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ค ำน ำ 
 

    สืบเนื่องจากระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการ
พลเรือน เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท ารายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือน ในรอบปีงบประมาณ
ที่ผ่านมา เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ    
โดยข้อก าหนดประการหนึ่ง คือให้ส่วนราชการส ารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร
บุคคลของบุคลากรในประเด็นที่สอดคล้องกับมาตรฐานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามที่ ก.พ. ก าหนด
ประกอบกับ 
    กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่นด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของกรมสอบสวนคดีพิ เศษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบความพึงพอใจและความเชื่อมั่น           
ของบุคลากร ที่มีต่อระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งจะได้น าข้อคิดเห็นและข้อเสนอ      
แนะจากการส ารวจมาใช้ปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานของการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิผลและ
มีประสิทธิภาพมากขึ้น กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ด าเนินการจัดท าแบบส ารวจดังกล่าว 
ผ่านระบบออนไลน์ INTRANET.DSI ได้ประมวลผลแล้วน าผลที่ได้ไปพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
และเชื่อมโยงกบัแผนยุทธศาสตร์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ต่อไป    
 
 
 
              กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล 
           กันยายน  ๒๕62 
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บทที่ ๑ 
บทน า 

 

๑.๑  ความส าคัญของปัญหา 
         แผนยุทธศาสตร์กรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖0 - ๒๕64 (ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2561)       
ได้ก าหนดตัวชี้วัด DSI - 2 ตามแผนยุทธศาสตร์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2560 - 2564 ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเป็นมืออาชีพ เป้าประสงค์ ที่  2.1 บุคลากร
เชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความผาสุก ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 2.1.1 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
ตาม HR Scorecard(Smart HRM) การส ารวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของบุคลากรต่อระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในครั้งนี้ เป็นการส ารวจความคิดเห็นส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบส ารวจที่มีต่อการบริหารทรัพยากร
บุคคล กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
         ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลในภาพรวมของกรมสอบสวนคดีพิเศษ    
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล จึงได้ด าเนินการจัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่นด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์      
กรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2560 - 2564 (ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2561) และแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากร
บุคคลกรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2560 - 2564 ดังกล่าวข้างต้น เพื่อน าผลส ารวจมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง    
การให้บริการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาการด าเนินงานการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดความเชื่อมั่น           
อย่างเป็นระบบท าให้เกิดการรองรับการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้มีประสิทธิภาพ      
เป็นที่ยอมรับของสาธารณชนต่อไป 

๑.๒ วัตถุประสงค ์
         ๑.๒.๑ เพื่อรับทราบความคิดเห็น ความพึงพอใจ ความเชื่อมั่นด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล    
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
         ๑.๒.๒ เพื่อน าข้อมูลไปศึกษาวิเคราะห์หาแนวทางปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
         1.2.3 เพื่อให้บุคลากรกรมมีส่วนร่วมในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล     
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
         1.2.4 เพื่ อศึ กษาความจ า เป็ นและความต้องการของบุ คลากรกรมสอบสวนคดีพิ เศษ                  
ในด้านการพัฒนาและการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 
         1.2.5 เพื่อศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการสรรหาและรักษา
บุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
         1.2.6 เพื่อส ารวจระดับความผูกพัน วิเคราะห์ปัจจัยที่จะส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากร                
ในกรมสอบสวนคดีพิเศษ  

๑.๓  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
         ๑.๓.๑ ข้อมูลและสารสนเทศระดับความพึงพอใจและความเชื่อมั่น ความผูกพัน ของบุคลากร              
ต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 
          ๑.๓.๒ การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมสอบสวนคดีพิเศษสามารถตอบสนองทิศทางการท างาน
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และเสริมสร้างแรงจูงใจของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
          ๑.๓.๓ สามารถน าผลที่ได้จากการส ารวจ ไปวางแผนก าหนดโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนา          
ตามกรอบมาตรฐานความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) 
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บทที่ ๒ 
วิธีด าเนินการ 

ขอบเขตการส ารวจ             
  การส ารวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่นด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมสอบสวน       
คดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 มีขอบเขตในการประเมิน ดังนี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
          ประชากรในการส ารวจครั้งนี้ได้แก่ กลุ่มข้าราชการและพนักงานราชการของกรมสอบสวน      
คดีพิเศษ จ านวน 1,421 คน ซึ่งจากการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการส ารวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่น    
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล การค านวณกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ TARO YAMANE มีค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 
100 ซึ่งเป็นระดับความเชื่อมั่นที่มีความน่าเชื่อถือได้ ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 1,190 คน จากประชากร 1,421 
คน  

2. เครื่องมือในการเก็บข้อมูล    
          เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามในการส ารวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่นด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 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 างานและความสมดลุระหว่างชวีิตกับการท างาน 

          ส่วนที่ 3 ความเชื่อมั่นด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 
             3.1 ด้านงานทะเบียนประวัติและบ าเหน็จความชอบ 
             3.2 ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
               3.3 ด้านแผนงานและอัตราก าลัง 
             3.4 ด้านการพัฒนาบุคลากรและจริยธรรม 
             3.5 ด้านการด าเนินการทางวินัย 
             3.6 ด้านอ านวยการและการให้บริการ 

          ส่วนที่ 4 ความความผูกพันต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

          ส่วนที่ 5 เร่ืองที่ควรปรับปรงุอย่างเร่งด่วน 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล     
          การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ ใช้ในการส ารวจมีการด าเนินการโดยการจัดท าบันทึกข้อความ              
ขอความอนุเคราะห์ให้กองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ ลงข้อมูลแบบส ารวจความพึงพอใจและ          
ความเชื่อมั่นด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในระบบ INTRANET.DSI โดยให้เผยแพร่           
แก่กลุ่มเป้าหมาย ซึ่ งเป็นข้าราชการ และพนักงานราชการ เข้าร่วมตอบแบบส ารวจผ่านระบบออนไลน์ 
INTERANET.DSI  จ านวน 1,421 คน โดยให้บุคลากรตอบแบบส ารวจระหว่างวันที่ 1 - 19 กรกฎาคม ๒๕62      
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เมื่อครบก าหนดระยะเวลาการตอบแบบส ารวจฯ พบว่ามีการตอบแบบส ารวจผ่านระบบออนไลน์ จ านวน 1,190 คน 
คิดเป็นร้อยละ 83.74 มีข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานจ้างเหมาบริการที่ไม่เข้าร่วมตอบแบบส ารวจจ านวน 
231 คน คิดเป็นร้อยละ 16.25 มีหน่วยงานที่มีบุคลากรไม่ได้เข้าร่วมตอบแบบส ารวจ จ านวน 14 หน่วยงาน 
   

4. การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล             
          ผู้ตอบแบบส ารวจฯผ่านระบบออนไลน์ INTRANET.DSI จากประชาการกลุ่มตัวอย่าง ข้าราชการ 

พนักงานราชการ พนักงานจ้างเหมาบริการ ในสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ จ านวน 1,190 คน ซึ่งได้น ามาวิเคราะห์
โดยได้รับข้อมูลผู้ตอบแบบส ารวจออนไลน์จากกองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ และเมื่อกลุ่มบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ได้ข้อมูลมาแล้ว พบว่ากลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมตอบแบบส ารวจ จ านวน 1,190 คน โดยน ามา
วิเคราะห์เพื่อหาค่าสถิติโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซึ่งเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลน าเสนอข้อมูล
และค านวณค่าสถิติเบื้องต้น ประกอบด้วยการแจกแจงความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) 
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ดังนี้ 

         ๑. ข้อมูลทั่วไปจากแบบส ารวจฯส่วนที่ ๑ วิเคราะห์ด้วยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และ
ค่าร้อยละ (Percentage) 
          ๒. ข้อมูลระดับความพึงพอใจในมิติต่าง ๆ ส่วนที่  ๒ วิเคราะห์ด้วยการแจกแจงความถี่ 
(Frequency) ค่ าร้อยละ (Percentage) ค่ า เฉลี่ ย  (Mean) ส่ วน เบี่ ย งเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation)          
ตามขั้นตอน ดังนี้ 
                    ๒.๑ ให้คะแนนส าหรับข้อค าถามแบบประมาณค่าตามวิธีของ Likert Rating Scale ได้แก่
ระดับความคิดเห็น เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ปานกลาง ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง  เป็น ๕ ๔ ๓ ๒ และ ๑ 
ตามล าดับ 
                     ๒.๒ ค านวณหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
ของค าตอบแต่ละข้อแล้วแปรผลการประเมินค่าความพึงพอใจตามเกณฑ์ การแบ่งช่วงเท่าของค่าพิสัยคะแนนของข้อ
ค าถามเป็น ๕ ระดับ และใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) เป็นดัชนีในการจัดแบ่งระดับความคิดเห็นฯ โดยพิสัยของค่าคะแนน
เท่ากับ ๕ - ๑ = ๔ แล้วน ามาหารด้วย ๕ = ๐.๘๐ ดังนั้น   

                ถ้าคะแนนเฉลี่ยที่ได้มีค่าอยู่ระหว่าง ๑.๐๐ - ๑.๘๐ คะแนน หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง (ควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วน) 

