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 บทที่ 1 
บทน า 

1.1  ความส าคัญของปัญหา 
 กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ก าหนดแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)  

ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และแผนปฏิบัติราชการ รายปี (พ.ศ. 2564) เรื่องที่ 2 พัฒนาทรัพยากรบุคคล      
ให้มีความเป็นมืออาชีพ (Smart Agent) เป้าประสงค์ที่ 2.1 บุคลากรเชี่ยวชาญในงาน มีคุณธรรม จริยธรรม  
และมีความผาสุก ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ท่ี 2.1.2 ร้อยละความเชื่อมั่นของบุคลากรในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
และตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 2.1.3 ร้อยละความผูกพันของบุคลากร โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษด าเนินงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้กรอบมาตรฐานความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
(HR Scorecard) เพ่ือให้การปฏิบัติงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ  
ซึ่งการส ารวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของบุคลากรต่อระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลในครั้งนี้  
เป็นการส ารวจความคิดเห็นส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบส ารวจที่มีต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล  
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
   ดังนั้น เพ่ือการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคลในภาพรวมของกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล จึงได้ด าเนินการจัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่นด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ 
ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ แผนปฏิบัติราชการ รายปี (พ.ศ. 2564)      
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2564 - 2565  
เพ่ือน าผลส ารวจมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการให้บริการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนา  
การด าเนินงานการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างเป็นระบบ สามารถรองรับการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจหลักของกรมสอบสวนคดีพิเศษให้มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับของสาธารณชนต่อไป 

๑.๒  วัตถุประสงค์ 
 ๑.๒.๑ เพ่ือรับทราบความคิดเห็น ความพึงพอใจ ความเชื่อมั่นด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 ๑.๒.๒ เพ่ือน าข้อมูลไปศึกษาวิเคราะห์หาแนวทางปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาระบบการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 ๑.๒.๓ เพ่ือให้บุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษ มีส่วนร่วมในการปรับปรุงประสิทธิภาพ        

การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 ๑.๒.๔ เพ่ือศึกษาความจ าเป็นและความต้องการของบุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษ            

ในด้านการพัฒนาและการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 
๑.๒.๕ เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการสรรหาและรักษา

บุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 ๑.๒.๖ เพ่ือส ารวจระดับความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ วิเคราะห์ปัจจัย  

ที่จะส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากรในกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

๑.๓  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑.๓.๑ ข้อมูลและสารสนเทศระดับความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของบุคลากรต่อการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และระดับความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 



๒ 

 

 ๑.๓.๒ การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมสอบสวนคดีพิเศษ สามารถตอบสนองทิศทาง   
การท างานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และเสริมสร้างแรงจูงใจของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงาน                  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๑.๓.๓ สามารถน าผลที่ได้จากการส ารวจ ไปวางแผนก าหนดโครงการ/กิจกรรม เพ่ือพัฒนา
ตามกรอบมาตรฐานความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) 

 ๑.๓.๔ เพ่ือน าผลการส ารวจดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการท างานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 

 

บทที่ 2 
วิธีด าเนินการ 

การส ารวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่นด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมสอบสวน  
คดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีขอบเขตในการส ารวจ ดังนี้ 

2.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรในการส ารวจครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่มข้าราชการสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ จ านวน 988 คน 

ซึ่งการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการส ารวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่นด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
โดยใช้สูตรของ TARO YAMANE (Yamane, Taro 1973 อ้างถึงใน ศิริพงศ์ พฤทธิพันธ์. ๒๕๕๓, น.๒0๓)     
ที่ ระดับความเชื่ อมั่นร้อยละ ๙๕ ค่าความคลาดเคลื่ อน ± ร้อยละ ๕ ซึ่ ง เป็นระดับความเชื่ อมั่น                              
ที่มีความน่าเชื่อถือได้   โดยจากจ านวนประชากร 988 คน  ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับความเชื่อมั่น               
ที่มีความน่าเชื่อถือได้ ต้องไม่น้อยกว่า 285 คน ดังนั้น จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจในครั้งนี้ จ านวน 606 คน      
จากประชากร 988 คน จึงเป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีความน่าเชื่อถือได้  

สูตรการค านวณ  n =      N     .   
     1 + Ne2 

เมื่อ n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ 
N = ขนาดของประชากร 
e = ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างท่ียอมรับได้ 

เมื่อ N = 988, e = ๐.๐๕ ซึ่งแทนค่า จะได้ขนาดของจ านวนประชากรดังนี้ 
             n =          988            =  284.73 ≈ 285 คน 
                 1 + 988(0.05)2   

๒.๒  เครื่องมือในการเก็บข้อมูล 
  เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามในการส ารวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่นด้านการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลของกรมสอบสวนคดี พิ เศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 มีองค์ประกอบส าคัญ  
6 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ 
ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจในมิติต่าง ๆ 

มิติที่ ๑ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 
มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
มิติที่ ๓ ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
มิติที่ ๔ ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
มิติที่ ๕ คุณภาพชีวิตการท างานและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน 

ส่วนที่ ๓ ความเชื่อมั่นด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 
๓.๑ ด้านงานทะเบียนประวัติและบ าเหน็จความชอบ 
๓.๒ ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
๓.๓ ด้านแผนงานและอัตราก าลัง 
๓.๔ ด้านการพัฒนาบุคลากรและจริยธรรม 
๓.๕ ด้านการด าเนินการทางวินัย 
๓.๖ ด้านอ านวยการและการให้บริการ 

ส่วนที่ ๔ ความผูกพันต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ 



๔ 

 

ส่วนที่ ๕ เรื่องท่ีควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วน 
ส่วนที่ 6 ความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

๒.๓  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการส ารวจ ด าเนินการโดยขอความอนุเคราะห์ให้กองเทคโนโลยี
และศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ ลงข้อมูลแบบส ารวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่นด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในระบบ INTRANET.DSI โดยให้เผยแพร่แก่กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นข้าราชการ     
สังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ เข้าร่วมตอบแบบส ารวจผ่านระบบออนไลน์ INTRANET.DSI จ านวน 988 คน 
และก าหนดให้ตอบแบบส ารวจระหว่างวันที่ 9 - 23 กรกฎาคม ๒๕๖4 เมื่อครบก าหนดระยะเวลาการตอบ
แบบส ารวจ พบว่ามีการตอบแบบส ารวจผ่านระบบออนไลน์ จ านวน 606 คน คิดเป็นร้อยละ 61.30         
และไม่เข้าร่วมตอบแบบส ารวจ จ านวน 382 คน คิดเป็นร้อยละ 38.70 

๒.๔  การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล 
  กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคลน าข้อมูลจากผู้ตอบแบบส ารวจ จ านวน 606 คน ดังกล่าว         

มาประมวลผลข้อมูลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  และวิเคราะห์เพ่ือหาค าสถิติโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ซึ่ ง เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลน าเสนอข้อมูลและค านวณค่าสถิติ เบื้ องต้น 
ประกอบด้วยการแจกแจงความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ดังนี้ 

 ๑. ข้อมูลทั่วไปจากแบบส ารวจส่วนที่ ๑ วิเคราะห์ด้วยการแจกแจงความถี่ (Frequency)  
และค่าร้อยละ (Percentage) 

 ๒. ข้อมูลระดับความพึงพอใจในมิติต่าง ๆ ส่วนที่ ๒ ระดับความเชื่อมั่น ส่วนที่ ๓ และระดับ 
ความผูกพัน ส่วนที่ ๔ วิเคราะห์ด้วยการแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ตามขั้นตอน ดังนี้ 

๒.๑ ให้คะแนนส าหรับข้อค าถามแบบประมาณค่าตามวิธีของ Likert Rating Scale ได้แก่ 
๑  คะแนน  หมายถึง  ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
๒  คะแนน  หมายถึง  ไม่เห็นด้วย 
๓  คะแนน  หมายถึง  ปานกลาง 
๔  คะแนน  หมายถึง  เห็นด้วย 
๕  คะแนน  หมายถึง  เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

๒.๒ ค านวณหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
ของค าตอบแต่ละข้อ แล้วแปรผลการประเมินค่าความพึงพอใจ ความเชื่อมั่น และความผูกพันตามเกณฑ์ 
การแบ่งช่วงเท่าของค่าพิสัยคะแนนของข้อค าถามเป็น ๕ ระดับ และใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) เป็นดัชนีในการจัดแบ่ง
ระดับความคิดเห็น โดยใช้สูตรค านวณพิสัย (Range) (Fisher อ้างถึงใน ชัชวาลย์ เรืองประพันธ์ , ๒๕๓๘,  
หน้า ๑๕) ดังนี้ 

คะแนนสูงสุด - คะแนนต่ าสุด  =  ๕ - ๑  =  ๐.๘๐ 
จ านวนช่วง   5 

ดังนั้น ได้ก าหนดเกณฑ์การแปลความหมายไว้ ดังนี้ 
  ถ้าคะแนนเฉลี่ยที่ได้มีค่าอยู่ระหว่าง ๑.0๐ - ๑.๘. คะแนน หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง  

(ควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วน) 
 ถ้าคะแนนเฉลี่ยที่ได้มีค่าอยู่ระหว่าง ๑.๘๑ - ๒.๖๐ คะแนน หมายถึง ไม่เห็นด้วย  

(ควรปรับปรุง) 
ถ้าคะแนนเฉลี่ยที่ได้มีค่าอยู่ระหว่าง ๒.๖๑ - ๓.๔๐ คะแนน หมายถึง ปานกลาง 



๕ 

 

ถ้าคะแนนเฉลี่ยที่ได้มีค่าอยู่ระหว่าง ๓.๔๑ - ๔.๒๐ คะแนน หมายถึง เห็นด้วย 
ถ้าคะแนนเฉลี่ยที่ได้มีค่าอยู่ระหว่าง ๔.๒๑ - ๕.0๐ คะแนน หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

๒.๕ การน าเสนอข้อมูล 
น าเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางวิเคราะห์ (Analytical Table) และกราฟ (Graph) 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 

 

บทที่ 3 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ ได้แก่ เพศ อายุ อายุราชการ  ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ วุฒิการศึกษาสูงสุด สถานภาพ การด ารงต าแหน่ง 

ตารางท่ี 1 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจตามเพศ 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (n = 606) ร้อยละ (100.00) 

เพศ 
 

ชาย 
หญิง 

 
345 
261 

 
56.93 
43.07 

รวม 606 100.00 

 จากตารางแสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบส ารวจตามเพศ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ตอบ
แบบส ารวจ จ านวน 606 คน พบว่า เป็นเพศชาย จ านวน 345 คน คิดเป็นร้อยละ 56.93 และเพศหญิง 
จ านวน 261 คน คิดเป็นร้อยละ 43.07 

กราฟที่ 1 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบส ารวจตามเพศ 

กราฟแสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบส ารวจตามเพศ 
 

 
 

 

 

 

 

ชาย 
จ านวน 345 คน
ร้อยละ 56.93

หญิง 
จ านวน 261 คน 
ร้อยละ 43.07



๗ 

 

ตารางท่ี 2 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจตามอายุ 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (n = 606) ร้อยละ (100.00) 

อาย ุ 
 

ตั้งแต่ 21-30 ปี  
31-40 ปี  
41-50 ปี  
51-60 ปี  

41 
125 
252 
188 

6.77 
20.63 
41.58 
31.02 

รวม 606 100.00 

จากตารางแสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบส ารวจตามอายุ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ตอบ
แบบส ารวจ จ านวน 606 คน พบว่า ผู้ที่ตอบแบบส ารวจส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี จ านวน 252 คน    
คิดเป็นร้อยละ 41.58 รองลงมามีอายุระหว่าง 51 –  60 ปี จ านวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 31.02 

กราฟที่ 2 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบส ารวจตามอายุ 

กราฟแสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบส ารวจตามอายุ
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๘ 

 

ตารางท่ี 3 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจตามอายุราชการ 

ข้อมูลทั่วไป คน (n = 606) ร้อยละ (100.00) 

อายุราชการ 
 

น้อยกว่า 6 ปี  
6 - 10 ปี  
11 - 15 ปี  
16 - 20 ปี 
21 - 25 ปี  
มากกว่า 25 ปี  

 
82 
42 
88 

107 
113 
174 

 
13.53 
6.93 

14.52 
17.66 
18.65 
28.71 

รวม 606 100.00 

จากตารางแสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบส ารวจตามอายุราชการ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูล 
จากผู้ตอบแบบส ารวจ จ านวน 606 คน พบว่า ผู้ตอบแบบส ารวจส่วนใหญ่มีอายุราชการมากกว่า 25 ปี  
จ านวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 28.71 รองลงมามีอายุราชการระหว่าง 21 – 25 ปี จ านวน 113 คน      
คิดเปน็ร้อยละ 18.65 

กราฟที่ 3 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบส ารวจตามอายุราชการ 

กราฟแสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบส ารวจตามอายุราชการ 
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๙ 

 

ตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจตามระยะเวลาการปฏิบัติงานที่            
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ข้อมูลทั่วไป คน (n = 606) ร้อยละ (100.00) 
ระยะเวลาการปฏิบัติงานที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 

