำยนอก รวมถึงส่งเสริมให้เกิดบรรยำกำศกำรเรียนรู้ ภำยในองค์กรด้วยกิจกรรมกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภำยในกรมฯ เช่น กิจกรรม KM  กิจกรรมกำรประชุมวิชำกำร ฯลฯ 
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  ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 สำมำรถสรุปผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรและกำรพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคลของกรมพัฒนำที่ดิน ดังนี ้

1) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคลตำมแผนจ ำนวน 4 แผนงำน/โครงกำร  ได้แก่ 
1.1) กำรส ำรวจควำมพึงพอใจของบุคลำกรกรมพัฒนำที่ดินต่อกำรบริหำรและพัฒนำ

ทรัพยำกรบุคคล ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
1.2) กำรประกันคุณภำพกำรฝึกอบรมของกรมพัฒนำที่ดิน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
1.3) กำรจัดสรรทุนรัฐบำล (ทุนศึกษำ/ทุนฝึกอบรม) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
1.4) กำรติดตำมผลหลังกำรฝึกอบรมของหลักสูตรกำรฝึกอบรมประจ ำป ีพ.ศ. 2561 

2) ด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลแบ่งเป็น  4  ด้ำน จ ำนวน  18  โครงกำร/หลักสูตร ได้แก ่
 2.1)  ด้ำนวิชำกำรและเทคนิคปฏิบัติเฉพำะทำง         จ ำนวน   3  หลักสูตร/โครงกำร 
 2.2)  ด้ำนวิชำกำรและเทคนิคปฏิบัติทั่วไป              จ ำนวน   7  หลักสูตร/โครงกำร 
 2.3)  ด้ำนกำรพัฒนำข้ำรำชกำรบรรจุใหม่                 จ ำนวน   1  หลักสูตร/โครงกำร 
 2.4)  ด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต   จ ำนวน   7  หลักสูตร/โครงกำร 
 

ประเภท หลกัสูตร/โครงกำร จ ำนวน (คน) 
2.1)  ด้ำนวิชำกำรและเทคนิค
ปฏิบัติเฉพำะทำง 

1. กำรฝึกอบรมหลักสูตร "สถิติที่เกี่ยวข้องกับกำรวำงแผนกำร
ทดลองวิจัย" 

39 

2. กำรฝึกอบรมหลักสูตร "มำตรฐำนวิชำกำรงำนพัฒนำที่ดิน" 
รุ่นที่ 5 

50 

3. กำรฝึกอบรมผ่ำนสื่อกำรเรยีนกำรสอนระบบ e-Training 
หลักสูตร "กำรจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ ำในเขตพัฒนำที่ดิน" 
รุ่นที่ 5-8 

124 

2.2)  ด้ำนวิชำกำรและเทคนิค
ปฏิบัติทั่วไป 

4. กำรฝึกอบรมหลักสูตร "กำรเสริมสร้ำงควำมรู้เกี่ยวกับกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐและกฎหมำยที่
เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบตัิงำน" 

450 

5.กำรฝึกอบรมหลักสูตร "กำรเขียนหนังสือรำชกำรและกำร
เขียนรำยงำนกำรประชุม" 

50 

6. กำรฝึกอบรมหลักสูตร "กำรพัฒนำสมรรถนะด้ำนกำรคิด
วิเครำะห์" 

50 

7. กำรฝึกอบรมศำสตร์พระรำชำเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
หลักสูตร "กระบวนกำรท ำงำนรำชกำรแบบมีส่วนร่วม" 

80 

8. กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเรื่อง กำรจัดท ำเส้นทำงกำร
ฝึกอบรม ต ำแหน่งนักวิชำกำรเกษตร 

80 

9. กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเรื่อง “กำรจัดท ำแผนกำรเรียน
กำรสอนแบบ Unit School” 

58 

10. Unit School เรื่อง “กำรท ำงำนเชิงรุกอย่ำงมืออำชีพ” 
 

75 
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ประเภท หลกัสูตร/โครงกำร จ ำนวน 
(คน) 

2.3) ด้ำนกำรพัฒนำข้ำรำชกำร
บรรจุใหม ่

11. กำรฝึกอบรมข้ำรำชกำรที่ดีส ำหรับข้ำรำชกำรที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร 

97 

2.4)  ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม
และกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 

12. กำรฝึกอบรมหลักสูตร กำรเสริมสร้ำงกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำนของกรมพัฒนำที่ดิน  
รุ่นที่ 2 ประจ ำปีงบประมำณ2561 

100 

13. กำรฝึกอบรมโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรม
หลักสูตร "ปลกูจิตส ำนึกด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัป
ชันและประพฤติมิชอบ” 

50 

14. กำรฝึกอบรมหลักสูตร “บทบำทของศำลอำญำคดีทุจริต
และประพฤติมิชอบกบักำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตในระบบรำชกำร” ประจ ำปีงบประมำณ 2561 

100 

15. โครงกำรส่งเสริมคุณธรรมน ำจิตส ำนึกสำธำรณะและเพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวม 

120 

16. กำรฝึกอบรมหลักสูตร "ศำสตร์พระรำชำเพ่ือกำรพัฒนำ
อย่ำงยั่งยืน" รุ่นที่ 1 

98 

17. กำรฝึกอบรมหลักสูตร "ศำสตร์พระรำชำเพ่ือกำรพัฒนำ
อย่ำงยั่งยืน" รุ่นที่ 2 

80 

18. โครงกำรฝึกอบรม “กำรเสริมสร้ำงจรยิธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรท ำงำน” 

45 

 รวม   .    1,746 
 
 เพื่อให้ทรำบถึงระดับควำมพึงพอใจของบุคลำกรของกรมพัฒนำที่ดินที่มีต่อกำรปฏิบัติงำน        
ด้ำนกำรบริหำรและกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลตลอดระยะเวลำ 1 ปีที่ผ่ำนมำ กองกำรเจ้ำหน้ำที่จึงได้
ด ำเนินกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของบุคลำกรกรมพัฒนำที่ดิน โดยประเด็นกำรส ำรวจเป็น 2 ด้ำน ได้แก่             
1) ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 2) ด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล โดยกลุ่มตัวอย่ำงในกำรส ำรวจครั้งนี้ 
ประกอบด้วยข้ำรำชกำรของกรมพัฒนำที่ดิน 3 ประเภท ได้แก่ (1) ประเภทอ ำนวยกำร (2) ประเภทวิชำกำร 
และ (3) ประเภททั่วไป  
 

1.2 วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อส ำรวจควำมพึงพอใจของข้ำรำชกำรกรมพัฒนำที่ดิน ในด้ำนกำรบริหำรและกำรพัฒนำบุคลำกร

ของกรมพัฒนำที่ดิน 
2) เพื่อน ำข้อมูลไปวิเครำะห์และปรับปรุงพัฒนำกำรจัดท ำแผนกำรพัฒนำบุคลำกรกรมพัฒนำที่ดิน 

ปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562 
3) เพื่อด ำเนินกำรตำมกระบวนงำนของ PMQA หมวด 5 ก ำหนดให้มีกำรส ำรวจควำมพึงพอใจ                  

ของบุคลำกรที่มีต่อกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกรทุกป ี
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1.3 ขอบเขตในกำรด ำเนินกำร 
1) ประชำกร : ข้ำรำชกำรประเภทอ ำนวยกำร ประเภทวิชำกำร และประเภททั่วไปทุกระดับ  

ในสังกัดกรมพัฒนำที่ดินจ ำนวน 1,408 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษำยน 2561) 
2) กลุ่มตัวอย่ำง : ข้ำรำชกำรประเภทอ ำนวยกำร ประเภทวิชำกำรและประเภททั่วไปทุกระดับ 

ในสังกัดกรมพัฒนำที่ดินจ ำนวน 1,408 คน ก ำหนดขนำดกลุ่มตัวอย่ำงโดยค ำนวณหำขนำดกลุ่มตัวอย่ำงจำก                
สูตรของ Taro Yamane สรุปกำรค ำนวณจำกจ ำนวนข้ำรำชกำรทั้งหมด 1,408 คน ต้องมีกลุ่มตัวอย่ำง                    
ไม่น้อยกว่ำ 312 คน 

3) ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน 3 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนำยน – เดือนสิงหำคม 2561  
4)  ขอบเขตพื้นที่ด ำเนินกำร 

4.1) หน่วยงำนส่วนกลำง จ ำนวน 14 หน่วยงำน ประกอบด้วย  
1)   กลุ่มตรวจสอบภำยใน 
2) กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร 
3) ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม 
4)    กองกำรเจ้ำหน้ำที่  
5) กองคลัง 
6) กองแผนงำน 
7) ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
8) ส ำนักเทคโนโลยีกำรส ำรวจและท ำแผนที่ 
9) กองวิจัยและพัฒนำกำรจัดกำรที่ดิน 
10) กองเทคโนโลยีชีวภำพทำงดิน 
11) ส ำนักวิศวกรรมเพื่อกำรพัฒนำที่ดิน 
12) ส ำนักวิทยำศำสตร์เพ่ือกำรพัฒนำที่ดิน 
13) กองส ำรวจดินและวิจัยทรัพยำกรดิน 
14) กองนโยบำยและแผนกำรใช้ที่ดิน 

  4.2) หน่วยงำนส่วนภูมิภำคจ ำนวน 12 หน่วยงำน ประกอบด้วย  
1)   ส ำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 1 
2)   ส ำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 2 
3)   ส ำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 3 
4)   ส ำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 4 
5)   ส ำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 5 
6)  ส ำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 6 
7) ส ำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 7 
8)   ส ำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 8 
9)   ส ำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 9 
10)  ส ำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 10 
11)  ส ำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 11 
12)  ส ำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 12 
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1.4  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
  1)  กรมพัฒนำที่ดินได้ทรำบระดับควำมพึงพอใจของบุคลำกรกรมพัฒนำที่ดินที่มีต่อกำรบริหำร                   
และกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
 2) กรมพัฒนำที่ดินน ำข้อมูลมำวิเครำะห์และปรับปรุงพัฒนำกำรจัดท ำแผนกำรพัฒนำบุคลำกร               
กรมพัฒนำที่ดินในปงีบประมำณ พ.ศ. 2562 
 3) กรมพัฒนำที่ดินมีกำรด ำเนินกำรตำมกระบวนงำนของ PMQA หมวด 5 ที่ก ำหนดให้มีกำรส ำรวจ
ควำมพึงพอใจของบุคลำกรที่มีต่อกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกรประจ ำปี  
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บทที่บทที่  22  
แนวคิด ทฤษฎี และเอกสำรวิชำกำรที่เกี่ยวข้อง 

 
 กำรส ำรวจควำมพึงพอใจของบุคลำกรกรมพัฒนำที่ดินที่มีต่อกำรบริหำรและกำรพัฒนำทรัพยำกร
บุคคลปีงบประมำณ 2561 ได้ทบทวนและวิเครำะห์จำกแนวคิด ทฤษฎี และเอกสำรวิชำกำรที่เกี่ยวข้องกับ           
กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรและกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของกรมพัฒนำที่ดิน เพื่อก ำหนดเป็นข้อค ำถำม
ในกำรสร้ำงเครื่องมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้ศึกษำได้ทบทวนและวิเครำะห์จำกแนวคิด ทฤษฎี และ
เอกสำรวิชำกำร ดังนี้ 

1. หลักกำรและแนวคิดกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
2. หลักเกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรฝึกอบรมกรมพัฒนำที่ดิน 
3. แนวคิดเกี่ยวกับควำมพึงพอใจ 

 

2.1 หลักกำรและแนวคิดกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ   
 องค์กรภำครัฐจ ำเป็นต้องปรับบทบำทกำรท ำงำนและกำรให้บริกำรให้มีกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ                     
ที่มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น ตำมสถำนกำรณ์ของโลกที่ เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว  ประกอบกับแผน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบรำชกำรไทย(พ.ศ. 2556 - 2561) ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 : กำรพัฒนำองค์กำร
ให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย บุคลำกรมีควำมเป็นมืออำชีพ มุ่งเน้นกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรก ำลังคน
และพัฒนำบุคลำกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพระบบรำชกำร อีกทั้งต้องยึดหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี ซึ่ง
เป็นหลักกำรบริหำรรำชกำรที่ได้รับกำรตรำขึ้น เปนกฎหมำยดังที่ปรำกฏในพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำร
รำชกำรแผ่นดิน(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มำตรำ 3/1 และพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำร
บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยกำรบริหำรรำชกำรให้บรรลุเป้ำหมำยดังกล่ำว จ ำเป็นต้องมีเกณฑ์
กำรประเมินกระบวนกำรท ำงำนและผลกำรปฏิบัติงำนที่เปนที่ยอมรับกันทั่วไป  

ในหลำยประเทศได้มีกำรน ำระบบคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรมำใช้ทั้งในภำครัฐและเอกชน เพื่อให้
มีกำรปรับปรุงกระบวนงำนอย่ำงต่อเนื่องและเป็นกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ เช่น 
ประเทศสหรัฐอเมริกำได้มีเกณฑ์รำงวัลคุณภำพแห่งชำติ  Malcolm Baldrige National Quality Award 
(MBNQA)

 
และเป็นแนวทำงที่ประเทศต่ำงๆ น ำไปประยุกต์ใช้มำกกว่ำ 70 ประเทศ โดยอำจกล่ำวได้ว่ำ 

MBNQA ได้กลำยเปนกรอบกำรบริหำรจัดกำรองค์กรในระดับโลก  
ส ำนักงำน ก.พ.ร. โดยควำมร่วมมือของสถำบันเพิ่มผลผลิตแห่งชำติจึงได้ด ำเนินโครงกำรศึกษำ

เพื่อยกระดับคุณภำพกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนรำชกำร  และก ำหนดเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำร
ภำครัฐโดยใช้แนวทำงซึ่งสำมำรถเทียบเคียงกับกำรบริหำรจัดกำรในระดับสำกลที่ได้รับกำรยอมรับว่ำเปนเกณฑ์
ที่สำมำรถประเมินจุดแข็งและโอกำสในกำรปรับปรุงของกระบวนกำรท ำงำนและผลกำรปฏิบัติงำนขององค์กร
ต่ำงๆ ได้อย่ำงมีประสิทธิผล   

กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ เป็นเป้ำหมำยส ำคัญของกำรพัฒนำระบบรำชกำร
ไทยที่ต้องกำรให้ส่วนรำชกำรมีกำรยกระดับคุณภำพมำตรฐำนกำรท ำงำนไปสู่ระดับมำตรฐำนสำกล                      
(High Performance) คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบให้น ำเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐมำเป็น
เครื่องมือในกำรด ำเนินกำร เมื่อวันที่ 28 มิถุนำยน 2548 ตำมข้อเสนอของส ำนักงำน ก.พ.ร. และมีมติ                            
ในกำรประชุมเมื่อวันที่  29 กรกฎำคม 2551 เห็นชอบแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบรำชกำรไทย                            
(พ.ศ.2551 - 2555) ตำมที่ส ำนักงำน ก.พ.ร. เสนอ ซึ่งแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบรำชกำรไทยฯ            
ในประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 มุ่งสู่กำรเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง บุคลำกรมีควำมพร้อมและควำมสำมำรถ                 

https://www.opdc.go.th/lite/content0803.html
https://www.opdc.go.th/lite/content0803.html
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ในกำรเรียนรู้ คิดริเริ่ม เปลี่ยนแปลง และปรับตัวได้อย่ำงเหมำะสมต่อสถำนกำรณ์ต่ำงๆ  และแผนยุทธศำสตร์                 
ปี พ.ศ.2557 - 2561 ในประเด็นยุทธศำสตร์ที่  2 กำรพัฒนำองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย 
บุคลำกรมีควำมเป็นมืออำชีพ  ดังนั้นเพื่อเป็นกำรส่งเสริมให้ส่วนรำชกำรยกระดับและพัฒนำองค์กรของส่วน
รำชกำรเป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง ส ำนักงำน ก.พ.ร. จึงได้ส่งเสริมให้ส่วนรำชกำรน ำเกณฑ์ฯ ไปใช้ในกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรบริหำรจัดกำร โดยเริ่มจำกก ำหนดเปนตัวชี้วัดตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร                   
ในปี พ.ศ.2549 ต่อมำในปี พ.ศ. 2551 ได้ปรับปรุงเกณฑ์ไปสู่เกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
ระดับพื้นฐำน(Fundamental Level) และก ำหนดให้ส่วนรำชกำรน ำไปใช้ในกำรพัฒนำองค์กรปีละ 2 หมวด 
ระหว่ำงปี พ.ศ.2552 – 2554 เพื่อให้กำรพัฒนำของส่วนรำชกำรเป็นไปอย่ำงค่อยเป็นค่อยไป และเมื่อ                        
ส่วนรำชกำรด ำเนินกำรครบทั้ง 6 หมวดแล้ว ได้จัดให้มีกำรตรวจรับรองคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
ระดับพื้นฐำน (Certified Fundamental Level) ทั้งนี้ ส ำนักงำน ก.พ.ร. ได้ก ำหนดเกณฑ์รำงวัลคุณภำพกำร
บริหำรจัดกำรภำครัฐ ประจ ำปี 2558 และปรับปรุงเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐระดับพื้นฐำนเป็น 
“เกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐระดับพื้นฐำน  ฉบับที่  2 (Fundamental Level Version 2)”  
ส ำหรับใช้เป็นกรอบในกำรพัฒนำองค์กรและตรวจรับรองคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐในรอบที่  2              
ซึ่งเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐระดับพื้นฐำน ฉบับที่ 2 (Fundamental Level  Version 2) ได้ถูก
พัฒนำขึ้นเพื่อให้องค์กรได้ปรับปรุงระบบบริหำรจัดกำรให้ได้มำตรฐำนและมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน  
สำมำรถบ่งชี้ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรของหน่วยงำนของรัฐ และสะท้อนให้
เห็นถึงระดับกำรพัฒนำของส่วนรำชกำรในระดับที่กระบวนกำรสัมฤทธิ์ผล ดังนี้  

 - มีกระบวนกำร/ระบบที่มีประสิทธิภำพและท ำอย่ำงเป็นระบบเพื่อรองรับกิจกรรมในหัวข้อ        
ที่ประเมิน (Approach)  

 - กระบวนกำร/ระบบ เป็นที่เข้ำใจยอมรับ และมีบทบำทสนับสนุนกระบวนกำร/กิจกรรมใน        
ด้ำนนี ้(Deployment)  

 - องค์กรมีกำรประเมินประสิทธิผลของกระบวนกำร/ระบบของกิจกรรม และมีกำรปรับปรุง       
ให้กระบวนกำร/ระบบให้ดีขึ้น (Learning)  

 - กระบวนกำร/ระบบเกี่ยวกับกิจกรรมด้ำนนี้สอดรับ สนับสนุนกิจกรรมระดับส ำคัญขององค์กร         
ที่ระบุไว้ในภำรกิจ/ยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติกำร (Integration)  

 แนวคิดหลักที่ ใช้ ในกำรก ำหนดเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐระดับพื้นฐำน             
ฉบับที ่2 มี 5 ประกำร ดังนี ้ 
        1) ควำมเป็นระบบ (Systematic) คือ ควำมเป็นระบบของกระบวนกำรต่ำง ๆ ของส่วนรำชกำร 
ที่จะท ำให้ส่วนรำชกำรสำมำรถด ำเนินกำรไปได้อย่ำงชัดเจนและสอดคล้องกันทั่วทั้งองค์กร  
                  2) ควำมยั่ งยืน  (Sustainable) คือ  กำรแสดงให้ เห็นถึ งควำมมุ่ งมั่ น  มุ่ งเน้น ในกำรน ำ
กระบวนกำรที่ก ำหนดไว้อย่ำงเป็นระบบไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงสม่ ำเสมอและทั่วถึง เพื่อน ำไปสู่ควำมยั่งยืนของ
ส่วนรำชกำร  
                  3) กำรวัดผลได้ (Measurable) คือ กำรก ำหนดตัวชี้วัดเพื่อใช้ในกำรควบคุม  ติดตำม และ
ประเมิน ผลกำรด ำเนินกำรของส่วนรำชกำร รวมทั้งใช้ในกำรศึกษำเทียบเคียง (Benchmark) เพื่อกำรปรับปรุง
และพัฒนำ ส่วนรำชกำรอย่ำงต่อเนือ่งและยั่งยืน 
                  4) กำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลง (Change Management) คือ กำรด ำเนินกำรเพื่อตอบสนอง       
ต่อปัจจัยจำกสภำพแวดล้อมที่เกิดขึ้น ตั้งแต่กำรหำเหตุผลของกำรเปลี่ยนแปลงผลกระทบที่เกิดขึ้นในด้ำนต่ำงๆ 
หลังจำกมีกำรเปลี่ยนแปลง และบทบำทหน้ำที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรขับเคลี่ยนกำรเปลี่ยนแปลงโดยสำมำรถ
สร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับองค์กรอย่ำงเป็นรูปธรรมมำกขึ้น  
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                  5) นวัตกรรม(Innovation) คือ กำรเปลี่ยนแปลงที่มีควำมส ำคัญต่อกำรปรับปรุงบริกำร 
กระบวนกำรและกำรปฏิบัติกำร รวมถึงกำรสร้ำงคุณค่ำใหม่ให้แก่ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
        ในกำรพัฒนำเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐระดับพื้นฐำน  ฉบับที่ 2 ได้น ำแนวคิด
รำงวัลคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ พ.ศ.2558 มำเป็นกรอบในกำรจัดท ำ โดยอำศัยค่ำนิยมหลัก              
(Core-Values) 11 ประกำร ดังนี ้ 
  1. กำรน ำองค์กรอย่ำงมีวิสัยทัศน์ ผู้บริหำรระดับสูงมีบทบำทส ำคัญที่จะขับเคลื่อนให้องค์กร
ประสบควำมส ำเร็จ โดยต้องให้ควำมส ำคัญกับเรื่องดังต่อไปนี ้
                  - กำรก ำหนดทิศทำง ค่ำนิยมที่มีควำมชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยเน้นค่ำนิยมที่ ให้
ควำมส ำคัญกับผู้บริกำร รวมทั้งก ำหนดควำมคำดหวังขององค์กรที่มุ่งเน้นให้เกิดควำมสมดุลของควำมต้องกำร
ของผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด ทั้งนี้เพื่อเป็นกำรชี้น ำกำรด ำเนินกิจกรรมและกำรตัดสินใจขององค์กร 
                  - กำรจัดท ำกลยุทธ์ ระบบ และวิธีกำรต่ำงๆ เพื่อให้บรรลุผลกำรด ำเนินกำรที่เป็นเลิศ กระตุ้น
ให้มีนวัตกรรม สร้ำงควำมรู้ควำมสำมำรถ และท ำให้มั่นใจว่ำองค์กรมีควำมยั่งยืน 
 - กำรก ำหนดให้มีระบบกำรติดตำมและทบทวนผลกำรด ำเนินกำรขององค์กร เพื่อน ำผล
ดังกล่ำวมำใช้ในกำรปรับปรุงและพัฒนำองค์กร 
 - กำรก ำกับดูแลตนเองที่ดี และกำรเสริมสร้ำงจริยธรรมภำยในองค์กรให้มีควำมรับผิดชอบ          
ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ในด้ำนจริยธรรม กำรปฏิบัติกำร และผลกำรด ำเนินกำรขององค์กร ทั้งนี้ ผู้บริหำร
ระดับสูงควรปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี โดยกำรมีพฤติกรรมที่มีจริยธรรม 
 - กำรสร้ำงแรงบันดำลใจ จูงใจ และกระตุ้นให้บุคลำกรทุกคนมีส่วนร่วมในกำรท ำให้องค์กร
ประสบควำมส ำเร็จ มีกำรพัฒนำและเรียนรู้ มีนวัตกรรม และมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
 - กำรมีส่วนร่วมในกำรวำงแผน กำรสื่อสำร กำรสอนงำน กำรพัฒนำผู้น ำในอนำคตกำรยกย่อง
ชมเชยพนักงำน และกำรเป็นแบบอย่ำงที่ด ี
 2.  ควำมเป็นเลิศที่มุ่งเน้นผู้รับบริกำร กำรด ำเนินกำรของส่วนรำชกำร มุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์
สุขของประชำชน ดังนั้นผู้ที่จะตัดสินว่ำส่วนรำชกำรใดด ำเนินกำรประสบควำมส ำเร็จหรือไม่ ได้แก่ประชำชน 
ซึ่งเป็นผู้รับบริกำรนั้นเอง ทั้งนีอ้งค์กรที่มุ่งเน้นผู้รับบริกำรควรให้ควำมส ำคัญกับเรื่อง ดังต่อไปนี ้