                ถ้าคะแนนเฉลี่ยที่ได้มีค่าอยู่ระหว่าง ๑.๘๑ - ๒.๖๐ คะแนน หมายถึง ไม่เห็นด้วย                                                                                     
                ถ้าคะแนนเฉลี่ยที่ได้มีค่าอยู่ระหว่าง ๒.๖๑ - ๓.๔๐ คะแนน หมายถึง ปานกลาง 
                ถ้าคะแนนเฉลี่ยที่ได้มีค่าอยู่ระหว่าง ๓.๔๑ - ๔.๒๐ คะแนน หมายถึง เห็นด้วย  
                ถ้าคะแนนเฉลี่ยที่ได้มีค่าอยู่ระหว่าง ๔.๒๑ - ๕.๐๐ คะแนน หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
5. การน าเสนอข้อมูล  

               เป็นการน าเสนอข้อมูลในลักษณะของตารางวิเคราะห์ กราฟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 

 

 

บทที่ ๓ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ส่วนที่ ๑ สถานภาพส่วนตัว 

       ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจฯ ได้แก่ เพศ อายุ อายุราชการ วุฒิการศึกษา สถานภาพ สถานที่ท างาน 
การด ารงต าแหน่ง 

ตารางแสดงจ านวนร้อยละ 

 

 

จากตารางแสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบส ารวจฯตามสถานภาพส่วนตัวเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจาก
ผู้ตอบแบบส ารวจฯที่เป็นบุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษ สังกัดส านัก / กอง / กลุ่ม ต่าง ๆ ทั้งสิ้น 1,190 คน พบว่า 
ส่วนใหญ่ เป็นเพศชายที่ร่วมตอบแบบส ารวจ จ านวน 662 คน คิดเป็นร้อยละ 55.63 เพศหญิง จ านวน 528 คน คิด
เป็นร้อยละ 44.37  

 

 
 

 

 

 

 

 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน  ( n = 1,190  ) ร้อยละ ( ๑๐๐.๐๐) 
๑. เพศ 

ชาย 
หญิง 

 
662 
528 

 
55.63 
44.37 

รวม 1,190 100 



๘ 

 

 

ตารางแสดงจ านวนร้อยละ 

จากตารางแสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบส ารวจฯตามสถานภาพส่วนตัวเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจาก
ผู้ตอบแบบส ารวจฯที่เป็นบุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษ สังกัดส านัก / กอง / กลุ่ม ต่าง ๆ ทั้งสิ้น 1,190 คน พบว่า 
ส่วนใหญ่ เป็นมีอายุระหว่าง 41 - 50 ปี ที่ร่วมตอบแบบส ารวจฯ จ านวน 385 คน คิดเป็นร้อยละ 32.35 รองลงมา
อายุ 31 - 40 ปี จ านวน 349 คน คิดเป็นร้อยละ 29.32 และช่วงอายุระหว่าง 51 - 60 ปี เข้าร่วมตอบแบบส ารวจ 
จ านวน 275 คน คิดเป็นร้อยละ 23.10  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน  ( n = 1,190  ) ร้อยละ ( ๑๐๐.๐๐) 
๒. อายุ 
    ตั้งแต่ 21 - 30 ปี 
            31 - 40 ปี 
            41 - 50 ปี 

        51 - 60 ปี 

 
181 
349 
385 
275 

 
15.21 
29.32 
32.35 
23.10 

รวม 1,190 100 



๙ 

 

 

ตารางแสดงข้อมูลอายุราชการ 

จากตารางแสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบส ารวจฯตามสถานภาพส่วนตัวเป็นการวิเคราะห์ข้อมูล
จากผู้ตอบแบบส ารวจฯที่เป็นบุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษ สังกัดส านัก /กอง/กลุ่ม ต่าง ๆ ทั้งสิ้น 1,190 คน 
พบว่า ส่วนใหญ่ผู ้ที ่เข้าร่วมตอบแบบส ารวจฯมีอายุราชการน้อยกว่า 6 ปี จ านวน 275 คน คิดเป็นร้อยละ 
23.10 รองลงมามีอายุราชการมากกว่า 25 ปี จ านวน 274 คน คิดเป็นร้อยละ 23.02 และมีอายุราชการ 
11 - 15 ปี จ านวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 15.29 

 

 
 

 

 

 

 

 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน  ( n = 1,190  ) ร้อยละ ( ๑๐๐.๐๐) 
3. อายุราชการ 
    น้อยกว่า 6 ปี 
    6 - 10 ปี 
    11 - 15 ปี 
    16 - 20 ปี 
    21 - 25 ปี 
    มากกว่า 25 ปี 

 
275 
175 
182 
134 
150 
274 

 
23.10 
14.70 
15.29 
11.26 
12.60 
23.02 

รวม 1,190 100 



๑๐ 

 

 

ตารางแสดงข้อมูลวุฒิการศึกษาสูงสุด 
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน  (n = 1,190) ร้อยละ (๑๐๐.๐๐) 

4. วุฒิการศึกษาสูงสุด 
    ต่ ากว่าปริญญาตรี 
    ปริญญาตรี 
    ปริญญาโท 
    ปริญญาเอก 

 
54 

565 
556 
15 

 
4.53 

47.47 
46.72 
1.26 

รวม 1,190 100 
 

จากตารางแสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบส ารวจฯตามสถานภาพส่วนตัวเป็นการวิเคราะห์ข้อมูล
จากผู้ตอบแบบส ารวจฯที่เป็นบุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษ สังกัดส านัก /กอง/กลุ่ม ต่าง ๆ ทั้งสิ้น 1,190 คน 
พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ที่เข้าร่วมตอบแบบส ารวจฯมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 565 คน คิดเป็นร้อยละ 
47.47 ระดับปริญญาโท จ านวน 556 คน คิดเป็นร้อยละ 46.72 ต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 54 คน คิดเป็น
ร้อยละ 4.53 และระดับปริญญาเอก จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 1.26  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑ 

 

 

กราฟแสดงข้อมูลสถานภาพ 
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน  (n = 1,190) ร้อยละ (๑๐๐.๐๐) 

5. สถานภาพ 
    โสด 
    สมรส 
    หม้าย/หย่า 

 
604 
532 
65 

 
50.75 
44.70 
4.53 

รวม 1,190 100 
 

จากตารางแสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบส ารวจฯตามสถานภาพส่วนตัวเป็นการวิเคราะห์ข้อมูล
จากผู้ตอบแบบส ารวจฯที่เป็นบุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษ สังกัดส านัก /กอง/กลุ่ม ต่าง ๆ ทั้งสิ้น 1,190 คน 
พบว่า สถานภาพของผู ้ที ่เข้าร่วมตอบแบบส ารวจส่วนใหญ่โสด จ านวน 604 คน คิดเป็นร้อยละ 50.75 
สถานภาพสมรส จ านวน 532 คน คิดเป็นร้อยละ 44.70 และ สถานภาพ หม้าย/หย่า จ านวน 65 คน คิดเป็น
ร้อยละ 4.53  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒ 

 

 

ตารางแสดงข้อมูลสถานะปัจจุบัน 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน  (n = 1,190) ร้อยละ (๑๐๐.๐๐) 

6. ปัจจุบันท่านเป็น 
    ข้าราชการ 
    พนักงานราชการ 
    พนักงานจ้างเหมาบริการ 

 
860 
142 
188 

 
72.26 
11.93 
15.79 

รวม 1,190 100 
  
จากตารางแสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบส ารวจฯตามสถานะปัจจุบัน เป็นการวิเคราะห์ข้อมูล   

จากผู้ตอบแบบส ารวจฯที่เป็นบุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษ สังกัดส านัก /กอง/กลุ่ม ต่างๆ ทั้งสิ ้น 1,190 คน 
พบว่าผู้ที่ตอบแบบส ารวจฯส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ จ านวน 860 คน คิดเป็นร้อยละ 72.26 เป็นพนักงานจ้าง
เหมาบริการ จ านวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 15.79 และพนักราชการ จ านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 
11.93 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓ 

 

 

ตารางแสดงข้อมูลการด ารงต าแหน่ง 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน  (n = 1,190) ร้อยละ (๑๐๐.๐๐) 

 7. ด ารงต าแหน่ง 
    ผู้บริหาร 
    ผู้เชี่ยวชาญ 
    ผู้อ านวยการกอง/เทียบเท่า 
    ผู้อ านวยการกลุ่ม 
    รองผู้อ านวยการกอง/ส านักงาน 
    ผู้อ านวยการส่วน/ผู้อ านวยการศูนย์ 
    พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 
    เจ้าหน้าที่คดีพิเศษ 
    ข้าราชต าแหน่งอ่ืน ๆ 
    พนักงานราชการ/พนักงานจ้างเหมาบริการ 

 
2 

14 
13 
4 

33 
94 

196 
418 
89 

327 

 
0.16 
1.17 
1.09 
0.33 
2.77 
7.89 

16.47 
35.12 
7.47 

27.47 

รวม 1,190 100 
 

 

จากตารางแสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบส ารวจฯตามสถานะการด ารงต าแหน่ง เป็นการวิเคราะห์
ข้อมูลจากผู้ตอบแบบส ารวจฯที่เป็นบุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษ สังกัดส านัก /กอง/กลุ่ม ต่าง ๆ ทั้งสิ้น 1,190 
คน พบว่า ผู้ที่ตอบแบบส ารวจฯส่วนใหญ่ต าแหน่งเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ จ านวน 418 คน คิดเป็นร้อยละ 35.12 
รองลงมาคือต าแหน่งพนักงานราชการ/พนักงานจ้างเหมาบริการ จ านวน 327 คน คิดเป็นร้อยละ 27.47 
ต าแหน่งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ จ านวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 16.47 และต าแหน่งผู้อ านวยการส่วน/
ผู้อ านวยการศูนย์ จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 7.89 
 

 

 

 

 
 
 



๑๔ 

 

 

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจในมิติต่าง ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ประเด็น/ปัจจัย ค่า 
เฉลี่ย 