น้อยกว่า 6 ปี  
 6 - 10 ปี  
 11 - 15 ปี  
มากกว่า 15 ปี  

138 
147 
154 
167 

 
22.77 
24.26 
25.41 
27.56 

รวม 606 100.00 

จากตารางแสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบส ารวจตามระยะเวลาการปฏิบัติ งาน 
ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ตอบแบบส ารวจ จ านวน 606 คน พบว่าผู้ตอบ        
แบบส ารวจส่วนใหญ่มีระยะเวลาปฏิบัติงานที่กรมสอบสวนคดีพิเศษมากกว่า 15 ปี จ านวน 167 คน คิดเป็น
ร้อยละ 27.56 รองลงมาปฏิบัติงานที่กรมสอบสวนคดีพิเศษอยู่ในระยะเวลา 11 – 15 ปี จ านวน 154 คน 
คิดเป็นร้อยละ 25.41 

กราฟที่ 4 แสดงผลจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบส ารวจตามระยะเวลาการปฏิบัติงานทีก่รมสอบสวนคดีพิเศษ 

กราฟแสดงผลจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบส ารวจ 
ตามระยะเวลาการปฏิบัติงานที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
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๑๐ 

 

ตารางท่ี 5 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจตามวุฒิการศึกษาสูงสุด 

ข้อมูลทั่วไป คน (n = 606) ร้อยละ (100.00) 

วุฒิการศึกษาสูงสุด 
 

ต่ ากว่าปริญญาตรี  
ปริญญาตรี  
ปริญญาโท  
ปริญญาเอก  

8 
224 
358 
16 

1.32 
36.96 
59.08 
2.64 

รวม 606 100.00 

จากตารางแสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบส ารวจตามวุฒิการศึกษาสูงสุด เป็นการวิเคราะห์
ข้อมูลจากผู้ตอบแบบส ารวจ จ านวน 606 คน พบว่าผู้ตอบแบบส ารวจส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาสูงสุด 
ในระดับปริญญาโท  จ านวน  358 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ  59.08 รองลงมามี วุฒิ การศึ กษาสู งสุ ด 
ในระดับปริญญาตรี จ านวน 224 คน คิดเปน็ร้อยละ 36.96 

กราฟที่ 5 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบส ารวจตามวุฒิการศึกษาสูงสุด 

กราฟแสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบส ารวจตามวุฒิการศึกษาสูงสุด 
 
 

 
 

 

 

 

ต่ ากว่าปริญญาตรี
จ านวน 8 คน
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จ านวน 224 คน
ร้อยละ 36.96

ปริญญาโท
จ านวน 358 คน
ร้อยละ 59.08

ปริญญาเอก
จ านวน 16 คน
ร้อยละ 2.64



๑๑ 

 

ตารางท่ี 6 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจตามสถานภาพ 

ข้อมูลทั่วไป คน (n = 606) ร้อยละ (100.00) 
สถานภาพ 
 

สมรส 
โสด 
อ่ืนๆ 

 
300 
275 
31 

 
49.50 
45.38 
5.12 

รวม 606 100.00 

จากตารางแสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบส ารวจตามสถานภาพ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูล 
จากผู้ตอบแบบส ารวจ จ านวน 606 คน พบว่าผู้ตอบแบบส ารวจส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จ านวน 300 คน  
คิดเป็นร้อยละ 49.50 รองลงมามีสถานภาพโสด  จ านวน 275 คน คิดเป็นร้อยละ 45.38 

กราฟที่ 6 แสดงจ านวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจตามสถานภาพ 

กราฟแสดงจ านวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจตามสถานภาพ 

ตารางท่ี 7 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจตามการด ารงต าแหน่ง 

ข้อมูลทั่วไป คน (n = 606) ร้อยละ (100.00) 
การด ารงต าแหน่ง 
ผู้บริหาร 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 
รองผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 
ผู้อ านวยการส่วนหรือเทียบเท่า 
หัวหน้าฝ่าย 
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 
เจ้าหน้าที่คดีพิเศษ 
ต าแหน่งอื่นๆ 

 
1 
4 

13 
24 
65 
6 

158 
271 
64 

 
0.17 
0.66 
2.15 
3.96 

10.73 
0.99 

26.07 
44.71 
10.56 

รวม 606 100.00 

สมรส
จ านวน 300 คน 
ร้อยละ 49.50

โสด จ านวน 
275 คน

ร้อยละ 45.38

อื่นๆ จ านวน 31 คน
ร้อยละ 5.12



๑๒ 

 

จากตารางแสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบส ารวจตามการด ารงต าแหน่ง เป็นการวิเคราะห์
ข้อมูลจากผู้ตอบแบบส ารวจ จ านวน 606 คน พบว่า ผู้ตอบแบบส ารวจส่วนใหญ่ด ารงต าแหน่งเจ้าหน้าที่ 
คดีพิเศษ จ านวน 271 คน คิดเป็นร้อยละ 44.71 รองลงมาด ารงต าแหน่งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ      
จ านวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 26.07 

กราฟที่ 7  แสดงจ านวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบส ารวจตามการด ารงต าแหน่ง 

กราฟแสดงจ านวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบส ารวจตามการด ารงต าแหน่ง 
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๑๓ 

 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในมิติต่าง ๆ  

ตารางที ่8  แสดงผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจตามกรอบมาตรฐานความส าเร็จด้านการบรหิารทรัพยากรบุคคล 
มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 

จากการประมวลผลมิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์  ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 3.52           
ผู้ตอบแบบส ารวจเห็นด้วยกับการก าหนดนโยบายของผู้บริหารกรมสอบสวนคดีพิเศษ ว่ามีความสอดคล้อง     
เชิงยุทธศาสตร์ โดยมีความพึงพอใจในระดับความคิดเห็น เห็นด้วย และจากค าถามทั้ง 7 ข้อ พบว่า ผู้ตอบ   
แบบส ารวจมีระดับความคิดเห็นสรุปได้ ดังนี้ 

ประเด็นที่ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด  คือ 3.77 ค าถามข้อที่  6 ท่านเชื่อมั่นศรัทธาว่าผู้บริหารของ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นแบบอย่างท่ีดี โดยมีระดับความคิดเห็น เห็นด้วย 

ประเด็นที่ มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด  คือ 3.26 ค าถามข้อที่  3 กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีระบบที่ดี 
ในการสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง ท าให้ได้บุคลากรที่มีทักษะ และสมรรถนะสูงสอดคล้องกับภารกิจ  
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยมีระดับความคิดเห็น ปานกลาง 
 
 
 
 
 

ประเด็น/ปัจจัย ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 3.52 0.96 เห็นด้วย 

1. นโยบายและแผนงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีส่วนช่วยสนับสนุนให้หน่วยงานของท่าน
บรรลุผลส าเร็จตามพันธกิจ 

3.74 0.90 เห็นด้วย 

2. กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีก าลังคนเพียงพอในการปฏิบัติภารกิจ 3.46 1.00 เห็นด้วย 

3. กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีระบบที่ดีในการสรรหา บรรจุ และ
แต่งตั้ง ท าให้ได้บุคลากรที่มีทักษะ และสมรรถนะสูงสอดคล้องกับ
ภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษ  

3.26 1.03 ปานกลาง 

4. กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีนโยบายอย่างชัดเจนในการพัฒนาบุคลากร 3.47 0.95 เห็นด้วย 

5. กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีระบบที่ดีในการคัดเลือกและพัฒนา
ข้าราชการ ท าให้ได้บุคลากรที่มีทักษะและสมรรถนะสูง 

3.31 1.01 ปานกลาง 

6. ท่านเชื่อมั่นศรัทธาว่าผู้บริหารของกรมสอบสวนคดี พิ เศษ               
เป็นแบบอย่างท่ีด ี

3.77 0.94 เห็นด้วย 

7.  กรมสอบสวนคดี พิ เศษ มี การส่ ง เสริ ม ให้ มี การ พัฒนา
ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ อย่างต่อเนื่อง 

3.62 0.88 เห็นด้วย 



๑๔ 

 

กราฟที ่8 แสดงความพึงพอใจ มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 

กราฟแสดงความพึงพอใจ มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 

 
ตารางที่ 9  แสดงผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจตามกรอบมาตรฐานความส าเร็จด้านการบรหิารทรัพยากรบุคคล       

มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการการบริหารทรัพยากรบุคคล 

จากการประมวลผลมิติที่ 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ในภาพรวม 
มีค่าเฉลี่ย 3.71 ผู้ตอบแบบส ารวจมีความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยมีระดับความคิดเห็น เห็นด้วย และจากข้อค าถามทั้ง 6 ข้อ พบว่าผู้ตอบ 
แบบส ารวจมีระดับความคิดเห็นสรุปได้ ดังนี้ 
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ประเด็น/ปัจจัย ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 3.71 0.83 เห็นด้วย 

8. กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนการท างานอย่าง
เป็นระบบ เพ่ือพัฒนาข้าราชการให้มีความรู้ ความสามารถรอบด้าน 

3.38 0.94 ปานกลาง 

9. ท่านมีความพึงพอใจต่อภาพรวมของประสิทธิภาพการด าเนิน  
กิจกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

3.54 0.91 เห็นด้วย 

10. ท่านสามารถใช้ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ    
การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมสอบสวนคดีพิเศษได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

4.05 0.74 เห็นด้วย 

11. การฝึกอบรมสัมมนา ดูงาน ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษจัด  
ช่วยให้ท่านท างานได้ดีขึ้น 

3.70 0.84 เห็นด้วย 

12. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล    
มีความคุ้มค่า เช่น การฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาดูงาน เป็นต้น 

3.65 0.83 เห็นด้วย 

13. ท่านพึงพอใจต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

3.95 0.75 เห็นด้วย 

เห็นด้วย 

เห็นด้วย 

ปานกลาง 

เห็นด้วย 

ปานกลาง 

เห็นด้วย 

เห็นด้วย 



๑๕ 

 

ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด  คือ 4.05 ค าถามข้อที่ 10 โดยเชื่อมั่นว่าสามารถใช้ประโยชน์ 
จากระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมสอบสวนคดีพิเศษได้อย่างสะดวก รวดเร็ว  
มีระดับความคิดเห็น เห็นด้วย 

ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ 3.38 ค าถามข้อที่ 8 โดยมีความคิดเห็นว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษ  
มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนการท างานอย่างเป็นระบบ เพ่ือพัฒนาข้าราชการให้มีความรู้ ความสามารถรอบด้าน  
ในระดับ ปานกลาง 

กราฟที่ 9 แสดงความพึงพอใจในมิติที่ 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

             กราฟแสดงความพึงพอใจในมิติที่ 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

 
 

ตารางที่ 10 แสดงผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจตามกรอบมาตรฐานความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  
                 มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

3.38
3.54

4.05

3.70 3.65

3.95

3.00

3.20

3.40

3.60

3.80

4.00

4.20

ข้อ 8 ข้อ 9 ข้อ 10 ข้อ 11 ข้อ 12 ข้อ 13

ประเด็น/ปัจจัย ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 3.74 0.85 เห็นด้วย 

14. กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีการเสริมสร้างแรงจูงใจเพ่ือให้เกิดความ
ผูกพันต่อองค์กร 

3.51 0.95 เห็นด้วย 

15. ในช่วงปีที่ผ่านมา ผู้บังคับบัญชาได้มีการสื่อสารกับท่านเกี่ยวกับ
การพัฒนาความก้าวหน้าของท่าน 

3.62 0.89 เห็นด้วย 

16. ผู้บังคับบัญชาโดยตรงของท่านให้ค าแนะน าในการท างานและ
สนับสนุนท่านในการพัฒนาและเรียนรู้อยู่เสมอ 

3.90 0.85 เห็นด้วย 

17. ท่ า น ไ ด้ รั บ ค า ช ม เ ช ย จ า ก ผู้ บั ง คั บ บั ญ ช า โ ด ย ต ร ง 
เมือ่ปฏิบัติงานได้ผลดี 

3.89 0.82 เห็นด้วย 

18. การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
สามารถจ าแนก/แยกระดับผลการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน 

3.59 0.90 เห็นด้วย 

ปานกลาง 

เห็นด้วย 

เห็นด้วย 

เห็นด้วย เห็นด้วย 

เห็นด้วย 



๑๖ 

 

จากการประมวลผลมิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 3.74 
ผู้ตอบแบบส ารวจมีความพึงพอใจต่อประสิทธิผลของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมสอบสวน   
คดีพิเศษ โดยมีระดับความคิดเห็น เห็นด้วย และจากข้อค าถามทั้ง 11 ข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบส ารวจมีระดับ
ความคิดเห็นสรุปได้ ดังนี้ 

ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 4.00 ค าถามข้อที่ 23 โดยเชื่อมั่นว่าฐานข้อมูลที่ปรากฏในระบบ
ข้อมูลสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลของท่านมีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถน ามาใช้
ประโยชน์ได้จริง มีระดับความคิดเห็น เห็นด้วย 

ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ 3.49 ค าถามข้อที่ 22 โดยมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินการ
เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ เช่น การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การพัฒนา 
การเลื่อนเงินเดือน การด าเนินการทางวินัย เป็นต้น มีระดับความคิดเห็น เห็นด้วย 

 
 
 
 

 
 
 
 

ประเด็น/ปัจจัย ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

19. ท่านพึงพอใจต่อการด าเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเลื่อนเงินเดือนในปีที่
ผ่านมา 

3.78 0.84 เห็นด้วย 

20. ผู้บังคับบัญชาส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติตนอย่างมี
จริยธรรม ปฏิบัติตามกฎหมาย และให้ความส าคัญกับการก ากับดูแล
องค์กรที่ด ี

3.99 0.81 เห็นด้วย 

21. ท่านได้รับรู้  รับทราบ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน 
กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ 

3.68 0.84 เห็นด้วย 

22. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินการเกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ เช่น การสรรหา บรรจุ
และแต่งตั้ง การพัฒนา การเลื่อนเงินเดือน การด าเนินการทางวินัย 
เป็นต้น 

3.49 0.94 เห็นด้วย 

23. ฐานข้อมูลที่ปรากฏในระบบข้อมูลสารสนเทศการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของท่านมีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ได้จริง 

4.00 0.73 เห็นด้วย 

24. มีระบบการจัดการความรู้ที่สามารถเข้าถึงและน ามาใช้ประโยชน์
ในการปฏิบัติงานได ้

3.73 0.80 เห็นด้วย 



๑๗ 

 

กราฟที่ 10 แสดงผลความพึงพอใจในมิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

กราฟแสดงผลความพึงพอใจในมิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
 
ตารางที ่11  แสดงผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจตามกรอบมาตรฐานความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

จากการประมวลผลมิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  ในภาพรวม          
มีค่าเฉลี่ย 3.53 ผู้ตอบแบบส ารวจมีความพึงพอใจต่อความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยมีระดับความคิดเห็น เห็นด้วย และจากข้อค าถามท้ัง 4 ข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบส ารวจ
มีระดับความคิดเห็นสรุปได้ ดังนี้ 

ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 3.66 ค าถามข้อที่ 26 โดยเชื่อมั่นว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษ  
มีการสื่อสารให้ข้าราชการและพนักงานราชการได้รับรู้ รับทราบ หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน และกระบวนการต่าง ๆ 
เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมสอบสวนคดีพิเศษ มีระดับความคิดเห็น เห็นด้วย 
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ประเด็น/ปัจจัย ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  3.53 0.93 เห็นด้วย 
25. กรมสอบสวนคดีพิเศษ ใช้หลักคุณธรรม หลักความสามารถ หลัก
ผลงาน ในการแต่งตั้ง โยกย้ายประเมินผลงาน ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ เลื่อนเงินเดือน พัฒนาข้าราชการ 

3.38 1.02 ปานกลาง 

26. กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีการสื่อสารให้ข้าราชการและพนักงานราชการ
ได้รับรู้ รับทราบ หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน และกระบวนการต่างๆ 
เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

3.66 0.85 เห็นด้วย 

27. กรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้โอกาสในการแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลเรื่องต่าง ๆ 

3.54 0.93 เห็นด้วย 

28. กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีความพร้อมในการเปิดเผยข้อมูลหรือ
ค าอธิบาย การด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลได้ เมื่อ
ได้รับการร้องเรยีนหรือร้องทุกข์ 

3.55 0.92 เห็นด้วย 

เห็นด้วย 

เห็นด้วย 

เห็นด้วย เห็นด้วย 

เห็นด้วย 

เห็นด้วย 

เห็นด้วย 

เห็นด้วย 

เห็นด้วย 

เห็นด้วย 

เห็นด้วย 



๑๘ 

 

ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ 3.38 ค าถามข้อที่ 25 โดยมีความคิดเห็นว่า กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ใช้หลักคุณธรรม หลักความสามารถ หลักผลงาน ในการแต่งตั้ง โยกย้าย ประเมินผลงาน ประเมินผล  
การปฏิบัติราชการ เลื่อนเงินเดือน พัฒนาข้าราชการ ในระดับ ปานกลาง 

กราฟที ่11 แสดงผลความพึงพอใจในมิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

กราฟแสดงผลความพึงพอใจ มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
ตารางที่ 12  แสดงผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจตามกรอบมาตรฐานความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล    

มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตการท างานและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน 
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ประเด็น/ปัจจัย ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตการท างานและความสมดุลระหว่างชีวิตกับ
การท างาน 

3.80 0.80 เห็นด้วย 

29. ท่านมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการ
ท างาน 

3.81 0.81 เห็นด้วย 

30. กรมสอบสวนคดีพิเศษ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสร้างบรรยากาศ 
ในการท างานที่สนับสนุนให้สามารถใช้ศักยภาพได้อย่างเต็มที่ 

3.71 0.83 เห็นด้วย 

31. ท่านมีเครื่องมือ เทคโนโลยี ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก 
คล่องตัว 

3.75 0.83 เห็นด้วย 

32. ท่านพึงพอใจกับสวัสดิการที่กรมสอบสวนคดีพิเศษจัดให้เพ่ิมเติม 
เช่น ร้านค้า ร้านอาหาร สถานที่/อุปกรณ์ส าหรับออกก าลังกาย      
การสงเคราะห์กรณีประสบภัย สมรส เจ็บป่วย เสียชีวิต ฯลฯ 

3.65 0.85 เห็นด้วย 

33. ท่านมีความพึงพอใจต่อสวัสดิการและสิ่งอ านวยความสะดวก      
ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษจัดเตรียมให้ 

3.66 0.83 เห็นด้วย 

34. กรมสอบสวนคดีพิเศษ ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ เพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์อันดี ระหว่างผู้บริหารของกรมฯ กับข้าราชการและ
ผู้ปฏิบัติงาน เช่น กิจกรรมกีฬา กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์สาธารณะ ฯลฯ 

3.62 0.82 เห็นด้วย 

ปานกลาง 

เห็นด้วย 

เห็นด้วย เห็นด้วย 



๑๙ 

 

จากการประมวลผลมิติที่ 5 คุณภาพชีวิตการท างานและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน 
ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 3.80 ผู้ตอบแบบส ารวจมีความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตการท างานและความสมดุล
ระหว่างชีวิตกับการท างาน โดยมีระดับความคิดเห็น เห็นด้วย และจากข้อค าถามทั้ง 9 ข้อ พบว่าผู้ตอบ       
แบบส ารวจมีระดับความคิดเห็นสรุปได้ ดังนี้ 

ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 4.06 ค าถามข้อที่ 37 โดยเชื่อมั่นว่าภารกิจของกรมสอบสวน 
คดีพิเศษ ท าให้ท่านรู้สึกว่างานที่ท่านท าส าคัญและมีความหมาย มีระดับความคิดเห็น เห็นด้วย 

ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ 3.62 ค าถามข้อที่ 34 กรมสอบสวนคดีพิเศษ ส่งเสริมกิจกรรม
นันทนาการ เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างผู้บริหารของกรมฯ กับข้าราชการและผู้ปฏิบัติงาน เช่น 
กิจกรรมกีฬา กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์สาธารณะ มีระดับความคิดเห็นในระดับ เห็นด้วย  

กราฟที่ 12 แสดงผลความพึงพอใจในมิติที่ 5 คุณภาพชีวิตการท างานและความสมดุลระหว่างชีวิต 
กับการท างาน 

กราฟแสดงผลความพึงพอใจในมิติที่ 5 คุณภาพชีวิตการท างานและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน 
 

 

 

 

 

3.81
3.71 3.75

3.65 3.66
3.62

4.00 3.99
4.06

3.30
3.40
3.50
3.60
3.70
3.80
3.90
4.00
4.10

ข้อ 29 ข้อ 30 ข้อ 31 ข้อ 32 ข้อ 33 ข้อ 34 ข้อ 35 ข้อ 36 ข้อ 37

ประเด็น/ปัจจัย ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

35. ท่านรู้สึกว่าผู้ร่วมงานให้ความเป็นมิตรต่อท่าน ให้เกียรติ มีไมตรีจิต
และมีความไว้วางใจต่อกัน 

4.00 0.72 เห็นด้วย 

36. ผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน รับฟังความคิดเห็นของท่านเปิดโอกาส
ให้ท่านแสดงความสามารถ 

3.99 0.73 เห็นด้วย 

37. ภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษท าให้ท่านรู้สึกว่างานที่ท่านท า
ส าคัญและมีความหมาย 

4.06 0.77 เห็นด้วย 

เห็นด้วย 

เห็นด้วย 
เห็นด้วย 

เห็นด้วย เห็นด้วย เห็นด้วย 

เห็นด้วย เห็นด้วย 

เห็นด้วย 



๒๐ 

 

ตารางที่ 13  แสดงผลความพึงพอใจภาพรวมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบมาตรฐานความส าเร็จ 
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) 

ประเด็น/ปัจจัย ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

มาตรฐานความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 3.66 0.87 เห็นด้วย 

มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 3.52 0.96 เห็นด้วย 
มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 3.71 0.83 เห็นด้วย 
มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 3.74 0.85 เห็นด้วย 
มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 3.53 0.93 เห็นด้วย 
มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตการท างานและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการ
ท างาน 

3.80 0.80 เห็นด้วย 

 สรุปความพึงพอใจภาพรวมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบมาตรฐานความส าเร็จ 
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 3.66 อยู่ในระดับความคิดเห็น เห็นด้วย 
มีระดับความคิดเห็นสรุปได้ ดังนี้ 

มิติที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตการท างานและความสมดุลระหว่างชีวิตกับ        
การท างาน มีค่าเฉลี่ยที่ 3.80 โดยมีระดับความคิดเห็น เห็นด้วย 

มิติที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยที่ 3.52 โดยมีระดับ 
ความคิดเห็น เห็นด้วย  

กราฟที่ 13  แสดงผลความพึงพอใจภาพรวมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบมาตรฐานความส าเร็จ 
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) 

กราฟแสดงผลความพึงพอใจภาพรวมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ตามกรอบมาตรฐานความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)   

 

 

ผลความพึงพอใจ 
ภาพรวมทั้ง 5 มิต ิ

ร้อยละ 73.23 



๒๑ 

 

ส่วนที่ 3 ความเชื่อม่ันด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ตารางท่ี 14 แสดงผลการวิเคราะห์ความเชื่อม่ันด้านงานทะเบียนประวัติและบ าเหน็จความชอบ 

จากการประมวลผลส่วนที่ 3 ความเชื่อม่ันด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านงานทะเบียน
ประวัติและบ าเหน็จความชอบ ภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 3.79 ผู้ตอบแบบส ารวจมีความเชื่อมั่นงานด้านทะเบียน
ประวัติและบ าเหน็ดความชอบ อยู่ในระดับความคิดเห็น เห็นด้วย และจากข้อค าถามทั้ง 3 ข้อ พบว่า ผู้ตอบ
แบบส ารวจ มีระดับความคิดเห็นสรุปได้ ดังนี้ 

ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 4.02 ค าถามข้อที่ 38 พบว่ามีความเชื่อมั่นว่าฐานข้อมูลที่ปรากฏ 
ในระบบข้อมูลสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลของท่านมีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถน ามาใช้
ประโยชน์ได้จริง มีระดับความคิดเห็น เห็นด้วย 

ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ 3.66 ค าถามข้อที่ 39 พบว่ามีความเชื่อมั่นว่าการประเมินผล 
การปฏิบัติงานในกรมสอบสวนคดีพิเศษ สามารถจ าแนก / แยกระดับผลการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน  
มีระดับความคิดเห็น เห็นด้วย  

กราฟที่ 14 แสดงผลความเชื่อม่ันด้านงานทะเบียนประวัติและบ าเหน็จความชอบ 

กราฟแสดงความเชื่อม่ันดา้นงานทะเบียนประวัติและบ าเหน็จความชอบ 

 
 

4.02

3.66 3.70

3.40

3.60

3.80

4.00

4.20

ข้อ 38 ข้อ 39 ข้อ 40

ประเด็น/ปัจจัย ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

3.1 ด้านงานทะเบียนประวัติและบ าเหน็จความชอบ 3.79 0.83 เห็นด้วย 

38. ฐานข้อมูลที่ปรากฏในระบบข้อมูลสารสนเทศการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของท่านมีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ได้จริง 

4.02 0.72 เห็นด้วย 

39. การประเมินผลการปฏิบัติงานในกรมสอบสวนคดีพิเศษ สามารถ
จ าแนก / แยกระดับผลการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน 

3.66 0.88 เห็นด้วย 

40. การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในกรมสอบสวนคดีพิเศษเชื่อมโยง
กับระดับผลการประเมินผลการปฏิบัติงานส่วนบุคคล 

3.70 0.88 เห็นด้วย 

เห็นด้วย 

เห็นด้วย 
เห็นด้วย 



๒๒ 

 

ตารางท่ี 15 แสดงผลการวิเคราะห์ความเชื่อม่ันด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 