- กำรให้ควำมส ำคัญกับผู้รับบริกำรในปัจจุบันและอนำคต คือ กำรเข้ำใจควำมต้องกำรของ
ผู้รับบริกำรในปัจจุบัน และกำรคำดกำรณ์ควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรที่พึงมีในอนำคต 

- กำรสร้ำงควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรบริกำร สำมำรถด ำเนินกำรได้ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่กำร
เข้ำถึงบริกำร คุณภำพของกำรให้บริกำร กำรลดข้อผิดพลำดในกำรให้บริกำร กำรลดข้อร้องเรียนจำก
ผู้รับบริกำร รวมทั้งควำมสัมพันธ์ระหว่ำงองค์กรกับผู้รับบริกำร ซึ่งช่วยสร้ำงควำมไว้วำงใจ ควำมเชื่อมั่น และ
ควำมพึงพอใจให้กับผู้รับบริกำร ทั้งนี้องค์กรที่จะสำมำรถสร้ำงควำมพึงพอใจให้กับผู้รับบริกำรได้นั้น จ ำเป็นต้อง
รับฟังควำมคิดเห็นของผู้รับบริกำร สำมำรถคำดกำรณ์ควำมเปลี่ยนแปลงในอนำคต และตระหนักถึงกำรพัฒนำ
ทำงเทคโนโลยี รวมทั้งกำรตอบสนองอย่ำงรวดเร็วและยืดหยุ่นต่อกำรเปลี่ยนแปลงของผู้รับบริกำร 
   3. กำรเรียนรู้ขององค์กรและของแต่ละบุคคล กำรที่องค์กรจะบรรลุผลส ำเร็จในกำรด ำเนินกำร
ได้นั้น องค์กรต้องมีแนวทำงที่ปฏิบัติได้เป็นอย่ำงดีในเรื่องกำรเรียนรู้ขององค์กรและของแต่ละบุคคล                          
กำรเรียนรู้ขององค์กร รวมถึงกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่องของแนวทำงที่มีอยู่และกำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญ                 
ที่น ำไปสู่เป้ำประสงค์และแนวทำงใหม่ๆ กำรเรียนรู้ต้องถูกปลูกฝังลงไปในแนวทำงที่ องค์กรปฏิบัติกำร                      
ซึ่งหมำยควำมว่ำกำรเรียนรู้จะต้อง  

- เป็นปกติวิสัยของงำนประจ ำวัน   
- มีกำรปฏิบัติในระดับบุคคล หน่วยงำน และองค์กร  
- ส่งผลต่อกำรแก้ปัญหำที่ต้นเหตุ  
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- มุ่งเน้นกำรสร้ำงและแบ่งปันควำมรู้ทั่วทั้งขององค์กร  
- เกิดขึ้นจำกโอกำสที่ท ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส ำคัญและมีควำมหมำยแหล่งเรียนรู้                   

ในองค์กร รวมถึงควำมคิดของบุคลำกร กำรวิจัยและกำรพัฒนำ ข้อมูลจำกผู้รับบริกำร กำรแบ่งปัน วิธีปฏิบัติ                   
ที่เป็นเลิศ และกำรจัดระดับเทียบเคียง (Benchmarking) 

       กำรเรียนรู้ขององค์กรส่งผล ดังนี้ 
-  กำรเพ่ิมคุณค่ำให้แก่ผู้รับบริกำรผ่ำนกำรบริกำรใหม่หรือที่ปรับปรุงใหม่ 
-  กำรลดควำมผิดพลำด ควำมสูญเสีย และต้นทุนที่เกี่ยวข้อง 
-  กำรปรับปรุงควำมสำมำรถในกำรตอบสนองผู้รับบริกำรและกำรลดรอบเวลำ 
-  กำรเพ่ิมผลิตภำพและประสิทธิผลในกำรใช้ทรัพยำกรทั้งหมดขององค์กร 
-  กำรเพิ่มผลกำรด ำเนินกำรขององค์กรเพื่อให้บรรลุผลในด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมและ

กำรให้บริกำรต่อชุมชนในฐำนะพลเมืองดี 
       กำรเรียนรู้ของบุคลำกรส่งผล ดังนี้ 

-  ท ำให้บุคลำกรที่อยู่ในองค์กรมีควำมพึงพอใจและมีทักษะหลำกหลำยมำกขึ้น 
-  เกิดกำรเรียนรู้ข้ำมหน่วยงำน 
-  สร้ำงสินทรัพย์ทำงควำมรู้ขององค์กร 
-  มีสภำพแวดล้อมที่ดีขึ้นเพ่ือให้มีนวัตกรรม 

 ดังนั้น กำรเรียนรู้จึงควรมุ่งถึงควำมสำมำรถในกำรตอบสนองผู้รับบริกำร กำรปรับตัว สร้ำง
นวัตกรรมที่มีประสิทธิภำพที่ดีขึ้นด้วย เพื่อท ำให้องค์กรมีควำมยั่งยืน รวมทั้งท ำให้บุคลำกรมีควำมพึงพอใจและ
แรงจูงใจในกำรมุ่งสู่ควำมเป็นเลิศ 

 4. กำรให้ควำมส ำคัญกับบุคลำกรและผู้มีส่วนได้เสีย กำรให้ควำมส ำคัญกับบุคลำกร หมำยถึง 
กำรมีควำมมุ่งมั่นที่จะท ำให้บุคลำกรมีควำมพึงพอใจ มีกำรพัฒนำ และมีควำมผำสุก ซึ่งเกี่ยวข้องกับวิธี
ปฏิบัติงำนที่มีควำมยืดหยุ่นและมีผลกำรด ำเนินกำรที่ดีที่ปรับให้เหมำะสมกับควำมต้องกำรของบุคลำกรที่มี
ควำมแตกต่ำงกันในด้ำนสถำนที่ท ำงำนและชีวิตครอบครัว ควำมท้ำทำยที่ส ำคัญในกำรให้ควำมส ำคัญกับ
บุคลำกร มีดังนี ้

-   กำรแสดงให้เห็นถึงควำมมุ่งมั่นของผู้น ำองค์กรที่มีต่อควำมส ำเร็จของบุคลำกร 
-   กำรยกย่องชมเชยบุคลำกรที่มำกกว่ำกำรให้ค่ำตอบแทนตำมปกติ 
-   กำรสนับสนุนกำรพัฒนำและควำมก้ำวหน้ำของบุคลำกร 
-   กำรแบ่งปันควำมรู้ขององค์กรเพื่อให้บุคลำกรสำมำรถให้บริกำรผู้รับบริกำรได้ดียิ่งขึ้นและ

สนับสนุนให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์
-   กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้บุคลำกรกล้ำคิดกล้ำท ำและมีนวัตกรรม 
-   กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมสนับสนุนเพ่ือบุคลำกรที่หลำกหลำย 

 องค์กรต้องสร้ำงควำมร่วมมือทั้งภำยในและภำยนอกองค์กรเพื่อให้สำมำรถบรรลุเป้ำประสงค์
โดยรวมได้ดีขึ้น ควำมร่วมมือภำยในองค์กร อำจรวมถึงควำมร่วมมือระหว่ำงบุคลำกรและผู้บริหำร ซึ่งอำจ
น ำไปสู่กำรพัฒนำบุคลำกร กำรฝึกอบรมข้ำมหน่วยงำน หรือกำรปรับโครงสร้ำงงำน เช่น กำรพัฒนำทีมงำน
ควำมร่วมมือภำยในองค์กร อำจเกี่ยวข้องกับกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมสัมพันธ์ระหว่ำงหน่วยงำนต่ำงๆ เพื่อ
ปรับปรุงควำมยืดหยุ่น และกำรแบ่งปันควำมรู้ 

 ควำมร่วมมือภำยนอกองค์กร อำจเป็นกำรร่วมมือกับผู้บริกำร และหน่วยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ควำมร่วมมือในรูปแบบเครือข่ำยเป็นควำมร่วมมือภำยนอกที่มีควำมส ำคัญมำกขึ้นเรื่อยๆ  

 ควำมร่วมมือภำยในและภำยนอกองค์กรที่ดีจะก่อให้เกิดกำรพัฒนำต่อเป้ำประสงค์ระยะยำว        
ซึ่งเป็นพื้นฐำนส ำคัญของกำรพัฒนำและปรับปรุงองค์กร ดังนั้นองค์กรควรค ำนึงถึงควำมต้องกำรที่ส ำคัญที่
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น ำไปสู่ควำมส ำเร็จร่วมกัน มีวิธีกำรสื่อสำรอย่ำงสม่ ำเสมอ มีแนวทำงในกำรประเมินควำมก้ำวหน้ำ และวิธีกำร
ปรับให้เข้ำกับสภำวะที่เปลี่ยนแปลง ในบำงกรณีกำรให้กำรศึกษำและกำรฝึกอบรมร่วมกันอำจเป็นวิธีกำรหนึ่งที่
คุ้มค่ำส ำหรับกำรพัฒนำบุคลำกร 

5. ควำมคล่องตัว องค์กรต้องมีควำมคล่องตัว ซึ่งหมำยถึงควำมสำมำรถในกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำง
รวดเร็วและมีควำมยืดหยุ่น  e-Service ท ำให้องค์กรต้องมีกำรตอบสนองที่รวดเร็วยิ่งขึ้น มีควำมยืดหยุ่น และ
ปรับเปลี่ยนตำมควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรเฉพำะรำย องค์กรต้องใช้เวลำให้สั้นลงเรื่อยๆ  ในกำรน ำผลผลิต
ใหม่และบริกำรใหม่หรือที่ปรับปรุงใหม่เข้ำสู่สังคม ขณะเดียวกันองค์กรต้องตอบสนองผู้รับบริกำรให้รวดเร็ว
และยืดหยุ่นมำกขึ้นเรื่อยๆ กำรปรับปรุงที่ส ำคัญในกำรลดเวลำในกำรตอบสนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร 
ท ำให้องค์กรต้องกำรระบบงำนใหม่ๆ กำรลดควำมซับซ้อนของหน่วยงำนและกระบวนกำรหนึ่งไปสู่อีก
กระบวนกำรหนึ่งอย่ำงรวดเร็ว ดังนั้น บุคลำกรที่ได้รับกำรอบรมข้ำมหน่วยงำนและได้รับกำรเอื้ออ ำนำจในกำร
ตัดสินใจจึงมีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งในบรรยำกำศแข่งขันที่รุนแรง ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จที่ส ำคัญประกำรหนึ่งใน
กำรบรรลุควำมท้ำทำยเชิงยุทธศำสตร์ คือ รอบเวลำ ในกำรออกแบบกระบวนกำรหรือบริกำรออกสู่สังคม หรือ
รอบเวลำกำรสร้ำงนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อตลำดที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว องค์กรต้องบูรณำกำร
กำรท ำงำนแต่ละขั้นตอนในกิจกรรมต่ำงๆ เริ่มตั้งแต่กำรวิจัยหรือกรอบแนวคิด ไปจนถึงกำรน ำไปปฏิบัต ิ
 ผลกำรด ำเนินกำรในด้ำนเวลำมีควำมส ำคัญมำกยิ่งขึ้นในปัจจุบัน และรอบเวลำกลำยเป็น                   
ตัววัดกระบวนกำรที่ส ำคัญด้วยกำรปรับปรุงในเรื่องเวลำจะผลักดันให้มีกำรปรับปรุงต่ำงๆ ในเรื่องระบบงำน 
องค์กร คุณภำพ ต้นทุน และผลิตภำพไปพร้อมๆ กัน 
 6. กำรมุ่งเน้นอนำคต กำรสร้ำงองค์กรที่มีควำมยั่งยืนต้องอำศัยควำมเข้ำใจปัจจัยต่ำงๆ ทั้งในระยะ
สั้นและระยะยำวที่มีผลกระทบต่อกำรบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ขององค์กร องค์กรที่จะประสบควำมส ำเร็จ
ต้องมีแนวคิดในกำรมุ่งเน้นอนำคตอย่ำงจริงจัง มุ่งมั่นที่จะสร้ำงพันธะระยะยำวกับผู้มีส่วนได้เสียที่ส ำคัญ ได้แก่ 
ผู้รับบริกำร บุคลำกร ผู้ส่งมอบบริกำรสำธำรณชน และชุมชนขององค์กร 
        กำรวำงแผนงำนขององค์กรจึงควรคำดกำรณ์ล่วงหน้ำถึงปัจจัยต่ำงๆ เช่น ควำมคำดหวัง                
ของผู้รับบริกำรและควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร กำรพัฒนำด้ำนเทคโนโลยี กำรเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบ
ข้อบังคับต่ำงๆ ควำมคำดหวังของชุมชนและสังคม ดังนั้น เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์และกำรจัดสรรทรัพยำกร
จึงต้องรองรับปัจจัยดังกล่ำวด้วย กำรมุ่นเน้นอนำคต ครอบคลุมถึงกำรพัฒนำบุคลำกรและผู้ส่งมอบบริกำร     
กำรวำงแผนสืบทอดต ำแหน่งที่มีประสิทธิผล กำรสร้ำงโอกำสเพื่อนวัตกรรม และกำรคำดกำรณ์ล่วงหน้ำ                 
ถึงควำมรับผิดชอบต่อสำธำรณะ 

