
 

 
 
 
 
 

 
 

รายงานผลส ารวจความพึงพอใจและความเชือ่มั่นด้านการบริหารทรพัยากรบุคคล  
กรมสอบสวนคดีพเิศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

    กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล 
        กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

                   24 กันยายน ๒๕61 
 



๒ 

 

 

ค ำน ำ 
 

    สืบเนื่องจากระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล          
ของข้าราชการพลเรือน เพ่ือประโยชน์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการบริหารทรัพยากร
บุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓ ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท ารายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการ   
พลเรือน ในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา เพ่ือประโยชน์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผล         
การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการโดยข้อก าหนดประการหนึ่ง คือให้ส่วนราชการส ารวจความคิดเห็น
และความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของบุคลากรในประเด็นที่สอดคล้องกับมาตรฐาน      
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามที ่ก.พ. ก าหนดประกอบกับ 
    กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่นด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรับทราบความพึงพอใจและความเชื่อมั่น     
ของบุคลากร ที่มีต่อระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งจะได้น าข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากการส ารวจมาใช้ปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานของการบริหารทรัพยากรบุคคล        
ให ้ม ีประส ิทธ ิผลและมีประส ิทธิภาพมากขึ ้น  กลุ ่มบริหารทรัพยากรบุคคล กรมสอบสวนคดีพิเศษ             
ได้ด าเนินการจัดท าแบบส ารวจดังกล่าว ผ่านระบบออนไลน์ INTRANET.DSI ได้ประมวลผลแล้วน าผลที่ได้        
ไปพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ต่อไป    
 
 
 
              กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล 
          24 กันยายน  ๒๕61 
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 บทที่ ๑ 
บทน า 

 

๑.๑  ความส าคัญของปัญหา 
         แผนยุทธศาสตร์กรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖0 - ๒๕64 ได้ก าหนดยุทธศาสตร์             
๕ ประเด็น ประกอบด้วย  

           ๑) เสริมสร้างความมั่นคงของประเทศในมิติการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ  
           ๒) สร้างความเชื่อถือในระดับสากลในมิติของการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ  
           ๓) สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการบูรณาการการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 

และ 
           ๔) สร้างความเชื่อม่ันให้กับสาธารณชนและพัฒนาองค์การอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล              

         ทั้งนี้ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ได้ก าหนดกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล              
ซึ่งเป็นกลยุทธ์หนึ่งโดยมีตัวชี้วัดคือร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรฐานความส าเร็จ           
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล(HR Scorecard) และแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล กรมสอบสวน
คดีพิเศษ พ.ศ. 2560 - 2564 ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล             
ให้มีความโปร่งใสเป็นธรรมและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 1 ระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ มีความโปร่งใส เป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาลและเป็นที่ยอมรับ
ของข้าราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ ตัวชี้วัด DSI - 2 ตามแผนยุทธศาสตร์ ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ      
พ.ศ. 2560 - 2564 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตัวชี้วัดที่ 2.8 (2) ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินการส ารวจความเชื่อมั่นต่อระบบบริหารทรัพยากรบุคคล รอบการประเมินที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561  

         ดังนั้น เพ่ือเป็นการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลในภาพรวมของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล จึงได้ด าเนินการจัดท าแบบส ารวจพึงพอใจและความเชื่อมั่นด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
กรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2560 - 2564 และแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล กรมสอบสวน        
คดีพิเศษ พ.ศ. 2560 - 2564 ดังกล่าวข้างต้น เพ่ือน าผลส ารวจมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง            
การให้บริการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาการด าเนินงานการบริหารทรัพยากรบุคคล             
ให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างเป็นระบบท าให้เกิดการรองรับการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของกรมสอบสวน       
คดีพิเศษ ให้มีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับของสาธารณชนต่อไป 

๑.๒ วัตถุประสงค์ 
         ๑.๒.๑ เพ่ือรับทราบความคิดเห็น ความพึงพอใจ ความเชื่อมั่นด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
         ๑.๒.๒ เพ่ือน าข้อมูลไปศึกษาวิเคราะห์หาแนวทางปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
         1.2.3 เพ่ือให้บุคลากรกรมมีส่วนร่วมในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากร
บุคคลของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
         1.2.4 เพ่ือศึกษาความจ าเป็นและความต้องการของบุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษ            
ในด้านการพัฒนาและการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 
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         1.2.5 เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการสรรหาและรักษา
บุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
         1.2.6 เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยด้านความผูกพันของบุคลากรในกรมสอบสวนคดีพิเศษ         
น ามาก าหนดเป็นแผนงานโครงการ  

๑.๓  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
         ๑.๓.๑ ข้อมูลและสารสนเทศระดับความพึงพอใจและความเชื่อมั่น ความผูกพัน ของบุคลากร              
ต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 
          ๑.๓.๒ การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมสอบสวนคดีพิเศษสามารถตอบสนองทิศทาง      
การท างานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และเสริมสร้างแรงจูงใจของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงาน                  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
          ๑.๓.๓ สามารถน าผลที่ได้จากการส ารวจ ไปวางแผนก าหนดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนา    
ตามกรอบมาตรฐานความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) 
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บทที่ ๒ 
วิธีด าเนินการ 

ขอบเขตการส ารวจ             
  การส ารวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่นด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมสอบสวน   
คดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 มีขอบเขตในการประเมิน ดังนี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
          ประชากรในการส ารวจครั้งนี้ได้แก่ กลุ่มข้าราชการและพนักงานราชการของกรมสอบสวน
คดีพิเศษ จ านวน 1,298 คน ซึ่งจากการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการส ารวจความพึงพอใจและ     
ความเชื่อมั่นด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล การค านวณกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ TARO YAMANE           
มีค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 100 ซึ่งเป็นระดับความเชื่อมั่นที่มีความน่าเชื่อถือได้นาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 
1,165 คน จากประชากร 1,298 คน  

2. เครื่องมือในการเก็บข้อมูล    
          เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามในการส ารวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่นด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งมีองค์ประกอบส าคัญ 
5 ส่วน คือ 

          ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ 

         ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในมิติต่างๆ 
             มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 
             มิติที่ 2 ความพึงพอใจในมิติต่างๆ 
             มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
             มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
             มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตการท างานและความสมดุลย์ระหว่างชีวิตกับการท างาน 

          ส่วนที่ 3 ความเชื่อมั่นด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
             3.1 ด้านทะเบียนประวัติและบ าเหน็จความชอบ 
             3.2 ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
               3.3 ด้านแผนงานและอัตราก าลัง 
             3.4 ด้านพัฒนาบุคลากรและจริยธรรม 
             3.5 ด้านวินัย 
             3.6 ด้านอ านวยการและการให้บริการ 