จากการประมวลผลส่วนที่ 3 ความเชื่อม่ันด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการสรรหาบรรจุ 
และแต่งตั้ง ภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 3.34 ผู้ตอบแบบส ารวจมีความเชื่อมั่นด้านการสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง  
อยู่ในระดับความคิดเห็น ปานกลาง และจากข้อค าถามทั้ง 3 ข้อ พบว่าผู้ตอบแบบส ารวจ มีระดับความคิดเห็น 
สรุปได้ ดังนี ้

ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 3.37 ค าถามข้อที่ 41 หลักเกณฑ์การสรรหาบุคคล เพ่ือบรรจุและ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ มีความเหมาะสม เป็นธรรม  และค าถามข้อที่ 43 
หลักเกณฑ์และการพิจารณาการย้ายข้าราชการ มีความเหมาะสมเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด     
ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ มีระดับความคิดเห็น ปานกลาง 

ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ 3.28 ค าถามข้อที่ 42 พบว่ามีความเชื่อมั่นว่า การคัดเลือกบุคคล 
ในการเลื่อนระดับต าแหน่ง / เปลี่ยนสายงาน มีความเหมาะสม ท าให้ได้บุคคลที่มีความสามารถและศักยภาพ
สอดคล้องกับต าแหน่งงานตามคุณสมบัติที่กรมฯ มีระดับความคิดเห็น ปานกลาง  

กราฟที่ 15 แสดงผลการวิเคราะห์ความเชื่อม่ันด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 

กราฟแสดงผลการวิเคราะห์ความเชื่อม่ันด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
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ข้อ 41 ข้อ 42 ข้อ 43

ประเด็น/ปัจจัย ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

3.2 ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 3.34 1.03 ปานกลาง 

41. หลักเกณฑ์การสรรหาบุคคล เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งต่างๆ ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ มีความเหมาะสม เป็นธรรม  

3.37 1.04 ปานกลาง 

42. การคัดเลือกบุคคลในการเลื่อนระดับต าแหน่ง / เปลี่ยนสายงาน
มีความเหมาะสม ท าให้ได้บุคคลที่มีความสามารถและศักยภาพ
สอดคล้องกับต าแหน่งงาน ตามคุณสมบัติที่กรมฯ ต้องการ  

3.28 1.05 ปานกลาง 

43. หลักเกณฑ์และการพิจารณาการย้ายข้าราชการ มีความเหมาะสม 
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

3.37 1.01 ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 



๒๓ 

 

ตารางท่ี 16 แสดงผลการวิเคราะห์ความเชื่อม่ันด้านแผนงานและอัตราก าลัง 

จากการประมวลผลส่วนที่ 3 ความเชื่อม่ันด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านแผนงานและ
อัตราก าลัง ภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 3.42 ผู้ตอบแบบส ารวจมีความเชื่อมั่น ด้านแผนงานและอัตราก าลัง  
อยู่ในระดับความคิดเห็น เห็นด้วย และจากข้อค าถามทั้ง 3 ข้อ พบว่าผู้ตอบแบบส ารวจ มีระดับความคิดเห็น 
สรุปได้ ดังนี ้

ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 3.44 ค าถามข้อที่ 46 พบว่ามีความเชื่อมั่นว่า ลักษณะงานกับ
คุณสมบัติของบุคลากรในต าแหน่ง มีความเหมาะสม มีระดับความคิดเห็น เห็นด้วย 

ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ 3.40 ค าถามข้อที่ 45 พบว่ามีความเชื่อมั่น การวางแผนและ
บริหารอัตราก าลัง มีความเหมาะสมพอเพียงกับภาระงานในหน่วยงาน มีระดับความคิดเห็น ปานกลาง  

กราฟที ่16 แสดงผลความเชื่อม่ันด้านแผนงานและอัตราก าลัง 

กราฟแสดงผลความเชื่อม่ันด้านแผนงานและอัตราก าลัง 

 

 

 

 

 

3.42

3.40

3.44

3.36

3.38

3.40

3.42

3.44

3.46

ข้อที่ 44 ข้อที่ 45 ข้อที่ 46

ประเด็น/ปัจจัย ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

3.3 ด้านแผนงานและอัตราก าลัง 3.42 0.92 เห็นด้วย 
44. โครงสร้างกรอบอัตราก าลังของหน่วยงานมีความเหมาะสม 3.42 0.94 เห็นด้วย 

45. การวางแผนและบริหารอัตราก าลัง มีความเหมาะสมพอเพียงกับ
ภาระงานในหน่วยงาน 

3.40 0.92 ปานกลาง 

46. ลักษณะงานกับคุณสมบัติของบุคลากรในต าแหน่ง  มีความ
เหมาะสม 

3.44 0.91 เห็นด้วย 

เห็นด้วย 

ปานกลาง 

เห็นด้วย 



๒๔ 

 

ตารางท่ี 17 แสดงผลการวิเคราะห์ความเชื่อม่ันด้านการพัฒนาบุคลากรและจริยธรรม 

 จากการประมวลผลส่วนที่ 3 ความเชื่อม่ันด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการพัฒนา
บุคลากรและจริยธรรม ภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 3.70 ผู้ตอบแบบส ารวจมีความเชื่อมั่น ด้านการพัฒนาบุคลากร
และจริยธรรม อยู่ในระดับความคิดเห็น เห็นด้วย และจากข้อค าถามทั้ง 2 ข้อ พบว่าผู้ตอบแบบส ารวจ มีระดับ
ความคิดเห็นสรุปได้ ดังนี้ 

ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 3.78 ค าถามข้อที่ 48 พบว่ามีความเชื่อมั่นว่า กรมสอบสวน 
คดีพิเศษส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และปลูกฝังพฤติกรรมการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ที่เห็นเป็นรูปธรรม 
มีระดับความคิดเห็น เห็นด้วย 

ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ 3.62 ค าถามข้อที่ 47 พบว่ามีความเชื่อม่ันว่า การพัฒนาบุคลากร
ในระดับพ้ืนฐาน/ตามหลักสมรรถนะมีความเหมาะสม มีระดับความคิดเห็น เห็นด้วย  

กราฟที่ 17 แสดงผลความเชื่อม่ันด้านการพัฒนาบุคลากรและจริยธรรม 

กราฟแสดงผลความเชื่อม่ันด้านการพัฒนาบุคลากรและจริยธรรม 

 

 

 

 

 

3.62

3.78

3.50

3.60

3.70

3.80

ข้อ 47 ข้อ 48

ประเด็น/ปัจจัย ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

3.4 ด้านการพัฒนาบุคลากรและจริยธรรม 3.70 0.83 เห็นด้วย 
47. การพัฒนาบุคลากรในระดับพ้ืนฐาน/ตามหลักสมรรถนะ          
มีความเหมาะสม 

3.62 0.80 เห็นด้วย 

48. กรมสอบสวนคดีพิเศษส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และปลูกฝัง
พฤติกรรมการปฏิบัติงานอย่างซ่ือสัตย์ที่เห็นเป็นรูปธรรม 

3.78 0.86 เห็นด้วย 

เห็นด้วย 

เห็นด้วย 



๒๕ 

 

ตารางท่ี 18 แสดงผลการวิเคราะห์ความเชื่อม่ันด้านการด าเนินการทางวินัย 

จากการประมวลผลส่วนที่ 3 ความเชื่อม่ันด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการด าเนินการ 
ทางวินัย ภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 3.70 ผู้ตอบแบบส ารวจมีความเชื่อมั่น ด้านการพัฒนาบุคลากรและจริยธรรม  
อยู่ในระดับความคิดเห็น เห็นด้วย และจากข้อค าถามทั้ง 3 ข้อ พบว่าผู้ตอบแบบส ารวจ มีระดับความคิดเห็น 
สรุปได้ ดังนี ้

  ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 3.79 ค าถามข้อที่ 49 พบว่ามีความเชื่อมั่นว่า กรมสอบสวน 
คดีพิเศษ ก าหนดมาตรการ กลไกหรือระยะเวลาในการด าเนินการทางวินัย ตามมาตรฐานของส านักงาน ก.พ. 
มีระดับความคิดเห็น เห็นด้วย 

 ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ 3.63 ค าถามข้อที่ 51 พบว่ามีความเชื่อมั่นว่า การเข้าถึงช่องทาง   
การอุทธรณ์ และร้องทุกข์ โดยเชื่อมั่นว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อตนเอง มีระดับความคิดเห็น เห็นด้วย  

กราฟที่ 18 แสดงผลความเชื่อม่ันด้านการด าเนินการทางวินัย 

กราฟแสดงผลความเชื่อม่ันด้านการด าเนนิการทางวินัย 
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ข้อ 49 ข้อ 50 ข้อ 51

ประเด็น/ปัจจัย ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

3.5 ด้านการด าเนินการทางวินัย 3.70 0.82 เห็นด้วย 
49. กรมสอบสวนคดีพิเศษ ก าหนดมาตรการ กลไกหรือระยะเวลา 
ในการด าเนินการทางวินัย ตามมาตรฐานของส านักงาน ก.พ. 

3.79 0.76 เห็นด้วย 

50. การลงโทษทางวินัยของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ด าเนินการด้วย
ความยุติธรรม 

3.70 0.81 เห็นด้วย 

51. การเข้าถึงช่องทางการอุทธรณ์ และร้องทุกข์ โดยเชื่อมั่นว่าจะไม่
ส่งผลกระทบต่อตนเอง 

3.63 0.89 เห็นด้วย 

เห็นด้วย 

เห็นด้วย 

เห็นด้วย 



๒๖ 

 

ตารางท่ี 19 แสดงผลวิเคราะห์ความเชื่อม่ันด้านอ านวยการและการให้บริหาร 

จากการประมวลผลส่วนที่ 3 ความเชื่อม่ันด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านอ านวยการ 
และการให้บริการ ภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 4.08 ผู้ตอบแบบส ารวจมีความเชื่อมั่น ด้านอ านวยการและ             
การให้บริการ อยู่ในระดับความคิดเห็น เห็นด้วย และจากข้อค าถามทั้ง 4 ข้อ พบว่าผู้ตอบแบบส ารวจ มีระดับ
ความคิดเห็นสรุปได้ ดังนี้ 

ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด  คือ 4.22 ค าถามข้อที่ 52 พบว่ามีความเชื่อมั่นว่า ระยะเวลา            
ในการออกหนังสือรับรองต่าง ๆ  มีความรวดเร็วและถูกต้อง (เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน หนังสือรับรอง      
การท างาน เป็นต้น) มีระดับความคิดเห็น เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด  คือ 3.82 ค าถามข้อที่  55 พบว่ามีความเชื่อมั่น ในภาพรวม             
ด้านการบริการงานบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมสอบสวนคดีพิเศษ มีระดับความคิดเห็น เห็นด้วย  

กราฟที ่19 แสดงผลความเชื่อม่ัน ด้านอ านวยการและการให้บริการ 

กราฟแสดงผลความเชื่อม่ัน ด้านอ านวยการและการให้บริการ 
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ข้อ 52 ข้อ 53 ข้อ 54 ข้อ 55

ประเด็น/ปัจจัย ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

3.6 ด้านอ านวยการและการให้บริการ 4.08 0.74 เห็นด้วย 
52. ระยะเวลาในการออกหนังสือรับรองต่าง ๆ  มีความรวดเร็วและ
ถูกต้อง (เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน หนังสือรับรองการท างาน   
เป็นต้น) 

4.22 0.69 เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

53. ระยะเวลาในการท าบัตรประจ าตัวและบัตรเข้า - ออก ภายใน 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีความรวดเร็วและถูกต้อง 

4.19 0.71 เห็นด้วย 

54. ระยะเวลาในการออกหนังสือลาต่างๆ มีความรวดเร็วและถูกต้อง 
(เช่น หนังสือลาไปต่างประเทศ หนังสือลาอุปสมบท เป็นต้น) 

4.10 0.71 เห็นด้วย 

55. ท่านมีความเชื่อมั่นในภาพรวมด้านการบริการงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

3.82 0.84 เห็นด้วย 

เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
เห็นด้วย 

เห็นด้วย 

เห็นด้วย 



๒๗ 

 

ตารางท่ี 20 แสดงผลการวิเคราะห์ภาพรวมความเชื่อม่ันด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประเด็น/ปัจจัย ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ         
ความ
คิดเห็น 

ความเชื่อม่ันด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 3.67 0.86 เห็นด้วย 

ด้านงานทะเบียนประวัติและบ าเหน็จความชอบ 3.79 0.83 เห็นด้วย 

ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 3.34 1.03 ปานกลาง 

ด้านแผนงานและอัตราก าลัง 3.42 0.92 เห็นด้วย 

ด้านการพัฒนาบุคลากรและจริยธรรม 3.70 0.83 เห็นด้วย 

ด้านการด าเนินการทางวินัย 3.70 0.82 เห็นด้วย 

ด้านอ านวยการและการให้บริการ 4.08 0.74 เห็นด้วย 

สรุปความคิดเห็นความเชื่อม่ันด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 3.67 อยู่ในระดับ      
ความคิดเห็น เห็นด้วย มีระดับความคิดเห็นสรุปได้ ดังนี้ 
  ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 4.08 มีความเชื่อมั่นด้านอ านวยการและการให้บริการ มีระดับ   
ความคิดเห็น เห็นด้วย 
  ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ 3.34  มีความเชื่อมั่นด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง มีระดับ     
ความคิดเห็น ปานกลาง 