ส่วนเบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 

ระดับความ
คิดเห็น 

มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 3.46 0.80 เห็นด้วย 
1. นโยบายและแผนงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมสอบสวน
คดีพิเศษมีส่วนช่วยสนับสนุนให้หน่วยงานบรรลุผลส าเร็จตามพันธกิจ 

3.62 0.88 เห็นด้วย 

2. กรมสอบสวนคดีพิเศษมีก าลงัคนเพียงพอ 3.32 1.01 ปานกลาง 
3. กรมสอบสวนคดีพิเศษมีการสรรหาบรรจุ และแต่งตั้งสอดคล้องกับ   
ความจ าเป็นของกรมฯ 

3.18 0.99 ปานกลาง 

4. กรมสอบสวนคดีพิเศษมีนโยบายอย่างชัดเจนในการพัฒนาบุคลากร 3.47 0.94 เห็นด้วย 
5. กรมสอบสวนคดีพิเศษมีระบบการคัดเลือกและพัฒนาข้าราชการที่ดี      
ท าให้ได้กลุ่มบุคคลที่มีทักษะและสมรรถนะสูง    

3.35 1.00 ปานกลาง 

6. ท่านเชื่อมั่นว่าผู้บริหารของกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นแบบอย่างที่ดี  3.70 0.97 เห็นด้วย 
7. กรมสอบสวนคดีพิ เศษมีการส่งเสริมให้มีการพัฒนาผู้บังคับบัญชา        
ทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 

3.58 0.91 เห็นด้วย 

  จากการประมวลผลมิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 3.46 ภาพรวม   
ของมิติที่  1  ผู้ ตอบแบบส ารวจ เห็นด้วยกับการก าหนดนโยบายของผู้บริหารกรมสอบสวนคดีพิ เศษ                   
ว่ามีความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ และจากข้อค าถามทั้ง 7 ข้อแล้วพบว่าผู้ตอบแบบส ารวจฯมีระดับความคิดเห็น 
สรุปได้ ดังนี้  

  ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด  คือ ๓.70 ค าถามข้อที่ 6 ท่านเชื่อมั่นว่าผู้บริหารของกรมสอบสวน       
คดีพิเศษเป็นแบบอย่างที่ดี โดยมีระดับความคิดเห็น เห็นด้วย      
   ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด  คือ ๓.18 ค าถามข้อที่ 3 กรมสอบสวนคดีพิเศษมีการสรรหาบรรจุ และ
แต่งตั้งสอดคล้องกับความจ าเป็นของกรมสอบสวนคดีพิเศษตามสมควร โดยมีระดับความคิดเห็น ปานกลาง  



๑๕ 

 

 

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจในมิติต่าง ๆ (ต่อ) 

  จากการประมวลผลมิติที่ 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 
3.62 ผู้ตอบแบบส ารวจมีความพึงพอใจและความเชื่อมั่นโดยมีความคิดเห็นว่า เห็นด้วย กรมสอบสวนคดีพิเศษ         
มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ และจากข้อค าถามทั้ง 6 ข้อ พบว่าผู้ตอบแบบส ารวจฯ มีระดับ
ความคิดเห็นสรุปได้ ดังนี้  

  ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ๓.85 ค าถามข้อที่ 10 โดยเชื่อมั่นว่าฐานข้อมูลที่ปรากฎในระบบข้อมูล
สารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล มีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้จริง  มีระดับ   
ความคิดเห็น เห็นด้วย  

ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ๓.38 ค าถามข้อที่  8 โดยมีความคิดเห็นว่ากรมสอบสวนคดีพิ เศษ           
มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนอย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาข้าราชการให้มีความรู้ความสามารถรอบด้าน  มีระดับ          
ความคิดเห็น ปานกลาง      

 

ประเด็น/ปัจจัย ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
คิดเห็น 

มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 3.62 0.73 เห็นด้วย 
8. ส่วนราชการของท่านมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนอย่างเป็นระบบ         
เพื่อพัฒนาข้าราชการให้มีความรู้ความสามารถรอบด้าน 

3.38 0.93 ปานกลาง 

9. ท่ านมี ความพึ งพอใจต่อภาพรวมขอ งประสิทธิภาพการด า เนิน              
กิจกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

3.49 0.93 เห็นด้วย 

10. ท่านสามารถใช้ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 

3.85 0.80 เห็นด้วย 

11. การฝึกอบรมสัมมนา ดูงาน ที่หน่วยงานหรือส่วนราชการของท่านจัด 
ช่วยให้ท่านท างานได้ดีขึ้น 

3.66 0.84 เห็นด้วย 

12. ค่ าใช้ จ่ ายในการด าเนินกิจกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล                
มีความคุ้มค่า เช่น การฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาดูงาน เป็นต้น 

3.55 0.85 เห็นด้วย 

13. ท่านพึงพอใจต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลของส่วนราชการของท่าน 

3.77 0.79 เห็นด้วย 



๑๖ 

 

 

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจในมิติต่าง ๆ 

  จากการประมวลผลมิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 3.61 
ผู้ตอบแบบส ารวจมีความคิดเห็นว่าพึงพอใจกับประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีระดับความคิดเห็น 
เห็นด้วย และจากข้อค าถามทั้ง 10 ข้อ พบว่าผู้ตอบแบบส ารวจฯ มีระดับความคิดเห็นสรุปได้ ดังนี้  

  ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ๓.84 ค าถามข้อที่ 20 โดยมีความคิดเห็นว่าผู้บังคับบัญชาส่งเสริม      
ให้บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติตนอย่างมีจริยธรรม ปฏิบัติตามกฎหมาย และให้ความส าคัญกับการก ากับดูแลองค์กร     
ที่ดี มีระดับความคิดเห็น เห็นด้วย      

  ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ๓.37 ค าถามข้อที่  23 โดยท่านมีความคิดเห็นว่าพึงพอใจต่อผล        
ของการด าเนินการเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ เช่น การสรรหา บรรจุและแต่งตั้งการพัฒนา 
การเลื่อนเงินเดือน การด าเนินการทางวินัย เป็นต้น มีระดับความคิดเห็น ปานกลาง      
 
 
 
 
 

ประเด็น/ปัจจัย ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
คิดเห็น 

มิติที่ 3 ประสิทธผิลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 3.61 0.76 เห็นด้วย 
14. กรมสอบสวนคดีพิเศษมีการเสริมสร้างแรงจูงใจเพื่อให้เกิดความ
ผูกพัน ต่อองค์กร 

3.46 0.93 เห็นด้วย 

15. ในช่วงปีที่ผ่านมา ผู้บังคับบัญชาได้พูดคุยกับท่านเก่ียวกับการพัฒนา
ความก้าวหน้าของท่าน 

3.49 0.99 เห็นด้วย 

16. ผู้บังคับบัญชาโดยตรงของท่านให้ค าแนะน าในการท างาน และ
สนับสนุนท่านในการพัฒนาและเรียนรู้อยู่เสมอ 

3.82 0.86 เห็นด้วย 

17. ท่านได้รับค าชมเชยจากผู้บังคับบัญชาโดยตรงเมื่อปฏิบัติงานได้ผลดี 3.78 0.85 เห็นด้วย 

18. การประเมินผลการปฏิบัติงานในส่วนราชการของท่านสามารถ
จ าแนก/แยกระดับผลการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน 

3.62 0.88 เห็นด้วย 

19. ท่านพึงพอใจต่อการด าเนินการของส่วนราชการเกี่ยวกับการ
ประเมินผล การปฏิบัติงานและการเลื่อนเงินเดือนในปีที่ผ่านมา 

3.65 0.89 เห็นด้วย 

20. ผู้บังคับบัญชาส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติตนอย่างมี
จริยธรรม ปฏิบัติตามกฎหมาย และให้ความส าคัญกับการก ากับดูแล
องค์กรที่ดี 

3.84 0.85 เห็นด้วย 

21. ท่ านได้รับรู้  รับทราบ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์  วิธีการ ขั้นตอน 
กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ 

3.56 0.87 เห็นด้วย 

22. ส่วนราชการของท่านให้โอกาสในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การบริหารทรัพยากรบุคคลเร่ืองต่าง ๆ 

3.49 0.90 เห็นด้วย 

23. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลของการด าเนินการเกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ เช่น การสรรหา บรรจุและแต่งตั้งการ
พัฒนา การเลื่อนเงินเดือน การด าเนินการทางวินัย เป็นต้น 

3.37 0.98 ปานกลาง 



๑๗ 

 

 

 
 
 

ส่วนที่ ๒ ความความพึงพอใจในมิติต่าง ๆ 
 

ประเด็น/ปัจจัย ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบ่ียงเบน 

 มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 3.38 1.00 ปานกลาง 
24. ส่วนราชการของท่านใช้หลักคุณธรรม หลักความสามารถ หลักผลงาน ใน
การแต่งตั้ง โยกย้าย ประเมินผลงาน เลื่อนเงินเดือน พัฒนาข้าราชการ 

3.38 1.00 ปานกลาง 

จากการประมวลผลมิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 
3.38 ผู้ตอบแบบส ารวจมีความคิดเห็นว่า ปานกลาง ว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษใช้หลักคุณธรรม หลักความสามารถ 
หลักผลงาน ในการแต่งตั้ง โยกย้าย ประเมินผลงาน เลื่อนเงินเดือน พัฒนาข้าราชการ   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘ 

 

 