          ส่วนที่ 4 ความความผูกพันต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

          ส่วนที่ 5 เรื่องที่ควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วน 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล     
          การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการส ารวจมีการด าเนินการโดยการจัดท าบันทึกข้อความ              
ขอความอนุเคราะห์ให้กองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ ลงข้อมูลแบบส ารวจความพึงพอใจและ       
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ความเชื่อมั่นด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในระบบ INTRANET.DSI โดยให้
เผยแพร่แก่กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นข้าราชการ และพนักงานราชการ  เข้าร่วมตอบแบบส ารวจในระบบ 
INTERANET.DSI ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามสังกัด จ านวน 1,298 คน            
ในระหว่างวันที่  6 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 17 สิงหาคม ๒๕61 เมื่อครบก าหนดระยะเวลาการตอบ          
แบบส ารวจฯ พบว่ามีการตอบแบบส ารวจผ่านระบบออนไลน์ จ านวน 1,165 คน คิดเป็นร้อยละ 89.75       
มีข้าราชการและพนักงานราชการที่ไม่เข้าร่วมตอบแบบส ารวจจ านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ  10.24    
รายชื่อหน่วยงานที่มีข้าราชการไม่เข้าร่วมตอบดังต่อไปนี้ 
      1)   กองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ 
      2)   กองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงิน 
      3)   กองคดีความม่ันคง 
      4)   กองคดีภาษีอากร 
      5)   กองนโยบายและยุทธศาสตร์ 
      6)   กองปฏิบัติการคดีพิเศษภาค 
      7)   กองพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ 
      8)   ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม 
      9)   ศูนย์ปฏิบัติการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมพิเศษ 
      10) ส านักงานผู้เชี่ยวชาญคดีพิเศษ 
      11) ส านักงานรองอธิบดี 2 (พันต ารวจตรี สุริยา สิงหกมล) 
      12) ส านักงานเลขานุการกรม       

4. การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล             
          จากผู้ตอบแบบส ารวจฯผ่านระบบออนไลน์ INTRANET.DSI จากประชาการกลุ่มตัวอย่าง      

กลุ่มข้าราชการ และพนักงานราชการในสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ จ านวน 1,165 คน ซึ่งได้น ามาวิเคราะห์              
โดยได้รับข้อมูลผู้ตอบแบบส ารวจออนไลน์จากกองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ และเมื่อกลุ่มบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ได้ข้อมูลมาแล้วพบว่ากลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมตอบบส ารวจจ านวน 1,165 คน โดยน ามา
วิเคราะห์เพ่ือหาค่าสถิติโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซึ่งเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล
น าเสนอข้อมูลและค านวณค่าสถิติ เบื้องต้น ประกอบด้วยการแจกแจงความถี่  (Frequency) ร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  ดังนี้ 

         ๑. ข้อมูลทั่วไปจากแบบส ารวจฯส่วนที่ ๑ วิเคราะห์ด้วยการแจกแจงความถี่ (Frequency) 
และค่าร้อยละ (Percentage) 
          ๒. ข้อมูลระดับความพึงพอใจในมิติต่างๆ ส่วนที่ ๒ วิเคราะห์ด้วยการแจกแจงความถี่ 
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)     
ตามข้ันตอน ดังนี้ 
                    ๒.๑ ให้คะแนนส าหรับข้อค าถามแบบประมาณค่าตามวิธีของ Likert Rating Scale 
ได้แก่ระดับความคิดเห็น เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ปานกลาง ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง  เป็น ๕ ๔ ๓ ๒ 
และ ๑ ตามล าดับ 
                     ๒.๒ ค านวณหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ของค าตอบแต่ละข้อแล้วแปรผลการประเมินค่าความพึงพอใจตามเกณฑ์ การแบ่งช่วงเท่า          
ของค่าพิสัยคะแนนของข้อค าถามเป็น ๕ ระดับ และใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) เป็นดัชนีในการจัดแบ่งระดับ         
ความคิดเห็นฯ โดยพิสัยของค่าคะแนนเท่ากับ ๕ - ๑ = ๔ แล้วน ามาหารด้วย ๕ = ๐.๘๐ ดังนั้น   



๘ 

 

 

                ถ้าคะแนนเฉลี่ยที่ได้มีค่าอยู่ระหว่าง ๑.๐๐ – ๑.๘๐ คะแนน หมายถึง ไม่เห็น
ด้วยอย่างยิ่ง (ควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วน) 

                ถ้าคะแนนเฉลี่ยที่ได้มีค่าอยู่ระหว่าง ๑.๘๑ – ๒.๖๐ คะแนน หมายถึง ไม่เห็น
ด้วย                                                                                     

                ถ้าคะแนนเฉลี่ยที่ได้มีค่าอยู่ระหว่าง ๒.๖๑ – ๓.๔๐ คะแนน หมายถึง ปานกลาง 
                ถ้าคะแนนเฉลี่ยที่ได้มีค่าอยู่ระหว่าง ๓.๔๑ – ๔.๒๐ คะแนน หมายถึง เห็นด้วย  
                ถ้าคะแนนเฉลี่ยที่ได้มีค่าอยู่ระหว่าง ๔.๒๑– ๕.๐๐ คะแนน หมายถึง เห็นด้วย

อย่างยิ่ง 

5. การน าเสนอข้อมูล  
               เป็นการน าเสนอข้อมูลในลักษณะของตารางวิเคราะห์ กราฟ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 

 

 

บทที่ ๓ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ส่วนที่ ๑ สถานภาพส่วนตัว 
       ข้อมูลทั ่วไปของผู ้ตอบแบบส ารวจฯ ได้แก่  เพศ อายุ อายุราชการ วุฒิการศึกษา สถานภาพ 
สถานที่ท างาน การด ารงต าแหน่ง 

ตารางแสดงจ านวนร้อยละ 

 

จากตารางแสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบส ารวจฯตามสถานภาพส่วนตัวเป็นการวิเคราะห์
ข้อมูลจากผู้ตอบแบบส ารวจฯที่เป็นบุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษ สังกัดส านัก /กอง/กลุ่ม ต่างๆ ทั้งสิ ้น 
1,165 คน พบว่า ส่วนใหญ่ เป็นเพศชายที่ร่วมตอบแบบส ารวจ จ านวน 573 คน คิดเป็นร้อยละ 49.18 
เพศหญิง จ านวน 492 คน คิดเป็นร้อยละ 42.23  

กราฟ แสดงข้อมูลเพศ 
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ตารางแสดงจ านวนร้อยละ 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน  ( n = 1,165  ) ร้อยละ ( ๑๐๐.๐๐) 
๑. เพศ 

ชาย 
หญิง 

 
673 
492 

 
57.76 
42.23 

รวม 1,165 100 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน  ( n = 1,165  ) ร้อยละ ( ๑๐๐.๐๐) 
๒. อายุ 
    ตั้งแต่ 21 - 30 ปี 
            31 - 40 ปี 
            41 - 50 ปี 

        51 - 60 ปี 

 
100 
373 
403 
289 

 
8.58 

32.01 
34.59 
24.80 

รวม 1,165 100 

 



๑๐ 

 

 

จากตารางแสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบส ารวจฯตามสถานภาพส่วนตัวเป็นการวิเคราะห์
ข้อมูลจากผู้ตอบแบบส ารวจฯที่เป็นบุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษ สังกัดส านัก /กอง/กลุ่ม ต่างๆ ทั้งสิ ้น 
1,165 คน พบว่า ส่วนใหญ่ เป็นมีอายุระหว่าง 41- 50 ปี ที่ร่วมตอบแบบส ารวจฯ จ านวน 403 คน       
คิดเป็นร้อยละ 34.59 รองลงมาอายุ 31 -40 ปี  จ านวน 373 คน คิด เป็นร้อยละ 32.01 และ     
ช่วงอายุระหว่าง 51 – 60 ปี เข้าร่วมตอบแบบส ารวจ จ านวน 289 คน คิดเป็นร้อยละ 24.80  