กราฟที่ 20 แสดงผลภาพรวมความเชื่อม่ัน ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  

กราฟแสดงผลภาพรวมความเชื่อม่ัน ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

3.79

3.34

3.42

3.70

3.70

4.08

1.00 2.00 3.00 4.00 5.00

ด้านงานทะเบียนประวัติ
และบ าเหน็จความชอบ

ด้านการสรรหา
และบรรจุแต่งตั้ง

ด้านแผนงานและอัตราก าลัง

ด้านการพัฒนาบุคลากร
และจริยธรรม

ด้านการด าเนินการทางวินัย

ด้านอ านวยการ
และการให้บริการ

เห็นด้วย 

ปานกลาง 

เห็นด้วย 

เห็นด้วย 

เห็นด้วย 

เห็นด้วย 

ร้อยละ 
81.66 

เห็นด้วย 

ผลความเชื่อมั่น 
ภาพรวม 

ร้อยละ 73.46 



๒๘ 

 

ส่วนที่ 4 ด้านความผูกพันต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ตารางท่ี 21 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลภาพรวมด้านความผูกพันต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

จากการประมวลผลส่วนที่  4 ด้านความผูกพันต่อกรมสอบสวนคดีพิ เศษ  ในภาพรวม  
มีค่าเฉลี่ย 4.30 อยู่ในระดับความคิดเห็น เห็นด้วยอย่างยิ่ง และจากข้อค าถามทั้ง 5 ข้อ พบว่าผู้ตอบ 
แบบส ารวจมีระดับความคิดเห็นสรุปได้ ดังนี้  

ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 4.32 ค าถามข้อที่ 59 ท่านพยายามปรับปรุงการท างานของตนเอง 
ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีระดับความคิดเห็น เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ 3.79 ค าถามข้อที่ 56 ท่านมีความเชื่อมั่นในทิศทางการด าเนินงาน  
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยมีระดับความคิดเห็น เห็นด้วย 

กราฟที่ 21 แสดงความเห็นด้านความผูกพันต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ  

กราฟแสดงความเห็นด้านความผูกพันต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
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ประเด็น/ปัจจัย ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ         
ความคิดเห็น 

ด้านความผูกพันองค์การ 4.30 0.66 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

56. ท่านมีความเชื่อมั่นในทิศทางการด าเนินงานของกรม
สอบสวนคดีพิเศษ 

3.79 0.85 เห็นด้วย 

57. ท่านมีความกระตือรือร้นในการท างานอยู่เสมอ 4.24 0.67 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

58. ท่านเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่หน่วยงานจัดขึ้น ดว้ยความ
เต็มใจอย่างสม่ าเสมอ ทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
และกิจกรรมอ่ืนๆ 

4.11 0.72 เห็นด้วย 

59. ท่านพยายามปรับปรุงการท างานของตนเองให้ดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 

4.32 0.64 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

60. ท่านพร้อมสนับสนุนการด าเนินงานของกรมสอบสวน
คดีพิเศษในทุกด้าน เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น 
แม้ว่าจะท าให้ท่านมีภาระงานที่มากขึ้นกว่าเดิม 

4.30 0.66 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

เห็นด้วย 

ร้อยละ 68.34 

เห็นด้วย 

ร้อยละ 73.99 

เห็นด้วย 

ร้อยละ 74.09 

เห็นด้วย 

ร้อยละ 81.66 

เห็นด้วย 

เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

เห็นด้วย 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วยอย่างยิ่ง 



๒๙ 

 

ส่วนที่ 5 เรื่องท่ีควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วน 

ตารางท่ี 22 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลเรื่องที่กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมสอบสวนคดีพิเศษ      
ควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วน  

รายละเอียดเรื่องท่ีกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล 
ควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วน  

และเร่งด่วนที่สุด 

ควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วน จ าเป็นต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน
ที่สุด 

ใช่   ไม่ใช่ 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

การสรรหาบุคลากร 394 65.02 212 34.98 ล าดับที่ 3 
การแต่งตั้ งโยกย้าย  การมีความก้าวหน้าใน      
สายอาชีพ 

449 74.09 157 25.91 ล าดับที่ 1 

การพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของ
บุคลากร 

399 65.84 207 34.16 ล าดับที่ 2 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 289 47.69 317 52.31  
การเลื่อนเงินเดือน 274 45.21 332 54.79  
การจัดสวัสดิการเ พ่ิมเติมนอกเหนือจากที่
กฎหมายก าหนด 

322 53.14 284 46.86  

การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการท างาน สุขภาพ 
การเงิน และสังคม 

314 51.82 292 48.18  

การสร้างบรรยากาศท่ีดีใน การท างาน 305 50.33 301 49.67  
การปรับปรุงอาคารสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือใน
การท างาน 

355 58.58 251 41.42  

การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

279 46.04 327 53.96  

การให้ข้อมูลด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 244 40.26 362 59.74  
การส่งเสริม ยกย่อง บุคลากรที่เป็นแบบอย่างที่ดี 246 40.59 360 59.41  

จากการประมวลผลข้อค าถามทั้ง 12 ข้อ แล้วพบว่า ผู้ตอบแบบส ารวจมีระดับความคิดเห็นว่า  
การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมสอบสวนคดีพิเศษ ควรต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วน ๓ ล าดับแรก มีดังนี ้

ประเด็นที่มีผู้ให้ความคิดเห็นมากที่สุด คือ การแต่งตั้งโยกย้าย การมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ  
ควรต้องปรับปรุง จ านวน 449 คน คิดเป็นร้อยละ 74.09  

ประเด็นที่มีผู้ให้ความคิดเห็นล าดับที่ ๒ คือ การพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของบุคลากร 
จ านวน 399 คน คิดเป็นร้อยละ 65.84 และล าดับที่ ๓ คือ การสรรหาบุคลากร จ านวน 394 คน คิดเป็น
ร้อยละ 65.02  

 

 

 



๓๐ 

 

กราฟที่ 22 แสดงความคิดเห็นเรื่องท่ีควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วน

กราฟแสดงความคิดเห็นเรื่องท่ีควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วน 
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๓๑ 

 

ส่วนที่ 6   ความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมสอบสวนคดีพิเศษ      
จากแบบส ารวจฯ ดังนี้  

 1. ควรจัดสรรบุคลากรให้หน่วยงานตามภาระงาน และมีความรู้ ความสามารถ เหมาะสมกับ
ภารกิจงาน 

 2. ควรให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบอัตราก าลัง ตรงตามต าแหน่งของตนเอง เพ่ือมิให้ส่งผล
กระทบต่อหน่วยงาน และระบบการปฏิบัติงานในภาพรวมของกรมสอบสวนคดีพิเศษ   

 3. วางแผนการสรรหาบุคลากรมาทดแทน ข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการ หรือลาออก ให้มี
ความรวดเร็ว เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาต่อการปฏิบัติงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

4. การรับโอนข้าราชการจากหน่วยงานอ่ืนภายนอกกระทรวงยุติธรรม ต้องมีมาตรฐาน ก าหนด
สมรรถนะและคุณสมบัติที่ชัดเจน เป็นธรรม เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมส าหรับพันธกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
มากกว่าการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา เพ่ือให้เกิดการสร้างและพัฒนาองค์การในอนาคต 

 5. ควรสรรหาบุคลากรด้วยวิธีการสอบแข่งขัน โดยก าหนดคุณสมบัติเป็นผู้ที่สอบได้จบเนติบัณฑิต      
เป็นอย่างน้อย มากกว่าการรับโอนจากหน่วยงานอื่น 

 6. สรรหาบุคลากรด้วยวิธีการสอบคัดเลือก โดยก าหนดคุณสมบัติเฉพาะให้เป็นผู้มีประสบการณ์         
ในภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษอย่างแท้จริง 

 7. พิจารณาความก้าวหน้า การเลื่อนระดับ การพิจารณาความดีความชอบ โดยพิจารณาจาก
ผลงาน เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ 

 8. การแต่งตั้งให้เลื่อนต าแหน่งที่สูงขึ้น ควรแยกประเภทการทดสอบระหว่างงานด้านสนับสนุน   
คดีและงานคดี เช่น งานด้านสนับสนุนคดี ควรแยกประเภทการทดสอบความรู้  ความสามารถออกจากงานคดี   
เพ่ือจะได้ส่งเสริมผู้ปฏิบัติงานด้านงานสนันบสนุนให้มีความก้าวหน้าในสายงานนั้น ๆ เนื่องจากเป็นผู้ที่มี             
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในความรับผิดชอบ ส าหรับงานคดีให้ทดสอบแบบลักษณะงานคดีที่ปฏิบัติอยู่ปกติ  

 9. การสอบเลื่อนระดับของข้าราชการ ต้องแบ่งให้ชัดเจนเป็น 3 บัญชี คือ ๑.บัญชีอาวุโส            
๒.บัญชีความรู้  ความสามารถ ๓.ในกรณีพิเศษ จึงจะเสริมสร้างบุคลากรให้ปฏิบัติราชการได้อย่างเต็ม
ความสามารถ 

 10. เส้นทางความก้าวหน้าของผู้อ านวยการคดี ควรจะเป็นรองผู้อ านวยการกอง หรือ ผู้เชี่ยวชาญฯ ได้ 
โดยไม่ต้องสอบเปลี่ยนสายเป็นพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 

 11. ควรมีการพัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น สามารถท าส านวน
การสอบสวนได้ มีความรู้ ความเข้าใจทุกกระบวนการเเละสามารถท างานได้อย่างมั่นใจ 

 12. พัฒนาเจ้าหน้าที่ให้เชี่ยวชาญในสายงานที่ท าอย่างแท้จริง เป็นเลิศ โดยการส่งไปเรียนรู้ อบรม  
อย่างต่อเนื่อง 
 13. ส่งเสริมสนับสนุนด้านขวัญและก าลังใจบุคลากร  

 14. การดูแลสิทธิข้าราชการชั้นผู้น้อยในสิทธิขั้นพ้ืนฐานตามคุณสมบัติก าหนดต าแหน่งเป็นสิ่งจ าเป็น
เร่งด่วนล าดับแรก ในการสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ที่เป็นฟันเฟืองในระดับปฏิบัติของทุกส่วน
ในองค์การ 
 15. ต้องปรับปรุงระบบการท างาน และมีเครื่องมือที่สนับสนุนการปฏิบัติงานที่ทันสมัย 
 16. ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ (vision) มีคุณธรรม มีความยุติธรรม มีเมตตาธรรม เพ่ือการพัฒนา
ขับเคลื่อนองค์การที่ทรงประสิทธิภาพสูง 

 17. ผู้น าต้องเป็นแบบอย่าง มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ อันเป็นที่ประจักษ์ ได้รับการยอมรับ
ของบุคลากรในกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

 18. ควรก าหนดตัวชี้วัดหน่วยสนับสนุนใหม่ให้มีความท้าทายยิ่งขึ้น และต้องมีตัวชี้วัดที่สนับสนุน
หน่วยคดี เพ่ือให้การท างานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ไม่ควรก าหนดตัวชี้วัดให้มากเกินไป จนกลายเป็นการสร้าง
ภาระงานที่ไม่จ าเป็น 



๓๒ 

 

  19. ควรก าหนดตัวชี้วัดที่วัดถึงประสิทธิภาพการท างานของแต่ละหน่วยงาน หรือรายบุคคล       
โดยต้องพิจารณาจากการจัดท ากระบวนงานของทั้งกรม (Enterprise Architecture : EA) ที่จะสามารถรู้ได้ว่า
ผลผลิตของกรม "การจัดการคดีพิเศษแล้วเสร็จตามมาตรฐานที่ก าหนด" ในที่นี้คือ "ส านวนคดีพิเศษแล้วเสร็จ 
(ส่งอัยการ/หน่วยงานภายนอก)" มีกระบวนการภายในอย่างไรบ้าง ซึ่งจะเกิดกระบวนงานย่อย ๆ ภายในขึ้น
มากมายกว่าจะได้ผลผลิต (Output) กระบวนงานย่อย ๆ จะมีทั้ง Input ภายใน กระบวนงานภายใน               
และ Output ที่เกิดขึ้นภายใน (ยังไม่ใช่ Final Output) ซึ่งสามารถเอาแต่ละกระบวนงานย่อย มาก าหนดความรู้ 
ความสามารถของบุคลากรที่จะท าหน้าที่ในกระบวนงานนั้น 

 20. ควรมีการมอบหมายงานอย่างเป็นธรรม และพิจารณาความดีความชอบ จากภาระหน้าที่งานที่
ได้รับมอบหมาย  