ส่วนที่ ๒ ความความพึงพอใจในมิติต่าง ๆ 

ประเดน็/ปัจจัย ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน 
 มาตรฐาน 

ระดับความ
คิดเหน็ 

มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตการท างานและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน 3.67 0.68 เห็นด้วย 
25. ท่านมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการท างาน 3.69 0.82 เห็นด้วย 
26. กรมสอบสวนคดีพิเศษ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสร้างบรรยากาศในการ
ท างานที่สนับสนุนให้สามารถใช้ศักยภาพได้อย่างเต็มที่ 

3.55 0.88 เห็นด้วย 

27. ท่านมีเครื่องมือ เทคโนโลยี ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก คล่องตัว 3.65 0.83 เห็นด้วย 
28. ท่านพึงพอใจกับสวัสดิการที่ส่วนราชการของท่านจัดให้เพิ่มเติม เช่น ร้านค้า 
ร้านอาหาร สถานที่/อุปกรณ์ส าหรับออกก าลังกาย การสงเคราะห์กรณีประสบ
ภัย สมรส เจ็บป่วย เสียชีวิต ฯลฯ 

3.46 0.89 เห็นด้วย 

29. ท่านมีความพึงพอใจต่อสวัสดิการและสิ่งอ านวยความสะดวกที่กรมสอบสวน
คดีพิเศษจัดเตรียมให้ 

3.52 0.86 เห็นด้วย 

30. กรมสอบสวนคดีพิเศษส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการเพื่อสร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างผู้บริหารของกรมฯ กับข้าราชการและผู้ปฏิบัติงาน เช่น กิจกรรม
กีฬาสี 

3.58 0.86 เห็นด้วย 

31. ท่านรู้สึกว่าผู้ร่วมงานให้ความเป็นมิตรต่อท่าน ให้เกียรติ มีไมตรีจิต และมี
ความไว้วางใจต่อกัน 

3.85 0.78 เห็นด้วย 

32. ผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน รับฟังความคิดเห็นของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน
แสดงความสามารถ 

3.86 0.78 เห็นด้วย 

33. ภารกิจของส่วนราชการของท่านท าให้ท่านรู้สึกว่างานที่ท่านท าส าคัญและมี
ความหมาย 

3.88 0.79 เห็นด้วย 

  จากการประมวลผลมิติที่ 5 คุณภาพชีวิตการท างาน และความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน           
ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 3.67 ผู้ตอบแบบส ารวจมีความคิดเห็นว่าพึงพอใจกับคุณภาพชีวิตการท างาน และความสมดุล
ระหว่างชีวิตกับการท างาน โดยมีระดับความคิดเห็น เห็นด้วย และจากข้อค าถามทั้ง 9 ข้อ พบว่าผู้ตอบแบบส ารวจฯ    
มีระดับความคิดเห็นสรุปได้ ดังนี้  

  ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด  คือ ๓.88  ค าถามข้อที่ 33 โดยมีความพึงพอใจกับภารกิจของหน่วยงาน   
ท าให้รูส้ึกว่างานที่ท ามีความส าคัญและมีความหมาย โดยมีระดับความคิดเห็น เห็นด้วย      

  ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด  คือ ๓.46  ค าถามข้อที่ 28 โดยมีความพึงพอใจกับสวัสดิการที่กรมสอบสวน
คดีพิเศษจัดให้เพิ่มเติม เช่น ร้านค้า ร้านอาหาร สถานที่/อุปกรณ์ส าหรับออกก าลังกาย การสงเคราะห์กรณีประสบภัย 
สมรส เจ็บป่วย เสียชีวิต ฯลฯ โดยมีระดับความคิดเห็น เห็นด้วย   
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๑๙ 

 

 

ส่วนที่ 3 ความเชื่อมั่นด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 
 

 

ประเด็น/ปัจจัย ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 

ระดับความ
คิดเห็น 

3.1 ด้านทะเบียนประวัติและบ าเหน็จความชอบ 3.67 0.75 เห็นด้วย 
25. ฐานข้อมูลที่ปรากฎในระบบข้อมูลสารสนเทศการบริหารทรัพยากร
บุคคลของท่านมีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถน ามาใช้
ประโยชน์ได้จริง 

3.85 0.76 เห็นด้วย 

26. การประเมินผลการปฏิบัติงานในกรมสอบสวนคดีพิเศษสามารถ
จ าแนก/แยกระดับผลการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน 

3.59 0.87 เห็นด้วย 

27. การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในกรมสอบสวนคดีพิเศษเชื่อมโยงกับ
ระดับผลการประเมินผลการปฏิบัติงานส่วนบุคคล 

3.57 0.87 เห็นด้วย 

 

จากการประมวลผลส่วนที่ 3 ความเชื่อมั่นด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านงานทะเบียนประวัติและ
บ าเหน็จความชอบ ภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 3.67 ผู้ตอบแบบส ารวจมีความเชื่อมั่นงานด้านทะเบียนประวัติและบ าเหน็จ
ความชอบ โดยมีระดับความคิดเห็น เห็นด้วย และจากข้อค าถามทั้ง 3 ข้อ พบว่าผู้ตอบแบบส ารวจฯ มีระดับ        
ความคิดเห็นสรุปได้ ดังนี้   

  ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด  คือ ๓.85  ค าถามข้อที่ 25 พบว่ามีความเชื่อมั่นกับฐานข้อมูลที่ปรากฎ     
ในระบบข้อมูลสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลว่ามีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถน ามาใช้ประโยชน์     
ได้จริง มีระดับความคิดเห็น เห็นด้วย      

  ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด  คือ ๓.57  ค าถามข้อที่ 27 พบว่ามีความเชื่อมั่นการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ในกรมสอบสวนคดีพิเศษเชื่อมโยงกับระดับผลการประเมินผลการปฏิบัติงานส่วนบุคคล มีระดับความคิดเห็น เห็นด้วย    
 
 

 
 
 
 
 
 



๒๐ 

 

 

ส่วนที่ 3 ความเชื่อม่ันด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประเด็น/ปัจจัย ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ระดับความ
คิดเห็น 

3.2 ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 3.34 0.95 ปานกลาง 
28. การคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติตามที่องค์กรต้องการมีความ
เหมาะสม 

3.33 0.98 ปานกลาง 

29. หลักเกณฑ์ในการประเมินบุคลากรในการเลื่อนต าแหน่งมีความ
เหมาะสม 

3.37 0.98 ปานกลาง 

30. การสรรหาบุคลากรภายในกรมสอบสวนคดีพิ เศษ เพื่อเลื่อน
ต าแหน่ง/เปลี่ยนสายงาน ไปยังต าแหน่งที่ว่างมีความเหมาะสม 

3.31 1.00 ปานกลาง 

 

จากการประมวลผลส่วนที่ 3 ความเชื่อมั่นด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการสรรหาและบรรจุ
แต่งตั้ง ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 3.34 ผู้ตอบแบบส ารวจฯยังมีความเชื่อมั่นงานด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง         
โดยมีระดับความคิดเห็น ปานกลาง และจากค าถามทั้ง 3 ข้อ พบว่าผู้ตอบแบบส ารวจฯมีระดับความคิดเห็น          
สรุปได้ ดังนี้  

  ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ๓.37  ค าถามข้อที่ 29 พบว่ายังมีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์       
ในการประเมินบุคลากรในการเลื่อนต าแหน่งในเร่ืองของความเหมาะสม โดยมีระดับความคิดเห็น ปานกลาง      

  ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ๓.31 ค าถามข้อที่ 30 พบว่ายังมีความเชื่อมั่นเรื่องการสรรหาบุคลากร
ภายในกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อเลื่อนต าแหน่ง/เปลี่ยนสายงาน ไปยังต าแหน่งที่ว่าง ในเรื่องของความเหมาะสม      
โดยมีระดับความคิดเห็น ปานกลาง    

 

 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 

 

 

ส่วนที่ 3 ความเชื่อม่ันด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประเด็น/ปัจจัย ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ระดับความ
คิดเห็น 

3.3 ด้านแผนงานและอัตราก าลัง 3.39 0.89 ปานกลาง 
31. ลักษณะงานกับคุณสมบัติของบุคลากรในต าแหน่งมีความเหมาะสม 3.38 0.93 ปานกลาง 
32. การวางแผนอัตราก าลังพอเพียงกับภาระงานในหน่วยงานของท่าน   
มีความเหมาะสม 

3.39 0.93 ปานกลาง 

จากการประมวลผลส่วนที่ 3 ความเชื่อมั่นด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านแผนงานและอัตราก าลัง      
ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 3.39 ผู้ตอบแบบส ารวจยังมีความเชื่อมั่นงานด้านแผนงานและอัตราก าลัง อยู่ในระดับ       
ความคิดเห็น ปานกลาง และจากค าถามทั้ง 2 ข้อ พบว่าผู้ตอบแบบส ารวจฯมีระดับความคิดเห็นสรุปได้ ดังนี้  

  ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด  คือ ๓.39  ค าถามข้อที่ 32 พบว่ามีความเชื่อมั่นการวางแผนอัตราก าลัง
พอเพียงกับภาระงานในหน่วยงาน ของท่านมีความเหมาะสม โดยมีระดับความคิดเห็น ปานกลาง 

  ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด  คือ ๓.38  ค าถามข้อที่ 31 พบว่ายังมีความเชื่อมั่นเก่ียวกับลักษณะงานกับ
คุณสมบัติของบุคลากรในต าแหน่งว่ามีความเหมาะสม โดยมีระดับความคิดเห็น ปานกลาง    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๒ 

 

 

ส่วนที่ 3 ความเชื่อม่ันด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประเด็น/ปัจจัย ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ระดับความ
คิดเห็น 

3.4 ด้านการพัฒนาบุคลากรและจริยธรรม 3.63 0.80 เห็นด้วย 
42. การจัดการความรู้ของกรมสอบสวนคดีพิเศษสามารถน าไปใช้
ประโยชน์กับการท างานได้จริง 