กราฟแสดงข้อมูลอายุ 

 
ตารางแสดงข้อมูลอายุราชการ 

จากตารางแสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบส ารวจฯตามสถานภาพส่วนตัวเป็นการวิเคราะห์
ข้อมูลจากผู้ตอบแบบส ารวจฯที่เป็นบุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษ สังกัดส านัก /กอง/กลุ่ม ต่างๆทั้งสิ ้น 
1,165 คน พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ที่เข้าร่วมตอบแบบส ารวจฯมีอายุราชการมากกว่า 25 ปี จ านวน 301 คน 
คิดเป็นร้อยละ 25.83 รองลงมามีอายุราชการระหว่าง 11 - 15 ปี จ านวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 
16.73 และมีอายุราชการ 6 - 10 ปี จ านวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 15.87   

 

 

 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน  ( n = 1,165  ) ร้อยละ ( ๑๐๐.๐๐) 
3. อายุราชการ 
    น้อยกว่า 6 ปี 
    6 - 10 ปี 
    11 - 15 ปี 
    16 - 20 ปี 
    21 - 25 ปี 
    มากกว่า 25 ปี 

 
180 
185 
195 
143 
161 
301 

 
15.45 
15.87 
16.73 
12.27 
13.81 
25.83 

รวม 1,165 100 



๑๑ 

 

 

กราฟแสดงข้อมูลอายุราชการ 

 
ตารางแสดงข้อมูลวุฒิการศึกษาสูงสุด 

 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน  (n = 1,165) ร้อยละ (๑๐๐.๐๐) 

4. วุฒิการศึกษาสูงสุด 
    ต่ ากว่าปริญญาตรี 
    ปริญญาตรี 
    ปริญญาโท 
    ปริญญาเอก 

 
33 

485 
631 
16 

 
2.83 

41.63 
54.16 
1.37 

รวม 1,165 100 

จากตารางแสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบส ารวจฯตามสถานภาพส่วนตัวเป็นการวิเคราะห์
ข้อมูลจากผู้ตอบแบบส ารวจฯที่เป็นบุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษ สังกัดส านัก /กอง/กลุ่ม ต่างๆ ทั้งสิ ้น 
1,165 คน พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ที่เข้าร่วมตอบแบบส ารวจฯมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 631 
คน คิดเป็นร้อยละ 54.16 ระดับปริญญาตรี จ านวน 485 คน คิดเป็นร้อยละ 41.63 ต่ ากว่าปริญญาตรี 
จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 2.83 และระดับปริญญาเอก จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 1.37  

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒ 

 

 

กราฟแสดงวุฒิการศึกษาสูงสด 
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กราฟแสดงข้อมูลสถานภาพ 

 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน  (n = 1,165) ร้อยละ (๑๐๐.๐๐) 

5. สถานภาพ 
    โสด 
    สมรส 
    หม้าย/หย่า 
    อ่ืน 

 
539 
574 
41 
9 

 
46.26 
49.44 
3.51 
0.51 

รวม 1,165 100 

จากตารางแสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบส ารวจฯตามสถานภาพส่วนตัวเป็นการวิเคราะห์
ข้อมูลจากผู้ตอบแบบส ารวจฯที่เป็นบุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษ สังกัดส านัก /กอง/กลุ่ม ต่างๆ ทั้งสิ ้น 
1,165 คน พบว่า สถานภาพของผู้ที่เข้าร่วมตอบแบบส ารวจส่วนใหญ่สมรส จ านวน 576 คน คิดเป็น
ร้อยละ 49.44 สถานภาพโสด จ านวน 539 คน คิดเป็นร้อยละ 46.26 และ สถานภาพ หม้าย/หย่า 
จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 3.51  
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กราฟแสดงสถานภาพ 



๑๓ 

 

 

ตารางแสดงข้อมูลสถานที่ท างาน  

ข้อมูลทั่วไป จ านวน  (n = 1,165) ร้อยละ (๑๐๐.๐๐) 

6. สถานที่ท างาน 
    ส่วนกลาง 
    ส่วนภูมิภาค 

 
1,165 

0 

 
100 

0 
รวม 1,165 100 

 จากตารางแสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบส ารวจฯตามสถานภาพส่วนตัวเป็นการวิเคราะห์
ข้อมูลจากผู้ตอบแบบส ารวจฯที่เป็นบุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษ สังกัดส านัก /กอง/กลุ่ม ต่างๆ ทั้งสิ ้น 
1,165 คน พบว่า ผู้ที่ตอบแบบส ารวจฯทั้งหมดอยู่ส่วนกลาง คิดเป็นร้อยละ 100  

ตารางแสดงข้อมูลการด ารงต าแหน่ง 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน  (n = 1,165) ร้อยละ (๑๐๐.๐๐) 

 7. ด ารงต าแหน่ง 
    ผู้บริหาร 
    ผู้เชี่ยวชาญ 
    ผู้อ านวยการกอง/เทียบเท่า 
    ผู้อ านวยการกลุ่ม 
    รองผู้อ านวยการกอง/ส านักงาน 
    ผู้อ านวยการส่วน/ผู้อ านวยการศูนย์ 
    หัวหน้าฝ่าย 
    พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 
    เจ้าหน้าที่คดีพิเศษ 
    อ่ืนๆ 

 
1 

22 
17 
6 

26 
111 

2 
219 
473 
288 

 
0.08 
1.88 
1.45 
0.51 
2.23 
9.52 
0.17 

18.79 
40.60 
24.72 

รวม 1,165 100 
 

จากตารางแสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบส ารวจฯตามสถานภาพส่วนตัวเป็นการวิเคราะห์
ข้อมูลจากผู้ตอบแบบส ารวจฯที่เป็นบุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษ สังกัดส านัก /กอง/กลุ่ม ต่างๆ ทั้งสิ ้น 
1,165 คน พบว่า ผู้ที่ตอบแบบส ารวจฯส่วนใหญ่ต าแหน่งเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ จ านวน 473 คน คิดเป็น
ร้อยละ 40.60 รองลงมาคือต าแหน่งอื่นๆ จ านวน 288 คน คิดเป็นร้อยละ 24.72 ต าแหน่งพนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษ จ านวน 219 คน คิดเป็นร้อยละ 18.79 และต าแหน่งผู ้อ านวยการส่วน จ านวน     
111 คน คิดเป็นร้อยละ 9.52 

 

 

 

 

 



๑๔ 

 

 

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจในมิติต่างๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

 

 

 

  

ประเด็น/ปัจจัย ค่า เฉลี่ย ส่วน
เบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 3.50 0.74 เห็นด้วย 
1. นโยบายและแผนงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมสอบสวน
คดีพิเศษมีส่วนช่วยสนับสนุนให้หน่วยงานบรรลุผลส าเร็จตามพันธกิจ 

3.68 0.86 เห็นด้วย 

2. กรมสอบสวนคดีพิเศษมีก าลงัคนเพียงพอ 3.49 0.92 เห็นด้วย 
3. กรมสอบสวนคดีพิเศษมีการสรรหาบรรจุ และแต่งตั้งสอดคล้องกับ   
ความจ าเป็นของกรมฯ 

3.18 0.99 ปานกลาง 

4. กรมสอบสวนคดีพิเศษมีนโยบายอย่างชัดเจนในการพัฒนาบุคลากร 3.41 0.91 เห็นด้วย 
5. กรมสอบสวนคดีพิเศษมีระบบการคัดเลือกและพัฒนาข้าราชการที่ดี      
ท าให้ได้กลุ่มบุคคลที่มีทักษะและสมรรถนะสูง    