 21. อัตราการเลื่อนเงินเดือนไม่ควรพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานเพียงอย่างเดียว ควรพิจารณา
จากภาระงานด้วย เพ่ือให้บุคลากรเกิดแรงจูงใจ/ภาคภูมิใจในการปฏิบัติงาน  
  22. ค าสั่งเลื่อนเงินเดือนควรออกให้เร็วกว่านี้ 
 23. ไม่ควรก าหนดงานเฉพาะด้านมากไป ควรส่งเสริมการเรียนรู้ให้หลากหลาย 
 24. สถานที่ท างานบางหน่วยงานแออัดมาก บางหน่วยงานก็กว้างขวางเกินไป ไม่สมดุล            
ควรปรับปรุงให้เหมาะสม โดยเฉพาะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา Covid-19 จ าเป็นต้อง
รักษาระยะห่าง เพ่ือสวัสดิภาพที่ปลอดภัยต่อการท างานของบุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษและผู้มาใช้บริการ 
 25. จัดสวัสดิการเพ่ิมเติม เช่น สินเชื่อทางการเงิน สวัสดิการรถรับ-ส่งส าหรับเจ้าหน้าที่ของ      
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ถ้าเป็นไปได้ควรจะมีค่าต าแหน่งให้ส าหรับข้าราชระดับปฏิบัติงาน 
 26. ส่งเสริม สร้างค่านิยมให้ข้าราชการตระหนักและด ารงตนอยู่อย่างมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีของ
ตนเอง เพ่ือให้การอ านวยการความยุติธรรมมีความโปร่งใส เป็นไปด้วยความยุติธรรม และเป็นที่พ่ึงของ
ประชาชนได้อย่างแท้จริง 
 27. ควรหาวิธีท าให้บุคลากรมีความสามัคคี มีความเสียสละ มีจิตใจมุ่งมั่นท่ีจะท างานเพ่ือองค์การ 
 28. ควรใหข้้าราชการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารทรัพยากรบุคคล  
 29. ควรหาวิธีท าให้เกิดการยอมรับและมีความเชื่อมั่นในความสามารถของข้าราชการในกรมสอบสวน
คดีพิเศษ 
 30. การบริหารทรัพยากรบุคคล ต้องมีการจัดท าอย่างต่อเนื่องและให้เป็นปัจจุบัน 
 31. ด าเนินการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยต้องยึดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 
 32. ควรน าปัญหาหรือข้อเสนอแนะใดที่มีผู้แสดงความเห็นไว้ ไปด าเนินการอย่างจริงจังและรวดเร็ว 
รวมทั้งให้มีผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง ทั้งนี้เพ่ือเป็นการสร้างขวัญก าลังใจ  และจะท าให้เพ่ิมความเชื่อมั่น 
ศรัทธาต่อองค์การมากขึน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓ 

 

บทที่ 4 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการส ารวจ 
ตามที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ก าหนดแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)  

ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และแผนปฏิบัติราชการ รายปี (พ.ศ. 2564) เรื่องที่ 2 พัฒนาทรัพยากรบุคคล  
ให้มีความเป็นมืออาชีพ (Smart Agent) เป้าประสงค์ที่ 2.1 บุคลากรเชี่ยวชาญในงาน มีคุณธรรม จริยธรรม  
และมีความผาสุก ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ท่ี 2.1.2 ร้อยละความเชื่อมั่นของบุคลากรในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
และตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 2.1.3 ร้อยละความผูกพันของบุคลากร โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษด าเนินงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้กรอบมาตรฐานความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
(HR Scorecard) ซึ่งการส ารวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของบุคลากรต่อระบบการบริหารทรัพยากร
บุคคลในครั้งนี้ เป็นการส ารวจความคิดเห็นส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบส ารวจที่มีต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล  
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือประเมินการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารทรัพยากร
บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ มาตรฐาน โปรงใส และเป็นธรรม และน าข้อมูลที่ได้รับ  
ไปใช้ประกอบในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมสอบสวนคดีพิเศษให้มีประสิทธิภาพและ 
เกิดประสิทธิผลตามกรอบมาจรฐานความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)  
โดยมีการด าเนินการ ดังนี้ 

1. เครื่องมือในการเก็บข้อมูล เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามในการส ารวจความพึงพอใจและ 
ความเชื่อมั่นด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมสอบสวนคดี พิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  
มีองค์ประกอบส าคัญ 6 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ 
ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจในมิติต่าง ๆ 

มิติที่ ๑ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 
มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
มิติที่ ๓ ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
มิติที่ ๔ ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
มิตทิี่ ๕ คุณภาพชีวิตการท างานและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน 

ส่วนที่ ๓ ความเชื่อมั่นด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 
๓.๑ ด้านงานทะเบียนประวัติและบ าเหน็จความชอบ 
๓.๒ ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
๓.๓ ด้านแผนงานและอัตราก าลัง 
๓.๔ ด้านการพัฒนาบุคลากรและจริยธรรม 
๓.๕ ด้านการด าเนินการทางวินัย 
๓.๖ ด้านอ านวยการและการให้บริการ 

ส่วนที่ ๔ ความผูกพันต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ส่วนที่ ๕ เรื่องท่ีควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วน 
ส่วนที่ 6 ความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

2. การวัดความคิดเห็นและความพึงพอใจ ใช้มาตรวัดแบบ วิธีของ Likert Rating Scale โดยให้
คะแนนความคิดเห็น แบบเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

๑ คะแนน หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 



๓๔ 

 

๒ คะแนน หมายถึง ไม่เห็นด้วย 
๓ คะแนน หมายถึง ปานกลาง 
๔ คะแนน หมายถึง เห็นด้วย 
๕ คะแนน หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

3. กลุ่มตัวอย่าง บุคลากรสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประกอบด้วยข้าราชการ จ านวน 606 คน 
4. การประมวลผล /การ วิ เ ค ราะห์ ข้ อ มูล  ประมวลผลโดย โปรแกรมคอม พิ เ ว เ ตอร์   

โดยการวิเคราะห์ค่าสถิติ ประกอบด้วยการแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าร้อยละ 
(Percentage) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 

5. ผลการเก็บรวบรวมข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคลากรในสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ประกอบด้วยข้าราชการ จ านวน 606 คน 

6. เกณฑ์การแปลความหมายของความคิดเห็นและความพึงพอใจ แบ่งระดับความคิดเห็นและ 
ความพึงพอใจ โดยการแบ่งเป็นช่วงเท่าของค่าพิสัยคะแนนของข้อค าถาม เป็น 5 ระดับ และใช้ค่าเฉลี่ย 
(Mean) เป็นดัชนีในการจัดแบ่งระดับความคิดเห็นฯ โดยใช้สูตรค านวณพิสัย (Range) ดังนี้ 

คะแนนสูงสุด - คะแนนต่ าสุด = ๕ - ๑ = ๐.๘๐ 
จ านวนช่วง  5 

 ถ้าคะแนนเฉลี่ยที่ได้มีค่าอยู่ระหว่าง ๑.0๐ - ๑.๘. 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 - ๕.0๐ คะแนน หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

7. การน าเสนอข้อมูล น าเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางวิเคราะห์ (Analytical Table) และกราฟ (Graph) 
8. ผลการส ารวจ 

1) ผลการส ารวจพบว่าข้าราชการสังกัดกรมสอบสวนดคีพิเศษ มีความคิดเห็นและมีความพึงพอใจ 
ต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ตามกรอบมาตรฐานความส าเร็จด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) โดยสามารถจ าแนกได้ ดังนี้  

ตารางที่ 23 แสดงผลความพึงพอใจภาพรวมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบมาตรฐาน  
ความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) 

ประเด็น/ปัจจัย ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

ร้อยละ
ความพึง
พอใจ 

มาตรฐานความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล 

3.66 0.87 เห็นด้วย 73.23 

มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 3.52 0.96 เห็นด้วย 70.39 

มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

3.71 0.83 เห็นด้วย 74.20 

มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 3.74 0.85 เห็นด้วย 74.87 
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ประเด็น/ปัจจัย (ต่อ) ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

ร้อยละ
ความพึง
พอใจ 

มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล 

3.53 0.93 เห็นด้วย 70.60 

มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตการท างานและความสมดุล
ระหว่างชีวิตกับการท างาน 

3.80 0.80 เห็นด้วย 76.09 

2) ผลส ารวจพบว่าข้าราชการสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษมีความเชื่อมั่น ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล โดยสามารถจ าแนกได้ ดังนี้ 

ตารางท่ี 24 แสดงผลการวิเคราะห์ภาพรวมความเชื่อม่ันด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประเด็น/ปัจจัย ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

ร้อยละ
ความ
เชื่อม่ัน 

ความเชื่อม่ันด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 3.67 0.86 เห็นด้วย 73.46 

ด้านงานทะเบียนประวัติและบ าเหน็จความชอบ 3.79 0.83 เห็นด้วย 75.87 

ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 3.34 1.03 ปานกลาง 66.82 

ด้านแผนงานและอัตราก าลัง 3.42 0.92 เห็นด้วย 68.35 

ด้านการพัฒนาบุคลากรและจริยธรรม 3.70 0.83 เห็นด้วย 73.99 

ด้านการด าเนินการทางวินัย 3.70 0.82 เห็นด้วย 74.09 

ด้านอ านวยการและการให้บริการ 4.08 0.74 เห็นด้วย 81.66 

3) ผลการส ารวจพบว่ าข้ า ราชการสั งกัดกรมสอบสวนคดี พิ เศษ มีความผูก พันต่ อ  
กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยสามารถจ าแนกได้ ดังนี้ 

ตารางท่ี 25 แสดงผลการวิเคราะห์ความผูกพันต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ประเด็น/ปัจจัย ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

ร้อยละ
ความ
ผูกพัน 

ด้านความผูกพันองค์การ 4.30 0.66 เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

85.94 

ท่านมีความเชื่อมั่นในทิศทางการด าเนินงานของกรม
สอบสวนคดีพิเศษ 

3.79 0.85 เห็นด้วย 75.74 

ท่านมีความกระตือรือร้นในการท างานอยู่เสมอ 4.24 0.67 เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

84.72 
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4) ผลการส ารวจความคิดเห็นต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วน เรียงล าดับ
จากจ านวนผู้แสดงความคิดเห็นต่อเรื่องที่เห็นควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วน จากมากไปหาน้อย ดังนี้  

ตารางท่ี 26 แสดงผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วน 
เรียงล าดับจากจ านวนผู้แสดงความคิเห็นต่อเรื่องท่ีเห็นควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วน 

รายละเอียดเรื่องที่กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล 
ควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วน  

และเร่งด่วนที่สุด 

ควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วน จ าเป็นต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน
ที่สุด 

ใช ่ ไม่ใช ่
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

การแต่งตั้งโยกย้าย การมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ 449 74.09 157 25.91 ล าดับที่ 1 
การพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของบุคลากร 399 65.84 207 34.16 ล าดับที่ 2 
การสรรหาบุคลากร 394 65.02 212 34.98 ล าดับที่ 3 
การปรับปรุงอาคารสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือในการ
ท างาน 

355 58.58 251 41.42  

การจัดสวัสดิการเพ่ิมเติมนอกเหนือจากที่กฎหมาย
ก าหนด 

322 53.14 284 46.86  

การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการท างาน สุขภาพ 
การเงิน และสังคม 

314 51.82 292 48.18  

การสร้างบรรยากาศท่ีดีในการท างาน 305 50.33 301 49.67  
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 289 47.69 317 52.31  
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

279 46.04 327 53.96  

การเลื่อนเงินเดือน 274 45.21 332 54.79  
การส่งเสริม ยกย่อง บุคลากรที่เป็นแบบอย่างที่ดี 246 40.59 360 59.41  
การให้ข้อมูลด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 244 40.26 362 59.74  

ประเด็น/ปัจจัย ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

ร้อยละ
ความ
ผูกพัน 

ท่านเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่หน่วยงานจัดขึ้น ด้วยความ
เต็มใจอย่างสม่ าเสมอ ทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานและกิจกรรมอ่ืน ๆ 

4.11 0.72 เห็นด้วย 82.15 

ท่านพยายามปรับปรุงการท างานของตนเองให้ดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 

4.32 0.64 เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

86.34 

ท่านพร้อมสนับสนุนการด าเนินงานของกรมสอบสวน
คดีพิเศษในทุกด้าน เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดี
ขึ้น แม้ว่าจะท าให้ท่านมีภาระงานที่มากขึ้นกว่าเดิม 

4.30 0.66 เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

85.94 



๓๗ 

 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลผลการส ารวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่นด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สรุปได้ ดังนี้ 

1. สรุปผลความพึงพอใจในมิติต่าง ๆ ตามกรอบมาตรฐานความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  
(HR Scorecard) ทั้ง 5  มิติ ข้างต้น พบว่า 

 ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตการท างานและความสมดุลระหว่างชีวิตกับ
การท างาน มีค่าเฉลี่ยที่ 3.80 โดยมีระดับความคิดเห็น เห็นด้วย 

ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยที่ 3.52        
โดยมีระดับความคิดเห็น เห็นด้วย  

โดยมีค่าความพึงพอใจในมิติต่าง ๆ ทั้ง 5 มิติ ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยที่ 3.66 โดยมีระดับความคิดเห็น 
เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 73.23 