7. กำรจัดกำรเพื่อนวัตกรรม นวัตกรรมหมำยถึง กำรเปลี่ยนแปลงที่มีควำมส ำคัญต่อกำรปรับปรุง
บริกำร กระบวนกำรและกำรปฏิบัติกำรขององค์กร รวมทั้งกำรสร้ำงคุณค่ำใหม่ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย นวัตกรรม
ควรน ำองค์กรไปสู่มิติใหม่ในกำรด ำเนินกำร นวัตกรรมไม่อยู่ในขอบเขตงำนของกำรวิจัยและพัฒนำเท่ำนั้น 
นวัตกรรมมีควำมส ำคัญต่อกำรด ำเนินกำรในทุกแง่มุมและทุกกระบวนกำร ผู้น ำองค์กรจึงควรชี้น ำและจัดกำร 
ให้นวัตกรรมเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมกำรเรียนรู้ องค์กรควรบูรณำกำรนวัตกรรมไว้ในกำรท ำงำนประจ ำวัน
และใช้ระบบกำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำรขององค์กรสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรม 
  นวัตกรรมเกิดจำกกำรสะสมควำมรู้ขององค์กรและบุคลำกร ดังนั้น ควำมสำมำรถในกำรเผยแพร่
และใช้ประโยชน์จำกควำมรู้เหล่ำนี้อย่ำงรวดเร็วจึงมีควำมส ำคัญต่อกำรผลักดันนวัตกรรมขององค์กร 
 8.  กำรจัดกำรโดยใช้ข้อมูลจริง กำรวัดและกำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินกำรมีควำมส ำคัญต่อองค์กร 
กำรวัดผลควรมำจำกควำมจ ำเป็นและกลยุทธ์หลักขององค์กร รวมทั้งควรให้ข้อมูลและสำรสนเทศที่ส ำคัญ 
อย่ำงยิ่งเกี่ยวกับกระบวนกำร ผลผลิต และผลลัพธ์ที่ส ำคัญ 
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 กำรจัดกำรผลกำรด ำเนินกำรขององค์กรต้องใช้ข้อมูลและสำรสนเทศหลำยประเภท                
ซึ่งควรครอบคลุมถึง ผลกำรด ำเนินกำรด้ำนผู้รับบริกำร ผลผลิตและบริกำร รวมทั้งกำรเปรียบเทียบผลกำร
ด ำเนินกำรด้ำนกำรปฏิบัติกำร กระบวนกำร และผลกำรด ำเนินกำรเทียบกับคู่เทียบเคียง รวมถึงผลกำร
ด ำเนินกำรของผู้ส่งมอบ บุคลำกร ตลอดจนธรรมำภิบำลและกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบข้อบังคับ 
 กำรวิเครำะห์ หมำยถึง กำรสกัดสำระส ำคัญของข้อมูลและสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำร
ประเมินผล กำรตัดสินใจ และกำรปรับปรุง ในกำรวิเครำะห์ องค์กรจ ำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อบ่งบอกถึงแนวโน้ม                  
กำรคำดกำรณ์ และควำมเป็นเหตุเป็นผลกัน ซึ่งโดยปกติแล้วอำจไม่เห็นเด่นชัด กำรวิเครำะห์จะสนับสนุน
จุดมุ่งหมำยหลำยๆ ประกำร เช่น กำรวำงแผน กำรทบทวนผลกำรด ำเนินกำรโดยรวม กำรปรับปรุงกำร
ปฏิบัติกำร กำรจัดกำรกำรเปลี่ยนแปลง และกำรเปรียบเทียบผลกำรด ำเนินกำรกับคู่เทียบ 
 ในกำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำรและกำรจัดกำรเปลี่ยนแปลง องค์กรควรให้ควำมส ำคัญ              
กับกำรเลือกและใช้ตัวชี้วัดผลกำรด ำเนินกำร ที่ควรสะท้อนถึงปัจจัยต่ำงๆ ที่น ำไปสู่กำรปรับปรุงผลกำร
ด ำเนินกำรในด้ำนผู้รับบริกำร กำรปฏิบัติกำร กำรเงิน และจริยธรรม กลุ่มตัวชี้วัดที่เชื่อมโยงกับควำมต้องกำร
ของผู้รับบริกำรและผลกำรด ำเนินกำรขององค์กรจะเป็นพื้นฐำนที่เด่นชัดในกำรท ำให้กระบวนกำรทั้งหมด
สอดคล้องไปในแนวทำงเดียวกันกับเป้ำประสงค์ขององค์กรกำรวิเครำะห์ข้อมูลที่ได้จำกกระบวนกำรติดตำม 
อำจท ำให้เกิดกำรประเมินและเปลี่ยนตัววัดหรือดัชนีตัววัดเพ่ือให้สนับสนุนเป้ำประสงค์ขององค์กรยิ่งขึ้น 
 9. ควำมรับผิดชอบต่อสังคม ผู้น ำองค์กรควรให้ควำมส ำคัญต่อควำมรับผิดชอบที่มีต่อสำธำรณะ 
พฤติกรรมที่มีจริยธรรม และควำมจ ำเป็นในกำรบ ำเพ็ญตนเป็นพลเมืองดีด้วย ผู้น ำควรเป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำร
มุ่งเน้นจริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจและกำรคุ้มครองป้องกันสุขอนำมัยของสำธำรณะ ควำมปลอดภัย และ
สิ่งแวดล้อม กำรคุ้มครองป้องกันสุขอนำมัย ควำมปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมถึงกำรปฏิบัติกำรของ
องค์กร และรอบเวลำของกระบวนกำรและบริกำร 
 นอกจำกนั้น องค์กรควรให้ควำมส ำคัญต่อกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรและกำรลดควำมสูญเสีย
ตั้งแต่ต้นทำง กำรวำงแผนจึงควรคำดกำรณ์ล่วงหน้ำถึงผลกระทบในเชิงลบที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินกำร กำร
วำงแผนที่มีประสิทธิผลควรป้องกันมิให้เกิดปัญหำ แก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นอย่ำงตรงไปตรงมำ และจัดให้มี
สำรสนเทศและกำรสนับสนุนที่จ ำเป็น เพื่อให้สำธำรณะมีควำมตระหนักในเรื่องดังกล่ำวอยู่เสมอ เพื่อให้เกิด
ควำมเช่ือมั่นของสำธำรณะ 
 ในหลำยๆ องค์กร ขั้นตอนกำรออกแบบกระบวนกำรมีควำมส ำคัญมำกในด้ำนควำม
รับผิดชอบต่อสำธำรณะ กำรตัดสินใจที่เกี่ยวกับกำรออกแบบมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนหรือไม่ 
ดังนั้น กลยุทธ์กำรออกแบบกระบวนกำรที่มีประสิทธิผลจึงควรคำดกำรณ์ล่วงหน้ำถึงควำมกังวลและ            
ควำมรับผิดชอบด้ำนสิ่งแวดล้อมที่เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ  
 องค์กรควรให้ควำมส ำคัญกับพฤติกรรมที่มีจริยธรรมในกำรปฏิสัมพันธ์ต่อผู้ที่มีส่วนได้ส่วน
เสียทั้งหมด กำรปฏิบัติทำงด้ำนจริยธรรมอย่ำงจริงจังควรเป็นข้อก ำหนดและต้องมีกำรตรวจติดตำม                              
โดยคณะกรรมกำรธรรมำภิบำลขององค์กร 
 กำรบ ำเพ็ญตนเป็นพลเมืองดี เกี่ยวข้องกับกำรน ำองค์กรและกำรสนับสนุนจุดประสงค์ที่
ส ำคัญด้ำนสำธำรณะ ตำมข้อจ ำกัดด้ำนทรัพยำกรขององค์กร จุดประสงค์ดังกล่ำว อำจรวมถึงกำรปรับปรุง                     
ด้ำนกำรศึกษำและสุขอนำมัยของชุมชน กำรท ำให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดี กำรอนุรักษ์ทรัพยำกร กำรให้บริกำรชุมชน 
กำรปรับปรุงวิธีปฏิบัติขององค์กร และกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรให้กับประชำชน ภำวะผู้น ำในฐำนะที่เป็นพลเมืองดี                 
ยังรวมถึงกำรผลักดันองค์กรอื่นๆ ทั้งในภำครัฐและเอกชนให้ร่วมด ำเนินกำรตำมจุดประสงค์ดังกล่ำวด้วย 
 กำรจัดกำรในเรื่องควำมรับผิดชอบต่อสังคม จ ำเป็นต้องใช้ตัวชี้วัดที่ เหมำะสมและ                    
ควำมรับผิดชอบของภำวะผู้น ำส ำหรับตัวชี้วัดดังกล่ำว 
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 10. กำรมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์และกำรสร้ำงคุณค่ำ กำรวัดผลกำรด ำเนินกำรขององค์กร จ ำเป็นต้อง
มุ่งเน้นผลลัพธ์ที่ส ำคัญ ผลลัพธ์ดังกล่ำวควรใช้เพื่อสร้ำงคุณค่ำและรักษำควำมสมดุลของคุณค่ำให้แก่ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่ส ำคัญ ได้แก่ ผู้รับบริกำร บุคลำกร พนักงำนที่เกี่ยวข้อง และชุมชน จำกกำรสร้ำงคุณค่ำให้แก่ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียที่ส ำคัญเหล่ำนี้ ท ำให้องค์กรสำมำรถสร้ำงภำพลักษณ์ที่ด ี
 ทั้งนี้ กลยุทธ์ขององค์กรควรระบุควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส ำคัญอย่ำงชัดเจน 
เพื่อให้สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยซึ่งบำงครั้งอำจมีควำมขัดแย้งกันหรือมีกำรเปลี่ยนแปลงไป กลยุทธ์ดังกล่ำว                 
จะช่วยท ำให้มั่นใจว่ำแผนงำนและกำรปฏิบัติกำรต่ำงๆ ตอบสนองต่อควำมต้องกำรที่แตกต่ำงกันของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียใดๆ กำรใช้ตัวชี้วัดผลกำรด ำเนินกำรแบบน ำและแบบตำม (Leading & Lagging) ร่วมกันอย่ำงสมดุล
เป็นวิธีกำรที่มีประสิทธิผลในกำรสื่อล ำดับควำมส ำคัญระยะสั้นและระยะยำวขององค์กร กำรตรวจติดตำม                  
ผลกำรด ำเนินกำรจริง และเป็นพื้นฐำนที่เด่นชัดในกำรปรับปรุงผลลัพธ์ต่ำงๆ 
 11. มุมมองในเชิงระบบ เกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐให้มุมมองในเชิงระบบ                        
ในกำรจัดกำรองค์กรและกระบวนกำรที่ส ำคัญ เพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ นั่นคือ ผลกำรด ำเนินกำรที่เป็นเลิศของ
เกณฑ์ทั้ง 7 หมวด และค่ำนิยมหลักเป็นกรอบในกำรสร้ำงระบบและกำรบูรณำกำรกลไกของระบบเข้ำด้วยกัน                     
อย่ำงไรก็ตำมกำรจัดกำรผลกำรด ำเนินกำรโดยรวมให้ประสบควำมส ำเร็จ ต้องอำศัยกำรสังเครำะห์                            
ที่มองภำพรวมขององค์กร มุ่งเน้น วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำร ให้มี                  
ควำมสอดคล้องไปในแนวทำงเดียวกัน และกำรบูรณำกำรร่วมกัน ซึ่งหมำยถึงกำรใช้กำรเชื่อมโยงที่ส ำคัญ                  
ในระหว่ำงข้อก ำหนดต่ำงๆ ในหมวดต่ำงๆ ของเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ เพื่อท ำให้มั่นใจ                   
ว่ำแผนงำน กระบวนกำร ตัววัด และกำรปฏิบัติกำรต่ำงๆ มีควำมสอดคล้องกัน และบูรณำกำรไปในทำง
เดียวกัน เพื่อให้องค์ประกอบแต่ละส่วนของระบบกำรบริหำรจัดกำรผลกำรด ำเนินกำรขององค์กรมีกำร
ปฏิบัติกำรอย่ำงเชื่อมโยงซึ่งกันและกันอย่ำงสมบูรณ์ 
 ทั้งนี้ มุมมองในเชิงระบบ ครอบคลุมถึง กำรที่ผู้น ำระดับสูงมุ่นเน้นทิศทำงเชิงกลยุทธ์ และ
มุ่งเน้นผู้รับบริกำร ซึ่งหมำยควำมว่ำ ผู้น ำระดับสูงตรวจติดตำม ปรับปรุงแก้ไข และจัดกำรผลกำรด ำเนินกำร 
โดยอำศัยผลลัพธ์กำรด ำเนินกำร มุมมองในเชิงระบบ ยังรวมถึงกำรใช้ตัวชี้วัด และควำมรู้ขององค์กรเพื่อสร้ำง
กลยุทธ์ที่ส ำคัญ นั่นคือ กำรเชื่อมโยงกลยุทธ์เหล่ำนี้เข้ำกับกระบวนกำรที่ส ำคัญ และกำรจัดสรรทรัพยำกรให้มี
ควำมสอดคล้องไปในแนวทำงเดียวกัน เพื่อปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำรโดยรวม และท ำให้ผู้รับบริกำรพึงพอใจ 
ดังนั้น มุมมองในเชิงระบบ หมำยถึง กำรจัดกำรทั้งองค์กรและองค์ประกอบแต่ละส่วน เพื่อบรรลุควำมส ำเร็จ
ขององค์กร 
 กล่ำวโดยสรุป แนวคิดหลักของกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ คือ ต้องกำร               
ที่จะเห็นหน่วยงำนภำครัฐให้ควำมส ำคัญกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่มุ่งเน้นให้กำรน ำองค์กรเป็นไปอย่ำงมีวิสัยทัศน์ 
มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม ให้ควำมส ำคัญกับประชำชนผู้รับบริกำร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปรับปรุงระบบ                
กำรบริหำรจัดกำรให้มีควำมยืดหยุ่นคล่องตัว ส่งเสริมให้ข้ำรำชกำรพัฒนำตนเอง มีควำมคิดริเริ่มและเรียนรู้
อย่ำงต่อเนื่อง ตัดสินใจโดยอำศัยข้อมูลสำรสนเทศอย่ำงแท้จริง และท ำงำนโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์เป็นส ำคัญ 
  กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ 
 1. ลักษณะส ำคัญขององค์กร 
 2. เกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
 1. ลักษณะส ำคัญขององค์กร 
  เป็นกำรอธิบำยถึงภำพรวมในปัจจุบันของส่วนรำชกำร สภำพแวดล้อมในกำรปฏิบัติ
ภำรกิจควำมสัมพันธ์ระหว่ำงหน่วยงำนกับผู้รับบริกำร ส่วนรำชกำรอื่น และประชำชนโดยรวม สิ่งส ำคัญที่มีผล
ต่อกำรด ำเนินกำร และควำมท้ำทำยที่ส ำคัญในเชิงยุทธศำสตร์ที่ส่วนรำชกำรเผชิญอยู่ รวมถึงระบบกำรปรับปรุง
ผลกำรด ำเนินกำรของส่วนรำชกำร 
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                                    กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที ่1 แสดงส่วนประกอบของกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
 

2. เกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
 เกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐประกอบด้วยค ำถำมต่ำงๆ ในแต่ละหมวด ซึ่ง
เป็นแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรที่จะน ำส่วนรำชกำรไปสู่องค์กรแห่งควำมเป็นเลิศได้ และเกณฑ์ในแต่ละหมวด
จะมีควำมเชื่อมโยงกันระหว่ำงหมวดต่ำงๆ เพื่อแสดงให้เห็นถึงกำรจัดกำรที่ดี ต้องมีควำมสอดคล้องและบูรณำ
กำรกันอย่ำงเป็นระบบ 
 เกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐประกอบด้วย 7 หมวด คือ 

หมวด 1 กำรน ำองค์กร 
หมวด 2 กำรวำงแผนเชิงยุทธศำสตร ์
หมวด 3 กำรให้ควำมส ำคัญกับผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
หมวด 4 กำรวัด กำรวิเครำะห์ และกำรจัดกำรควำมรู้ 
หมวด 5 กำรมุ่งเน้นทรัพยำกรบุคคล 
หมวด 6 กำรจัดกำรกระบวนกำร 
หมวด 7 ผลลัพธ์กำรด ำเนินกำร 

 ทั้งนี้เกณฑ์ทั้ง 7 หมวด สำมำรถอธิบำยได้เป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่เป็นกระบวนกำร 
และส่วนที่เป็นผลลัพธ ์
 ส่วนที่เป็นกระบวนกำร (หมวด 1-6) เป็นเกณฑ์เพื่อใช้ประเมินประสิทธิภำพของ                            
ส่วนรำชกำรสำมำรถจัดได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 

1) กลุ่มกำรน ำองค์กร ประกอบด้วย 
- หมวด 1 กำรน ำองค์กร 
- หมวด 2 กำรวำงแผนเชิงยุทธศำสตร ์
- หมวด 3 กำรให้ควำมส ำคัญกับผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

7. ผลลัพธ์ 
การด าเนินการ 

1. การน า 
องค์กร 

P. ลักษณะส าคัญขององค์กร สภาพแวดล์อม 
ความสัมพันธ์ และความท์าทาย 

2. การวางแผน  
เชิงยุทธศาสตร์ 

5. การมุ์งเน์น  
ทรัพยากรบุคคล 

3. การให์ความส าคัญ 
กับผู์รับบริการและ 
ผู์มีส์วนได์ส์วนเสีย 

6. การจัดการ 
กระบวนการ 

4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู์ 
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2) กลุ่มพื้นฐำนของระบบ ประกอบด้วย  
 - หมวด 4 กำรวัด กำรวิเครำะห์ และกำรจัดกำรควำมรู้ 
3) กลุ่มปฏิบัติกำร ประกอบด้วย 
 - หมวด 5 กำรมุ่งเน้นทรัพยำกรบุคคล 
 - หมวด 6 กำรจัดกำรกระบวนกำร 

 ส่วนที่เป็นผลลัพธ์ (หมวด 7) เป็นเกณฑ์เพื่อใช้ประเมินประสิทธิผลของส่วนรำชกำรใน 4 มิติ 
ที่มีควำมสอดคล้องตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ได้แก่ 
 -  มิติด้ำนประสิทธิผล 
 -  มิติด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร 
 -  มิติด้ำนประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติรำชกำร 
 -  มิติด้ำนกำรพัฒนำองค์กร 
 สำระส ำคัญของเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐในแต่ละหมวด โดยสังเขป 

หมวด 1 กำรน ำองค์กร  เป็นกำรมุ่งเน้นวิธีกำรที่ผู้บริหำรชี้น ำและก ำหนดวิสัยทัศน์ ค่ำนิยม 
และผลกำรด ำเนินกำรที่คำดหวัง ขององค์กร และขับเคลื่อนผลักดันให้องค์กรมีผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงยั่งยืน 
โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรสื่อสำร สร้ำงบรรยำกำศที่ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมกำรด ำเนินกำรที่มีจริยธรรมและ
ผลกำรด ำเนินกำรที่ดี รวมถึงระบบกำร ก ำกับดูแลตนเองที่ดี และควำมรับผิดชอบต่อสังคม  โดยหมวดนี้                 
เป็นกำรตรวจประเมินว่ำผู้บริหำรของส่วนรำชกำรสั่งกำร หรือชี้น ำให้ส่วนรำชกำรมีควำมยั่งยืน อย่ำงไร 
นอกจำกนี้ ยังตรวจประเมินระบบกำรก ำกับดูแลองค์กร วิธีกำรที่ส่วนรำชกำรใช้เพื่อบรรลุผลด้ำนกำรปฏิบัติ
ตำมกฎหมำย มีจริยธรรม และควำมรับผิดชอบต่อสังคม 

หมวด 2 กำรวำงแผนเชิงยุทธศำสตร์  เป็นกำรมุ่งเน้นควำมยั่งยืนของส่วนรำชกำรในระยะ
ยำวและสภำพแวดล้อมด้ำนกำรแข่งขันเป็นประเด็น ท้ำทำยเชิงยุทธศำสตร์ส ำคัญที่ต้องบูรณำกำรเข้ำกับ                    
กำรวำงแผนภำพรวมกำรด ำเนินกำรของส่วนรำชกำร กำรตัดสินใจ เรื่องสมรรถนะหลักและระบบงำนของ                 
ส่วนรำชกำรเป็นเรื่องที่ต้องบูรณำกำร เพื่อให้มั่นใจถึงควำมยั่นยืนของส่วนรำชกำร ดังนั้นกำรตัดสินใจดังกล่ำว
จึงคงเป็นกำรตัดสินใจเชิงยุทธศำสตร์ที่ส ำคัญ โดยในหมวดนี้เป็นกำรตรวจประเมินว่ำส่วนรำชกำรมีวิธีกำร
จัดท ำวัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์และแผน ปฏิบัติกำรของส่วนรำชกำร กำรน ำไปปฏิบัติ กำรปรับเปลี่ยน                     
เมือ่สถำนกำรณ์เปลี่ยนไป ตลอดจนวิธีกำรวัดผล ควำมก้ำวหน้ำของแผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติกำร 

หมวด 3 กำรให้ควำมส ำคัญกับผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   เป็นกำรก ำหนดวิธีกำรที่
ใช้รับฟังเสียงของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกำรใช้สำรสนเทศเกี่ยวกับ ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในกำรปรับปรุงและค้นหำโอกำสในกำรสร้ำงนวัตกรรม  เพื่อสร้ำงควำมผูกพัน และควำมสัมพันธ์ที่ดี                
กับผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในหมวดนี้ เป็นกำรตรวจประเมินว่ำส่วนรำชกำรให้ควำมส ำคัญ                      
กับผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งวิธีกำรในกำรค้นหำและใช้สำรสนเทศผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีกับ ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หมวด 4 กำรวัด กำรวิเครำะห์ และกำรจัดกำรควำมรู้ เป็นหมวดหลักของเกณฑ์ในด้ำน
สำรสนเทศที่ส ำคัญทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกำรวัด กำรวิเครำะห์ และ กำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำร รวมทั้ง                     
กำรจัดกำรควำมรู้ของส่วนรำชกำรอย่ำงมีประสิทธิผล เพื่อผลักดันให้เกิด กำรปรับปรุง กำรสร้ำงนวัตกรรม และ                  
กำรเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของส่วนรำชกำร กล่ำวคือ เป็น “สมอง” ขององค์กรที่เป็นศูนย์กลำงในกำร
ปฏิบัติกำรต่ำงๆ ที่ท ำให้เกิดควำมสอดคล้องไปในแนวทำงเดียวกันของกำรปฏิบัติกำรกับวัตถุประสงค์ เชิง
ยุทธศำสตร์ขององค์กร ซึ่งหัวใจส ำคัญของกำรใช้ข้อมูลและสำรสนเทศดังกล่ำว อยู่ที่คุณภำพและควำมพร้อม                
ใช้งำนของข้อมูล นอกจำกนี้ สำรสนเทศ กำรวิเครำะห์ และกำรจัดกำรควำมรู้ อำจเป็นที่มำของควำมได้เปรียบ                
เชิงแข่งขันและกำรเพิ่มประสิทธิภำพ และครอบคลุมกำรพิจำรณำเชิงยุทธศำสตร์ ในเรื่องดังกล่ำวไว้ โดยในหมวดนี้
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เป็นกำรตรวจประเมินว่ำส่วนรำชกำรมีวิธีกำรในกำรวิเครำะห์และทบทวนผลกำรด ำเนินงำน กำรจัดกำรควำมรู้ 
เพื่อปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำร และบริหำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศที่มีประสิทธิภำพ 

หมวด 5 กำรมุ่งเน้นบุคลำกร เป็นกำรมุ่งเน้นให้ส่วนรำชกำรมีวิธีกำรวำงแผนด้ำนทรัพยำกร
บุคคล กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน ที่ก่อให้เกิดผลกำรด ำเนินกำรที่ดี รวมทั้งกำรสร้ำงควำมผูกพัน 
และกำรพัฒนำบุคลำกร เพื่อน ำศักยภำพของ บุคลำกรมำใช้อย่ำงเต็มที่เพื่อสนับสนุนพันธกิจ ยุทธศำสตร์ของ
ส่วนรำชกำรทั้งในปัจจุบันและอนำคต  โดยในหมวดนี้เน้นกำรปฏิบัติกำรด้ำนบุคลำกรที่ส ำคัญ กำรปฏิบัติกำร
ต่ำงๆ ที่มุ่งไปสู่กำรสร้ำงและคงไว้ ซึ่งสภำพแวดล้อมของกำรท ำงำนที่ให้ผลกำรด ำเนินกำรที่โดดเด่น และมุ่งไปสู่
กำรสร้ำงควำมผูกพันของบุคลำกรของส่วนรำชกำร เพื่อให้บุคลำกรและองค์กรปรับตัวทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง
และน ำไปสู่ควำมส ำเร็จเพื่อสนับสนุนให้กำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคลสอดคล้องไปแนวทำงเดียวกันกับ
ยุทธศำสตร์โดยรวม 

หมวด 6 กำรมุ่งเน้นระบบกำรปฏิบัติกำร เป็นกำรมุ่งเน้นกำรปฏิบัติกำร กำรออกแบบและ
กำรส่งมอบผลผลิตและกำรบริกำร และประสิทธิผลของ กำรปฏิบัติกำรเพื่อบรรลุควำมส ำเร็จ และเพื่อควำม
ยั่งยืนของส่วนรำชกำร  ในหมวดนี้เป็นกำรตรวจประเมินวำ่ส่วนรำชกำรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรออกแบบ จัดกำร 
และปรับปรุง ผลผลิตและกำรบริกำร กระบวนกำรท ำงำน รวมทั้งปรับปรุงประสิทธิผลของระบบกำรปฏิบัติกำร 
เพื่อส่งมอบคุณค่ำ แก่ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และท ำให้ส่วนรำชกำรประสบควำมส ำเร็จและยั่งยืน 

หมวด 7 ผลลัพธ์กำรด ำเนินกำร (Results) ในหมวดผลลัพธ์กำรด ำเนินกำร เป็นกำรตรวจ
ประเมินว่ำส่วนรำชกำรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรประเมินผล กำรด ำเนินกำรและกำรปรับปรุงในด้ำนที่ส ำคัญทุก
ด้ำนของส่วนรำชกำร ได้แก่ ผลลัพธ์ด้ำนประสิทธิผลและกำรบรรลุ พันธกิจ ผลลัพธ์ด้ำนกำรให้ควำมส ำคัญ
ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้นบุคลำกร ผลลัพธ์ ด้ำนกำรน ำองค์กรและกำร                    
ก ำกับดูแลส่วนรำชกำร ผลลัพธ์ด้ำนงบประมำณ กำรเงินและกำรเติบโต และผลลัพธ์ด้ำนประสิทธิผลของ
กระบวนกำรและกำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำน นอกจำกนี้ยังตรวจประเมินระดับผลกำรด ำเนินกำร ของส่วน
รำชกำรเปรียบเทียบกับคู่เทียบ และส่วนรำชกำรอื่นที่มีภำรกิจคล้ำยคลึงกัน  ให้ส่วนรำชกำรน ำเสนอระดับ
ปัจจุบันและแนวโน้มของตัววัดหรือตัวชี้วัดที่ส ำคัญของผลกำรด ำเนินกำร  ด้ำนต่ำง ๆ รวมทั้งให้แสดงข้อมูล               
เชิงเปรียบเทียบทีเ่หมำะสม 

กำรจัดท ำแผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล เป็นกระบวนกำรแรกที่ส ำคัญที่สุดที่จะ
สร้ำงควำมสอดคล้อง เชิงยุทธศำสตร์ระหว่ำงกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลกับเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ขององค์กร 
นอกจำกนี้ กำรจัดท ำแผน กลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลยังเป็นกำรเพิ่มบทบำทของงำนบริหำรทรัพยำกร
บุคคลจำกกำรมุ่งเน้น เพียงงำนประจ ำ(Routine Work) ซึ่งเป็นงำนในเชิงรับมำเป็นกำรวำงแผนในเชิงรุก                   
เพื่อหำแนวทำงปฏิบัติว่ำ กิจกรรมต่ำง ๆ ของส่วนรำชกำรในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล เช่น กำรวำงแผน
อัตรำก ำลัง กำรพัฒนำบุคลำกร กำรจัดสวัสดิกำรที่ส่วนรำชกำรด ำเนินกำรในปัจจุบัน จะสำมำรถช่วยให้                      
ส่วนรำชกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมประเด็น ยุทธ์ศำสตร์ที่ก ำหนดไว้ได้อย่ำงไร โดยกำรก ำหนดกลยุทธ์และ                      
กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของกิจกรรมต่ำงๆ ในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลนั้น จะเป็นปัจจัยส ำคัญส ำหรับ               
กำรวำงแผนและกำรจัดสรรทรัพยำกรและงบประมำณด้ำน บุคคลต่อไป  