3.36 0.95 เห็นด้วย 

6. ท่านเชื่อมั่นว่าผู้บริหารของกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นแบบอย่างที่ดี  3.80 0.88 เห็นด้วย 
7. กรมสอบสวนคดีพิเศษมีการส่งเสริมให้มีการพัฒนาผู้บังคับบัญชา        
ทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 

3.60 0.86 เห็นด้วย 

  จากการประมวลผลมิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 3.50 
ภาพรวมของมิติท่ี 1 ผู้ตอบแบบส ารวจ เห็นด้วยกับการก าหนดนโยบายของผู้บริหารกรมสอบสวนคดีพิเศษ              
ว่ามีความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ และจากข้อค าถามทั้ง 7 ข้อแล้วพบว่าผู้ตอบแบบส ารวจฯมีระดับ       
ความคิดเห็นต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล สรุปได ้ดังนี้  

  ประเด็นที่ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด   คือ ๓.80  ค าถามข้อที่  6 ท่านเชื่อมั่นว่าผู้บริหาร                 
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นแบบอย่างที่ดี โดยมีระดับความคิดเห็น เห็นด้วย      

   ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด  คือ ๓.18 ค าถามข้อที่ 4 กรมสอบสวนคดีพิเศษมีการสรรหาบรรจุ 
และแต่งตั้งสอดคล้องกับความจ าเป็นของกรมสอบสวนคดีพิเศษตามสมควร โดยมีระดับความคิดเห็น        
ปานกลาง  
 



๑๕ 

 

 

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจในมิติต่างๆ 
  

 

  จากการประมวลผลมิติที่ 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ในภาพรวม      
มีค่าเฉลี่ย 3.66 ภาพรวมของมิติที่ 2 ผู้ตอบแบบส ารวจมีความคิดเห็นว่า เห็นด้วยกับประสิทธิภาพ            
ของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล และจากข้อค าถามทั้ง 4 ข้อแล้วพบว่าผู้ตอบแบบส ารวจฯ มีระดับ   
ความคิดเห็นต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล สรุปได ้ดังนี้  

  ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด  คือ ๓.83  ค าถามข้อที่ 9 โดยเชื่อมั่นฐานว่าข้อมูลที่ปรากฎในระบบ
ข้อมูลสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล มีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้จริง   
มีระดับความคิดเห็น เห็นด้วย  

ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด  คือ ๓.56  ค าถามข้อที่ 10 โดยเชื่อมั่นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน         
กิจกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลว่ามีความคุ้มค่า เช่น การฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาดูงาน เป็นต้น         
มีระดับความคิดเห็น เห็นด้วย      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็น/ปัจจัย ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
คิดเห็น 

มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 3.66 0.69 เห็นด้วย 
8. ท่านมีความพึงพอใจต่อภาพรวมของประสิทธิภาพการด าเนิน                   
กิจกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

3.57 0.85 เห็นด้วย 

9. ฐานข้อมูลที่ปรากฎในระบบข้อมูลสารสนเทศการบริหารทรัพยากร
บุคคล มีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้จริง 

3.83 0.79 เห็นด้วย 

10. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล           
มีความคุ้มค่า เช่นการฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาดูงาน เป็นต้น 

3.56 0.80 เห็นด้วย 

11. ท่านมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ               
ในการให้บริการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในกรมสอบสวน        
คดีพิเศษ เช่นระบบบันทึกเวลาการปฏิบัติงาน, ระบบการลา,การบันทึก
ประวัติส่วนบุคคล,การขอหนังสือรับรองต่างๆผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์,        
การประเมินผลการฝึกอบรม  

3.70 0.84 เห็นด้วย 



๑๖ 

 

 

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจในมิติต่างๆ 

  จากการประมวลผลมิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 
3.54 ภาพรวมของมิติที่ 3 ผู้ตอบแบบส ารวจมีความคิดเห็นว่า เห็นด้วย กับประสิทธิผลของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และจากข้อค าถามทั้ง 5 ข้อแล้วพบว่าผู้ตอบแบบส ารวจฯมีระดับความคิดเห็นต่อการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล สรุปได ้ดังนี้  

  ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด  คือ ๓.86  ค าถามข้อที่ 14 โดยมีความคิดเห็นว่าผู้บังคับบัญชา
โดยตรง ให้ค าแนะน าในการท างาน และสนับสนุนในการพัฒนาและเรียนรู้อยู่เสมอ มีระดับความคิดเห็น     
เห็นด้วย      

  ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด  คือ ๓.33  ค าถามข้อที่ 13 โดยท่านมีความคิดเห็นว่าได้รับ          
การส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าตามแผนเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพของกรมสอบสวนคดีพิเศษตามสมควร        
มีระดับความคิดเห็น ปานกลาง      

ส่วนที่ ๒ ความความพึงพอใจในมิติต่างๆ 
 

ประเด็น/ปัจจัย ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบน 
 มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 3.49 0.95 เห็นด้วย 
17. ท่านได้รับความเป็นธรรมและความเสมอภาคจากการด าเนินการ           
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ เช่น การแต่งตั้ง      
การโอน การย้าย การเลื่อนเงินเดือนและการพัฒนา เป็นต้น 

3.49 0.95 เห็นด้วย 

จากการประมวลผลมิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  ในภาพรวม           
มีค่าเฉลี่ย 3.49 ภาพรวมของมิติที่ 4 ผู้ตอบแบบส ารวจมีความคิดเห็นว่า เห็นด้วย ว่าได้รับความเป็นธรรม
และความเสมอภาคจากการด าเนินการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ             
เช่น การแต่งตั้ง การโอน การย้าย การเลื่อนเงินเดือนและการพัฒนา เป็นต้น   
 

ประเด็น/ปัจจัย ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
คิดเห็น 

มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 3.54 0.77 เห็นด้วย 
12. กรมสอบสวนคดีพิเศษมีการเสริมสร้างแรงจูงใจเพ่ือให้        
เกิดความผูกพันต่อองค์กร 

3.47 0.89 เห็นด้วย 

13. ท่านได้รับการส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าตามแผนเส้นทาง
ความก้าวหน้าในอาชีพของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

3.33 0.97 ปานกลาง 

14. ผู้บังคับบัญชาโดยตรงให้ค าแนะน าในการท างาน และสนับสนุน           
ในการพัฒนาและเรียนรู้อยู่เสมอ 

3.86 0.86 เห็นด้วย 

15. การประเมินผลการปฏิบัติงานในกรมสอบสวนคดีพิเศษ
สามารถจ าแนก/แยกระดับผลการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน 

3.49 0.88 เห็นด้วย 

16. การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในกรมสอบสวนคดีพิเศษเชื่อมโยง
กับระดับผลการประเมินผลการปฏิบัติงานส่วนบุคคล 

3.56 0.88 เห็นด้วย 



๑๗ 

 

 

ส่วนที่ ๒ ความความพึงพอใจในมิติต่างๆ 

ประเด็น/ปัจจัย ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบน 

 มาตรฐาน 

ระดับความ
คิดเห็น 

มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตการท างาน และความสมดุลระหว่างชีวิต     
กับการท างาน 

3.64 0.69 เห็นด้วย 

18. ท่านมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ           
ในการท างาน 

3.68 0.82 เห็นด้วย 

19. กรมสอบสวนคดีพิเศษ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสร้าง
บรรยากาศในการท างานที่สนับสนุนให้สามารถใช้ศักยภาพ            
ได้อย่างเต็มที ่