3.63 0.82 เห็นด้วย 

43. กรมสอบสวนคดีพิเศษส่งเสริมและปลูกฝังพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
อย่างซื่อสัตย์ที่เห็นเป็นรูปธรรม 

3.64 0.87 เห็นด้วย 

จากการประมวลผลส่วนที่ 3 ความเชื่อมั่นด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการพัฒนาบุคลากรและ
จริยธรรม ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 3.63 ผู้ตอบแบบส ารวจมีความเชื่อมั่นด้านการพัฒนาบุคลากรและจริยธรรม         
อยู่ในระดับความคิดเห็น เห็นด้วย และจากค าถามทั้ง 2 ข้อ พบว่าผู้ตอบแบบส ารวจฯมีระดับความคิดเห็นสรุปได้ ดังนี้  

  ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ๓.64  ค าถามข้อที่  43 พบว่ามีความเชื่อมั่นส่งเสริมและปลูกฝัง
พฤติกรรมการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ที่เห็นเป็นรูปธรรม มีระดับความคิดเห็น เห็นด้วย      

  ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ๓.63 ค าถามข้อที่ 42 พบว่ามีความเชื่อมั่นในการจัดการความรู้ของกรม
สอบสวนคดีพิเศษสามารถน าไปใช้ประโยชน์กับการท างานได้จริง มีระดับความคิดเห็น เห็นด้วย 

 

 
 
 

 

 

 

 

 



๒๓ 

 

 

ส่วนที่ 3 ความเชื่อม่ันด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประเด็น/ปัจจัย ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ระดับความ
คิดเห็น 

3.5 ด้านการด าเนินการทางวินัย 3.58 0.81 เห็นด้วย 
38. กรมสอบสวนคดีพิเศษ ก าหนดมาตรการ กลไกหรือระยะเวลา               
ในการด าเนินการทางวินัยตามมาตรฐานของส านักงาน ก.พ. 

3.65 0.83 เห็นด้วย 

3 9 . ก ารล งโท ษ ท างวิ นั ยก รมสอบ สวน คดี พิ เศษ ด า เนิ น การ              
ด้วยความยุติธรรม 

3.59 0.87 เห็นด้วย 

40. การเข้าถึงช่องทางการอุทธรณ์  และร้องทุกข์ โดยเชื่อมั่นว่า          
จะไม่ส่งผลกระทบต่อตนเอง 

3.52 0.86 เห็นด้วย 

  จากการประมวลผลส่วนที่ 3 ความเชื่อมั่นด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการด าเนินการทางวินัย 
ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 3.58 ผู้ตอบแบบส ารวจฯมีความเชื่อมั่นด้านวินัย มีระดับความคิดเห็น เห็นด้วย และจากข้อ
ค าถามทั้ง 3 ข้อ พบว่าผู้ตอบแบบส ารวจฯมีระดับความคิดเห็นสรุปได้ ดังนี้  

  ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ๓.65  ค าถามข้อที่ 38 โดยมีความเชื่อมั่นว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ก าหนดมาตรการ กลไกหรือระยะเวลาในการด าเนินการทางวินัยตามมาตรฐานของส านักงาน ก.พ.  โดยมีระดับ      
ความคิดเห็น เห็นด้วย      

  ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด  คือ ๓.52  ค าถามข้อที่ 40 โดยมีความเชื่อมั่นกับการเข้าถึงช่องทางการ
อุทธรณ์ และร้องทุกข์ว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อตนเอง โดยมีระดับความคิดเห็น เห็นด้วย    
 

 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 

 

 

ส่วนที่ 3 ความเชื่อม่ันด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

ประเด็น/ปัจจัย ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

3.6 ด้านอ านวยการและการให้บริการ 3.89 0.69 เห็นด้วย 
47. ระยะเวลาในการออกหนังสือรับรองต่าง ๆ มีความรวดเร็วและถูกต้อง(เช่น 
หนังสือรับรองเงินเดือน หนังสือรับรองการท างาน เป็นต้น) 

4.00 0.77 เห็นด้วย 

48. ระยะเวลาในการท าบั ตรประจ าตั วและบัตรเข้า  - ออก ภายใน            
กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีความรวดเร็วและถูกต้อง 

3.93 0.76 เห็นด้วย 

49. ระยะเวลาในการออกหนังสือลาต่าง ๆ มีความรวดเร็วและถูกต้อง            
(เช่น หนังสือลาไปต่างประเทศ หนังสือลาอุปสมบท หนังสือลาออก เป็นต้น) 

3.91 0.74 เห็นด้วย 

50. ท่านมีความเชื่อมั่นในภาพรวมด้านการบริการงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

3.71 0.90 เห็นด้วย 

   จากการประมวลผลส่วนที่ 3 ความเชื่อมั่นด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  ด้านอ านวยการและ         
การให้บริการ ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 3.89 ผู้ตอบแบบส ารวจฯมีความเชื่อมั่นงานด้านอ านวยการและการให้บริการ       
อยู่ในระดับความคิดเห็น เห็นด้วย และจากข้อค าถามทั้ง 3 ข้อ พบว่าผู้ตอบแบบส ารวจฯมีระดับความคิดเห็นสรุป     
ได้ ดังนี้ 

  ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 4.00  ค าถามข้อที่ 47 โดยมีความเชื่อมั่นว่าระยะเวลาในการออก
หนังสือรับรองต่าง ๆ มีความรวดเร็วและถูกต้อง เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน หนังสือรับรองการท างาน  เป็นต้น      
โดยมีระดับความคิดเห็น เห็นด้วย      

  ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ๓.71 ค าถามข้อที่ 50 โดยมีความเชื่อมั่นในภาพรวมด้านการบริการงาน
บริหารทรัพยากรบุคคลของกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยมีระดับความคิดเห็น เห็นด้วย   
 

 
 
 
 
 



๒๕ 

 

 

ภาพรวมความคิดเห็นความพึงพอใจและความเชื่อม่ันด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

 สรุปความคิดเห็นความพึงพอใจและความเชื่อมั่นด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล พบว่า            
          ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านอ านวยการและการให้บริการ พบว่า มีความพึงพอใจและ     

ความเชื่อมั่นในภารกิจด้านอ านวยการและการให้บริการมากที่สุด มีความเฉลี่ยที่ 3.89 โดยมีระดับความคิดเห็น     
เห็นด้วย      

          ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง พบว่า มีความพึงพอใจและ      
ความเชื่อมั่นในภารกิจด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งน้อยที่สุด มีความเฉลี่ยที่ 3.34 โดยมีระดับความคิดเห็น      
ปานกลาง      

ส่วนที่ 4 ด้านความผูกพันต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ประเด็น/ปัจจัย ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

ด้านความผูกพันองค์การ 4.04 0.67 เห็นด้วย 
51. ท่านมีความเชื่อมั่นในทิศทางการด าเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 3.70 0.88 เห็นด้วย 
52. ท่านมีความกระตือรือร้นในการท างานอยู่เสมอ 4.11 0.76 เห็นด้วย 
53 . ท่ าน เข้ าร่วมกิจกรรมต่ าง  ๆ  ที่ หน่ วยงานจัดขึ้ นด้ วยความ เต็ ม ใจ             
อย่างสม่ าเสมอทั้งกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานและกิจกรรมอ่ืน ๆ 

4.02 0.78 เห็นด้วย 

54. ท่านพยายามปรบัปรุงการท างานของตนเองให้ดีขึ้นอย่างตอ่เนื่อง 4.20 0.72 เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

55. ท่านพร้อมสนับสนุนหน่วยงานในทุกด้านเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น 
แม้ว่าจะท าให้ท่านมีภาระงานที่มากข้ึนกว่าเดิม 

4.17 0.74 เห็นด้วย 

  จากการประมวลผลส่วนที่ 4 ด้านความผูกพันต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 4.04 
ผู้ตอบแบบส ารวจฯมีความผูกพันกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ อยู่ในระดับความคิดเห็น เห็นด้วย และจากข้อค าถามทั้ง    
5 ข้อ พบว่าผู้ตอบแบบส ารวจฯมีระดับความคิดเห็น สรุปได้ ดังนี้  

  ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 4.20  ค าถามข้อที่ 54 โดยมีความเชื่อมั่นว่าผู้ตอบแบส ารวจพยายาม
ปรับปรุงการท างานของตนเองให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีระดับความคิดเห็น เห็นด้วย      

  ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ๓.70 ค าถามข้อที่ 51 โดยมีความเชื่อมั่นในทิศทางการด าเนินงาน     
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยมีระดับความคิดเห็น เห็นด้วย 
 

ประเด็น/ปัจจัย ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 

ระดับความ
คิดเห็น 

3.1 ด้านงานทะเบียนประวัติและบ าเหน็จความชอบ 3.67 0.75 เห็นด้วย 
3.2 ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 3.34 0.95 ปานกลาง 
3.3 ด้านแผนงานและอัตราก าลัง 3.39 0.89 ปานกลาง 
3.4 ด้านการพัฒนาบุคลากรและจริยธรรม 3.63 0.80 เห็นด้วย 
3.5 ด้านการด าเนินการทางวินัย 3.58 0.81 เห็นด้วย 
3.6 ด้านอ านวยการและการให้บริการ 3.89 0.69 เห็นด้วย 
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ส่วนที่ 5 เรื่องที่ควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วน 
 

รายละเอียด ความคิดเห็น 3 ล าดับ   
ที่ต้อง

ปรับปรุง 
ใช่ ไม่ใช่ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
50. เรื่องท่ีกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมสอบสวน
คดีพิเศษควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วน (เรียงล าดับ) 