ในกำรด ำเนินกำรให้แผนปฏิบัติรำชกำรบรรลุตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้นั้น ปัจจัยส ำคัญอย่ำงหนึ่ง
ที่ส่วนรำชกำรต้องมีกำรด ำเนินกำรคือ กำรวำงแผนกลยุทธ์ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลให้สอดคล้องบรรลุ
เป้ำหมำยตำมแผนปฏิบัติรำชกำร  4 ปี และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยแผนกลยุทธ์ด้ำนกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลนั้น ครอบคลุมถึงแผนปฏิบัติกำรด้ำนทรัพยำกรบุคคลที่สนับสนุนกำรปฏิบัติตำมเป้ำประสงค์
เชิงยุทธศำสตร์ กลยุทธ์หลัก และแผนปฏิบัติกำรของส่วนรำชกำรได้อย่ำงมีประสิทธิผล รวมถึงกำรก ำหนด
ตัวชี้วัด และเป้ำหมำยที่เหมำะสมใน แต่ละแผนปฏิบัติกำรด้วย  
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HR Scorecard เป็นเครื่องมือส ำหรับประเมินผลส ำเร็จด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของ
องค์กรเพื่อน ำไปสู่กำรพัฒนำและเพิ่มขีดสมรรถนะก ำลังคนให้มีควำมเข้มแข็งและสอดรับกับภำรกิจขององค์กร  

มำตรฐำนควำมส ำเร็จที่เป็นเป้ำหมำยสุดท้ำยที่ส่วนรำชกำรต้องบริหำรทรัพยำกรบุคคลมีดังนี้  
มิติที ่1 ควำมสอดคล้องเชิงยุทธศำสตร ์ 
มิติที ่2 ประสิทธิภำพของกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล  
มิติที ่3 ประสิทธิผลของกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล  
มิติที ่4 ควำมพร้อมรับผิดด้ำนกำรบริหำรทรพัยำกรบุคคล  
มิติที ่5 คุณภำพชีวิตและควำมสมดุลระหว่ำงชีวิตกับกำรท ำงำน  
กำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลนั้น   อย่ำงน้อยต้องครอบคลุมในด้ำน 

ต่ำงๆ ของกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ดังนี ้ 
- กำรวำงแผนและบริหำรก ำลังคน  
- กำรบริหำรทรัพยำกรบุคลำกรที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูง  
- กำรจัดระบบฐำนข้อมูลด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล  
- กำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกิจกรรมและกระบวนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
- กำรปรับปรุงระบบงำน โดยมุ่งเน้นให้เกิดกำรมอบอ ำนำจกำรตัดสินใจให้แก่บุคลำกรมำกขึ้น  

เกิดควำมคล่องตัวในกำรปฏิบัติงำน และกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในกำรบริหำรจัดกำร  
- กำรปรับปรุงระบบกำรยกย่อง ชมเชย โดยมุ่งเน้นให้สอดคล้องกับประสิทธิภำพกำรท ำงำน  

ที่ต้องกำรให้เกิดขึ้น  
- กำรปรับปรุงระบบสรรหำ คัดเลือก และกำรรักษำบุคลำกร  
- กำรปรับปรุงกำรพัฒนำบุคลำกร  เพื่อให้บุคลำกรมีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน

ตำมแผนปฏิบัติงำนอย่ำงได้ผลด ี 
เครื่องมือกำรบริหำรจัดกำร  
1. กำรพัฒนำสมรรถนะกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล (HR Scorecard)  
2. กำรทบทวนและกำรปรับระบบงำน/โครงสร้ำงส่วนรำชกำร (Organization Restructuring)  
3. กำรใช้ข้อมูลควำมต้องกำร ควำมคิดเห็นของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมำ

วิเครำะห ์ออกแบบ ระบบงำน/โครงสร้ำงของส่วนรำชกำร กำรส่งมอบหรือประสำนงำนกันระหว่ำงหน่วยงำน  
4. กำรก ำหนดแผนผังควำมสัมพันธ์ (Relationship Map) ระหว่ำงหน่วยงำน  
5. กำรจัดท ำระบบงำน/โครงสร้ำงของส่วนรำชกำรที่มีแผนกงำนตำมผู้รับบริกำร หรือผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย (Departmentation by Customer/Stakeholder)  
6. กำรทบทวนกฎระเบียบในกำรปฏิบัติงำน  
แนวทำงปฏิบัติที่ดี  
องค์กรที่มีแนวปฏิบัติที่ดีด้ำนกำรจัดท ำแผนด้ำนทรัพยำกรบุคคลที่สนับสนุนยุทธศำสตร์ ควรมี

กำรด ำเนินกำร ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดท ำแผนด้ำนทรัพยำกรบุคคล ดังนี ้
- กำรวำงแผนก ำลังคนและพัฒนำขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรทั้งระยะสั้นและระยะยำว ให้

สอดคล้องกับเป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์1และกระบวนกำรด ำเนินงำน1ทั้งกระบวนกำรที่สร้ำงคุณค่ำและ
กระบวนกำรสนับสนุนของ องค์กร  

-   กำรวำงแผนและกำรพัฒนำบุคลำกรควรมีกรอบที่ชัดเจน คือ  
1) ก ำหนดควำมต้องกำรในกำรพัฒนำ (Training Needs) โดยศึกษำ วิเครำะห์ยุทธศำสตร์ 

นโยบำย ภำรกิจที่ส ำคัญของส่วนรำชกำร และนโยบำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลและกำรพัฒนำบุคลำกร                    
ของหน่วยงำน ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอำจมีกำรสัมภำษณ์ผู้บริหำรและผู้รับบริกำรที่ส ำคัญ เพื่อเป็นข้อมูลในกำรวิเครำะห์
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หำควำมต้องกำร เกี่ยวกับควำมรู้ ทักษะด้ำนต่ำง ๆ ที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำน กำรพัฒนำบุคลำกร กำรพัฒนำ
บุคลำกรเป็นกระบวนกำรบริหำรงำนบุคคลที่ต้องปฏิบัติอยู่ตลอดเวลำเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพให้กับบุคลำกร 
ตลอดจนท ำให้บุคลำกรมีควำมเติบโตก้ำวหน้ำและทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง ซึ่งกำรพัฒนำบุคลำกรสำมำรถ
ด ำเนินกำรได้ 2 รูปแบบ คือ แบบที่เป็นทำงกำร เช่น กำรบรรยำย กำรฝึกอบรม เป็นต้น และแบบที่ไม่เป็น
ทำงกำร เช่น กำรสอนงำน กำรเป็นพี่เลี้ยง กำรสอนแนะ (Coaching) และกำรสอนงำนอย่ำงใกล้ชิด 

2) ออกแบบหลักสูตร โดยอำจมีทั้งที่เป็นทำงกำร และไม่เป็นทำงกำร  
3) ด ำเนินกำรตำมแผน  
4) ประเมินผลกำรพัฒนำ เรียนรู ้โดยก ำหนดเป้ำหมำยไว้ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร  

- กำรสื่อสำรภำยในอย่ำงมีประสิทธิภำพและกำรตั้งเป้ำหมำยในกำรสร้ำงวัฒนธรรมกำร
ท ำงำนของ องค์กรให้บุคลำกรร่วมมือกันและมีควำมเข้ำใจในข้อมูลข่ำวสำรทิศทำงองค์กร ข้อมูลสำรสนเทศ                
ในกระบวนกำร ท ำงำน ควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและข้อมูลสภำพแวดล้อมต่ำงๆ  ที่เกี่ยวข้องกับ  
กำรบรรลุเป้ำหมำยขององค์กร  

- กำรออกแบบระบบทีมข้ำมสำยงำน โดยใช้รูปแบบคณะท ำงำนที่ประกอบด้วยตัวแทน               
จำกหน่วยงำนต่ำง ๆ ให้ครอบคลุมตำมประเภทของกระบวนกำรด ำเนินงำนในองค์กร เพื่อแก้ไขปัญหำจำกกำร
ที่บุคลำกรมุ่งสนใจเฉพำะงำนที่ตนรับผิดชอบหลัก ท ำให้ระบบด ำเนินไปอย่ำงไม่เต็มประสิทธิภำพ ซึ่งระบบกำร
ท ำงำนลักษณะข้ำมสำยงำนจะช่วย ให้ทุกหน่วยงำนหรือหลำยหน่วยงำนมีโอกำสสื่อสำร ตัดสินใจ และท ำงำน
ร่วมกันตำมห่วงโซ่คุณค่ำที่สอดรับกัน  
 -   กำรติดตำมประเมินผล เพื่อปรับปรุงวิธีกำรสื่อสำรก ำหนดไว้ปีละครั้ง ทั้งจำกข้อเสนอแนะ
ในระหว่ำง กระบวนกำรสื่อสำรของคณะท ำงำนต่ำง ๆ และจำกกำรประเมินผลอย่ำงเป็นระบบจำกบุคลำกร
ภำยใน และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อน ำไปปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่องและมีประสิทธิภำพ 
 

2.2 หลักเกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรฝึกอบรมกรมพัฒนำที่ดิน 
 ส ำนักงำน ก.พ.ร. ได้น ำหลักกำรแนวคิดของกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
(PMQA) มำใช้ด ำเนินกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรองค์กร ซึ่งสำระส ำคัญของกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำร
จัดกำรภำครัฐ (PMQA) หมวดที่ 5 ว่ำด้วยกำรมุ่งเน้นทรัพยำกรบุคคล ได้เน้นให้มีกำรพัฒนำคุณภำพระบบกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคล กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร และพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ กำรปรับกระบวนทัศน์ 
ค่ำนิยม ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม และกระบวนกำรสร้ำงคุณค่ำ โดยมุ่งเน้นให้ส่วนรำชกำรต้องมีระบบ
ประกันคุณภำพกำรฝึกอบรม เพื่อยกระดับงำนฝึกอบรมให้มีมำตรฐำนสูง มีควำมคุ้มค่ำต่อกำรลงทุน และสร้ำง
ควำมเช่ือมั่นแก่ผู้เรียนว่ำกำรฝึกอบรมนั้นมีมำตรฐำนเป็นที่ยอมรับ ซึ่งระบบประกันคุณภำพกำรฝึกอบรม 
ดังกล่ำว ถือเป็นกำรประกันคุณภำพที่ส่วนรำชกำรจะต้องด ำเนินกำรจัดท ำมำตรฐำนกำรฝึกอบรม ที่มีลักษณะ
กำรด ำเนินกำรคล้ำยคลึงกับกำรประกันคุณภำพภำยใน เพื่อให้มั่นใจว่ำงำนฝึกอบรมได้มำตรฐำน รวมถึงกำร
ประเมินประสิทธิผลและควำมคุ้มค่ำของกำรพัฒนำ/ฝึกอบรม โดยส่วนรำชกำรต้องมีกำรก ำหนดมำตรกำรและ
ระบบในกำรประเมินประสิทธิผลและควำมคุ้มค่ำของกำรพัฒนำบุคลำกรด้วย 
 กรมพัฒนำที่ดินได้เห็นควำมส ำคัญของกำรจัดท ำระบบประกันคุณภำพกำรฝึกอบรมดังกล่ำว            
จึงได้จัดท ำเกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรฝึกอบรมของกรมพัฒนำที่ดินขึ้น เพื่อใช้เป็นมำตรฐำน/กรอบแนวทำง
กำรด ำเนินกำรจัดฝึกอบรมของกรมฯ เพื่อให้กำรฝึกอบรมทุกหลักสูตรมีควำมคุ้มค่ำต่อกำรลงทุน เป็นที่ยอมรับ 
และเชื่อมั่นของผู้เรียน ซึ่งจะส่งผลให้กำรพัฒนำบุคลำกรเป็นอย่ำงมีประสิทธิภำพและบรรลุผลตำมเป้ำหมำยต่อไป 
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  เกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรฝึกอบรมกรมพัฒนำที่ดิน 
 ตำมที่ส ำนักงำน ก.พ.ร. ได้น ำหลักกำรแนวคิดของกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
(PMQA) มำใช้ด ำเนินกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรองค์กร โดยก ำหนดให้ส่วนรำชกำรต้องมีระบบกำรประกัน
คุณภำพของกำรฝึกอบรม เพื่อยกระดับกำรฝึกอบรมให้มีมำตรฐำน มีควำมคุ้มค่ำต่อกำรลงทุน และสร้ำงควำม
เชื่อมั่นต่อผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ให้มีมำตรฐำนเป็นที่ยอมรับ กรมพัฒนำที่ดินจึงได้ด ำเนินกำรจัดท ำเกณฑ์กำร
ประกันคุณภำพของกำรฝึกอบรมของกรมพัฒนำที่ดินขึ้นโดย ก ำหนดไว้ 3 มำตรฐำน 7 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

 มำตรฐำนที่ 1 ด้ำนหลักสูตรกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
 ตัวบ่งช้ี 1.1  มีกำรสร้ำงหลักสูตรที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้ำหมำย 

 ตัวบ่งช้ี 1.2 มีกำรทบทวนปรับปรุงและประเมินหลักสูตรให้ทันต่อกำร
เปลี่ยนแปลง  (กรณีเป็นหลักสูตรเดิม) 

 มำตรฐำนที่ 2 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรฝึกอบรม 
   ตัวบ่งช้ี 2.1   ด้ำนผู้สอน/วิทยำกรเป็นผู้มีคุณวุฒิและประสบกำรณ์สอดคล้องกับ

เนื้อหำวิชำและมีควำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอดสื่อสำร 
   ตัวบ่งช้ี 2.2   ด้ำนวิธีกำรสอนของวิทยำกรมีกำรก ำหนดประเด็นเนื้อหำวิชำและ 

มีกำรใช้อุปกรณ์กำรสอนและสื่อกำรสอนที่เหมำะสม 
  ตัวบ่งช้ี 2.3   ด้ำนสถำนที่ฝึกอบรมมีขนำดและรูปแบบที่เหมำะสมกับจ ำนวน               

ผู้เขำ้รับกำรฝึกอบรมและกิจกรรมกำรสอน 
 ตัวบ่งช้ี 2.4   ควำมเหมำะสมของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมและกำรน ำไปใช้ในกำร

ปฏิบัติงำน 
 มำตรฐำนที่ 3 ด้ำนกำรประเมินผลกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

   ตัวบ่งช้ี 3.1  มีกระบวนกำรประเมินผลกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
 มำตรฐำนที่ 4 ประสิทธิผลกำรฝึกอบรม 

   ตัวบ่งช้ี 4.1  ประสิทธิผลกำรฝึกอบรม 
  วิธีกำรประเมินกำรประกันคุณภำพกำรฝึกอบรม 

 กำรด ำเนินกำรประเมินกำรประกันคุณภำพกำรฝึกอบรม ตำมมำตรฐำนต่ำงๆ ทั้ง  3 ด้ำน                    
อำจด ำเนินกำรได้ 2 ลักษณะ คือ กำรประเมินในระหว่ำงกำรฝึกอบรม หรือกำรประเมินหลังจำกด ำเนินกำร
ฝึกอบรมเสรจ็แล้ว 
 วิธีกำรประเมิน 
 กำรประเมินกำรประกันคุณภำพกำรฝึกอบรม เป็นสิ่งที่ต้องกระท ำอย่ำงเป็นขั้นตอน ถึงแม้วิธี     
กำรประเมินและเทคนิคกำรประเมินอำจแตกต่ำงกันไป แต่ก็ต้องเป็นไปตำมรูปแบบของกำรประเมิน โดย          
ผู้ประเมินจะต้องท ำควำมเข้ำใจกับมำตรฐำนทั้ง 3 ด้ำน และตัวบ่งชี้ต่ำงๆ ซึ่งจะช่วยให้กำรประเมิน                       
มีประสิทธิภำพ และบรรลุผลส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ที่ก ำหนด ผู้ประเมินจัดเตรียมเครื่องมือกำรประเมินกำร
ประกันคุณภำพกำรฝึกอบรม เช่น แบบสอบถำมเกี่ยวกับกำรฝึกอบรม แบบประเมินองค์ประกอบของกำร
ฝึกอบรม และผู้ประเมินสรุปผลกำรประเมินกำรประกันคุณภำพกำรฝึกอบรม และจัดท ำรำยงำนเสนอผู้บริหำร
ต่อไป 
  เกณฑ์ผ่ำนกำรประเมินกำรประกันคุณภำพกำรฝึกอบรม 
 กำรประเมินกำรฝึกอบรม ตำมมำตรฐำนทั้ ง  4 ด้ำน 8 ตัวบ่งชี้  จะต้องได้คะแนนเฉลี่ย                  
ทุกมำตรฐำนรวม 3 คะแนน จึงจะถือว่ำกำรประกันคุณภำพกำรฝึกอบรมมีมำตรฐำนเป็นที่ยอมรับ 
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2.3  แนวคิดเกี่ยวกับควำมพึงพอใจ 
 พจนำนุกรมฉบับรำชบัณฑิตยสถำน (2542: 775) ได้ให้ควำมหมำยของควำมพึงพอใจ หมำยถึง 
พอใจ ชอบใจ พฤติกรรมเกี่ยวกับควำมพึงพอใจของมนุษย์ คือ ควำมพยำยำมที่ จะขจัดควำมตึงเครียด หรือ
กระวนกระวำย หรือภำวะไม่ได้ดุลยภำพในร่ำงกำย ซี่งเมื่อมนุษย์สำมำรถขจัดสิ่งต่ำงๆ ดังกล่ำวได้แล้ว มนุษย์
ย่อมได้รับควำมพึงพอใจในสิ่งที่ตนต้องกำร 
 แน่งน้อย พงษ์สำมำรถ (2519: 26) มีควำมเห็นว่ำ ควำมพึงพอใจหมำยถึง ท่ำทีทั่วๆไปที่เป็นผล
มำจำกท่ำทีต่อสิ่งต่ำงๆ 3 ประกำร คือ ปัจจัยเกี่ยวกับกิจกรรม ปัจจัยเกี่ยวกับบุคคล และลักษณะควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงกลุ่ม 
 สุภำลักษณ์ ชัยอนันต์ (2540 : 17) ได้ให้ควำมหมำยของควำมพึงพอใจไว้ว่ำ ควำมพึงพอใจ                    
เป็นควำมรู้สึกส่วนตัวที่รู้สึกเป็นสุขหรือยินดีที่ได้รับกำรตอบสนองควำมต้องกำรในสิ่งที่ขำดหำยไป หรือสิ่งที่ท ำ
ให้เกิดควำมสมดุล ควำมพึงพอใจเป็นสิ่งที่ก ำหนดพฤติกรรมที่จะแสดงออกของบุคคล ซึ่งมีผลต่อกำรเลือก                   
ที่จะปฏิบัติในกิจกรรมใดๆ นั้น 
 อุทัยพรรณ สุดใจ (2545: 7) ควำมพึงพอใจ หมำยถึง ควำมรู้สึกที่ดีหรือทัศนคติที่ดีของบุคคลที่
มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยอำจจะเป็นไปในเชิงประเมินค่ำว่ำควำมรู้สึกหรือทัศนคติต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั้นเป็นไปใน
ทำงบวกหรือทำงลบ 
 จึงสรุปได้ว่ำควำมพึงพอใจหมำยถึง ควำมรู้สึกที่ดีหรือทัศนคติที่ดีของบุคคลซึ่งมักเกิดจำกกำร
ได้รับกำรตอบสนองตำมที่ตนต้องกำร และควำมรู้สึกที่ดีในสิ่งนั้น ตรงกันข้ำมหำกควำมต้องกำรไม่ได้รับกำร
ตอบสนอง ควำมไม่พึงพอใจก็จะเกิดขึ้น 
 ทฤษฎีควำมพึงพอใจ 
 โคร์แมน (Korman, A.K., 1997 อ้ำงอิงในสมศักดิ์ คงเที่ยง และอัญชลี โพธิ์ทอง, 2542 : 161 -
162) ได้จ ำแนกทฤษฎีควำมพึงพอใจในงำนออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 

1. ทฤษฎีกำรสนองควำมต้องกำร กลุ่มนี้ถือว่ำควำมพึงพอใจ ในงำนเกิดจำกควำมต้องกำรส่วน
บุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ต่อผลที่ได้รับจำกงำนกับกำรประสบควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยส่วนบุคคล 