3.58 0.82 เห็นด้วย 

20. กรมสอบสวนคดีพิเศษ น าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนให้สามารถปฏิบัติราชการได้คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 

3.69 0.79 เห็นด้วย 

21. กรมสอบสวนคดีพิเศษจัดสวัสดิการที่ไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับ         
ตามกฎหมาย ได้ตรงกับความต้องการของข้าราชการ เช่น ร้านขาย
สินค้าสวัสดิการ/ทุนการศึกษา/การสงเคราะห์ข้าราชการกรณีต่างๆ 
(เช่น ประสบภัยพิบัติ ค่าจัดงานศพ/พวงหรีด เจ็บป่วย เป็นต้น)     
การจัดสถานที่/อุปกรณ์ส าหรับออกก าลังกาย 

3.64 0.81 เห็นด้วย 

22. ท่านมีความพึงพอใจต่อสวัสดิการและสิ่งอ านวยความสะดวก             
ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ จัดเตรียมให้ 

3.57 0.80 เห็นด้วย 

23. กรมสอบสวนคดีพิเศษส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการเพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารของกรมสอบสวนคดีพิเศษ กับ
ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงาน เช่น กิจกรรมกีฬาสี 

3.70 0.81 เห็นด้วย 

24. ความสัมพันธ์โดยรวมของบุคลากรในหน่วยงานและผู้ปฏิบัติงาน        
ในหน่วยงานอ่ืนๆเป็นไปอย่างมีมิตรภาพ ให้เกียรติ มีไมตรีจิต และ    
มีความไว้วางใจต่อกัน 

3.59 0.80 เห็นด้วย 

  จากการประมวลผลมิติที่ 5 คุณภาพชีวิตการท างาน และความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน     
ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 3.64 ภาพรวมของมิติที่ 5 ผู้ตอบแบบส ารวจมีความคิดเห็นว่าพึงพอใจกับคุณภาพชีวิต
การท างาน และความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานตามที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้จัดให้  มีระดับ         
ความคิดเห็น เห็นด้วย และจากข้อค าถามทั้ง 7 ข้อแล้วพบว่าผู้ตอบแบบส ารวจฯมีระดับความคิดเห็นต่อการ
บริหารทรัพยากรบุคคล สรุปได ้ดังนี้  

  ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด  คือ ๓.70  ค าถามข้อที่ 23 โดยมีความพึงพอใจกับการจัดกรรม      
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษเรื่องการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการเพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร   
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ กับข้าราชการและผู้ปฏิบัติงาน เช่น กิจกรรมกีฬาสี โดยมีระดับความคิดเห็น       
เห็นด้วย      

  ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด  คือ ๓.70  ค าถามข้อที่ 22 โดยผู้ตอบแบบส ารวจฯมีความคิดเห็นว่า    
มีความพึงพอใจต่อสวัสดิการและสิ่งอ านวยความสะดวกที่กรมสอบสวนคดีพิเศษจัดเตรียมให้ ที่ระดับ         
ความคิดเห็น เห็นด้วย   

  



๑๘ 

 

 

ส่วนที่ 3 ความเชื่อม่ันด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

 

ประเด็น/ปัจจัย ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ระดับความ
คิดเห็น 

3.1 ด้านทะเบียนประวัติและบ าเหน็จความชอบ 3.67 0.70 เห็นด้วย 
25. ฐานข้อมูลที่ปรากฎในระบบข้อมูลสารสนเทศการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของท่านมีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ได้จริง 

3.87 0.72 เห็นด้วย 

26. การประเมินผลการปฏิบัติงานในกรมสอบสวนคดีพิเศษ
สามารถจ าแนก/แยกระดับผลการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน 

3.58 0.82 เห็นด้วย 

27. การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในกรมสอบสวนคดีพิเศษเชื่อมโยง
กับระดับผลการประเมินผลการปฏิบัติงานส่วนบุคคล 

3.57 0.83 เห็นด้วย 

จากการประมวลผลส่วนที่ 3 ความเชื่อม่ันด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 
3.67 ภาพรวมของส่วนที่ 3 ผู้ตอบแบบส ารวจมีความเชื่อมั่นงานด้านทะเบียนประวัติและบ าเหน็จความชอบ 
มีระดับความคิดเห็น เห็นด้วย และจากค าถามทั้ง 3 ข้อแล้ว พบว่าผู้ตอบแบบส ารวจฯมีระดับความคิดเห็นต่อ
การบริหารทรัพยากรบุคคล สรุปได ้ดังนี้  

  ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด  คือ ๓.87  ค าถามข้อที่ 25 พบว่ามีความเชื่อมั่นกับฐานข้อมูล         
ที่ปรากฎในระบบข้อมูลสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลว่ามีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ได้จริง โดยมีระดับความคิดเห็น เห็นด้วย      

  ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด  คือ ๓.57  ค าถามข้อที่ 27 พบว่ามีความเชื่อมั่นการพิจารณา      
เลื่อนเงินเดือนในกรมสอบสวนคดีพิเศษเชื่อมโยงกับระดับผลการประเมินผลการปฏิบัติงานส่วนบุคคล                  
ที่ระดับความคิดเห็น เห็นด้วย    

ส่วนที่ 3 ความเชื่อม่ันด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประเด็น/ปัจจัย ค่าเฉลี่ย ส่วน

เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ระดับความ
คิดเห็น 

3.2 ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 3.33 0.91 ปานกลาง 
28. การคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติตามที่องค์กรต้องการ         
มีความเหมาะสม 

3.32 0.95 ปานกลาง 

29. หลักเกณฑ์ในการประเมินบุคลากรในการเลื่อนต าแหน่งมีความ
เหมาะสม 

3.37 0.95 ปานกลาง 

30. การสรรหาบุคลากรภายในกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพ่ือเลื่อน
ต าแหน่ง/เปลี่ยนสายงาน ไปยังต าแหน่งที่ว่างมีความเหมาะสม 

3.29 0.97 ปานกลาง 

จากการประมวลผลส่วนที่ 3 ความเชื่อม่ันด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 
3.33 ภาพรวมของส่วนที่ 3 ผู้ตอบแบบส ารวจฯยังมีความเชื่อมั่นงานด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง       
ในระดับความคิดเห็น ปานกลาง และจากค าถามทั้ง 3 ข้อแล้ว พบว่าผู้ตอบแบบส ารวจฯมีระดับความคิดเห็น
ต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล สรุปได ้ดังนี้  



๑๙ 

 

 

  ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด  คือ ๓.37  ค าถามข้อที่ 29 พบว่ายังมีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ในการประเมินบุคลากรในการเลื่อนต าแหน่งในเรื่องของความเหมาะสม โดยมีระดับความคิดเห็น 
ปานกลาง      

  ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด  คือ ๓.29  ค าถามข้อที่ 30 พบว่ายังมีความเชื่อมั่นเรื่องการสรรหา
บุคลากรภายในกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพ่ือเลื่อนต าแหน่ง/เปลี่ยนสายงาน ไปยังต าแหน่งที่ว่าง ในเรื่อง           
ของความเหมาะสม ที่ระดับความคิดเห็น ปานกลาง    

ส่วนที่ 3 ความเชื่อม่ันด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประเด็น/ปัจจัย ค่าเฉลี่ย ส่วน

เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ระดับความ
คิดเห็น 

3.3 ด้านแผนงานและอัตราก าลัง 3.38 0.84 ปานกลาง 
31 .  ลั กษณะงานกั บคุณสมบั ติ ขอ งบุ คล ากร ในต า แหน่ ง                
มีความเหมาะสม 

3.38 0.89 ปานกลาง 

32. การวางแผนอัตราก าลังพอเพียงกับภาระงานในหน่วยงาน    
ของท่านมีความเหมาะสม 

3.38 0.89 ปานกลาง 

จากการประมวลผลส่วนที่ 3 ความเชื่อม่ันด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 
3.38 ภาพรวมของส่วนที่ 3 ผู้ตอบแบบส ารวจยังมีความเชื่อมั่นงานด้านแผนงานและอัตราก าลัง อยู่ในระดับ    
ความคิดเห็น ปานกลาง และจากค าถามทั้ง 2 ข้อแล้ว พบว่าผู้ตอบแบบส ารวจฯมีระดับความคิดเห็นต่อ      
การบริหารทรัพยากรบุคคล สรุปได ้ดังนี้  

  ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด  คือ ๓.38  ค าถามข้อที่ 31 และ 32 พบว่ายังมีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับ
ลักษณะงานกับคุณสมบัติของบุคลากรในต าแหน่ง  และการวางแผนอัตราก าลังพอเพียงกับภาระงาน            
ในหน่วยงานในเรื่องของความเหมาะสม โดยมีระดับความคิดเห็น ปานกลาง      

ส่วนที่ 3 ความเชื่อม่ันด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประเด็น/ปัจจัย ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ระดับความ
คิดเห็น 

3.4 ด้านพัฒนาบุคลากรและจริยธรรม 3.60 0.74 เห็นด้วย 
33. หลักเกณฑ์และวิธีการในเรื่อง จัดสรรทุนต่างๆ /การคัดเลือก
เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ มีความเหมาะสม 

3.52 0.84 เห็นด้วย 

34.  หลักสูตรต่ า งๆในการพัฒนาความรู้ และทักษะ สร้ า ง         
ความเชี่ยวชาญตรงกับการปฏิบัติงานจริง   

3.59 0.82 เห็นด้วย 

35. หลักสูตรต่างๆในการจัดฝึกอบรมมีความสอดคล้องกับแผนการ
พัฒนาบุคลากรของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

3.62 0.79 เห็นด้วย 

36. การจัดการความรู้ของกรมสอบสวนคดีพิเศษสามารถน าไปใช้
ประโยชน์กับการท างานได้จริง 

3.67 0.77 เห็นด้วย 

37. กรมสอบสวนคดี พิ เศษส่ ง เสริมและปลูกฝั งพฤติกรรม          
การปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ที่เห็นเป็นรูปธรรม 

3.62 0.87 เห็นด้วย 



๒๐ 

 

 

จากการประมวลผลส่วนที่ 3 ความเชื่อม่ันด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 
3.60 ภาพรวมของส่วนที่ 3 ผู้ตอบแบบส ารวจมีความเชื่อมั่นด้านพัฒนาบุคลากรและจริยธรรม อยู่ในระดับ
ความคิดเห็น เห็นด้วย และจากค าถามทั้ง 5 ข้อแล้ว พบว่าผู้ตอบแบบส ารวจฯมีระดับความคิดเห็นต่อการ
บริหารทรัพยากรบุคคล สรุปได ้ดังนี้  

  ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ๓.67  ค าถามข้อที่ 36 พบว่ามีความเชื่อมั่นด้านจัดการความรู้    
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษสามารถน าไปใช้ประโยชน์กับการท างานได้จริง โดยมีระดับความคิดเห็น เห็นด้วย      

  ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ๓.52  ค าถามข้อที่ 33 พบว่ามีความเชื่อมั่นในหลักเกณฑ์       
และวิธีการในเรื่องการจัดสรรทุนต่างๆ /การคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ มีความเหมาะสม     
ที่ระดับความคิดเห็น เห็นด้วย 

ส่วนที่ 3 ความเชื่อม่ันด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประเด็น/ปัจจัย ค่าเฉลี่ย ส่วน

เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ระดับความ
คิดเห็น 

3.5 ด้านวินัย 3.63 0.77 เห็นด้วย 
38. กรมสอบสวนคดีพิเศษ ก าหนดมาตรการ กลไกหรือระยะเวลา               
ในการด าเนินการทางวินัยตามมาตรฐานของส านักงาน ก.พ. 

3.67 0.81 เห็นด้วย 

39. การลงโทษทางวินัยกรมสอบสวนคดี พิ เศษด าเนินการ          
ด้วยความยุติธรรม 

3.64 0.83 เห็นด้วย 

40. การเข้าถึงช่องทางการอุทธรณ์ และร้องทุกข์โดยเชื่อมั่นว่า     
จะไม่ส่งผลกระทบต่อตนเอง 

3.57 0.82 เห็นด้วย 

  จากการประมวลผลส่วนที่ 3 ความเชื่อม่ันด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านวินัย ในภาพรวม    
มีค่าเฉลี่ย 3.63 ภาพรวมของส่วนที่ 3 ผู้ตอบแบบส ารวจฯมีความเชื่อมั่นด้านวินัย มีระดับความคิดเห็น    
เห็นด้วย และจากข้อค าถามทั้ง 3 ข้อแล้วพบว่าผู้ตอบแบบส ารวจฯมีระดับความคิดเห็นต่อการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล สรุปได ้ดังนี้  

  ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ๓.67  ค าถามข้อที่ 38 โดยมีความเชื่อมั่นว่ากรมสอบสวน        
คดีพิเศษ ก าหนดมาตรการ กลไกหรือระยะเวลาในการด าเนินการทางวินัยตามมาตรฐานของส านักงาน ก.พ.  
โดยมีระดับความคิดเห็น เห็นด้วย      

  ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด  คือ ๓.57  ค าถามข้อที่ 40 โดยมีความเชื่อมั่นกับการเข้าถึงช่องทาง
การอุทธรณ์ และร้องทุกข์ว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อตนเอง โดยมีระดับความคิดเห็น เห็นด้วย      

 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 

 

 

ส่วนที่ 3 ความเชื่อม่ันด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

ประเด็น/ปัจจัย ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

3.6 ด้านอ านวยการและการให้บริการ 3.88 0.64 เห็นด้วย 
41. ระยะเวลาในการออกหนังสือรับรองต่างๆมีความรวดเร็วและถูกต้อง 
(เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน หนังสือรับรองการท างาน เป็นต้น) 

4.02 0.71 เห็นด้วย 

42. ระยะเวลาในการท าบัตรประจ าตัวและบัตรเข้า -ออกภายใน             
กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีความรวดเร็วและถูกต้อง 

3.91 0.75 เห็นด้วย 

43. ระยะเวลาในการออกหนังสือลาต่างๆ มีความรวดเร็วและถูกต้อง      
(เช่น หนังสือลาไปต่างประเทศ หนังสือลาอุปสมบท หนังสือลาออก เป็น
ต้น) 

3.90 0.71 เห็นด้วย 

44 .  ในภาพรวมด้ านการบริ กา ร งานบริ ห ารทรั พยากรบุ คคล                 
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