     

1.1 การแต่งตั้งโยกย้าย 371 31.17 819 68.82 1 

1.2 การสรรหาบุคลากร 370 31.09 820 68.90 2 

1.3 การพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ 807 67.81 383 32.18  

    1.4 การพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของบุคลากร 385 32.35 805 67.64 3 

    1.5 การประเมินผลการปฏิบตัริาชการ 528 44.36 662 55.63  

    1.6 การเลื่อนเงินเดือน 510 42.85 678 56.97  

    1.7 สวัสดิการเพิ่มเตมินอกเหนือจากท่ีกฎหมายก าหนด 477 40.08 713 59.91  

    1.8 การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการท างาน สุขภาพ 
การเงินและสังคม 

469 39.41 720 60.50  

    1.9 การสร้างบรรยากาศท่ีดีในการท างาน 522 43.86 668 56.13  

    1.10 การปรับปรุงอาคารสถานท่ี อุปกรณ์ เครื่องมือใน
การท างาน 

506 42.52 684 57.47  

    1.11 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

591 49.66 599 50.33  

    1.12 การให้ข้อมลูดา้นบริหารทรัพยากรบุคคล 617 51.84 573 48.15  
 

  จากการประมวลผลข้อค าถามทั้ง 12 ข้อแล้ว พบว่าผู้ตอบแบบส ารวจฯมีระดับความคิดเห็นว่าการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล กรมสอบสวนคดีพิเศษควรต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วนมีเร่ืองใดบ้าง ดังนี้ 

  ประเด็นที่มีผู้ให้ความคิดเห็นมากที่สุด คือ การพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ ควรต้องปรับปรุงอย่าง
เร่งด่วน จ านวน 807 คน คิดเป็นร้อยละ 67.81   
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  ประเด็นที่มีผู้ให้ความคิดเห็นรองลงมา คือ การให้ข้อมูลด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ควรต้องปรับปรุง
อย่างเร่งด่วน จ านวน 617 คน คิดเป็นร้อยละ 51.84     
   ประเด็นที่มีผู้ให้ความคิดเห็นรองลงมา คือ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลในความรับผิดชอบ ต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วน จ านวน 591 คน คิดเป็นร้อยละ 49.66  
              และเมื่อให้ผู้ตอบแบบส ารวจฯเสนอความเห็นว่าเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ต้องปรับปรุง         
อย่างเร่งด่วน 3 ล าดับแรก คือ 
    ล าดับที่ 1 เรื่อง การแต่งตั้งโยกย้าย เป็นเร่ืองที่ผู้ตอบแบบส ารวจฯ ส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นกรมสอบสวน
คดีพิเศษต้องปรับปรุงเร่งด่วนเป็นล าดับแรก 
              ล าดับที่  2  เรื่อง การสรรหาบุคลากร เป็นเรื่องที่ผู้ตอบแบบส ารวจฯ ส่วนใหญ่ ให้ความคิดเห็น             
กรมสอบสวนคดีพิเศษต้องปรับปรุงเร่งด่วนเป็นล าดับที่สอง 
    ล าดับที่ 3 เรื่อง การพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของบุคลากร เป็นเรื่องที่ผู้ตอบแบบส ารวจฯ    
ส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็น กรมสอบสวนคดีพิเศษต้องปรับปรุงเร่งด่วนเป็นล าดับที่สาม 
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บทที่ ๔ 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการประเมิน 
   ตามที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ก าหนดตัวชี้วัด DSI - 2 ตามแผนยุทธศาสตร์ของกรมสอบสวน    
คดีพิเศษ พ.ศ. 2560 - 2564 (ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2561) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเป็นมืออาชีพ เป้าประสงค์ที่ 2.1 บุคลากรเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีคุณธรรม 
จริยธรรม และมีความผาสุก ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 2.1.1 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ตาม HR Scorecard   
(Smart HRM) การส ารวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของบุคลากรต่อระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลในครั้งนี้  
เป็นการส ารวจความคิดเห็นส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบส ารวจที่มีต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อประเมินการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคลและหน่วยงาน           
ที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และเป็นธรรม ข้อมูลที่ได้รับน าไปใช้ประกอบในการพัฒนาระบบ    
การบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีการด าเนินการดังนี้   

1. เครื่องมือในการเก็บข้อมูล แบบส ารวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่นด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งมีองค์ประกอบส าคัญ 5 ส่วน  คือ 

              ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบส ารวจ 

            ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในมิติต่าง ๆ 

               มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 

               มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบคุคล 

               มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

               มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

               มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตการท างานและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน 

          ส่วนที่ 3 ความเชื่อมั่นด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

           ส่วนที่ 4 ความผูกพันต่อกรมสอบสวนคดพีิเศษ 

          ส่วนที่ 5 เร่ืองที่ควรปรับปรงุอย่างเร่งด่วน 

      2. การวัดความคิดเห็นและความพึงพอใจ ใช้มาตรวัดแบบ Likert Rating Scale โดยให้คะแนน
ความคิดเห็น แบ่งเป็น ๕ ระดับ ดังนี้ 

         ระดับคะแนนที่ ๑  หมายถึง  ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

         ระดับคะแนนที่ ๒  หมายถึง  ไม่เห็นด้วย 

         ระดับคะแนนที่ ๓  หมายถึง  ปานกลาง 

         ระดับคะแนนที่ ๔  หมายถึง  เห็นด้วย 

         ระดับคะแนนที่ ๕  หมายถึง  เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

3. กลุ่มตัวอย่าง บุคลากรกรมสอบสวนคดพีิเศษ จ านวน 1,190 คน  

4. การประมวลผล/การวิเคราะห์ข้อมูล ประมวลผลข้อมูลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปโดย
การวิเคราะห์ ค่าสถิติ ประกอบด้วย การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ย(Mean) ค่าร้อยละ (Percentage) 
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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5. ผลการเก็บรวบรวมข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูลจากส านัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ ในสังกัด กรมสอบสวน
คดีพิเศษ จ านวน 1,190 คน 

6. เกณฑ์การแปลความหมายของความคิดเห็นและความพึงพอใจ แบ่งระดับความคิดเห็นและ
ความพึงพอใจ โดยการแบ่งเป็นช่วงเท่าของค่าพิสัยคะแนนของข้อค าถามเป็น ๕ ระดับ และใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) เป็น
ดัชนีในการแบ่งพิสัยของค่าคะแนนเท่ากับ ๕ - ๑ = ๔ แล้วน ามาหารด้วย ๕ = ๐.๘๐ ดังนั้น   

     ถ้าคะแนนเฉลี่ยที่ได้มีค่าอยู่ระหว่าง ๑.๐๐ - ๑.๘๐ คะแนน หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (ควรปรับปรุง
อย่างเร่งด่วน) 

     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 าเร็จด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลในข้าราชการพลเรือน (HR Scorecard) โดยสามารถจ าแนกได้ ดังนี้ 
 

ความคิดเห็น ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
คิดเห็น 

มิติที่ ๑  ความสอดคล้องเชิงยทุธศาสตร ์ 3.46 0.80 เห็นด้วย 
มิติที่ ๒ ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 3.62 0.73 เห็นด้วย 
มิติที่ ๓ ประสิทธิผลของการบรหิารทรัพยากรบุคคล 3.61 0.76 เห็นด้วย 
มิติที่ ๔ ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 3.38 1.00 เห็นด้วย 
มิติที่ ๕ คุณภาพชีวิตการท างานและความสมดุลระหว่างชีวิตกับ
การท างาน 

3.67 0.68 เห็นด้วย 
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                        2) ภาพรวมความคิดเห็นความพึงพอใจและความเชื่อมั่นด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

    3) ผลการส า ร ว จ ค ว าม ค ิด เห ็น ต ่อ ก า รบ ร ิห า รท ร ัพ ย าก รบ ุค ค ล ที ่ค ว รป ร ับ ป ร ุง          
อย่างเร่งด่วนเรียงล าดับจากคะแนนความพึงพอใจมากไปหาน้อย ดังนี้ 

 

รายละเอียด การจัดล าดับ 
1. เรื่องที่กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมสอบสวนคดีพิเศษควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วน   

1.1 การแต่งตั้งโยกย้าย 1 

1.2 การสรรหาบุคลากร 2 

1.1 การพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของบุคลากร 3 
  
 

ข้อเสนอแนะ   

     1. สรุปความพึงพอใจในมิติต่าง ๆ ทั้ง ๕ มิติข้างต้น สรุปได้ว่า 

                             ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล        
มีระดับความพึงพอใจ เห็นด้วย มีค่าเฉลี่ย 3.38 

                             ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตการท างานและความสมดุลระหว่างชีวิต    
กับการท างาน มีระดับความพึงพอใจ เห็นด้วย มีค่าเฉลี่ย 3.67 

               2. สรุปความเชื่อมั่นด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้ง 6 ด้าน พบว่า            

                   ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง พบว่า มีความพึงพอและ      
ความเชื่อมั่นในภารกิจด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งน้อยที่สุด มีระดับความคิดเห็น ปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.34  

                   ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านอ านวยการและการให้บริการ พบว่า มีความพึงพอและ      
ความเชื่อมั่นในภารกิจด้านอ านวยการและการให้บริการมากที่สุด มีระดับความคิดเห็น เห็นด้วย มีค่าเฉลี่ย 3.89           

               3. สรุปจากการประมวลผลข้อค าถามทั้ง 12 ข้อแล้ว พบว่าผู้ตอบแบบส ารวจฯ มีระดับ       
ความคิดเห็นว่าการบริหารทรัพยากรบุคคล กรมสอบสวนคดีพิเศษควรต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วนมีเร่ืองใดบ้าง ดังนี้ 