2. ทฤษฎีกำรอ้ำงอิงกลุ่ม ควำมพึงพอใจในงำนมีควำมสัมพันธ์ในทำงบวกกับคุณลักษณะของงำน
ตำมควำมปรำรถนำของกลุ่ม ซึ่งสมำชิกให้กลุ่มเป็นแนวทำงในกำรประเมินผลกำรท ำงำน 
 Frederick K. Herzberg ได้ศึกษำเกี่ยวกับแรงจูงใจในกำรท ำงำนของบุคคล โดยศึกษำว่ำคนเรำ
ต้องกำรอะไรจำกงำน ค ำตอบก็คือ บุคคลต้องกำรควำมสุขจำกกำรท ำงำน ซึ่งสรุปได้ว่ำควำมสุขจำกกำรท ำงำน
นั้น เกิดจำกควำมพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจในงำนที่ท ำ โดยควำมพึงพอใจหรือควำมไม่พึงพอใจในงำนที่ท ำนั้น 
ไม่ได้มำจำกกลุ่มเดียวกัน แต่มีสำเหตุมำจำกปัจจัยสองกลุ่ม (Two1Factor1Theory) คือปัจจัยจูงใจ 
(Motivational Factors) และปัจจัยค้ ำจุนหรือปัจจัยสุขศำสตร์ (Maintenance or Hygiene Factors)  
 1.ปจัจัยจูงใจ (Motivational Factors) เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับงำนโดยตรง เพื่อจูงใจให้คนชอบ
และรักงำนที่ปฏิบัติเป็นตัวกระตุ้น ท ำให้เกิดควำมพึงพอใจให้แก่บุคคลในองค์กรให้ปฏิบัติงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น เพรำะเป็นปัจจัยที่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรภำยในของบุคคลได้ด้วย อันได้แก่  
 1.1 ควำมส ำเร็จในงำนที่ท ำของบุคคล (Achievement) หมำยถึง กำรที่บุคคลสำมำรถ
ท ำงำนได้เสร็จสิ้น และประสบควำมส ำเร็จเป็นอย่ำงดี เป็นควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำต่ำงๆ กำรรู้จักป้องกัน
ปัญหำที่จะเกิดขึ้น เมื่อผลงำนส ำเร็จจึงเกิดควำมรู้สึกพึงพอใจและปลำบปลื้มในผลส ำเร็จในงำนนั้นๆ  
 1.2 กำรได้รับกำรยอมรับนับถือ (Recognition) หมำยถึง กำรได้รับกำรยอมรับนับถือไม่ว่ำ                   
จำกผู้บังคับบัญชำ จำกเพื่อน จำกผู้มำขอรับค ำปรึกษำหรือจำกบุคคลในหน่วยงำน กำรยอมรับนี้ อำจจะอยู่ในรูปของ
กำรยกย่องชมเชยแสดงควำมยินดี กำรให้ก ำลังใจ หรือกำรแสดงออกอื่นใดที่ก่อให้เห็นถึงกำรยอมรับในควำมสำมำรถ 
เมื่อได้ท ำงำนอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดบรรลุผลส ำเร็จ กำรยอมรับนับถือจะแฝงอยู่กับควำมส ำเร็จในงำนด้วย 
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 1.3 ลักษณะของงำนที่ปฏิบัติ (The Work Itself) หมำยถึง งำนที่น่ำสนใจ งำนที่ต้องอำศัยควำมคิด
ริเริ่มสร้ำงสรรค์ท้ำทำยให้ลงมือท ำ หรือเป็นงำนที่มีลักษณะสำมำรถกระท ำได้ตั้งแต่ต้นจนจบโดยล ำพังแต่ผู้เดียว 
 1.4 ควำมรับผิดชอบ (Responsibility) หมำยถึง ควำมพึงพอใจที่เกิดขึ้นจำกกำรได้รับมอบหมำย 
ให้รับผิดชอบงำนใหม่ ๆ และมีอ ำนำจในกำรรับผิดชอบได้อย่ำงเต็มที่ไม่มีกำรตรวจ หรือควบคุมอย่ำงใกล้ชิด 
 1.5 ควำมก้ำวหน้ำ (Advancement) หมำยถึง ได้รับเลื่อนขั้นเลื่อนต ำแหน่งให้สูงขึ้น                      
ของบุคคลในองค์กร กำรมีโอกำสได้ศึกษำเพื่อหำควำมรู้เพิ่มหรือได้รับกำรฝึกอบรม 
 2. ปัจจัยค้ ำจนุหรือปัจจัยสุขศำสตร์ (Maintenance or Hygiene Factors) หมำยถึง ปัจจัยที่ค้ ำจุน 
ให้แรงจูงใจ ในกำรท ำงำนของบุคคลมีอยู่ตลอดเวลำ ถ้ำไม่มีหรือมีในลักษณะที่ไม่สอดดคล้องกับบุคคล                  
ในองค์กรจะเกิดควำมไม่ชอบในงำนขึ้น และเป็นปัจจัยที่มำจำกภำยนอกตัวบุคคล ปัจจัยเหล่ำน้ี ได้แก ่
 2.1 เงินเดือน (Salary) หมำยถึง เงินเดือนและกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนในหน่วยงำนนั้นๆ เป็น              
ที่พอใจของบุคลำกรที่ท ำงำน 
 2.2 โอกำสได้รับควำมก้ำวหน้ำในอนำคต (Possibility of Growth) หมำยถึง กำรที่บุคคล
ได้รับกำรแต่งตั้งเลื่อนต ำแหน่ งภำยในหน่วยงำนแล้ว ยังหมำยถึงสถำนกำรณ์ที่บุคคลสำมำรถได้รับ
ควำมก้ำวหน้ำในทักษะวิชำชีพด้วย 
 2.3 ควำมสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชำผู้ใต้บังคับบัญชำและเพื่อนร่วมงำน ( Interpersonal 
Relation Superior, Subordinate and Peers) หมำยถึง กำรติดต่อไม่ว่ำจะเป็นกิริยำหรือวำจำ ที่แสดงถึง
ควำมสัมพันธ์อันดีตอ่กัน สำมำรถท ำงำนร่วมกัน มีควำมเข้ำใจซึ่งกันและกัน 
 2.4 สถำนะอำชีพ (Status) หมำยถึง อำชีพนั้นเป็นที่ยอมรับนับถือของสังคม ที่มีเกียรติและศักดิ์ศรี 
 2.5 นโยบำยและกำรบริกำร (Company policy and Administration) หมำยถึง กำรจัดกำร                     
และกำรบริหำรขององค์กร กำรติดต่อสื่อสำรภำยในองค์กร 
 2.6 สภำพกำรท ำงำน (Working Conditions) หมำยถึง สภำพทำงกำยภำพของงำน เช่น 
แสง เสียง อำกำศ ชั่วโมงกำรท ำงำน รวมทั้งลักษณะของสิ่งแวดล้อมอื่นๆ เช่น อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช ้
 2.7 ควำมเป็นอยู่ส่วนตัว (Personal life) หมำยถึง ควำมรู้สึกที่ดีหรือไม่ดี อันเป็นผลที่ได้รับ
จำกงำนในหน้ำที่ เช่น กำรที่บุคคลถูกย้ำยไปท ำงำนในที่แห่งใหม่ ซึ่งห่ำงไกลจำกครอบครัว ท ำให้ไม่มีควำมสุข
และไม่พอใจกับกำรท ำงำนในที่แห่งใหม่ 
 2.8 ควำมมั่นคงในกำรท ำงำน (Security) หมำยถึง ควำมรู้สึกของบุคคลที่มีต่อควำมมั่นคง              
ในกำรท ำงำน ควำมยั่งยืนของอำชีพ หรือควำมมั่นคงขององค์กร 
 2.9 วิธีกำรปกครองบังคับบัญชำ (Supervision-Technical) หมำยถึง ควำมสำมำรถของ
ผู้บังคับบัญชำในกำรท ำงำน หรือ ควำมยุติธรรมในกำรบริหำร  
 กิลเมอร์ (Gilmer) (1971: 280-283) สรุปองค์ประกอบต่ำงๆ ที่มีผลต่อควำมพึงพอใจในงำน                   
ไว้ 10 ประกำร คือ 
 1. ลักษณะของงำนที่ท ำ (Intrinsic aspects of the job) องค์ประกอบนี้สัมพันธ์กับควำมรู้ 
ควำมสำมำรถของผู้ปฏิบัติ หำกได้ท ำงำนตำมที่เขำถนัดก็จะเกิดควำมพอใจ 
 2. กำรนิเทศงำน (Supervition) มีส่วนส ำคัญที่จะท ำให้ผู้ท ำงำนมีควำมรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจ  
ต่องำนได้ และกำรนิเทศงำนที่ไม่ดีอำจเป็นสำเหตุอันดับหนึ่งที่ท ำให้เกิดกำรขำดงำนและลำออกจำกงำนได้                
ในเรื่องน้ี พบว่ำ ผู้หญิงมีควำมรู้สึกต่อองค์ประกอบน้ีมำกว่ำผู้ชำย 
 3. ควำมมั่นคง (Security) ได้แก่ ควำมมั่นคงในกำรท ำงำน ได้ท ำงำนตำมหน้ำที่อย่ำงเต็ม
ควำมสำมำรถ กำรได้รับควำมเป็นธรรมจำกผู้บังคับชำ คนที่มีควำมรู้น้อยหรือขำดควำมรู้ย่อมเห็นว่ำ                    
ควำมมั่นคงในงำนมีควำมส ำคัญส ำหรับเขำมำก แต่คนที่มีควำมรู้สูงจะรู้สึกว่ำไม่มีควำมส ำคัญมำกนัก และคนที่
มีอำยุมำกขึ้นจะต้องกำรควำมมั่นคงปลอดภัยสูงขึ้น 
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 4. เพื่อนร่วมงำนและกำรด ำเนินงำนภำยใน (Company and Management) ได้แก่ ควำมพอใจ
ต่อเพื่อนร่วมงำน ชื่อเสียงและกำรด ำเนินงำนภำยในของสถำบัน พบว่ำ ผู้ที่มีอำยุมำกจะมีควำมต้องกำร
เกี่ยวกบัเรื่องนี้สูงกว่ำผู้ที่มีอำยนุ้อย 
 5. สภำพกำรท ำงำน (Working Condition) ได้แก่ แสง เสียง อำกำศ ห้องอำหำร ห้องน้ ำ ชั่วโมง
กำรท ำงำนมีงำนวิจัยหลำยเรื่องที่แสดงว่ำสภำพกำรท ำงำนมีควำมส ำคัญส ำหรับผู้หญิงมำกกว่ำผู้ชำย                   
ส่วนชั่วโมงกำรท ำงำนมีควำมส ำคัญต่อผู้ชำยมำกกว่ำลักษณะอื่นๆ และในระหว่ำงผู้หญิงด้วยกัน ผู้ที่แต่งงำน
แล้วจะเห็นว่ำช่ัวโมงกำรท ำงำนมีควำมส ำคัญเป็นอย่ำงมำก 
 6. ค่ำจ้ำง (Wages) มักจะก่อให้เกิดควำมไม่พึงพอใจมำกกว่ำควำมพึงพอใจ  ผู้ชำยจะเห็นค่ำจ้ำง
เป็นสิ่งส ำคัญมำกกว่ำผู้หญิง และผู้ที่ปฏิบัติงำนในโรงงำนจะเห็นว่ำ ค่ำจ้ำงมีควำมส ำคัญส ำหรับเขำมำกกว่ำ      
ผู้ที่ปฏิบัติงำนในส ำนักงำน หรือหน่วยงำนรัฐบำล 
 7. ควำมก้ำวหน้ำในกำรท ำงำน (Advancement) เช่น กำรได้เลื่อนต ำแหน่งสูงขึ้นกำรได้รับ        
สิ่งตอบแทนจำกควำมสำมำรถในกำรท ำงำนของเขำ จำกงำนวิจัยหลำยเรื่องสรุปว่ำ กำรไม่มีโอกำสก้ำวหน้ำใน
กำรท ำงำน ย่อมก่อให้เกิดควำมไม่ชอบงำน ผู้ชำยมีควำมต้องกำรเรื่องนี้สูงกว่ำผู้หญิง และเมื่อมีอำยุมำกขึ้น 
ควำมต้องกำรเกี่ยวกับเรื่องนี้จะลดลง 
 8. ลักษณะทำงสังคม (Social aspect ) เกี่ยวข้องกับควำมต้องกำรเป็นส่วนหนึ่งของสังคม หรือ
กำรให้สังคมยอมรับตน ซึ่งจะก่อให้เกิดทั้งควำมพึงพอใจและควำมไม่พอใจ ถ้ำงำนใด ผู้ปฏิบัติงำนร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่ำงมีควำมสุขก็จะเกิดควำมพึงพอใจในงำนนั้น องค์ประกอบนี้มีควำมสัมพันธ์กับอำยุและระดับงำน  ผู้หญิง
จะเห็นว่ำองค์ประกอบนี้ส ำคัญกว่ำผู้ชำย 
 9. กำรติดต่อสื่อสำร (Communication) ได้แก่ กำรรับ-ส่งข้อสนเทศ ค ำสั่ง กำรท ำรำยงำน          
กำรติดต่อทั้งภำยในและภำยนอกหน่วยงำน องค์ประกอบนี้มีควำมส ำคัญมำกส ำหรับผู้ที่มีระดับกำรศึกษำสูง 
 10. ผลตอบแทนที่ได้จำกกำรท ำงำน(Benefits) ได้แก่ เงินบ ำเหน็จตอบแทนเมื่อออกจำกงำน        
กำรบริหำรและกำรรักษำพยำบำล สวัสดิกำร อำหำร ที่อยู่อำศัย วันหยุดพักผ่อนต่ำงๆ เป็นต้น 
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บทที่บทที่  33  
วิธีด ำเนินกำรศึกษำ 

3.1 เครื่องมือที่ใช้ในกำรรวบรวมข้อมูล 
   มีกำรทบทวนวรรณกรรมจำกแนวคิด ทฤษฎี เอกสำรทำงวิชำกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำน
ด้ำนกำรบริหำรและกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล  และทบทวนแบบส ำรวจควำมพึงพอใจของบุคลำกรกรมพัฒนำ
ที่ดินที่มีต่อกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลปีงบประมำณ  2555 - 2560 โดยประสำนกับหน่วยงำน
ภำยในกองกำรเจ้ำหน้ำที่ร่วมพิจำรณำปรับแก้ไขข้อค ำถำมให้มีควำมทันสมัย และจัดท ำเป็นแบบส ำรวจควำม
พึงพอใจของบุคลำกรกรมพัฒนำที่ดินที่มีต่อกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลในปีงบประมำณ 2561           
ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในกำรส ำรวจครั้งนี้ ประกอบด้วย ค ำถำมปลำยปิดและค ำถำมปลำยเปิด โดยแบ่ง            
แบบส ำรวจออกเป็น 5 ตอน ประกอบด้วย  
   ตอนที่ 1  แบบสอบถำมเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ำรวจ ประกอบด้วยหัวข้อค ำถำม             
จ ำนวน 4 ข้อ ดังนี้  
    1)  เพศ 
    2)  ประเภทและระดับต ำแหน่ง 
    3)  ลักษณะงำนตำมต ำแหน่งที่รับผิดชอบ 
    4)  อำยุรำชกำร                  
   ตอนที่ 2  แบบสอบถำมควำมพึงพอใจต่อกำรบริหำรและกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลกรมพัฒนำ
ที่ดิน เพื่อวัดระดับควำมพึงพอใจกิจกรรมของกำรด ำเนินงำนด้ำนต่ำงๆ ของกรมพัฒนำที่ดิน  ประกอบด้วย               
    1) กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล (HRM : Human Resource Management) จ ำนวน 37 ข้อ  
     2) กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (HRD : Human Resource Development) จ ำนวน 12 ข้อ 
   แบบสอบถำมในตอนที่  2 จัดท ำขึ้นเป็นแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating scale) ให้                
ค่ำน้ ำหนักและก ำหนดเกณฑ์กำรแปรผลค่ำร้อยละตำมวิธีของเบสท์ (Best, JW,1981,PP.179-187) โดย
แบ่งออกเป็น 5 ระดับควำมพึงพอใจ  ได้แก่ 1) น้อยที่สุด  2) น้อย  3) ปำนกลำง  4) มำก  5) มำกที่สุด 
   ตอนที่  3  แบบสอบถำมส ำรวจข้อเสนอแนะเพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจเกี่ยวกับกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลของกรมพัฒนำที่ดิน จ ำนวน 6 ข้อ ได้แก่ 1) ด้ำนกำรจัดโครงสร้ำงอัตรำก ำลัง  2) ด้ำนกำร
สรรหำและบรรจุแต่งตั้ง โยกย้ำย กำรโอน 3) ด้ำนทะเบียนประวัติ เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ กำรท ำบัตร
ประจ ำตัว 4) ด้ำนวินัย 5) ด้ำนสวัสดิกำร  6) ด้ำนคุณธรรมจริยธรรม     
   ตอนที่ 4 แบบสอบถำมส ำรวจข้อเสนอแนะเพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจเกี่ยวกับกำรพัฒนำทรัพยำกร
บุคคลของกรมพัฒนำที่ดินจ ำนวน 8 ข้อ ได้แก่ 1) กำรจัดโครงกำรฝึกอบรม  2) กำรประสำนงำนกำรฝึกอบรม
ภำยใน 3) กำรประสำนงำนกำรฝึกอบรมภำยนอก 4) ทุนศึกษำต่อ/ดูงำนในประเทศ 5) ทุนศึกษำต่อ/ดูงำน
ต่ำงประเทศ 6) ด้ำนแผนพัฒนำบุคลำกร  7) กำรจัดกำรควำมรู้กรมพัฒนำที่ดิน 8) กำรฝึกอบรมผ่ำนสื่อกำร
เรียนกำรสอนระบบ e-Training 
   ตอนที่ 5   แบบสอบถำมส ำรวจข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนำ Smart Officer ของกรมพัฒนำที่ดินตำม
นโยบำยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จ ำนวน 3 ข้อ ได้แก่ 1) เจ้ำหน้ำที่กรมพัฒนำที่ดินควรได้รับกำรพัฒนำอะไร
และอย่ำงไรเพื่อเป็น Smart Officer  2) กำรปรับตนเองให้เป็น Smart Officer กรมฯ ควรให้กำรสนับสนุนด้ำน
ใดบ้ำง 3) ท่ำนควรจะได้รับกำรพัฒนำด้ำนใดบ้ำงและอย่ำงไร เพื่อให้เป็น Smart Officer  
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3.2  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 กำรส ำรวจควำมพึงพอใจของบุคลำกรกรมพัฒนำที่ดินที่มีต่อกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

ในปีงบประมำณ 2561 ได้ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศมำช่วยในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลกำรตอบแบบส ำรวจฯ     
ผ่ำนเว็บไซต์ กรมพัฒนำที่ดิน ท ำให้เกิดควำมสะดวกรวดเร็วในกำรตอบแบบส ำรวจฯ และกำรประมวลผล
ข้อมูล โดยได้ด ำเนินกำรดังนี ้     

 1) ท ำบันทึกแจ้งไปยังศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ขอควำมอนุเครำะห์ในกำรสร้ำง 
Banner “ขอเชิญข้ำรำชกำรตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจของบุคลำกรกรมพัฒนำที่ดินที่มีต่อกำรบริหำรและ
พัฒนำทรัพยำกรบุคคลในปี งบประมำณ  2561” วำงไว้หน้ ำแรกของเว็บไซต์กรมพัฒนำที่ ดิน
(www.ldd.go.th) ใช้ระยะเวลำส ำรวจ 31 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎำคม – 16 สิงหำคม 2561   

 2) แจ้งทำง e - mail ไปยัง ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก/กอง/ศูนย์ เพื่อแจ้งให้ข้ำรำชกำรตอบแบบส ำรวจฯ 
ผ่ำนเว็บไซต์กรมพัฒนำที่ดิน (www.ldd.go.th)  

 3) ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศมำช่วยในกำรจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล  

 

3.3 กลุ่มตัวอย่ำงเพื่อกำรศึกษำ    
         ในปีงบประมำณ 2561 กรมพัฒนำที่ดินมีข้ำรำชกำรรวม 1,408 คน แบ่งเป็น 3 ประเภท 9 ระดับ ดงันี ้
  - ข้ำรำชกำรประเภทอ ำนวยกำร แบ่งออก 2 ระดับ ได้แก่ ระดับสูง ระดับต้น 

  - ข้ำรำชกำรประเภทวิชำกำร แบ่งออก 4 ระดับ ได้แก่ ระดับเชี่ยวชำญ ระดับช ำนำญกำรพิเศษ 
ระดับช ำนำญกำร ระดับปฏิบัติกำร 

  - ข้ำรำชกำรประเภททั่วไป แบ่งออก 3 ระดับ ได้แก่ ระดับอำวุโส ระดับช ำนำญงำน ระดับปฏิบัติงำน 
กลุ่มตัวอย่ำงของกำรศึกษำในครั้งนี้ มำจำกกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบไม่เจำะจง ซึ่งจำกกำรค ำนวณสูตรของ 

Taro Yamane ต้องมีกลุ่มตัวอย่ำงไม่น้อยกว่ำ 312 คน จำกจ ำนวนข้ำรำชกำรทั้งหมด 1,408 คน ทั้งนี้           
มีผู้ตอบแบบส ำรวจฯ เข้ำมำในระบบจ ำนวน 329 คน ซึ่งเพียงพอที่จะน ำมำอ้ำงอิงในกำรสรุปผลกำรส ำรวจ
ควำมพึงพอใจของบุคลำกรกรมพัฒนำที่ดินที่มีต่อกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลในปีงบประมำณ 2561  

 

ตำรำงที่ 1  จ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบส ำรวจเทียบกับจ ำนวนประชำกร(ณ วันที่ 1 เมษำยน 2561)  

ประเภทต ำแหน่ง ประชำกร (คน) กลุม่ตัวอย่ำง(คน) 
ชำย หญงิ รวม ชำย หญงิ รวม 

1. ข้ำรำชกำรประเภทอ ำนวยกำร       
    -  ระดับสูง 15 7 22 2 1 3 
    -  ระดับต้น 1 - 1 1 - 1 
2. ข้ำรำชกำรประเภทวิชำกำร       
    -  ระดับเชี่ยวชำญ 7 11 18 - 1 1 
    -  ระดับช ำนำญกำรพิเศษ 200 162 362 27 42 69 
    -  ระดับช ำนำญกำร 116 186 302 19 46 65 
    -  ระดับปฏิบัติกำร 110 176 286 27 46 73 
3. ข้ำรำชกำรประเภททั่วไป       
    -  ระดับอำวุโส 53 17 70 15 6 21 
    -  ระดับช ำนำญงำน 104 103 207 18 33 51 
    -  ระดับปฏิบัติงำน 72 68 140 23 22 45 

รวม 678 730 1,408 132 197 329 
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กรำฟที่ 1    จ ำนวนประชำกรจ ำแนกตำมระดับต ำแหน่ง 

 
 

กรำฟที่ 2    จ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบส ำรวจเทียบกับจ ำนวนประชำกร 
 

3.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรได้ใช้ Application ส ำหรับ         
กำรบันทึกและประมวลผลข้อมูลที่ได้จำกกำรส ำรวจฯ ออนไลน์  วิเครำะห์ออกมำเป็นค่ำควำมถี่ (Frequency)           
ค่ำร้อยละ (Percentage) และค่ำเฉลี่ย (Mean) ที่สำมำรถน ำมำใช้อภิปรำยผลกำรส ำรวจฯ ตอนที่ 1 และ            
ตอนที่ 2 ตำมรำยละเอยีดดังนี ้
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  ตอนที ่1 ข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบส ำรวจฯ อภิปรำยผลโดยใช้วิธีกำรแจกแจงควำมถี่ (Frequency) 
และ ค่ำร้อยละ(Percentage)  
  ตอนที่ 2 ควำมพึงพอใจต่อกำรบริหำรและกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลกรมพัฒนำที่ดินในภำพรวม 
อภิปรำยผลโดยใช้วิธีกำรหำค่ำเฉลี่ย(Mean)  จำกค ำถำมที่มีลักษณะเป็นมำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating 
Scale) ให้ค่ำน้ ำหนักและก ำหนดเกณฑ์กำรแปรผลค่ำเฉลี่ยตำมวิธีของเบสท์ (Best, JW, 1981, PP.179-
187) โดยแบ่งเกณฑ์ตำมระดับควำมพึงพอใจ 5 ระดับ ดังนี้ 
 