3.68 0.83 เห็นด้วย 

   จากการประมวลผลส่วนที่ 3 ความเชื่อม่ันด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 
3.88 ภาพรวมของส่วนที่ 3 ผู้ตอบแบบส ารวจฯมีความเชื่อมั่นงานด้านอ านวยการและการให้บริการ         
อยู่ในระดับความคิดเห็น เห็นด้วย และจากข้อค าถามทั้ง 4 ข้อแล้วพบว่าผู้ตอบแบบส ารวจฯมีระดับ         
ความคิดเห็นต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล สรุปได ้ดังนี้  

  ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ๓.67  ค าถามข้อที่ 38 โดยมีความเชื่อมั่นว่ากรมสอบสวน        
คดีพิเศษ ก าหนดมาตรการ กลไกหรือระยะเวลาในการด าเนินการทางวินัยตามมาตรฐานของส านักงาน ก.พ.  
โดยมีระดับความคิดเห็น เห็นด้วย      

  ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด  คือ ๓.57  ค าถามข้อที่ 40 โดยมีความเชื่อมั่นกับการเข้าถึงช่องทาง
การอุทธรณ์ และร้องทุกข์ว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อตนเอง โดยมีระดับความคิดเห็น เห็นด้วย   

ส่วนที่ 4 ด้านความผูกพันต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ประเด็น/ปัจจัย ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

ด้านความผูกพันองค์การ 4.07 0.62 เห็นด้วย 
45. ท่านมีความเชื่อมั่นในทิศทางการด าเนินงานของกรมสอบสวน         
คดีพิเศษ 

3.73 0.85 เห็นด้วย 

46. ท่านมีความกระตือรือร้นในการท างานอยู่เสมอ 4.14 0.71 เห็นด้วย 
47. ท่านเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่หน่วยงานจัดขึ้นด้วยความเต็มใจ       
อย่างสม่ าเสมอ ทั้งกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานและกิจกรรมอ่ืนๆ 

4.07 0.74 เห็นด้วย 

48. ท่านพยายามปรับปรุงการท างานของตนเองให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 4.22 0.65 เห็นด้วย 
49.ท่านพร้อมสนับสนุนหน่วยงานในทุกด้านเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง    
ที่ดีข้ึน แม้ว่าจะท าให้ท่านมีภาระงานที่มากข้ึนกว่าเดิม 

4.22 0.69 เห็นด้วย 
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  จากการประมวลผลส่วนที่ 4 ด้านความผูกพันต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 
4.07 ภาพรวมของส่วนที่ 4 ผู้ตอบแบบส ารวจฯมีความผูกพันกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ อยู่ในระดับ       
ความคิดเห็น เห็นด้วย และจากข้อค าถามท้ัง 5 ข้อ แล้วพบว่าผู้ตอบแบบส ารวจฯมีระดับความคิดเห็น สรุปได้ 
ดังนี้  

  ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 4.22  ค าถามข้อที่ 48 และ 49 โดยมีความเชื่อมั่นว่า           
กรมสอบสวนคดีพิเศษพยายามปรับปรุงการท างานของตนเองให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และผู้ตอบแบส ารวจ      
ส่วนใหญ่พร้อมสนับสนุนหน่วยงานในทุกด้านเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น แม้ว่าจะท าให้ท่านมีภาระงาน
ที่มากข้ึนกว่าเดิม โดยมีระดับความคิดเห็น เห็นด้วย      

  ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด  คือ ๓.73  ค าถามข้อที่ 45 โดยมีความเชื่อมั่นในทิศทาง              
การด าเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยมีระดับความคิดเห็น เห็นด้วย 

ส่วนที่ 5 เรื่องที่ควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วน 
 

รายละเอียด ความคิดเห็น การจัดล าดับ 
50. เรื่องที่กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมสอบสวนคดีพิเศษควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วน (เรียงล าดับ) 

1.1 การแต่งตั้งโยกย้าย 
 

ใช่ 825 2 
ไม่ใช่ 340 

1.2 การสรรหาบุคลากร 
 

ใช่ 820 3 
ไม่ใช่ 345 

1.3 การพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
 

ใช่ 918 1 
ไม่ใช่ 247 

    1.4 การพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของบุคลากร 
 

ใช่ 820 3 
ไม่ใช่ 345 

    1.5 การประเมินผลการปฏิบตัริาชการ 
 

ใช่ 704 10 
ไม่ใช่ 461 

    1.6 การเลื่อนเงินเดือน 
 

ใช่ 705 9 
ไม่ใช่ 460 

    1.7 สวัสดิการเพิ่มเตมินอกเหนือจากท่ีกฎหมายก าหนด 
 

ใช่ 726 7 
ไม่ใช่ 439 

    1.8 การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการท างาน สุขภาพ การเงินและสังคม ใช่ 748 6 
ไม่ใช่ 417 

    1.9 การสร้างบรรยากาศท่ีดีในการท างาน 
 

ใช่ 724 8 
ไม่ใช่ 441 

    1.10 การปรับปรุงอาคารสถานท่ี อุปกรณ์ เครื่องมือในการท างาน ใช่ 751 5 
ไม่ใช่ 414 

    1.11 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ใช่ 662 11 
ไม่ใช่ 503 

    1.12 การให้ข้อมลูดา้นบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

ใช่ 618 12 
ไม่ใช่ 547 

กราฟแสดงผลเรื่องท่ีกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคลควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วน 
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            จากการประมวลผลข้อค าถามทั้ง 12 ข้อแล้ว พบว่าผู้ตอบแบบส ารวจฯมีระดับความคิดเห็น           
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล ควรปรับปรุงในเรื่องใด ดังนี้ 

  ประเด็นที่มีผู้ให้ความคิดเห็นมากที่สุด คือ การพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ กลุ่มบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วน จ านวน 918 คน คิดเป็นร้อยละ 78.79 ควรปรับปรุงเป็นล าดับ 
ที่ 1   

  ประเด็นที่มีผู้ให้ความคิดเห็นรองลงมา คือ การแต่งตั้งโยกย้ายว่ากลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล    
ควรต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วน จ านวน 825 คน คิดเป็นร้อยละ 70.81  ควรปรับปรุงเป็นล าดับที่ 2   
   ประเด็นที่มีผู้ให้ความคิดเห็นรองลงมา คือ การสรรหาบุคคล และ การพัฒนาความรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะของบุคลากร ต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วน จ านวน 820 คน คิดเป็นร้อยละ 70.38 ควรปรับปรุง   
เป็นล าดับที่ 3 
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บทที่ ๔ 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการประเมิน 

   ตามที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ก าหนดตัวชี้วัด DSI - 2 ตามแผนยุทธศาสตร์ ของ          
กรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2560 - 2564 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตัวชี้วัดที่ 2.8 (2) ระดับ
ความส าเร็จของการด าเนินการส ารวจความเชื่อมั่นต่อระบบบริหารทรัพยากรบุคคล รอบการประเมินที่ 2 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 การส ารวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของบุคลากรต่อระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในครั้งนี้เป็นการส ารวจความคิดเห็นส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบส ารวจที่มีต่อระบบบการ
ให้บริการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ 2561 มีวัตถุประสงค์
เ พ่ือประเมินการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคลและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง  โดยส ารวจ           
ความพึงพอใจและความเชื่อม่ันด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมสอบสวนคดีพิเศษ รวมทั้งน าข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะจากการส ารวจมาใช้ปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล        
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นให้มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน โปร่งใส และเป็นธรรม ข้อมูลที่ได้รับน าไปใช้ประกอบ    
การพัฒนาระบบการให้บริการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ด าเนินการ
ดังนี้   