2. สรุปผลความเชื่อม่ันด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้ง 6 ด้าน พบว่า 
ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 4.08 มีความเชื่อมั่นด้านอ านวยการและการให้บริการ มีระดับ

ความคิดเห็น เห็นด้วย 
ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ 3.34  มีความเชื่อมั่นด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง มีระดับ 

ความคิดเห็น ปานกลาง  
โดยมีค่าความเชื่อมั่นด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้ง 6 ด้าน ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 3.67  

อยู่ในระดับความคิดเห็น เห็นด้วย  คิดเป็นร้อยละ 73.46 
3. สรุปผลความผูกพันของข้าราชการต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ พบว่า 

ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 4.32 ค าถามข้อที่ 59 ท่านพยายามปรับปรุงการท างาน 
ของตนเองให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีระดับความคิดเห็น เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ 3.79 ค าถามข้อที่ 56 ท่านมีความเชื่อมั่นในทิศทางการด าเนินงาน
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยมีระดับความคิดเห็น เห็นด้วย 

โดยมีค่าความผูกพันต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 4.30 อยู่ ในระดับ 
ความคิดเห็น เห็นด้วยอย่างยิ่ง คิดเป็นร้อยละ 85.94 

4. สรุปผลจากการประมวลผลข้อค าถามเรื่องที่กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วน ๓ ล าดับแรก พบว่าผู้ตอบแบบส ารวจ มีระดับความคิดเห็น ดังนี้ 

 ประเด็นที่มีผู้ให้ความคิดเห็นมากที่สุด คือ การแต่งตั้งโยกย้าย การมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ  
ควรต้องปรับปรุง จ านวน 449 คน คิดเป็นร้อยละ 74.09  

 ประเด็นที่มีผู้ให้ความคิดเห็น ล าดับที่ ๒ คือ การพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของบุคลากร 
จ านวน 399 คน คิดเป็นร้อยละ 65.84 และล าดับที่ ๓ คือ การสรรหาบุคลากร จ านวน 394 คน คิดเป็น
ร้อยละ 65.02 

 
 
 
 
 



๓๘ 

 

ข้อเสนอแนะ 
เมื่อด าเนินการวิเคราะห์ แปลผลการส ารวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่นด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบว่า ควรน าผลส ารวจดังกล่าว ไปด าเนินการจัดท า
แผนงาน/โครงการ เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมสอบสวนคดีพิเศษ          
โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ข้าราชการ สรุปได้ ดังนี้ 

๑. สร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลง โดยผู้บริหารทุกระดับ ต้องเป็นแบบอย่างที่ดี มีวิสัยทัศน์ (vision)           
มีคุณธรรม มีความยุติธรรม มีเมตตาธรรม เพ่ือการพัฒนาขับเคลื่อนองค์การที่ทรงประสิทธิภาพสูง 
 ๒. ควรจัดท าแผนและบริหารก าลังคนที่เป็นระบบ สอดคล้องกับปริมาณงานและสภาวะการณ์ปัจจุบัน
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และทิศทาง แนวโน้มของการด าเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษในอนาคต 
เพ่ือให้มีก าลังคนที่เหมาะสมและมีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับภารกิจการด าเนินงานของกรมสอบสวน
คดีพิเศษ  
 ๓. ควรสร้างระบบการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง เลื่อนระดับ การย้าย การโอน ที่ยึดหลักธรรมาภิบาล  
หลักคุณธรรม หลักความรู้ ความสามารถ ผลงาน เพ่ือประสิทธิภาพในการเตรียมก าลังคนให้สอดคล้องกับพันธกิจ
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และควรให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานที่ตรงกับความรู้ ความสามารถ ค านึงถึง
กรอบอัตราก าลังและตรงตามต าแหน่งให้มากที่สุด เพ่ือมิให้ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานและระบบการปฏิบัติงาน
ในภาพรวมของกรมสอบสวนคดีพิเศษ   
 ๔. ควรก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ิมเติมเกี่ยวกับการประเมินความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งของ
ต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง โดยก าหนดให้ตรงกับภารกิจของหน่วยงานของต าแหน่งที่จะแต่งตั้งในประกาศ ฯ  
การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือเลื่อนระดับต าแหน่ง/เปลี่ยนสายงาน เพ่ือให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู้
ความสามารถ ตรงกับภารกิจของแต่ละหน่วยงาน ที่มีคุณภาพและเป็นธรรม  
 ๕. การบริหารผลการปฏิบัติงาน ไม่ควรพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดเพียงอย่างเดียว  
ควรพิจารณาจากภาระงานประกอบด้วย เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรม และสร้างแรงจูงใจในการท างาน และการก าหนด
ตัวชี้วัดควรให้มีความท้าทายยิ่งขึ้น เพ่ือให้การท างานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 ๖. จัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร และสร้างระบบที่ดีในการคัดเลือกและพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้
บุคลากรทุกระดับ มีองค์ความรู้เชิงลึก มีความสามารถ ทักษะ สมรรถนะที่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
และแนวโน้มของคดีอาชญากรรมสมัยใหม่ รวมถึง การให้บุคลากรทุกระดับมีโอกาสได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง
และเหมาะสม เพ่ือสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะและสมรรถนะสูง 
 ๗. สร้างระบบการสับเปลี่ยนหมุนเวียนการท างาน เพ่ือพัฒนาข้าราชการให้มีความรู้ ความสามารถรอบด้าน 
มีประสบการณ์ท่ีหลากหลาย เพ่ือสิทธิประโยชน์ในการสั่งสมประสบการณ์และเส้นทางความก้าวหน้าของข้าราชการ 
 ๘. ควรมีการสื่อสารนโยบายและทิศทางในการด าเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษในด้านต่าง ๆ   
ประจ าปี ของผู้บริหารให้บุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ทราบอย่างชัดเจน อย่างสม่ าเสมอ ด้วยช่องทาง            
ที่หลากหลาย เพ่ือให้เกิดความเป็นส่วนหนึ่งของอค์การ 
 ๙. ส่งเสริมการสร้างความตระหนักในการยึดมั่นค่านิยมร่วมขององค์การของบุคลากรทุกระดับ         
เพ่ือสร้างวัฒนธรรมที่ดีขององค์การ และส่งผลให้การอ านวยความยุติธรรมเป็นไปด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส 
สร้างความเชื่อม่ันต่อประชาชน 
 ๑๐. สร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อม อุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวก เทคโนโลยี ในการท างาน    
ที่เหมาะสม เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการท างานที่มีความปลอดภัย คล่องตัว สะดวก และเกิดประสิทธิภาพสูง 



๓๙ 

 

ส่งเสริมด้านสวัสดิการและผลประโยชน์เกื้อกูลต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมเพียงพอ รวมถึงการส่งเสริมกิจกรรม
นันทนาการ เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารของกรมสอบสวนคดีพิเศษกับบุคลากรทุกระดับ 
เพ่ือให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสมดุลระหว่างชีวิตและการท างาน และสร้างแรงจูงใจและความผูกพัน
ให้กับบุคลากรในองค์การ 

๑๑. การรับโอนข้าราชการจากหน่วยงานอ่ืนภายนอกกระทรวงยุติธรรม ต้องมีมาตรฐานก าหนด
สมรรถนะและคุณสมบัติที่ชัดเจน เป็นธรรม เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมส าหรับพันธกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
มากกว่าการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา เพ่ือให้เกิดการสร้างและพัฒนาองค์การในอนาคต   

 



๔๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๑ 
 

 

 
 

แบบส ารวจความพึงพอใจและความเชื่อม่ันด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 

       ตามที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ก าหนดแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) 
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และแผนปฏิบัติราชการ รายปี (พ.ศ. 2564) เรื่องที่ 2 พัฒนาทรัพยากรบุคคล        
ให้มีความเป็นมืออาชีพ (Smart Agent) เป้าประสงค์ที่ 2.1 บุคลากรเชี่ยวชาญในงาน มีคุณธรรม จริยธรรม 
และมีความผาสุก ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ท่ี 2.1.2 ร้อยละความเชื่อมั่นของบุคลากรในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
และตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 2.1.3 ร้อยละความผูกพันของบุคลากร โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษ ด าเนินงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้กรอบมาตรฐานความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
(HR Scorecard) เพ่ือให้การปฏิบัติงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ  
ซึ่งการส ารวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของบุคลากรต่อระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลในครั้งนี้   
เป็นการส ารวจความคิดเห็นส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบส ารวจที่มีต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล  
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือประเมินการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารทรัพยากร
บุคคล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และเป็นธรรม และน าข้อมูลไปใช้
ประกอบในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยข้อมูลจากการส ารวจ  จะเก็บเป็นความลับ 
และสรุปผลในภาพรวมต่อไป 

        จึงขอความร่วมมือท่านในการกรอกแบบส ารวจฯ  ให้ครบทุกข้อที่ตรงกับความคิดเห็น           
และถูกต้องตรงกับความเป็นจริงมากท่ีสุด เพ่ือน าผลการวิเคราะห์มาใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบส ารวจ  

        ค าชี้แจง  โปรดใส่เครื่องหมาย ลงในช่อง  หรือเติมค าในช่องวา่งตามสภาพที่เป็นจริง 
 
1.  เพศ        1. ชาย          2. หญิง 
 

2.  อายุ               1. ตั้งแต่ 21 - 30 ปี   2. 31 - 40 ปี  

     3. 41 - 50 ปี   4. 51 - 60 ปี 
 

3. อายุราชการ   1. น้อยกว่า 6 ปี   2. 6 - 10 ปี  

     3. 11 - 15 ปี   4. 16 - 20 ปี 

    5. 21 - 25 ปี   6. มากกว่า 25 ปี   



๔๒ 
 

 

4. ระยะเวลาปฏบิัติงานที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ  1. น้อยกว่า 6 ปี   2. 6 - 10 ปี  

        3. 11 - 15 ปี   4. มากกว่า 15 ปี   
 

5. วุฒิการศึกษาสูงสุด  1. ต่ ากว่าปริญญาตร ี   2. ปริญญาตรี 

    3. ปริญญาโท               4. ปริญญาเอก 
 
6.  สถานภาพ   1. โสด    2. สมรส  

     3. อ่ืนๆ  

7.  ปัจจุบันท่านเป็นข้าราชการ 

7.1 ระดับผู้บริหาร   

                      1. ผู้บริหาร               2. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะดา้น 

                      3. ผู้อ านวยการกอง/เทียบเท่า          

           7.2 ระดับหัวหน้า 

                       4. รองผู้อ านวยการกอง/เทียบเทา่      5. ผู้อ านวยการส่วน/เทียบเท่า 

                       6. หัวหน้าฝา่ย     

 7.3 ระดับปฏิบัติ   

                 7. พนักงานสอบสวนคดีพิเศษช านาญการพิเศษ     

                 8. พนักงานสอบสวนคดีพิเศษช านาญการ 

                 9. เจ้าหน้าที่คดีพิเศษช านาญการพิเศษ             

                 10. เจ้าหน้าที่คดีพิเศษช านาญการ 

                 11. เจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการ                     

                 12. ข้าราชการต าแหน่งอื่น ๆ ระบุ……………………………………….........…....ระดับ …………….…………… 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๓ 
 

 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในมิติต่าง ๆ 
ค าอธิบาย : 1. ผู้บังคับบญัชา หมายถึง ผู้บังคับบญัชา ระดบักอง กลุ่ม ศูนย์ หรือเทียบเท่า 

    2. ผู้บังคับบัญชาโดยตรง หมายถึง ผู้บังคับบญัชา ซึ่งท าหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ประเด็น/ปัจจัย 

ระดับคะแนนความพึงพอใจ 
ไม่เห็น
ด้วย 

อย่างยิ่ง 

ไม่เห็น
ด้วย 

ปาน
กลาง 

เห็น
ด้วย 

เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 
มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 1 2 3 4 5 
1. นโยบายและแผนงานด้ านการบริหารทรัพยากรบุคคล                    
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ มีส่วนช่วยสนับสนุนให้หน่วยงานของท่าน
บรรลุผลส าเร็จตามพันธกิจ 

     

2. กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีก าลังคนเพียงพอในการปฏิบัติภารกิจ      
3. กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีระบบที่ดีในการสรรหา บรรจุ และ
แต่งตั้ง ท าให้ได้บุคลากรที่มีทักษะ และสมรรถนะสูงสอดคล้องกับ
ภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษ  

     

4. กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีนโยบายอย่างชัดเจนในการพัฒนาบุคลากร      
5. กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีระบบที่ดีในการคัดเลือกและพัฒนา
ข้าราชการ ท าให้ได้บุคลากรที่มีทักษะและสมรรถนะสูง 

     

6. ท่านเชื่อมั่นศรัทธาว่าผู้บริหารของกรมสอบสวนคดีพิ เศษ               
เป็นแบบอย่างที่ดี 

     

7. กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีการส่งเสริมให้มีการพัฒนาผู้บังคับบัญชา 
ทุกระดับ อย่างต่อเนื่อง 

     

มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 1 2 3 4 5 
8. กรมสอบสวนคดีพิ เศษ มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนการท างาน 
อย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนาข้าราชการให้มีความรู้ ความสามารถรอบด้าน 

     

9. ท่านมีความพึงพอใจต่อภาพรวมของประสิทธิภาพการด าเนิน              
กิจกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

     

10. ท่านสามารถใช้ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ      
การบริหารทรัพยากรบุคคล ของกรมสอบสวนคดีพิเศษได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

     

11. การฝึกอบรมสัมมนา ดูงาน ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษจัด ช่วยให้
ท่านท างานได้ดีขึ้น 

     

12. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล                
มีความคุ้มค่า เช่น การฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาดูงาน เป็นต้น 

     

1 3 .  ท่ า น พึ ง พ อ ใ จ ต่ อ ร ะ บ บ เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ 
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

     

มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 1 2 3 4 5 
14. กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีการเสริมสร้างแรงจูงใจเพื่อให้เกิด
ความผูกพันต่อองค์กร 

     

15. ในช่วงปีที่ผ่านมา ผู้บังคับบัญชาได้มีการสื่อสารกับท่านเก่ียวกับ 
การพัฒนาความก้าวหน้าของท่าน 

     



๔๔ 
 

 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในมิติต่าง ๆ (ต่อ) 

ประเด็น/ปัจจัย 

ระดับคะแนนความพึงพอใจ 
ไม่เห็น
ด้วย 

อย่างยิ่ง 

ไม่เห็น
ด้วย 

ปาน
กลาง 

เห็น
ด้วย 

เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 
16. ผู้บังคับบัญชาโดยตรงของท่านให้ค าแนะน าในการท างาน      
และสนับสนุนท่านในการพัฒนาและเรียนรู้อยู่เสมอ 

     

17. ท่านได้รับค าชมเชยจากผู้บังคับบัญชาโดยตรง เมื่อปฏิบัติงานได้ผลดี      
18. การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
สามารถจ าแนก/แยกระดับผลการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน 

     

19. ท่านพึงพอใจต่อการด าเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ เกี่ยวกับ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเลื่อนเงินเดือนในปีที่ผ่านมา 

     

20. ผู้บังคับบัญชาส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติตนอย่างมี
จริยธรรม ปฏิบัติตามกฎหมาย และให้ความส าคัญกับการก ากับดูแล
องค์กรที่ดี 

     

21. ท่านได้รับรู้ รับทราบ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน 
กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ 

     

22. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินการเกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ เช่น การสรรหา บรรจุและ
แต่งตั้ง การพัฒนา การเลื่อนเงินเดือน การด าเนินการทางวินัย เป็นต้น 

     

23. ฐานข้อมูลที่ปรากฏในระบบข้อมูลสารสนเทศการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของท่านมีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ได้จริง 

     

24. มีระบบการจัดการความรู้ที่สามารถเข้าถึงและน ามาใช้ประโยชน์
ในการปฏิบัติงานได้ 

     

มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  1 2 3 4 5 
25. กรมสอบสวนคดีพิเศษ ใช้หลักคุณธรรม หลักความสามารถ 
หลักผลงาน ในการแต่งตั้ง โยกย้าย ประเมินผลงาน ประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ เลื่อนเงินเดือน พัฒนาข้าราชการ 

     

26. กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีการสื่อสารให้ข้าราชการและพนักงานราชการ
ได้รับรู้ รับทราบ หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน และกระบวนการต่างๆ 
เก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

     

27. กรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้โอกาสในการแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลเร่ืองต่าง ๆ 

     

28. กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีความพร้อมในการเปิดเผยข้อมูลหรือ
ค าอธิบาย การด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลได้  
เมื่อได้รับการร้องเรียน หรือร้องทุกข์ 

     

มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตการท างานและความสมดุลระหว่างชีวิตกับ
การท างาน 

1 2 3 4 5 

29.  ท่ านมีความพึ งพอใจต่อสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ 
ในการท างาน 

     



๔๕ 
 

 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในมิติต่าง ๆ (ต่อ) 

ส่วนที่ 3 ความเชื่อม่ันด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

ประเด็น/ปัจจัย 

ระดับคะแนนความพึงพอใจ 
ไม่เห็น
ด้วย 

อย่างยิ่ง 

ไม่เห็น
ด้วย 

ปาน
กลาง 

เห็น
ด้วย 

เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 
30. กรมสอบสวนคดีพิเศษ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสร้างบรรยากาศ 
ในการท างานที่สนับสนุนให้สามารถใช้ศักยภาพได้อย่างเต็มที่ 

     

31. ท่านมีเครื่องมือ เทคโนโลยี ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก 
คล่องตัว 

     

32. ท่านพึงพอใจกับสวัสดิการที่กรมสอบสวนคดีพิเศษจัดให้เพิ่มเติม 
เช่น ร้านค้า ร้านอาหาร สถานที่/อุปกรณ์ส าหรับออกก าลังกาย  
การสงเคราะห์กรณีประสบภัย สมรส เจ็บป่วย เสียชีวิต ฯลฯ 

     

33. ท่านมีความพึงพอใจต่อสวัสดิการและสิ่งอ านวยความสะดวก 
ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษจัดเตรียมให้ 

     

34. กรมสอบสวนคดีพิเศษ ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์อันดี ระหว่างผู้บริหารของกรมฯ กับข้าราชการและ
ผู้ปฏิบัติงานเช่น กิจกรรมกีฬา กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์สาธารณะ ฯลฯ 

     

35. ท่านรู้สึกว่าผู้ร่วมงานให้ความเป็นมิตรต่อท่าน ให้เกียรติ มีไมตรีจิต
และมีความไว้วางใจต่อกัน 

     

36. ผู้บั งคับบัญชา ผู้ ร่ วมงาน รับฟั งความคิดเห็นของท่าน 
เปิดโอกาสให้ท่านแสดงความสามารถ 

     

37. ภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิ เศษ ท าให้ท่านรู้สึกว่างาน 
ที่ท่านท า ส าคัญและมีความหมาย 

     

ประเด็น/ปัจจัย 

ระดับคะแนนความเชื่อม่ัน 
ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 

ไม่เห็น
ด้วย 

ปาน
กลาง 

เห็น
ด้วย 

เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 
3.1 ด้านงานทะเบียนประวัติและบ าเหน็จความชอบ 1 2 3 4 5 
38. ฐานข้อมูลที่ปรากฏในระบบข้อมูลสารสนเทศการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของท่านมีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ได้จริง 

     

39. การประเมินผลการปฏิบัติงานในกรมสอบสวนคดีพิเศษ สามารถ
จ าแนก /แยกระดับผลการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน 

     

40. การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในกรมสอบสวนคดีพิเศษเชื่อมโยง
กับระดับผลการประเมินผลการปฏิบัติงานส่วนบุคคล 

     

3.2 ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 1 2 3 4 5 
41. หลักเกณฑ์การสรรหาบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งต่างๆ ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ มีความเหมาะสม เป็นธรรม  

     



๔๖ 
 

 

ส่วนที่ 3 ความเชื่อม่ันด้านบริหารทรัพยากรบุคคล (ต่อ) 

 

ประเด็น/ปัจจัย 

ระดับคะแนนความเชื่อม่ัน 
ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 

ไม่เห็น
ด้วย 

ปาน
กลาง 

เห็น
ด้วย 

เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 
42. การคัดเลือกบุคคลในการเลื่อนระดับต าแหน่ง / เปลี่ยนสายงาน        
มีความเหมาะสม ท าให้ได้บุคคลที่มีความสามารถและศักยภาพ
สอดคล้องกับต าแหน่งงาน ตามคุณสมบัติที่กรมฯ ต้องการ  

     

43. หลักเกณฑ์และการพิจารณาการย้ายข้าราชการ มีความเหมาะสม 
เกิดประสทิธิภาพและประสทิธผิลสูงสุดต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

     

3.3 ด้านแผนงานและอัตราก าลัง 1 2 3 4 5 
44. โครงสร้างกรอบอัตราก าลังของหน่วยงาน มีความเหมาะสม      
45. การวางแผนและบริหารอัตราก าลัง มีความเหมาะสมพอเพยีง
กับภาระงานในหน่วยงาน 

     

46 .  ลั กษณะ ง านกั บคุณสมบั ติ ข อ งบุ ค ล า กร ในต า แหน่ ง  
มีความเหมาะสม 

     

3.4 ด้านการพัฒนาบุคลากรและจริยธรรม 1 2 3 4 5 
47. การพัฒนาบุคลากรในระดับพื้นฐาน/ตามหลักสมรรถนะ 
มีความเหมาะสม 

     

48. กรมสอบสวนคดีพิเศษส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และปลูกฝัง
พฤติกรรมการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ที่เห็นเป็นรูปธรรม 

     

3.5 ด้านการด าเนินการทางวินัย 1 2 3 4 5 
49. กรมสอบสวนคดีพิเศษ ก าหนดมาตรการ กลไกหรือระยะเวลา 
ในการด าเนินการทางวินัย ตามมาตรฐานของส านักงาน ก.พ. 

     

50. การลงโทษทางวินัยของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ด าเนินการ 
ด้วยความยุติธรรม 

     

51. การเข้าถึงช่องทางการอุทธรณ์ และร้องทุกข์  โดยเชื่อมั่นว่า 
จะไม่ส่งผลกระทบต่อตนเอง 

     

3.6 ด้านอ านวยการและการให้บริการ 1 2 3 4 5 

52. ระยะเวลาในการออกหนังสือรับรองต่างๆ  มีความรวดเร็วและ
ถูกต้อง (เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน หนังสือรับรองการท างาน  
เป็นต้น) 

     

53. ระยะเวลาในการท าบัตรประจ าตัวและบัตรเข้า - ออก ภายใน       
กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีความรวดเร็วและถูกต้อง 

     

54. ระยะเวลาในการออกหนังสือลาต่างๆ มีความรวดเร็วและ
ถูกต้อง (เช่น หนังสือลาไปต่างประเทศ หนังสือลาอุปสมบท  
เป็นต้น) 

     

55. ท่านมีความเชื่อมั่นในภาพรวมด้านการบริการงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

     



๔๗ 
 

 

ส่วนที่ 4 ความผูกพันต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 

 

ส่วนที่ 5 เรื่องที่ควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วน 
  61. โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง ใช่ หรือ ไม่ใช่ ในเร่ืองที่เป็นปัญหาและจ าเป็นต้องปรับปรุง 
            62. โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง เร่งด่วนที่สดุ (เลือก 1 เร่ือง) ในเร่ืองที่เป็นปัญหาและจ าเป็นต้อง
ปรับปรุงอย่างเร่งด่วนที่สดุ (โดยให้เลือก 1 เร่ือง จากค าตอบ “ใช่” ของข้อ 61. จ าเป็นต้องปรับปรุง) 
 

รายละเอียด 
เรื่องที่กลุ่มบริหารทรัพยากรบคุคลของกรมสอบสวนคดีพิเศษ  

ควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วน และเร่งด่วนที่สุด 

61.  
จ าเป็นต้อง
ปรับปรุง 

62. 
จ าเป็นต้อง
ปรับปรุง 

เร่งด่วนที่สุด 

ใช่ ไม่ใช ่
เร่งด่วนที่สุด 

(เลือก 1 เรื่อง) 
        การสรรหาบุคลากร    
        การแต่งตั้งโยกย้าย การมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ    
        การพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของบุคลากร    
        การประเมินผลการปฏิบตัิราชการ    
        การเลื่อนเงินเดือน    
        การจัดสวัสดิการเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กฎหมายก าหนด    
        การพัฒนาคุณภาพชีวิตดา้นการท างาน สุขภาพ การเงิน และสังคม    
        การสร้างบรรยากาศที่ดีใน การท างาน    
        การปรับปรุงอาคารสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือในการท างาน    
        การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล    
        การให้ข้อมูลด้านบริหารทรัพยากรบุคคล    
        การส่งเสริม ยกย่อง บุคลากรที่เป็นแบบอย่างทีด่ี    

 

ประเด็น/ปัจจัย ระดับคะแนนความคิดเห็น/ความรู้สึก 
ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 

ไม่เห็น
ด้วย 

ปาน
กลาง 

เห็น
ด้วย 

เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 
ด้านความผูกพันองค์การ 1 2 3 4 5 
56. ท่านมีความเชื่อมั่นในทิศทางการด าเนนิงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ      
57. ท่านมีความกระตือรือร้นในการท างานอยู่เสมอ      
58. ท่านเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่หน่วยงานจัดขึ้น ด้วยความเต็มใจอย่าง
สม่ าเสมอ ทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและกิจกรรมอ่ืนๆ 

     

59. ท่านพยายามปรับปรุงการท างานของตนเองให้ดีขึ้นอย่างต่อเนือ่ง      
60. ท่านพร้อมสนับสนุนการด าเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษใน
ทุกด้าน เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น แม้ว่าจะท าให้ท่าน 
มีภาระงานที่มากข้ึนกว่าเดิม 

     



๔๘ 
 

 

ส่วนที่ 6  ความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

 ----------------------------------------------------------------------------------
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