ระดับควำมพึงพอใจ ค่ำคะแนนเฉลี่ย     ควำมหมำย 
1 1.00 – 1.80  น้อยทีสุ่ด 
2 1.81 – 2.60  น้อย 
3 2.61 – 3.40  ปำนกลำง 
4 3.41 – 4.20  มำก 
5 4.21 – 5.00  มำกที่สุด 

  ตอนที่ 3  และ 4  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม อภิปรำยผลโดยใช้กำรจัดกลุ่มข้อมูล แล้วน ำไปจัดล ำดับ
ตำมควำมส ำคัญก่อน – หลัง 
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บทที่ 4บทที่ 4  
ผลกำรศึกษำ 

4.1 ผลกำรศึกษำ 
 กำรส ำรวจควำมพึงพอใจของบุคลำกรกรมพัฒนำที่ดินที่มีต่อกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
ประจ ำปี 2560 ได้แบ่งผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ตอน รำยละเอียดดังนี้ 
 

ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ำรวจ  
 ประกอบด้วยข้อค ำถำมเกี่ยวกับประเภทและระดับต ำแหน่ง  และอำยุรำชกำร 
 

ตำรำงที่  2  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ำรวจจ ำแนกตำมระดับต ำแหน่ง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรำฟที่ 3 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ำรวจจ ำแนกตำมระดับต ำแหน่ง 

ประเด็น จ ำนวน (รำย) ร้อยละ 
 1. ประเภทและระดับต ำแหน่ง 

  1.1  ข้ำรำชกำรประเภทอ ำนวยกำร 
1.1.1  ระดับสูง 
1.1.2  ระดับต้น 

1.2 ข้ำรำชกำรประเภทวิชำกำร 
         1.2.1  ระดับเช่ียวชำญ 
        1.2.2  ระดับช ำนำญกำรพิเศษ 
         1.2.3  ระดับช ำนำญกำร 
         1.2.4  ระดับปฏิบัติกำร     

1.3 ข้ำรำชกำรประเภททั่วไป 
1.3.1   ระดับอำวุโส 
1.3.2   ระดับช ำนำญงำน 
1.3.3   ระดับปฏิบัติงำน 

 
 

    3 
    1 

 
    1 
  69 
  65 
  73 

 
  21 
  51 
  45 

 
 

  0.91 
  0.31 

 
  0.31 
20.97 
19.75 
22.19 

 
  6.38 
15.50 
13.68 

รวม 329 100 
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ตำรำงที่  3  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ำรวจจ ำแนกตำมอำยุรำชกำร  
 

ประเด็น จ ำนวน 
(รำย) 

ร้อยละ 

 2.  อำยุรำชกำร 
  2.1  อำยุรำชกำร  1 - 5   ปี 

2.2  อำยุรำชกำร  6 - 10   ปี 
2.3  อำยุรำชกำร 11 - 15  ปี 
2.4  อำยุรำชกำร 16 - 20  ปี 
2.5  อำยุรำชกำร 21 - 25  ปี 
2.6  อำยุรำชกำรมำกกว่ำ  25  ปี 

 
  64 
  72 
  36 
  19 
  35 
103 

 
19.45 
21.88 
10.94 
5.78 

10.64 
31.31 

รวม 329 100.00 
 

 จำกข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ำรวจ ในตำรำงที่ 2 และตำรำงที่ 3 ปรำกฏผล ดังนี้ 
  ประเภทและระดับต ำแหน่ง : ผู้ตอบแบบส ำรวจส่วนใหญ่ร้อยละ 22.19 เป็นข้ำรำชกำรประเภท
วิชำกำรระดับปฏิบัติกำร รองลงมำร้อยละ 20.97 เป็นข้ำรำชกำรประเภทวิชำกำรระดับช ำนำญกำรพิเศษ 
และร้อยละ 19.76  เป็นข้ำรำชกำรประเภทวิชำกำรระดบัช ำนำญกำร 
  อำยุรำชกำร  ผู้ตอบแบบส ำรวจส่วนใหญ่ร้อยละ 31.31 มีอำยุรำชกำรมำกกว่ำ 25 ปี รองลงมำ
ร้อยละ 21.88  มีอำยุรำชกำร 6 - 10 ปี และร้อยละ 19.45 มีอำยุรำชกำร 1 - 5 ปี 

 

ตอนที่ 2  ควำมพึงพอใจต่อกำรบริหำรและกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลกรมพัฒนำที่ดิน    

ตำรำงที่ 4  ควำมพึงพอใจด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล (HRM: Human Resource Management) 
ประเด็นควำมพึงพอใจต่อกำรบรหิำรทรัพยำกรบคุคล ค่ำเฉลีย่ ควำมหมำย 

1) กรมฯ มีกำรก ำหนดทิศทำงและนโยบำยด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกร
 บุคคลอย่ำงชัดเจน 

3.90 มำก 

2) กรมฯ มีกำรก ำหนดแผนพัฒนำควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ  (Career 
 Development Plan) ที่ชัดเจนเหมำะสม 

3.87 มำก 

3)  กรมฯ มีกำรเผยแพร่แบบบรรยำยลักษณะงำน (Job Description) ให้
 บุคลำกรภำยในกรมฯ ทรำบบทบำทและหน้ำที่ของงำนอย่ำงทั่วถึง 

3.90 มำก 

4) กรมฯ มีกำรสรรหำ พัฒนำ รักษำไว้และใช้ประโยชน์กลุ่มข้ำรำชกำรที่มี
 สมรรถนะสูง (Talent) อย่ำงเหมำะสม 

3.78 มำก 

5)   กรมฯ มีกำรก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินบุคคลเพื่อเลื่อน
 ระดับสูงขึ้นที่ชัดเจน 

3.81 มำก 

6) กรมฯ มีระบบกำรแต่งตั้งที่ เป็นธรรม เป็นไปตำมหลักผลงำนและ           
 หลักควำมรู้ควำมสำมำรถ  

3.67 มำก 

7)   กรมฯ ด ำเนินกำรสรรหำ บรรจุ แต่งตั้งด้วยควำม โปร่งใสและเป็น
 ธรรม 

3.68 มำก 

8)   กรมฯ เปิดโอกำสให้ข้ำรำชกำรแสดงควำมประสงค์ย้ำยเพื่อเป็น             
 กำรเพ่ิมพูนประสบกำรณ์หรือกลับภูมิล ำเนำ 

3.83 มำก 

9)   กรมฯ น ำระบบสำรสนเทศทรัพยำกรบุคคล (DPIS) มำใช้ในกำรบริหำร
 ผล กำรปฏิบัตงิำน 

3.96 มำก 
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ประเด็นควำมพึงพอใจต่อกำรบรหิำรทรัพยำกรบคุคล ค่ำเฉลีย่ ควำมหมำย 
10) กรมฯ มีกำรก ำหนดหลักเกณฑ์วิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและ

 กำรเลื่อนเงินเดือนที่มีควำมชัดเจน 
3.88 มำก 

11) กรมฯ สนับสนุนให้ผู้บั งคับบัญชำชี้แจงและรับฟั งเกี่ยวกับกำร
 ประเมินผล กำรปฏิบัติงำนของท่ำนและเปิดโอกำสให้ท่ำนแสดงควำม
 คิดเห็นที่แตกต่ำง 

3.73 มำก 

12) กรมฯ มีตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยกำรท ำงำนที่สำมำรถจ ำแนกควำม
 แตกต่ำงของผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรได้ชัดเจน 

3.78 มำก 

13) กรมฯ มีกำรจัดท ำฐำนข้อมูลบุคคลให้มีควำมถูกต้อง ครบถ้วนและเป็น
 ปัจจุบันอยูเ่สมอ 

3.94 มำก 

14)  กรมฯ มีกำรน ำข้อมูลจำกฐำนข้อมูลทรัพยำกรบุคคล (DPIS)ไปใช้
 ประกอบกำรตัดสินใจด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล 

3.82 มำก 

15) กรมฯ มีกำรยกย่องชมเชยให้รำงวัลตอบแทนแก่บุคลำกรผู้มีผลกำร
 ปฏิบัติงำนดีเด่นและปรับปรุงระบบกำรยกย่องชมเชยอยำ่งสม่ ำเสมอ 

3.82 มำก 

16) กำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบ กรมฯ ยึดหลักผลงำนและควำมรู้
 ควำมสำมำรถ 

3.70 มำก 

17) ผู้บังคับบัญชำมีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมหลักธรรมำภิบำล 3.74 มำก 
18) หน่วยงำนที่ท่ำนปฏิบัติงำนอยู่มีอัตรำก ำลังของบุคลำกรในจ ำนวนที่

 เหมำะสมกับภำรกิจ 
3.45 มำก 

19) ข้ำรำชกำรสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองผ่ำนระบบ
 สำรสนเทศทรัพยำกรบุคคล (DPIS) ได ้

4.15 มำก 

20) กำรบริกำรด้ำนกำรขออนุมัติเดินทำงไปศึกษำ ฝึกอบรมปฏิบัติกำรวิจัย 
 ดูงำนทัศนศึกษำ ณ ต่ำงประเทศ มีควำมสะดวก รวดเร็ว ทันเวลำ 

3.83 มำก 

21)  กำรให้บริกำรจัดท ำบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่รัฐมีควำมสะดวกรวดเร็ว 3.92 มำก 
22) กรมฯ มีระบบกำรบันทึกเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร(HRM) เพื่ออ ำนวย

 ควำมสะดวกให้กับข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำ 
3.91 มำก 

23) กำรด ำเนินกำรทำงวินัย เป็นไปตำมระเบียบของทำงรำชกำร 4.00 มำก 
24) กำรด ำเนินกำรตรวจสอบและพิจำรณำวินิจฉัยเรื่อง อุทธรณ์และร้อง

 ทุกข์เป็นไปอย่ำงยุติธรรมและรวดเร็ว 
3.84 มำก 

25) กำรด ำเนินกำรเสริมสร้ำง และพัฒนำให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชำมีวินัย 
 และป้องกันไม่ให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชำกระท ำผิดวินัย 

3.88 มำก 

26) กำรมอบอ ำนำจในกำรสั่งกำร กำรอนุญำต กำรอนุมัติ กำรปฏิบัติ
 รำชกำรให้แก่ผู้รับมอบอ ำนำจอย่ำงทั่วถึง เพื่อให้เกิดควำมรวดเร็ว         
 มีประสิทธิภำพ และมีควำมรับผิดชอบที่ตรวจสอบได ้
 

3.92 มำก 

27) กรมฯ จัดโครงกำรฝึกอบรมเสริมรำยได้ลดรำยจ่ำย เช่น หลักสูตร 
 “กำรท ำปอเปียะสดเวียดนำมและฟรุตพันซ์ 
 

3.58 มำก 
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ประเด็นควำมพึงพอใจต่อกำรบรหิำรทรัพยำกรบคุคล ค่ำเฉลีย่ ควำมหมำย 
28)   กรมฯ มีกำรปรับปรุงโรงอำหำรให้สะอำด สะดวกแก่บุคลำกร 

  กรมพัฒนำที่ดิน 
3.64 มำก 

29) กรมฯ มีโครงกำรตรวจสขุภำพประจ ำปีและติดตำมผลทุก 4 เดือน 3.86 มำก 
30) กรมฯ มีสวสัดิกำรเพ่ือกำรฌำปนกิจสงเครำะห์ส ำหรับบุคลำกร 

 กรมพัฒนำที่ดินและให้กำรบริกำรที่สะดวกรวดเร็ว 
3.97 มำก 

31) กรมฯ มีกำรจัดกิจกรรมกำรออกก ำลังกำยทุกวันพุธ 3.84 มำก 
32)  กรมฯ มีโครงกำรบริจำคโลหิตแก่สภำกำชำดไทยหรือโรงพยำบำล 

   ของรัฐ 
3.93 มำก 

33)  กรมฯมีร้ำนค้ำสวัสดิกำรกรมพัฒนำที่ดินให้บริกำรสินค้ำสวัสดิกำรแก่
 บุคลำกร 

3.74 มำก 

34) กรมฯ ให้ควำมส ำคัญต่อกำรขับเคลื่อนงำนในด้ำนส่งเสริม คุณธรรม 
 จริยธรรม   

3.92 มำก 

35) กรมฯ  มี วัฒ นธรรมกำรท ำงำน ที่ เน้ น เรื่ อ งคุณ ธรรม  ควำมมี
 ประสิทธิภำพและควำมคุ้มค่ำ 

3.86 มำก 

36) โปรแกรมร้องเรียน ร้องทุกข์ บน Internet มีควำมเหมำะสม  3.74 มำก 
37) หน่วยงำนมีกิจกรรมรณรงค์อย่ำงต่อเนื่องเพื่อโน้มน้ำว กระตุ้น ส่งเสริม

ให้บุคลำกรยึดมั่นในจริยธรรม คุณธรรม ในสถำนที่ท ำงำน 
3.78 มำก 

ค่ำเฉลีย่ 3.82 มำก 

 จำกตำรำงที่ 4  จำกกำรส ำรวจควำมพึงพอใจในปี 2561 พบว่ำข้ำรำชกำรกรมพัฒนำที่ดิน          
มีควำมพึงพอใจต่อกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลกรมพัฒนำที่ดิน(HRM : Human Resource Management)           
ในภำพรวมอยู่ในระดับ “มำก” ค่ำเฉลี่ย 3.78 โดยหัวข้อที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่   
 ล ำดับที่ 1 ข้ำรำชกำรสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองผ่ำนระบบสำรสนเทศทรัพยำกร
บุคคล (DPIS) ได ้(ค่ำเฉลี่ย 4.15) 
 ล ำดับที่ 2 กำรด ำเนินกำรทำงวินัย เป็นไปตำมระเบียบของทำงรำชกำร (ค่ำเฉลี่ย 4.00)  
   ล ำดับที่ 3 กรมฯ มีสวัสดิกำรเพื่อกำรฌำปนกิจสงเครำะห์ส ำหรับบุคลำกรกรมพัฒนำที่ดินและให้
กำรบริกำรที่สะดวกรวดเร็ว(ค่ำเฉลี่ย 3.97) 
 หัวข้อที่มีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจต่อกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลต่ ำที่สุด ได้แก่ หน่วยงำนที่ท่ำน
ปฏิบัติงำนอยู่มีอัตรำก ำลังของบุคลำกรในจ ำนวนที่ เหมำะสมกับภำรกิจ (ค่ำเฉลี่ย 3.45)  
 

ตำรำงที่ 5  ระดับคะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของปี 2555 – 2561 
ป ี ค่ำเฉลีย่ระดบัควำมพึงพอใจ 

กำรบริหำรทรพัยำกรบุคคล 
ควำมหมำย 

2555 3.23 ปำนกลำง 
2556 3.35 ปำนกลำง 
2557 3.91 มำก 
2558 3.66 มำก 
2559 3.69 มำก 
2560 3.76 มำก 
2561 3.82 มำก 
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กรำฟที่ 4  ระดับคะแนนเฉลี่ยผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ปี 2555 – 2561 

 

 จำกกรำฟที่ 4 ระดับคะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจต่อกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลตั้งแต่ปี 2555 
ถึงปี 2561 มีแนวโน้มสูงขึ้น โดยในช่วง 7 ปีที่ผ่ำนมำ ข้ำรำชกำรกรมพัฒนำที่ดินมีควำมพึงพอใจด้ำนกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคลสูงที่สุดในปี 2557 รองลงมำคือ ปี 2561 และ ปี 2560 ตำมล ำดับ 
  

ตำรำงที่ 6  ควำมพึงพอใจด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (HRD: Human Resource Development) 
 

ประเด็นควำมพึงพอใจต่อกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ค่ำเฉลีย่ ควำมหมำย 
1) ผู้ บ ริห ำรระดับสู งของกรมฯ  ให้ ควำมส ำคัญ ในกำรพัฒ นำขีด
 ควำมสำมำรถของบุคลำกรเพื่อกำรท ำงำนที่มีประสิทธิภำพ 

3.87 มำก 

2) กรมฯ มีแผนกำรพัฒนำข้ำรำชกำรทุกระดับ เพื่อให้มีควำมรู้ ทักษะ
 และสมรรถนะที่พร้อมต่อกำรปฏิบัติภำรกิจทั้งปัจจุบันและอนำคต 

3.89 มำก 

3) ผู้บังคับบัญชำของท่ำนสนับสนุนกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถเพื่อกำร   
  ปฏิบัติงำนที่มีประสิทธิภำพ 

3.90 มำก 

4) กรมฯ จัดหลักสูตรกำรฝึกอบรมเพื่อพัฒนำบุคลำกรตำมสมรรถนะหลัก
 ของข้ำรำชกำร 

3.91 มำก 

5) กรมฯ ให้ควำมส ำคัญต่อกำรท ำงำนเป็นทีมเพื่อให้บุคลำกรมีกำรเรียนรู ้
  และแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ซึ่งกันและกัน 

3.86 มำก 

6) กรมฯ มีกำรจัดกำรควำมรู้และกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์
 โดยท่ำนสำมำรถเข้ำถึงและน ำมำใช้ประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำน 

3.86 มำก 

7) โครงกำรฝึกอบรมของกรมฯ จัดวิทยำกรได้เหมำะสมกับเนื้อหำวิชำ/
 กิจกรรมกำรฝึกอบรม 

3.93 มำก 

8) กำรจัดฝึกอบรมของกรมฯ มกีลุม่เป้ำหมำยที่เหมำะสมกับหลักสูตร 
      กำรฝึกอบรม 

3.92 มำก 

9) กำรจัดฝึกอบรมของกรมฯ มีกำรประชำสัมพันธ์หลักสูตรกำรฝึกอบรม
 ต่ำงๆ ให้ทรำบล่วงหน้ำก่อนกำรจัดกำรฝึกอบรม 

3.89 มำก 

10) กำรจัดฝึกอบรมของกรมฯ มีกำรติดตำมผลหลังกำรฝึกอบรมตำมควำม
 เหมำะสมของแต่ละหลักสูตร เช่น 6 เดือน/1 ป ี

3.88 มำก 
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ประเด็นควำมพึงพอใจต่อกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ค่ำเฉลีย่ ควำมหมำย 
11) บุคลำกรมีกำรพัฒนำควำมรู้ตนเองอย่ำงสม่ ำเสมอ สำมำรถน ำไปเป็น
 ตัวชี้วัดกำรปฏิบัติงำนในแต่ละรอบกำรประเมินได ้

3.97 มำก 

12) กรมฯ สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลำกรได้รับกำรศึกษำต่อ/เสนอ 
 รับทุนศึกษำ/ดูงำนในและต่ำงประเทศ 

3.84 มำก 

ค่ำเฉลีย่ 3.89 มำก 
  จำกตำรำงที่ 6  จำกกำรส ำรวจในปี 2561 พบว่ำข้ำรำชกำรกรมพัฒนำที่ดินมีควำมพึงพอใจต่อ
กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลกรมพัฒนำที่ดิน (HRD : Human Resource Development) ในภำพรวมอยู่              
ในระดับ“มำก” ค่ำเฉลี่ย 3.89 โดยหัวข้อที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่   
 ล ำดับที่ 1  บุคลำกรมีกำรพัฒนำควำมรู้ตนเองอย่ำงสม่ ำเสมอ สำมำรถน ำไปเป็นตัวชี้วัดกำร
ปฏิบัติงำนในแต่ละรอบกำรประเมินได ้(ค่ำเฉลี่ย 3.97)  
 ล ำดับที่ 2   โครงกำรฝึกอบรมของกรมฯ จัดวิทยำกรได้เหมำะสมกับเนื้อหำวิชำ/กิจกรรมกำร
ฝึกอบรม (ค่ำเฉลี่ย 3.93) 
 ล ำดับที่ 3   กำรจัดฝึกอบรมของกรมฯ มีกลุ่มเป้ำหมำยที่เหมำะสมกับหลักสูตรกำรฝึกอบรม 
(ค่ำเฉลี่ย 3.92)  
  หัวข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลต่ ำสุด ได้แก่ กรมฯ สนับสนุน
และส่งเสริมให้บุคลำกรไดร้ับกำรศึกษำต่อ/เสนอรับทุนศึกษำ/ดูงำนในและต่ำงประเทศ (ค่ำเฉลี่ย 3.84)          
 

ตำรำงที่ 7  ระดับคะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของปี 2555 – 2560 
ป ี ค่ำเฉลีย่ระดบัควำมพึงพอใจ 

กำรพัฒนำทรพัยำกรบุคคล 
ควำมหมำย 

2555 3.35 ปำนกลำง 
2556 3.48 มำก 
2557 4.03 มำก 
2558 3.82 มำก 
2559 3.77 มำก 
2560 3.86 มำก 
2561 3.89 มำก 

 

กรำฟที่ 5  ระดับคะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของปี 2555 – 2561 
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 จำกกรำฟที่ 5 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจต่อกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
ตั้งแต่ปี 2555 ถึง 2561 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยในช่วง 7 ปีที่ผ่ำนมำ ข้ำรำชกำรกรมพัฒนำที่ดินมีควำมพึง
พอใจต่อกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลสูงที่สุดในปี 2557 รองลงมำคือปี 2561 และปี 2560 ตำมล ำดับ  
 

4.2 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจเกี่ยวกับกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของ 
 กรมพัฒนำที่ดิน 

   จำกค ำถำมปลำยเปิดได้มีผู้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคลของกรมฯ ในปีต่อๆ ไปให้มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผลตรงตำมควำมต้องกำรของบุคลำกร และสอดคล้อง
กับหลักกำรบริหำรจัดกำรที่ดีตำมหลักธรรมำภิบำล ซึ่งมีข้อเสนอแนะที่รวบรวมได้จำกกำรส ำรวจฯ ดังนี้ 
 