1. เครื่องมือในการเก็บข้อมูล แบบส ารวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่นด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งมีองค์ประกอบส าคัญ 5 ส่วน  คือ 

              ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ 

            ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในมิติต่างๆ 
               มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 
               มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
               มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
               มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
               มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตการท างานและความสมดุลย์ระหว่างชีวิตกับการท างาน 

          ส่วนที่ 3 ความเชื่อมั่นด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

           ส่วนที่ 4 ความผูกพันต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

          ส่วนที่ 5 เรื่องที่ควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วน 

      2. การวัดความคิดเห็นและความพึงพอใจ ใช้มาตรวัดแบบ Likert Rating Scale โดยให้
คะแนนความคิดเห็น แบ่งเป็น ๕ ระดับ ดังนี้ 
         ระดับคะแนนที่ ๑  หมายถึง  ไม่เหน็ด้วยอย่างยิ่ง 
         ระดับคะแนนที่ ๒  หมายถึง  ไม่เห็นด้วย 
         ระดับคะแนนที่ ๓  หมายถึง  ปานกลาง 
         ระดับคะแนนที่ ๔  หมายถึง  เห็นด้วย 
         ระดับคะแนนที่ ๕  หมายถึง  เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
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3. กลุ่มตัวอย่าง บุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษ จ านวน 1,165 คน  

4. การประมวลผล/การวิเคราะห์ข้อมูล ประมวลผลข้อมูลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูปโดยการวิเคราะห์ ค่าสถิติ ประกอบด้วย การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ย(Mean)          
ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) 

5. ผลการเก็บรวบรวมข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูลจากส านัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ ในสังกัด         
กรมสอบสวนคดีพิเศษ จ านวน 1,165 คน 

6. เกณฑ์การแปลความหมายของความคิดเห็นและความพึงพอใจ แบ่งระดับความคิดเห็น
และความพึงพอใจ โดยการแบ่งเป็นช่วงเท่าของค่าพิสัยคะแนนของข้อค าถามเป็น ๕ ระดับ และใช้ค่าเฉลี่ย 
(Mean) เป็นดัชนีในการแบ่งพิสัยของค่าคะแนนเท่ากับ ๕ - ๑ = ๔ แล้วน ามาหารด้วย ๕ = ๐.๘๐ ดังนั้น   

          ถ้าคะแนนเฉลี่ยที่ได้มีค่าอยู่ระหว่าง ๑.๐๐ – ๑.๘๐ คะแนน  หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง        
(ควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วน) 

               ถ้าคะแนนเฉลี่ยที่ได้มีค่าอยู่ระหว่าง ๑.๘๑ – ๒.๖๐ คะแนน หมายถึง ไม่เห็นด้วย          
(ควรปรับปรุง) 

          ถ้าคะแนนเฉลี่ยที่ได้มีค่าอยู่ระหว่าง ๒.๖๑ – ๓.๔๐ คะแนน หมายถึง ปานกลาง 
               ถ้าคะแนนเฉลี่ยที่ได้มีค่าอยู่ระหว่าง ๓.๔๑ – ๔.๒๐ คะแนน หมายถึง เห็นด้วย  

                   ถ้าคะแนนเฉลี่ยที่ได้มีค่าอยู่ระหว่าง ๔.๒๑ – ๕.๐๐ คะแนน หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

7. การน าเสนอข้อมูล  น าเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางวิเคราะห์ ( Analytical  Table ) 

8. ผลการส ารวจ 
               ๑) ผลการส ารวจพบว่าบุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษ มีความคิดเห็นและมีความพึงพอใจ         
ต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ตามกรอบมาตรฐานความส าเร็จด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในข้าราชการพลเรือน (HR Scorecard) โดยสามารถจ าแนกได้ ดังนี้ 
 

ความคิดเห็น ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
คิดเห็น 

มิติที่ ๑  ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 3.50 0.74 เห็นด้วย 
มิติที่ ๒ ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 3.66 0.69 เห็นด้วย 
มิติที่ ๓ ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 3.54 0.77 เห็นด้วย 
มิติที ่๔ ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 3.49 0.95 เห็นด้วย 
มิติที่ ๕ คุณภาพชีวิตการท างานและความสมดุลระหว่าง
ชีวิตกับการท างาน 

3.64 0.69 เห็นด้วย 
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๒) ผลการส ารวจความคิดเห็นต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ควรปรับปรุง อย่าง

เร่งด่วนเรียงล าดับจากคะแนนความพึงพอใจมากไปหาน้อยได้ดังนี้ 

ตารางแสดงข้อมูลเรื่องที่กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคลควรปรับปรุง 

รายละเอียด ความ
คิดเห็น 

จ านวน ร้อยละ การ
จัดล าดับ 

1. เรื่ องที่ กลุ่ มบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมสอบสวนคดี พิ เศษควรปรับปรุ งอย่ าง เร่ งด่ วน                
(เรียงมา 3 ล าดับ) 

1.1 การพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ ใช่ 918 78.79 1 

1.1 การแต่งตั้งโยกย้าย ใช่ 825 70.81 2 

1.2 การสรรหาบุคลากร ใช่ 820 70.38 3 

1.3 การพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของบุคลากร ใช่ 820 70.38 3 
  
 

กราฟแสดงข้อมูลเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคลควรปรับปรุงเร่งด่วน 

 

กราฟแสดงมิติต่างๆด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
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ข้อเสนอแนะ   
  จากการประมวลผลความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยจ าแนกตามมิติ       
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ๕ มิติข้างต้น สรุปได้ว่าประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ มิติที่ 4 ความพร้อมรับ
ผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล มีระดับความพึงพอใจ เห็นด้วย และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ มิติที่ 2 
ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล มีระดับความพึงพอใจ เห็นด้วย ดังนั้นจึงเห็นควรน าผลดังกล่าว
ไปด าเนินการจัดท าแผนงาน/โครงการ โดยให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การ 
และเพ่ือท าให้บุคลากรของกรมสอบสวนคดีพิเศษ มีความพึงพอใจ ต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยสรุปได้
ดังนี้ 

๑. การจัดท าแผนบริหารก าลังคนที่มีคุณภาพ เพ่ือความชัดเจนในการเตรียมก าลังคน           
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การเพ่ือความมีประสิทธิภาพความโปร่งใสในการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกอบด้วยการสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การเลื่อนต าแหน่ง การโอน การย้าย การพิจารณาความดีความชอบ 
เป็นต้น 
  ๒. จัดอบรมสัมมนาเพ่ือสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรถึงความส าคัญของระบบบริหาร          
ผลการปฏิบัติงานสร้างแรงจูงใจที่จะพัฒนาตนเองให้มีขีดสมรรถนะสูงในการท างานให้สัมฤทธิ์ผล 
  ๓. พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความถูกต้อง เที่ยงตรง และ
ทันสมัยเพื่อเป็นฐานข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร 
  ๔. ส่งเสริมและการสร้างบรรยากาศการท างานในรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์การ 
เช่น ระบบพ่ีเลี้ยง เป็นต้น 
  ๕. ส่งเสริมด้านสวัสดิการและผลประโยชน์เกื้อกูลต่างๆ  ให้มีความเหมาะสมเพียงพอ         
แก่บุคลากรขององค์การ 
  6. ให้ความรู้ในเรื่องการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ พนักงานราชการ            
เพ่ือการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและลดปัญหาข้อร้องเรียนข้าราชการ พนักงานราชการ ลดน้อยลง   
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