  1) ด้ำนกำรจัดโครงสร้ำงอัตรำก ำลัง  
1. อัตรำก ำลังในต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่พัสดุ เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน และเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ควรให้มีกำร

อยู่ทุกสถำนีพัฒนำที่ดินเนื่องจำกธุรกำรเพียงคนเดียว ปฏิบัติงำนในด้ำนกำรพัสดุและกำรเงิน ไปพร้อมกันอำจ
เกิดควำมล่ำช้ำและควำมผิดพลำดได้  

2. ควรตรวจสอบอัตรำก ำลังขำดแคลน เนื่องจำกภูมิภำคยังมีอัตรำก ำลังด้ำนวิชำกำรเฉพำะ
ทำงที่ขำดแคลน ควรจัดอัตรำก ำลังให้เหมำะสมตำมพื้นที่ที่รับผิดชอบ เนื่องจำกปัจจุบันงำนด้ำนนโนบำย                
มีปริมำณเพิ่มขึ้นและเป็นงำนเร่งด่วน แตข่้ำรำชกำรประจ ำสถำนีพัฒนำที่ดินมีจ ำนวนน้อยท ำให้งำนล่ำช้ำ  

3. หำกมีกำรยืมตัวไปช่วยรำชกำรเกิน 1 ปี กรมฯ ควรให้ขำดจำกต ำแหน่งเดิม เพื่อต้นสังกัด
จะได้มีบุคลำกรมำทดแทน หรือจัดให้มีกำรแลกเปลี่ยนหรือสับเปลี่ยนบุคลำกรเพื่อให้มีอัตรำก ำลังที่เพียงพอ             
ในกำรท ำงำน  

4. ควรมีต ำแหน่งทดแทนลูกจ้ำงประจ ำที่เกษียณอำยุ เนื่องจำกปริมำณงำนไม่ได้ลดลงตำม
จ ำนวนคนที่เกษียณอำยุ 

5. ควรสร้ำงขวัญก ำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงำนให้มำกกว่ำผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติงำน รวมทั้งกระจำยเนื้อ
งำนให้เกิดควำมเป็นธรรม 

6. ควรเพ่ิมอัตรำก ำลังในต ำแหน่งงำนที่มีควำมส ำคัญให้มำกขึ้น 
7. ควรเผยแพรเ่อกสำรและรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรเตรียมกำรปรับระดับต ำแหน่ง กำร

เปลี่ยนต ำแหน่ง ไว้หน้ำเว็บไซต์กรมฯ เพื่อควำมสะดวกในกำรค้นหำ 

2) ด้ำนกำรสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง โยกย้ำย กำรโอน   
1. กำรโอน ย้ำยกลับภูมิล ำเนำควรพิจำรณำจำกควำมจ ำเป็น เช่น กลับไปเพื่อดูแลบิดำ – 

มำรดำที่ป่วย ต้องกำรกำรดูแล แก่ชรำ กำรโอน ย้ำยควรปฏิบัติอย่ำงโปร่งใส เป็นธรรม  เนื่องจำกตั้งแต่ปี 
2559-2561 ไม่มีนโยบำยเรื่องกำรโอนย้ำย 

2. ควรประกำศอัตรำว่ำงปัจจุบันและจ ำนวนอัตรำของข้ำรำชกำร สพด.ต่ำงๆ ให้ทรำบ  
3. ต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับเชี่ยวชำญควรพิจำรณำจำกข้ำรำชกำรในพื้นที่ มีผลงำน

เป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับในวงกว้ำง 
3) ด้ำนทะเบียนประวตัิ เครือ่งรำชอิสริยำภรณ์ กำรท ำบตัรประจ ำตัว 

1. เปิดโอกำสให้สำมำรถบันทึกข้อมูลตนเองในระบบ หรือมีระบบที่สำมำรถแจ้งเตือนหรือ
แจ้งข้อมูลเพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบและลงบันทึกให้เป็นปัจจุบัน  และควรมีระบบกำรแจ้งให้เจ้ำตัวตรวจสอบ
ควำมถูกต้องของข้อมูลใน DPIS เช่น ประวัติข้ำรำชกำร เงินเดือน เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ อำยุงำนฯลฯ เป็น
ประจ ำ  
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2. ควรส่งรำยชื่อบุคลำกรที่ได้รับเครื่องรำชอิสริยำกรณ์ของส่วนภูมิภำคทรำบให้เร็วขึ้น ควรมี
แนวทำงในส่งเครื่องรำชอิสริยภรณ์ เพรำะท ำงำนมำ 25 ปี  ยังไม่ได้รับเครื่องรำชอิสริยภรณ์ ได้แต่ใบ
ประกำศนียบัตรเครื่องรำชอิสริยำกรณ ์

3. ควรปรับปรุงหรือพัฒนำระบบรับแจ้งขอท ำบัตรประจ ำตัวแบบออนไลน์ได้เพื่อลดขั้นตอน 
 4) ด้ำนวินัย 

1. ควรฝึกอบรมเรื่องระเบียบ ข้อบังคับเพื่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงในทิศทำงที่ถูกต้อง                
ควรเข้มงวดในกำรแต่งกำยให้เป็นรูปแบบเดียวกันโดยพร้อมเพรียงกันในองค์กร  ให้มีควำมเหมำะสมเกิด
ภำพลักษณ์ที่ดีแก่หน่วยงำนและผู้พบเห็น  

2. ควรให้ควำมส ำคัญเกี่ยวกับเวลำกำรขำด ลำ มำสำยของเจ้ำหน้ำที่อย่ำงเคร่งครัด 
3. ควรสร้ำงควำมเข้ำใจเรื่องบทบำทหน้ำควำมรับผิดชอบของตนเอง เนื่องจำกบำงหน่วยงำน

มีกำรหลบเลี่ยงงำนไม่ยอมปฏิบัติหน้ำที่ ท ำให้ผู้บริหำรต้องเลี่ยงไปใช้หน่วยงำนอื่นที่สำมำรถท ำได้แทน  
5) ด้ำนสวัสดิกำร 

1. ควรปรับปรุงสภำพแวดล้อมบริเวณโรงอำหำรให้สวยงำม สะอำด และคุณภำพของอำหำร
ถูกหลักอนำมัย เพิ่มร้ำนค้ำให้มีอำหำรหลำกหลำย และบำงร้ำนขำยในรำคำที่แพงเกินไป  

2. ควรขยำยระยะเวลำกำรเปิด - ปิด ร้ำนค้ำ ควรมีชุดข้ำรำชกำร เครื่องหมำยต่ำงๆ จ ำหน่ำย
ในร้ำนค้ำสวัสดิกำร  เสื้อที่มีตรำสัญลักษณ์ของกรมฯ ที่จัจ ำหน่ำยยังไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรของข้ำรำชกำร 
โดยเฉพำะส่วนภูมภิำคมีควำมจ ำเป็นต้องใช้มำก 

3. ควรจัดให้มีเครื่องออกก ำลังกำยกลำงแจ้ง เช่น จักรยำนเอนปั่นในสนำม เครื่องบริหำร ขำ - หัวไหล่  
4. ควรเพิ่มสวัสดิกำรในเรื่องกำรเช่ำซื้อ เช่น รถยนต์ บ้ำนที่อยู่อำศัย สิ่งจ ำเป็นอื่นๆ และ

ประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรให้เร็วขึ้น เพื่อให้ทรำบกันอย่ำงทั่วถึงและไม่เสียสิทธิ์ของตนเอง  
5. ควรจัดหำสินค้ำเกษตรที่น่ำสนใจ หรือ ช่วยซื้อผลิตผลทำงกำรเกษตรจำกเกษตรกร เพื่อ

จ ำหน่ำยในรำคำยุติธรรม ให้แก่บุคลำกรและประชำชนทั่วไปได้เลือกช้อป ชม ชิม อย่ำงน้อยเดือนละครั้ง 
6) ด้ำนคุณธรรมจริยธรรม 

1. ควรมีกำรจัดอบรมโดยเริ่มจำกผู้บรหิำรระดับล่ำง เพรำะมีผลกระทบต่อองค์กรโดยรวม 
เพรำะผู้บริหำรระดับล่ำงเป็นผู้ตรวจสอบ ตรวจตรำและอนุมัติงำนขององค์กรอย่ำงแท้จริง 

2. ควรเสริมสร้ำงจิตส ำนึกของเจ้ำหน้ำที่ในด้ำนจริยธรรม และวินัยทำงด้ำนกำรเงิน เพิ่มควำม
โปร่งใส ลดควำมเห็นแก่ตัว  

3. ควรจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้กบับุคลำกรทุกระดับอย่ำงสม่ ำเสมอ 
4. แก้ไขปัญหำระบบประเมินที่ไม่สอดคล้องกับปริมำณงำนที่ได้รับมอบหมำย 
5. ควรก ำหนดรำงวัลให้เป็นขวัญ ก ำลังใจ ควรมีรำงวัลให้กับผู้ที่ประสบควำมส ำเร็จใน                   

กำรท ำงำน เช่น รำงวัลผลงำนวิชำกำรดีเด่น หรือชนะเลิศภำคบรรยำย ภำคโปสเตอร์ เช่น กำรขึ้นเงินเดือน 
กำรไปดูงำนต่ำงประเทศ เป็นต้น 

7) ด้ำนพัฒนำบุคลำกร 
1. กำรจัดกำรฝึกอบรม ควรระบเุจำะจงเฉพำะกลุ่มเป้ำหมำยที่เหมำะสมกบัเนื้อหำหลักสูตร   
2. ควรพัฒนำด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศให้ผู้ที่ยังไม่เคยเข้ำอบรม เพื่อให้มีควำมรู้ที่สำมำรถ

น ำไปใช้งำนไดจ้ ำนวนเพิม่ขึ้น และมีกำรต่อยอดอบอรมหลักสูตรขั้นสูงให้สำมำรถพัฒนำงำนได้ดียิ่งขึ้น 
3. ควรจัดฝึกอบรมเรื่องกำรจัดซื้อจัดจ้ำงให้ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงเป็นประจ ำทุกปี  
4. ควรจัดกำรฝึกอบรมภำษำอังกฤษให้กับบุคลำกรกรมพัฒนำที่ดินทุกป ี
5. ควรจัดกำรฝึกอบรมหลักสูตรกำรบริหำรงำนบุคคล 
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6. กำรคัดเลือกบุคคลศึกษำดูงำนต่ำงประเทศ ควรพิจำรณำบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกำรหัวข้อ

กำรประชุม/สัมมนำ ที่สำมำรถจะน ำควำมรูม้ำพัฒนำองค์กรได ้
  ข้อเสนอแนะทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคลของกรมพฒันำที่ดิน 

1. ควรพิจำรณำปรับต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำร ให้ได้ถึงระดับอำวุโส เพื่อควำมก้ำวหน้ำใน
หน้ำที่กำรงำนและเป็นขวัญก ำลังใจของผู้ปฏิบัติงำน 

2. ระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำนของแต่ละโครงกำรของส่วนภูมิภำค ควรมีควำมเหมำะสมกับ
ภำรกิจ เพื่อประสิทธิภำพประสิทธิผลของงำน และเกิดผลประโยชนต์่อเกษตรกร  

3. ควรกระจำยอำยุงำน ของบุคลำกร อย่ำให้เกิดกำรกระจุก เพรำะมีผลต่อกำรพัฒนำงำน
ในระยะยำว แม้มีข้อจ ำกัดในกำรโยกย้ำย ก็ควรมีมำตรกำรบำงอย่ำงเพื่อชักจูงให้เกิดกำรกระจำยตัวของอำยุ
งำนของเจ้ำหน้ำที่ในกอง/ส ำนัก 

4. ควรมีป้ำยชื่อผู้เข้ำประชุมทุกครั้ง 
5. ข้ำรำชกำรของส ำนักเทคโนโลยีกำรส ำรวจและท ำแผนที่มีจ ำนวนน้อย และมีกำรเกษียณ 

ซึ่งจะท ำให้ขำดช่วงกำรถ่ำยทอดควำมรูแ้ละคำดกำรณ์ได้ว่ำต้องมีช่วงสญูญำกำศในอนำคตอันใกล้ 
6. ลูกจ้ำงจ้ำงเหมำที่ท ำงำนมำนำนแล้ว ควรได้รับกำรบรรจุเป็นพนักงำนของรัฐ  

 

4.3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจเกี่ยวกับกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของ           
กรมพัฒนำที่ดิน 
 จำกค ำถำมปลำยเปิดได้มีผู้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
ของกรมฯ ในปีต่อๆ ไป ให้มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผลตรงตำมควำมต้องกำรของบุคลำกร และสอดคล้องกับ
หลักกำรบริหำรจัดกำรที่ดีตำมหลักธรรมำภิบำล ซึ่งมีข้อเสนอแนะที่รวบรวมได้จำกกำรส ำรวจฯ ดังนี ้

    1) กำรจัดโครงกำรฝึกอบรม    
1. ควรมีกำรฝึกอบรมให้กับข้ำรำชกำรในส่วนภูมิภำคมำกขึ้น และควรจัดในภูมิภำคต่ำงๆ 

เพื่อควำมสะดวกในกำรเดินทำง 
2. ควรจัดฝึกอบรมให้แก่บุคลำกรด้ำนพัสดุบัญชีและกำรเงินอย่ำงสม่ ำเสมอ เนื่องมีระเบียบ

ใหม่ๆ ออกมำตลอด และควรให้เจ้ำหน้ำที่ทุกคนเข้ำรับกำรฝึกอบรมโดยไม่เลือกเฉพำะเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร  
3. ควรจัดฝึกอบรมหลักสูตรที่ทันสมัยและเป็นเนื้อหำในเรื่องปัจจุบัน 
4. ควรจัดฝึกอบรมด้ำนภำษำอังกฤษหรือภำษำอื่นๆ ให้กับข้ำรำชกำรทุกระดับ ที่ไม่ใช่กำรจัด

อบรมแบบสั้นๆ  เช่น กำรฝึกอบรมรูปแบบ e-Learning 
5. ควรมีกำรอบรมกำรใช้เครื่องมือต่ำงๆ เช่น โปรแกรม Microsoft Office หรือ SPSS หรือ 

โปรแกรมอื่นๆ ที่ช่วยสนับสนุนกำรท ำงำนให้มีประสิทธิภำพ 
6. ควรจัดโครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรพัฒนำที่ดิน กำรปฏิบัติงำนภำคสนำม และ

กำรเป็นวิทยำกรที่ดีในกำรถ่ำยทอดควำมรู้  ให้กับบุคลำกรรุ่นใหม่ๆ ที่เข้ำมำ เนื่องจำกมีจ ำเป็นต่อกำร
ปฏิบัติงำน 

7. ควรลดเนื้อหำกำรฝึกอบรมที่ไม่เข้ำถึงกำรปฏิบัติจริง ซึ่งไม่สำมำรถน ำไปพัฒนำต่อยอดได ้
8. ควรจัดฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตรในไตรมำสที่ 1 (เดือนตุลำคม –ธันวำคม ของทุกปี) 
9. ควรมอบใบประกำศนียบัตรเพื่อเป็นก ำลังใจให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 
10. ควรแจ้งเวียนรำยละเอียดและใบลงทะเบียนกำรฝึกอบรมทำง e-Mail อีกทำง เรื่องจะได้

ไม่ล่ำช้ำ 
11. ควรจัดหลักสูตรกำรฝึกอบรมเฉพำะให้กับพนักงำนขับรถยนต์ 
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 2) กำรประสำนงำนกำรฝึกอบรมภำยใน 
1. ควรแจ้งล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 30 วัน เพื่อได้มีเวลำจัดกำรงำนประจ ำให้เรียบร้อย และช่วง

ปลำยงบประมำณไม่ควรจัดกำรฝึกอบรมที่มีช่วงระยะเวลำนำนเกิน 2 วัน เนื่องจำกมีงำนประจ ำในปริมำณ
มำก ควรค ำนึงเรื่องของระยะเวลำในกำรประสำนงำนและกำรเตรียมตัวของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมให้มำก 

2. หน่วยงำนที่ท ำหน้ำที่ประสำนงำนมีน้อยไป หรือท ำงำนได้ไม่ทั่วถึง ควรจัดระเบียบและ 
ลดควำมล ำเอียง 

3. ควรประสำนงำนให้รวดเร็วกว่ำนี้  เพรำะบำงครั้งหนังสือกว่ำจะมำสถำนีก็ใกล้ถึงวัน
ฝึกอบรมแล้ว จึงควรมีกำรแจ้งล่วงหน้ำ 7 - 10 วันท ำกำร 

3) กำรประสำนงำนกำรฝึกอบรมภำยนอก 
1. ควรบอกเส้นทำงกำรเดินทำงไปยังสถำนที่จัดกำรฝึกอบรม   
2. ควรจัดในสถำนที่รำชกำรที่มีอำคำรฝกึอบรม 
3. ควรแจ้งหนังสือเชิญให้ทั่วถึงและทันเวลำที่ก ำหนด เพรำะยังขำดกำรประชำสัมพันธ์ที่

เหมำะสม และไม่มีควำมยืดหยุ่น  
 4) ทุนศึกษำต่อในประเทศ/ต่ำงประเทศ 

1. ควรเพิ่มจ ำนวนทุนศึกษำต่อปริญญำโทให้มำกขึ้น 
2. ทุนกำรศึกษำไม่ครอบคลุม ทุนกำรศึกษำควรมีหลำกหลำย ไม่เน้นแต่ด้ำนกำรเกษตร

อย่ำงเดียว ควรครอบคลุมสำขำที่ต้องกำร เช่น สำขำเศรษฐกิจและกำรประเมินผล   
3. ควรมีเกณฑ์กำรคัดเลือกบุคคลศึกษำดูงำนต่ำงประเทศ โดยกำรพิจำรณำบุคคลที่มีเข้ำ

ประชุม/สัมมนำเป็นผู้ที่น ำเอำควำมรู้มำพัฒนำต่อยอดได ้
 5) ด้ำนแผนพัฒนำบุคคล 

1. ควรจัดกำรฝึกอบรม ศึกษำดูงำน ซักซ้อมควำมเข้ำใจเรื่องกฎหมำย กฏระเบียบ วินัย  
กำรท ำงำนให้ควำมรู้แก่ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงทุกๆ คนเป็นประจ ำทุกปี 

2. ควรมีกำรอบรม e – Learning ให้ส ำหรับสำยหลักและสำยสนับสนุน 
3. ควรจัดฝึกอบรมหลักสูตรเชิงธุรกิจ 
4. บุคลำกรที่ได้รับกำรคัดเลือกไปฝึกอบรมภำยในประเทศและต่ำงประเทศ ควรถ่ำยทอด

ควำมรู้ที่ได้รับให้กับกลุ่มงำนของตน  
 6) กำรจัดกำรควำมรู้กรมพัฒนำที่ดิน 

1. ส่งเสริมให้มีกำรส่งสรุปบทเรยีนด้ำนต่ำง ๆ ภำยหลังกำรเข้ำฝึกอบรมหรือพัฒนำควำมรู้
และเผยแพร่ในเว็บไซต์กรมพัฒนำที่ดิน 

2. ควรปรับปรุงห้องสมุดให้มีหนงัสือใหม่ๆเพิ่มมำกขึ้น 

3. กำรจัดกำรควำมรู้ควรเพ่ิมประสิทธิภำพให้เขม้ข้น 

4. หลักสูตรกำรฝกึอบรมควรให้มีกำรศึกษำดูงำนมำกขึ้น  

5. ควรส่งข้อมูล ข่ำวสำร สื่อควำมรู้ต่ำงๆ ให้ส่วนภูมิภำคอย่ำงทั่วถึง 

7) กำรฝกึอบรมผำ่นสือ่กำรเรยีนกำรสอนระบบ e-Training 

1. ควรจะมีกำรฝึกอบรมผ่ำนระบบ LDD e-Training และควรให้มีกำรสมคัรเข้ำรับกำร
ฝึกอบรมแบบไม่จ ำกดัจ ำนวน เพื่อควำมสะดวก รวดเร็ว และไม่เสียเวลำในกำรเดินทำงเพื่อไปอบรม ท ำให้มี
เวลำท ำงำนได้อย่ำงต่อเนื่อง 

2. ควรมีหนังสือเวียนหลักสูตรอบรมมำเป็นระยะๆ 

3. เป็นหลักสูตรทีข่้ำรำชกำรให้ควำมสนใจเพรำะนอกจำกจะได้รับควำมรู้แล้ว ยังสำมำรถ
น ำมำใช้ประเมินในตัวชี้วัด จึงควรมีกำรประชำสัมพันธ์กำรเรียนกำรสอนระบบ LDD e-Training ต่อเนื่อง 
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4. ควรเพ่ิมวิชำกำรให้หลำกหลำยและพัฒนำหลักสูตรให้สอดคล้องกับช่วงเวลำที่เจ้ำหน้ำที่
สำมำรถเรียนได ้

5. ข้อมูลเกี่ยวกับกำรเรียนกำรสอนระบบ LDD e-Training อยู่ลึกเกินไปในหน้ำเว็บไซต์กรมฯ 

  ข้อเสนอแนะทีเ่กีย่วขอ้งกับกำรพฒันำทรัพยำกรบคุคลของกรมพัฒนำทีด่ิน 
1. ควรแจ้งเวียนโครงกำรฝึกอบรมให้ทุกกอง / ส ำนัก/ สพข. ให้ทรำบทั่วกัน เพื่อควำมเสมอภำค

และควรมีกำรแจ้งให้เร็วขึ้นเพื่อจะได้ส่งแบบตอบรับทัน 

2. ควรให้มีกำรพมิพ์ประกำศนียบัตรผ่ำนทำงระบบ เพื่อใช้แนบเป็นตัวช้ีวัดในกำรประเมินแต่
ละรอบกำรประเมินได ้

4.4  ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำบุคลำกรของกรมพัฒนำที่ดินให้เป็น Smart Officer 
  จำกค ำถำมปลำยเปิดได้มีผู้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลที่
ควรน ำมำพิจำรณำเพื่อพัฒนำและปรับปรุงกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของกรมฯ                         
ในปีต่อ ๆ ไป ให้มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผลตรงตำมควำมต้องกำรของบุคลำกร และสอดคล้องกับหลักกำร
บริหำรจัดกำรที่ดีตำมหลักธรรมำภิบำล ซึ่งมีข้อเสนอแนะที่รวบรวมได้จำกกำรส ำรวจฯ ดังน้ี 
  1) เจ้ำหน้ำที่ของกรมพัฒนำที่ดินควรได้รับกำรพัฒนำอย่ำงไร เพื่อเป็น Smart Officer  

1. ควำมรู้เรื่องดิน เทคโนโลยีกำรใช้แผนที่ และเทคโนโลยีระบบสำรสนเทศ 
2. ควำมรู้เกี่ยวกับ Zoning / Agri-Map / Application/ศำสตร์พระรำชำ / Free ware 

/ open source programming ด้ำนทรัพยำกรดินและกำรประยุกต์เพ่ือกำรใช้งำน 
3. พัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนต่ำงๆที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน เช่น  แผนที่ทรัพยำกรดิน/กำรใช้

ประโยชน์ที่ดิน/กำรผลิตปุ๋ย(มหัศจรรย์ พ.ด.)/ศำสตร์พระรำชำ 
4. ทักษะกำรเป็นวิทยำกรกำรถ่ำยทอดกำรใช้เทคโนโลยีพัฒนำที่ดินให้เกษตรกร 
5. ด้ำนกำรเขียนงำนวิจัย และสรุปผลงำนวิจัย และน ำเสนองำนวิจัยในเวทีระดับนำนำชำติ 
6. ด้ำนกำรเป็นผู้น ำ กำรกล้ำแสดงออกในกำรเสนอควำมคิดเห็น และกำรท ำงำนเป็มทีม

และบูรณำกำรงำนได้ 
7. กำรปลูกฝังวัฒนธรรมกำรท ำงำนรูปแบบใหม่ๆ  อย่ำงสม่ ำเสมอ กำรท ำงำนที่มุ่ง

ประโยชน์ของประเทศชำติ ของเกษตรกรมำกกว่ำผลประโยชน์ส่วนตัว 
8. ควำมรู้ด้ำนจริยธรรมในกำรครองตน ครองคน ครองงำน หลักธรรมำภิบำลอย่ำงน้อย     

2 ครั้ง/ป ี 
9. ทักษะ ควำมรู้ ด้ำนภำษำอังกฤษ และภำษำที่สำม 

2)  กรมฯ ควรให้กำรสนับสนุนด้ำนใดบ้ำง ในกำรพัฒนำตนเองให้เป็น Smart Officer  
1. สนับสนุนกำรจัดหำอุปกรณ์ด้ำนเทคโนโลยีที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน เช่น คอมพิวเตอร์ 

ปริ้นเตอร์ เพื่อให้สำมำรถใช้ทดแทนเครื่องที่ช ำรุด เพื่อรองรับกำรใช้งำนออนไลน์ กำรใช้โปรแกรมกำรท ำงำน
เวอร์ชั่นใหม่ 

2. มีกำรจัดกิจกรรมรูปแบบต่ำงๆ กระตุ้นกำรรับรู้และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ  Smart 
officer โดยจัดล ำดับควำมส ำคัญเพื่อให้เจ้ำหน้ำที่แต่ละคนตระหนักว่ำตนเองมีจุดแข็ง จุดอ่อน ด้ำนใด และตอ้ง
พัฒนำด้ำนใดก่อนหลัง 

3. ควรจัดกำรฝึกอบรมและกำรศึกษำดูงำนที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมใหม่ ภำรกิจกรมฯ 
เป็นประจ ำทุกปี ควรพัฒนำควำมรู้ในระดับนำนำชำต ิ

4. ควรให้ผู้เชี่ยวชำญกรมฯ มีหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำเกี่ยวกับกำรพัฒนำตนเองให้เป็น Smart 
Officer 
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5. ควรพัฒนำทักษะ ควำมรู้ด้ำนภำษำอังกฤษ ภำษำที่ 3 กำรจัดท ำสื่อดิจิทัล บุคลิกภำพ 

มำรยำทกำรเข้ำสังคม คุณธรรม จริยธรรม และควำมรู้ทำงวิชำกำรเฉพำะด้ำน ภำวะผู้น ำ 

6. สนับสนุนกำรท ำงำนบูรณำกำรข้ำมกอง/ส ำนัก มุ่งผลสัมฤทธิ์ร่วมกัน เจ้ำหน้ำที่จะได้ไม่
มองเฉพำะงำนตนเองเป็นหลัก 

7. ใช้ระบบ e-Training ฝึกอบรมในเรื่องนวัตกรรมใหม่ๆ ของกรมฯ 

3) ท่ำนควรจะต้องได้รับกำรพัฒนำด้ำนใดบ้ำง อย่ำงไร ในกำรเป็น Smart Officer 
1. ด้ำนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ และนวัตกรรมใหม่ๆ ของกรมฯ  เพื่อสำมำรถตอบ

ควำมต้องกำรของเกษตรกรเวลำออกพื้นที่ต่ำงจังหวัด  และกำรปฏิบัติงำนรำชกำร เช่น กำรใช้โปรแกรม           
LDD Zoning  Agri-Map และ Application ที่ส ำคัญของกรมพัฒนำที่ดิน 

2. ด้ำนกำรจัดท ำฐำนข้อมูลทรัพยำกรดินที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ปฏิบัติงำนตำม
ภำรกิจของกรมฯ ที่ตอบสนองนโยบำยที่เกี่ยวข้อง และบูรณำกำรกับหน่วยงำนอื่นได้เป็นอย่ำงดี เกิดประโยชน์
ต่อเกษตรกร และกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

3. บุคลิกภำพ และกำรติดต่อประสำนงำนทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร 
4. ด้ำนระเบียบ และกฎหมำยต่ำงๆ ที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
5. หลักสูตรเกี่ยวกับศำสตร์พระรำชำ  
6. ด้ำนภำษำอังกฤษ (พูด อ่ำน เขียน) และเทคโนโลยีด้ำนวิจัยและกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

เช่น สถิติ งำนวิจัยเกี่ยวกับกำรปรับปรุงดิน 
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บทที่ 5บทที่ 5  
สรุปผลกำรศึกษำ อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 

 

  จำกกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของบุคลำกรกรมพัฒนำที่ดินต่อกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกร
บุคคลของกรมพัฒนำที่ดินประจ ำปี 25611ขอสรุปผลกำรศึกษำเป็น 3 ประเด็น คือ 1) สรุปผลกำรศึกษำ               
2) อภิปรำยผล  และ 3) ข้อเสนอแนะในกำรศึกษำครั้งต่อไป ดังนี้ 
 

5.1 สรุปผลกำรศึกษำ       
                                                                                                      

  5.1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ำรวจ : ผู้ตอบแบบส ำรวจเป็นข้ำรำชกำรที่เป็นกลุ่มตัวอย่ำง  ที่
ครอบคลุมครบทุกประเภท และทุกช่วงอำยุรำชกำร  

 5.1.2 ควำมพึงพอใจด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล (HRM : Human Resource Management)   
    ข้ำรำชกำรกรมพัฒนำที่ดินมีควำมพึงพอใจต่อกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลกรมพัฒนำที่ดิน
(HRM : Human Resource Management) ในภำพรวมพบว่ำมีระดับควำมพึงพอใจอยู่ในระดับ “มำก” 
(ค่ำเฉลี่ย 3.82) เพิ่มขึ้นจำกปี 2560 (ค่ำเฉลี่ย 3.76) และเมื่อพิจำรณำภำพรวมในช่วง 7 ปี (ปี 2555 – 
2561) ที่ผ่ำนมำ พบว่ำค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลในปี 2561 สูงกว่ำทุกปี              
ยกเว้นในปี 2557 ซึ่งมีค่ำเฉลี่ยสูงที่สุดเท่ำกับ 3.91 โดยหัวข้อที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 
 ล ำดับที่ 1 ข้ำรำชกำรสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองผ่ำนระบบสำรสนเทศ
ทรัพยำกรบุคคล(DPIS)ได ้(ค่ำเฉลี่ย 4.15) 
      ล ำดับที่ 2 กำรด ำเนินกำรทำงวินัย เป็นไปตำมระเบียบของทำงรำชกำร (ค่ำเฉลี่ย 4.00)  
        ล ำดับที่ 3 กรมฯ มีสวสัดิกำรเพ่ือกำรฌำปนกิจสงเครำะห์ส ำหรับบุคลำกรกรมพัฒนำที่ดิน
และให้กำรบรกิำรที่สะดวกรวดเร็ว(ค่ำเฉลี่ย 3.97) 
     ในปี 2561 หัวข้อที่มีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจต่อกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลต่ ำที่สุด ได้แก่
หัวข้อ “หน่วยงำนที่ท่ำนปฏิบัติงำนอยู่มีอัตรำก ำลังของบุคลำกรในจ ำนวนที่เหมำะสมกับภำรกิจ” (ค่ำเฉลี่ย 
3.45) ซึ่งเป็นหัวข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ ำที่สุดของปี 2559 และปี 2560 (ค่ำเฉลี่ย 3.33 และ 3.45) เช่นกัน 
 

 5.1.3 ควำมพึงพอใจด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (HRM : Human Resource Development) 
 ข้ ำรำชกำรกรมพั ฒ น ำที่ ดิ น มี ค วำมพึ งพ อ ใจต่ อกำรพั ฒ น ำท รัพ ยำกรบุ คคล 

กรมพัฒนำที่ดิน (HRD : Human Resource Development) ในภำพรวมพบว่ำมีระดับควำมพึงพอใจ                      
อยู่ในระดับ “มำก” (ค่ำเฉลี่ย 3.89) เพิ่มขึ้นจำกปี 2560 (ค่ำเฉลี่ย 3.86) และเมื่อพิจำรณำภำพรวม                   
ในช่วง 7 ปี (ปี 2555 – 2561) ที่ผ่ำนมำ พบว่ำค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล                     
ในปี 2561 สูงกว่ำทุกปี ยกเว้นในปี 2557 ซึ่งมีค่ำเฉลี่ยสูงที่สุดเท่ำกับ 4.03  โดยหัวข้อที่มีค่ำเฉลี่ย                  
สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่   
 ล ำดับที่ 1 บุคลำกรมีกำรพัฒนำควำมรู้ตนเองอย่ำงสม่ ำเสมอ สำมำรถน ำไปเป็นตัวชี้วัด
กำรปฏิบัติงำนในแต่ละรอบกำรประเมินได้ (ค่ำเฉลี่ย 3.97)  
 ล ำดับที่ 2  โครงกำรฝึกอบรมของกรมฯ จัดวิทยำกรได้เหมำะสมกับเนื้อหำวิชำ/กิจกรรม
กำรฝึกอบรม (ค่ำเฉลี่ย 3.93) 
 ล ำดับที่ 3  กำรจัดกำรฝึกอบรมของกรมฯ มีกลุ่มเป้ำหมำยที่เหมำะสมกับหลักสูตรกำร
ฝึกอบรม(ค่ำเฉลี่ย 3.92)  
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  ในปี 2561 หัวข้อที่มีคะแนนค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจต่อกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลต่ ำที่สุด 
ได้แก่หัวข้อ “กรมฯ สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลำกรได้รับกำรศึกษำต่อ/เสนอรับทุนศึกษำ/ดูงำน                        
ในและต่ำงประเทศ” (ค่ำเฉลี่ย 3.84)  ซึ่งต่ำงปี 2560 ที่หัวข้อ “กำรจัดฝึกอบรมของกรมฯ มีกำรติดตำมผล
หลังกำรฝึกอบรมตำมควำมเหมำะสมของแต่ละหลักสูตร เช่น 6 เดือน/1 ปี” เป็นหัวข้อที่มีคะแนนเฉลี่ย                 
ต่ ำที่สุด (ค่ำเฉลี่ย 3.80)  

5.2 อภิปรำยผล 
      5 .2.1 ควำมพึงพอใจด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลโดยภำพรวม (HRM : Human Resource 
Management)  เมื่อน ำหัวข้อค ำถำมด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลที่มีค่ำระดับค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ                   
สูงสุด 3 ล ำดับแรก และ หัวข้อที่มีค่ำเฉลี่ยต่ ำสุดมำวิเครำะห์ สำมำรถอภิปรำยผลได้ ดังนี้   

 5.2.1.11ข้ำรำชกำรสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองผ่ำนระบบสำรสนเทศ
ทรัพยำกรบุคคล (DPIS) ได้ (ค่ำเฉลี่ย 4.15) เป็นหัวข้อที่ได้รับควำมพึงพอใจสูงสุด เนื่องจำกข้ำรำชกำร                  
กรมพัฒนำที่ดินอำจจะเห็นว่ำ ระบบสำรสนเทศงำนบุคคล หรือ DPIS : Departmental Personnel 
Information System ช่วยให้ข้ำรำชกำรแต่ละคนสำมำรถตรวจสอบข้อมูลต่ำงๆ ของตนเองได้อย่ำงสะดวก 
รวดเร็ว เช่น คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ วันที่บรรจุ ประวัติกำรด ำรงต ำแหน่งและอัตรำเงินเดือน รวมถึงกำรบันทึก
ข้อมูลตัวชี้วัดเพื่อกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน เป็นต้น นอกจำกนี้ ยังช่วยให้เจ้ำหน้ำที่ มีควำมคล่องตัว                       
ในกำรท ำงำน สำมำรถบันทึกข้อมูลและตรวจสอบควำมถูกต้องได้อย่ำงรวดเร็ว ท ำให้ฐำนข้อมูลมีควำมถูกต้อง 
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ  
  5.2.1.21กำรด ำเนินกำรทำงวินัย เป็นไปตำมระเบียบของทำงรำชกำร (ค่ำเฉลี่ย 4.00) เป็น
หัวข้อที่ได้รับควำมพึงพอใจสูงสุด เป็นล ำดับที่ 2 ทั้งนี้ อำจจะเนื่องมำจำกข้ำรำชกำรมีควำมเชื่อมั่นในบุคลำกร
ด้ำนกฎหมำยว่ำสำมำรถด ำเนินกำรทำงวินัยได้ตำมระเบียบของทำงรำชกำร ประกอบกับข้อกฎหมำยและ
ระเบียบเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนด้ำนวินัยมีกำรก ำหนดรูปแบบ ขั้นตอนที่เคร่งครัด  ท ำให้ข้ำรำชกำรมีควำม
คำดหวังที่จะปฏิบัติตนให้ถูกต้อง เป็นไปตำมกฎ ระเบียบ ดังนั้น เมื่อข้ำรำชกำรได้รับค ำแนะน ำ และมีระบบ
กำรตรวจสอบที่เข้มงวด ท ำให้ลดควำมเสี่ยง และท ำให้ข้ำรำชกำรมั่นใจมำกขึ้นว่ำปฏิบัติงำนได้ถูกต้อง  
    5.2.1.3 กรมฯ มีสวัสดิกำรเพื่อกำรฌำปนกิจสงเครำะห์ส ำหรับบุคลำกรกรมพัฒนำที่ดินและ
ให้กำรบริกำรที่สะดวกรวดเร็ว(ค่ำเฉลี่ย 3.97) เป็นหัวข้อที่ได้รับควำมพึงพอใจสูงสุด เป็นล ำดับที่ 3 ทั้งนี้ 
อำจจะเนื่องมำจำก ปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน โดยปรับปรุงข้อมูลของสมำชิกกำรฌำปนกิจสงเครำะห์ให้
ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เมื่อมีสมำชิกมำติดต่อ จึงสำมำรถให้บริกำรได้อย่ำงถูกต้องและรวดเร็ว    
 5.2.1.4 หน่วยงำนที่ปฏิบัติงำนอยู่มีอัตรำก ำลังของบุคลำกรในจ ำนวนที่เหมำะสมกับภำรกิจ
(ค่ำเฉลี่ย 3.45) เป็นหัวข้อที่ข้ำรำชกำรกรมพัฒนำที่ดินมีควำมพึงพอใจต่ ำสุด เนื่องจำกอัตรำก ำลังข้ำรำชกำร
ของกรมพัฒนำที่ดินลดลงทุกปีตำมนโยบำยกำรลดก ำลังคนภำครัฐของส ำนักงำน ก.พ. อย่ำงไรก็ตำม ส ำนักงำน 
ก.พ. ได้เพ่ิมจ ำนวนพนักงำนรำชกำรให้กับหน่วยงำน ดังนั้น กรมฯ ควรจะเกลี่ยอัตรำก ำลังของพนักงำนรำชกำร 
รวมทั้งข้ำรำชกำรให้เหมำะสมกับภำรกิจของหน่วยงำนนั้นๆ นอกจำกนี้ควรส่งเสริมสนับสนุนให้น ำระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนให้มำกขึ้นกว่ำเดิม จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนในภำรกิจต่ำงๆ                   
ให้ชัดเจน ครอบคลุม และพัฒนำบุคลำกรของกรมฯ อย่ำงสม่ ำเสมอในเรื่องขององค์ควำมรู้ที่จ ำเป็น                       
ในกำรปฏิบัติงำน และทักษะกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
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 5 .2.2 ควำมพึงพอใจด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลโดยภำพรวม  (HRD: Human Resource 
Development)1เมื่อน ำหัวข้อค ำถำมด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลที่มีค่ำระดับค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ               
สูงสุด 3 ล ำดับแรก และหัวข้อที่มีค่ำเฉลี่ยต่ ำสุดมำพิจำรณำ สำมำรถอภิปรำยผลได้ ดังนี้ 
 

  5 .2.2.1 บุคลำกรมีกำรพัฒนำควำมรู้ตนเองอย่ำงสม่ ำเสมอ สำมำรถน ำไปเป็นตัวชี้วัด                           
กำรปฏิบัติงำน ในแต่ละรอบกำรประเมินได้(ค่ำเฉลี่ย 3.97)  และโครงกำรฝึกอบรมของกรมฯ จัดวิทยำกรได้
เหมำะสมกับเนื้ อหำวิชำ/กิจกรรมกำรฝึกอบรม  (ค่ ำเฉลี่ย 3.93) และกำรจัดกำรฝึกอบรมของกรมฯ                             
มีกลุ่มเป้ำหมำยที่เหมำะสมกับหลักสูตรกำรฝึกอบรม(ค่ำเฉลี่ย 3.92) เป็นหัวข้อที่ได้รับควำมพึงพอใจสูงสุด เป็น 
ล ำดับที่ 1 ล ำดับที่ 2 และล ำดับที่ 3 ทั้งนี้ เนื่องจำกกรมพัฒนำที่ดิน มีกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกร
ล่วงหน้ำ ท ำให้มีระยะเวลำ ในกำรศึกษำและติดต่อประสำนงำนเพื่อให้ได้เนื้อหำวิชำ กิจกรรม กลุ่มเป้ำหมำยและ
วิทยำกรที่เหมำะสมกับแผนกำรฝึกอบรมที่ได้วำงไว้  ประกอบกับกรมพัฒนำที่ดินได้วำงหลักเกณฑ์กำรประกัน
คุณภำพกำรฝึกอบรม ซึ่งเป็นกำรบังคับให้ต้องมีกำรจัดเตรียมจัดเนื้อหำวิชำ กิจกรรม กลุ่มเป้ำหมำย วิทยำกร 
และองค์ประกอบต่ำงๆ ของกำรฝึกอบรมให้สอดคล้องตำมหลักเกณฑ์ดังกล่ำว 
  5.2.2.2 กรมฯ สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลำกรได้รับกำรศึกษำต่อ/เสนอรับทุนศึกษำ          
/ดูงำนในและต่ำงประเทศ” (ค่ำเฉลี่ย 3.84)  เป็นหัวข้อที่ข้ำรำชกำรกรมพัฒนำที่ดินมีควำมพึงพอใจต่ ำที่สุด  
ทั้งนี้ ได้มีผู้แสดงควำมเห็นว่ำควรมีควำมหลำกหลำย ไม่เน้นเฉพำะด้ำนเกษตรอย่ำงเดียว เช่น สำขำที่สนับสนุน
ให้เศรษฐกรไปศึกษำหำควำมรู้ต่อยอดได้  กำรคัดเลือกบุคคลไปศึกษำ ดูงำนต่ำงประเทศ ควรพิจำรณำบุคคล            
ที่มีควำมเกี่ยวข้องกับหัวข้อกำรประชุมสัมมนำนั้น เพื่อจะได้น ำควำมรู้มำพัฒนำต่อยอดได้ และควรมี                    
กำรประชำสัมพันธ์ให้หลำกหลำยช่องทำง  

5.3 ข้อเสนอแนะในกำรศึกษำครั้งต่อไป 
5.3.1 ควรน ำผลกำรศึกษำไปปรับปรุงและแก้ไขปัญหำให้เป็นรูปธรรม 
  1. ผู้ตอบแบบส ำรวจได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับกิจกรรม เช่น กำรจัดกำร

ควำมรู้ และกำรฝึกอบรม e - Training เป็นจ ำนวนมำก จึงควรน ำข้อเสนอแนะต่ำงๆ เหล่ำนี้ไปปรับปรุงระบบ
กำรพัฒนำบุคลำกรให้ตรงตำมควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำย และน ำมำพัฒนำแบบส ำรวจฯ ครั้งต่อไป  

  2. ควรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับเกี่ยวกับทุนศึกษำ/ดูงำน และควรมีกำรประชำสัมพันธ์
ให้หลำกหลำยช่องทำง เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ ก่อนที่จะด ำเนินกำรส ำรวจครั้งต่อไป        
 5.3.2 ควรมีกำรศึกษำควำมพึงพอใจของบุคลำกรกรมพัฒนำที่ดินต่อกำรบริหำรและกำรพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล ทุกๆ  2 ปี   
  ควรมีกำรส ำรวจควำมคิดเห็นทุก 2 ปี เพื่อให้มีระยะเวลำในกำรน ำผลกำรศึกษำที่ได้มำ
ปรับปรุงให้เกิดผลอย่ำงเป็นรูปธรรม ก่อนที่จะมีกำรส ำรวจควำมพึงพอใจในครั้งต่อไป เพื่อน ำปัญหำที่ได้จำก 
ผลกำรส ำรวจมำแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น  

 
 

 