                  ประเด็นที่มีผู้ให้ความคิดเห็นมากที่สุด คือ การพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ ควรต้อง
ปรับปรุงอย่างเร่งด่วน จ านวน 807 คน คิดเป็นร้อยละ 67.81   

                   ประเด็นที่มีผู้ให้ความคิดเห็นรองลงมา คือ การให้ข้อมูลด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ควรต้อง
ปรับปรุงอย่างเร่งด่วน จ านวน 617 คน คิดเป็นร้อยละ 51.84     

ประเด็น/ปัจจัย ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 

ระดับความ
คิดเห็น 

3.1 ด้านงานทะเบียนประวัติและบ าเหน็จความชอบ 3.67 0.75 เห็นด้วย 
3.2 ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 3.34 0.95 ปานกลาง 
3.3 ด้านแผนงานและอัตราก าลัง 3.39 0.89 ปานกลาง 
3.4 ด้านการพัฒนาบุคลากรและจริยธรรม 3.63 0.80 เห็นด้วย 
3.5 ด้านการด าเนินการทางวินัย 3.58 0.81 เห็นด้วย 
3.6 ด้านอ านวยการและการให้บริการ 3.89 0.69 เห็นด้วย 
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                    ประเด็นที่มีผู้ให้ความคิดเห็นรองลงมา คือ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในความรับผิดชอบ ต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วน จ านวน 591 คน คิดเป็นร้อยละ 49.66  
                               

และเมื่อให้ผู้ตอบแบบส ารวจฯเสนอความเห็นว่าเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ต้องปรับปรุง
อย่างเร่งด่วน 3 ล าดับแรก คือ 

                   ล าดับที่ 1 เรื่อง การแต่งตั้งโยกย้าย เป็นเรื่องที่ผู้ตอบแบบส ารวจฯ ส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็น
ว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษต้องปรับปรุงเร่งด่วนเป็นล าดับแรก 

                             ล าดับที่ 2 เร่ือง การสรรหาบุคลากร เป็นเร่ืองที่ผู้ตอบแบบส ารวจฯ ส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็น 
กรมสอบสวนคดีพิเศษต้องปรับปรุงเร่งด่วนเป็นล าดับที่สอง 

                   ล าดับที่ 3 เรื่อง การพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของบุคลากร เป็นเร่ืองที่ผู้ตอบแบบ
ส ารวจฯ ส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็น กรมสอบสวนคดีพิเศษต้องปรับปรุงเร่งด่วนเป็นล าดับที่สาม 

                       เมื่อด าเนินการวิเคราะห์ แปลผล การส ารวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่นด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบว่าควรน าผลการส ารวจฯ ดังกล่าว               
ไปด าเนินการจัดท าแผนงาน/โครงการ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมสอบสวน
คดีพิเศษ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานจ้างเหมาบริการ ซึ่งสรุปได้ ดังนี้ 

๑. การจัดท าแผนบริหารก าลังคนที่มีคุณภาพ เพื่อความชัดเจนในการเตรียมก าลังคน ให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์การเพื่อความมีประสิทธิภาพความโปร่งใสในการบริหารทรัพยากรบุคคลประกอบด้วย         
การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การเลื่อนต าแหน่ง การโอน การย้าย การพิจารณาความดี ความชอบ เป็นต้น 

  ๒. การปรับปรุงแผนเส้นทางความก้าวหน้า ในสายอาชีพของข้าราชการฯ ตามมติ อ.ก.พ.          
กรมสอบสวนคดีพิเศษ  

                      3. จัดฝึกอบรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้กับข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน     
จ้างเหมาบริการ ในสังกัดกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล  

4. ปรับปรุงฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความถูกต้อง เที่ยงตรง และทันสมัย    
เพื่อเป็นฐานข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร 

                     5. จัดอบรมสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรถึงความส าคัญของระบบบริหารผล            
การปฏิบัติงานสร้างแรงจูงใจที่จะพัฒนาตนเองให้มีขีดสมรรถนะสูงในการท างานให้สัมฤทธิ์ผล 

            6. ส่งเสริมและการสร้างบรรยากาศการท างานในรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์การ  เช่น 
ระบบพี่เลี้ยง เป็นต้น 

  7. ส่งเสริมด้านสวัสดิการและผลประโยชน์เก้ือกูลต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมเพียงพอ แก่บุคลากร
ขององค์การ 

  8. ให้ความรู้ในเรื่องการรักษาวินัย  คุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ พนักงานราชการ            
ให้กับบุคลากรทั้งหมดในสังกัด เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติงาน ปฏิบัติตน ตั้งอยู่ในจรรยาข้าราชการที่ดี 
เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการท างานและลดปัญหาข้อร้องเรียนข้าราชการ พนักงานราชการ ให้น้อยลง 

       9. ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานในเร่ืองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ สวัสดิการ ประโยชน์ตอบแทน
ของบุคลกรในสังกัด และเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในแนวทางที่ถูกต้องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากร
บุคคล   
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  10. โครงการสาน สร้าง ความรักความผูกพันฉันพี ่น้องระหว่างบุคลากรภายในกรมสอบสวน      
คดีพิเศษโดยมีวัตุประสงค์เพื่อสาน สร้างความรักความผูกพันระหว่างข้าราชการที่อยู่เดิมกับ ข้าราชการ พนักงาน
ราชการ พน ักงานจ ้างเหมาบริการที ่เพิ ่งเข ้ามาอยู ่ใหม ่ เก ิดการท างานอย่างม ีความส ุข ส ่งผลต ่อผลงาน                   
ที่มีประสิทธิภาพในภาพรวม 

------------------------ 
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ภาคผนวก 
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แบบส ารวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่นด้านบริหารทรัพยากรบุคคล  
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปี 2562  

 

      ตามที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ก าหนดตัวชี้วัด DSI - 2 ตามแผนยุทธศาสตร์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
พ.ศ. 2560 - 2564 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความ
เป็นมืออาชีพ เป้าประสงค์ที่ 2.1 บุคลากรเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความผาสุก ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 
2.1.1 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลตาม HR Scorecard(Smart HRM) การส ารวจความพึงพอใจและ          
ความเชื่อมั่นของบุคลากรต่อระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลในครั้งนี้เป็นการส ารวจความคิดเห็นส่วนบุคคล         
ของผู้ตอบแบบส ารวจที่มีต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เพื่อประเมินการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ มาตรฐาน 
โปร่งใส และเป็นธรรม ข้อมูลที่ได้รับน าไปใช้ประกอบในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยข้อมูล       
จากการส ารวจ จะเก็บเป็นความลับและสรุปผลในภาพรวมต่อไป 

        จึงขอความร่วมมือท่านในการกรอกแบบส ารวจฯให้ครบทุกข้อตรงกับความคิดเ ห็นและถูกต้อง                 
ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด เพื่อน าผลการวิเคราะห์มาใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

        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   
 

4. วุฒิการศึกษาสูงสุด  1. ต่ ากว่าปริญญาตร ี   2. ปริญญาตรี 

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

     3. หม้าย/หย่า 
   

6.  ปัจจุบันท่านเป็น      1. ข้าราชการ    2. พนักงานราชการ  
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7.  ท่านด ารงต าแหน่ง  

   7.1 ระดับผู้บริหาร   

                      1. ผู้บริหาร               2. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะดา้น 

                      3. ผู้อ านวยการกอง/เทียบเท่า             4. ผู้อ านวยการกลุ่ม 

           7.2 ระดับหัวหน้า 

                       5. รองผู้อ านวยการกอง/เทียบเทา่      6. ผู้อ านวยการส่วน/ผู้อ านวยการศูนย์ฯ 

                       7. หัวหน้าฝา่ย     

 7.3 ระดับปฏิบัติ   

                 8. พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ                 9. เจ้าหน้าที่คดีพิเศษ 

                 10. ข้าราชการต าแหน่งอื่น ๆ ระบุ…………………………………………………………………… 

                 11. พนักงานราชการ ระบุต าแหน่ง…………………………………………………………....…… 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖ 

 

 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในมิติต่าง ๆ 

ประเด็น/ปัจจัย ระดับคะแนนความพึงพอใจ 
ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 

ไม่
เห็น
ด้วย 

ปาน
กลาง 

เห็น
ด้วย 

เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 
มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 1 2 3 4 5 
1. นโยบายและแผนงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วน
ราชการของท่านมีส่วนช่วยสนับสนุนให้หน่วยงานของท่านบรรลุผล
ส าเร็จตามพันธกิจ 

     

2. หน่วยงานของทา่นมีก าลังคนเพียงพอในการปฏิบตัิภารกิจ      
3. กรมสอบสวนคดีพิเศษมีการสรรหาบรรจุ และแต่งตั้ งสอดคล้องกับ
ความจ าเป็น 

     

4. ส่วนราชการของท่านมนีโยบายอย่างชัดเจนในการพฒันาบุคลากร      
5. ส่วนราชการของท่านมีระบบที่ดีในการคัดเลือกและพัฒนาข้าราชการ
ท าให้ได้กลุ่มบุคคลที่มีทักษะและสมรรถนะสูง 

     

6. ท่านเชื่อมั่นศรัทธาผู้บริหารของส่วนราชการของท่าน      
7. ส่วนราชการของท่านมีการส่งเสริมให้มีการพัฒนาผู้บังคับบัญชาทุก
ระดับ อย่างต่อเนื่อง 

     

มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 1 2 3 4 5 
8. ส่วนราชการของท่านมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนอย่างเป็นระบบเพื่อ
พัฒนาข้าราชการให้มีความรู้ความสามารถรอบด้าน 

     

9. ท่านมีความพึงพอใจต่อภาพรวมของประสิทธิภาพการด าเนิน              
กิจกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

     

10. ท่านสามารถใช้ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 

     

11. การฝึกอบรมสัมมนา ดูงาน ที่หน่วยงานหรือส่วนราชการของท่าน
จัด ช่วยให้ท่านท างานได้ดีขึ้น 

     

12. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล                
มีความคุ้มค่า เช่น การฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาดูงาน เป็นต้น 

     

13. ท่านพึงพอใจต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการของท่าน 

     

มิติที่ 3 ประสิทธผิลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 1 2 3 4 5 
14. กรมสอบสวนคดีพิเศษมีการเสริมสร้างแรงจูงใจเพื่อให้เกิดความ
ผูกพันต่อองค์กร 

     

15. ในช่วงปีที่ผ่านมา ผู้บังคับบัญชาได้พูดคุยกับท่านเก่ียวกับการพัฒนา
ความก้าวหน้าของท่าน 

     

16. ผู้บังคับบัญชาโดยตรงของท่านให้ค าแนะน าในการท างาน และ
สนับสนุนท่านในการพัฒนาและเรียนรู้อยู่เสมอ 

     

17. ท่านได้รับค าชมเชยจากผู้บังคับบัญชาโดยตรงเมื่อปฏิบัติงานได้ผลดี      
18. การประเมินผลการปฏิบัติงานในส่วนราชการของท่ านสามารถ
จ าแนก/แยกระดับผลการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน 

     



๓๗ 

 

 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในมิติต่าง ๆ (ต่อ) 

 

 

ประเด็น/ปัจจัย ระดับคะแนนความพึงพอใจ 
ไม่เห็น
ด้วย 

อย่างยิ่ง 

ไม่
เห็น
ด้วย 

ปาน
กลาง 

เห็น
ด้วย 

เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 
19. ท่านพึงพอใจต่อการด าเนินการของส่วนราชการเกี่ยวกับการประเมินผล    
การปฏิบัติงานและการเลื่อนเงินเดือนในปีที่ผ่านมา 

     

20. ผู้บังคับบัญชาส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติตนอย่างมีจริยธรรม 
ปฏิบัติตามกฎหมาย และให้ความส าคัญกับการก ากับดูแลองค์กรที่ดี 

     

21. ท่านได้รับรู้ รับทราบ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน กระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคลต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ 

     

22. ส่วนราชการของท่านให้โอกาสในการแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ               
การบริหารทรัพยากรบุคคลเร่ืองต่าง ๆ 

     

23. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลของการด าเนินการเก่ียวกับการบริหารทรัพยากร
บุคคลของส่วนราชการ เช่น การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การพัฒนา การเลื่อน
เงินเดือน การด าเนินการทางวินัย เป็นต้น 

     

มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  1 2 3 4 5 
24. ส่วนราชการของท่านใช้หลักคุณธรรม หลักความสามารถ หลักผลงาน     
ในการแต่งตั้ง โยกย้าย ประเมินผลงาน เลื่อนเงินเดือน พัฒนาข้าราชการ 

     

มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตการท างานและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน 1 2 3 4 5 
25. ท่านมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการท างาน      
26. กรมสอบสวนคดีพิเศษ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสร้างบรรยากาศ             
ในการท างานที่สนับสนุนให้สามารถใช้ศักยภาพได้อย่างเต็มที่ 

     

27. ท่านมีเครื่องมือ เทคโนโลยี ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก คล่องตัว      
28. ท่านพึงพอใจกับสวัสดิการที่ส่วนราชการของท่านจัดให้เพิ่มเติม เช่น 
ร้านค้า ร้านอาหาร สถานที่/อุปกรณ์ส าหรับออกก าลังกาย การสงเคราะห์กรณี
ประสบภัย สมรส เจ็บป่วย เสียชีวิต ฯลฯ 

     

29. ท่านมีความพึงพอใจต่อสวัสดิการและสิ่งอ านวยความสะดวกที่กรม
สอบสวนคดีพิเศษจัดเตรียมให้ 

     

30. กรมสอบสวนคดีพิเศษส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการเพื่อสร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างผู้บริหารของกรมฯ กับข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานเช่น กิจกรรม
กีฬาสี 

     

31. ท่านรู้สึกว่าผู้ร่วมงานให้ความเป็นมิตรต่อท่าน ให้เกียรติ มีไมตรีจิต และ     
มีความไว้วางใจต่อกัน 

     

32. ผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน รับฟังความคิดเห็นของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน
แสดงความสามารถ 

     

33. ภารกิจของส่วนราชการของท่านท าให้ท่านรู้สึกว่างานที่ท่านท าส าคัญและ   
มีความหมาย 

     



๓๘ 

 

 

ส่วนที่ 3 ความเชื่อม่ันด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประเด็น/ปัจจัย ระดับคะแนนความเชื่อม่ัน 
ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 

ไม่
เห็น
ด้วย 

ปาน
กลาง 

เห็น
ด้วย 

เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 
3.1 ด้านงานทะเบียนประวัติและบ าเหน็จความชอบ 1 2 3 4 5 
34. ฐานข้อมูลที่ปรากฏในระบบข้อมูลสารสนเทศการบริหารทรัพยากร
บุคคลของท่านมีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถน ามาใช้ประโยชน์
ได้จริง 

     

35. การประเมินผลการปฏิบัติงานในกรมสอบสวนคดีพิ เศษสามารถ
จ าแนก /แยกระดับผลการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน 

     

36. การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในกรมสอบสวนคดีพิเศษเชื่อมโยงกับ
ระดับผลการประเมินผลการปฏิบัติงานส่วนบุคคล 

     

3.2 ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 1 2 3 4 5 
37. การคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติตามที่องค์กรต้องการมีความ
เหมาะสม 

     

38. หลักเกณฑ์ในการประเมินบุคคลในการเลื่อนระดับต าแหน่งมีความ
เหมาะสม 

     

39. การสรรหาบุคลากรภายในกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อเลื่อนระดับ
ต าแหน่ง/เปลี่ยนสายงาน ไปยังต าแหน่งที่ว่างมีความเหมาะสม 

     

3.3 ด้านแผนงานและอัตราก าลัง 1 2 3 4 5 
40. ลักษณะงานกับคุณสมบัติของบุคลากรในต าแหนง่มีความเหมาะสม      
41. การวางแผนอัตราก าลังพอเพียงกับภาระงานในหน่วยงานของท่าน             
มีความเหมาะสม 

     

3.4 ด้านการพัฒนาบุคลากรและจริยธรรม 1 2 3 4 5 
42. การจัดการความรู้ของกรมสอบสวนคดีพิ เศษสามารถน าไป ใช้
ประโยชน์กับการท างานได้จริง 

     

43. กรมสอบสวนคดีพิเศษส่งเสริมและปลูกฝังพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
อย่างซื่อสัตย์ที่เห็นเป็นรูปธรรม 

     

3.5 ด้านการด าเนินการทางวินัย 1 2 3 4 5 
44. กรมสอบสวนคดีพิเศษ ก าหนดมาตรการ กลไกหรือระยะเวลาในการ
ด าเนินการทางวินัยตามมาตรฐานของส านักงาน ก.พ. 

     

45. การลงโทษทางวินัยกรมสอบสวนคดีพิเศษด าเนินการด้วยความ
ยุติธรรม 

     

46. การเข้าถึงช่องทางการอุทธรณ์ และร้องทุกข์โดยเชื่อมั่นว่าจะไม่ส่งผล
กระทบต่อตนเอง 

     

3.6 ด้านอ านวยการและการให้บริการ 1 2 3 4 5 
47. ระยะเวลาในการออกหนังสือรับรองต่าง ๆ มีความรวดเร็วและถูกต้อง
(เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน หนังสือรับรองการท างาน เป็นต้น) 

     

48. ระยะเวลาในการท าบัตรประจ าตัวและบัตรเข้า - ออก ภายใน       
กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีความรวดเร็วและถูกต้อง 

     



๓๙ 

 

 

ส่วนที่ 3 ความเชื่อม่ันด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
ส่วนที่ 4 ความผูกพันต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็น/ปัจจัย ระดับคะแนนความเชื่อม่ัน 
ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 

ไม่
เห็น
ด้วย 

ปาน
กลาง 

เห็น
ด้วย 

เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 
49. ระยะเวลาในการออกหนังสือลาต่าง ๆ มีความรวดเร็วและถูกต้อง            
(เช่น หนังสือลาไปต่างประเทศ หนังสือลาอุปสมบท หนังสือลาออก      
เป็นต้น) 

     

50. ท่านมีความเชื่อมั่นในภาพรวมด้านการบริการงานบริหารทรัพยากร
บุคคลของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

     

ประเด็น/ปัจจัย ระดับคะแนนความพึงพอใจและความเชื่อม่ัน 
ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

ไม่เห็น
ด้วย 

ปาน
กลาง 

เห็น
ด้วย 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

ด้านความผูกพันองค์การ 1 2 3 4 5 
5 1 . ท่ า น มี ค ว า ม เชื่ อ มั่ น ใน ทิ ศ ท า งก า ร ด า เนิ น ง า น                
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

     

52. ท่านมีความกระตือรือร้นในการท างานอยู่เสมอ      
53. ท่านเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่หน่วยงานจัดขึ้นด้วยความเต็ม
ใจอย่างสม่ าเสมอทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและ
กิจกรรมอ่ืน ๆ 

     

54. ท่านพยายามปรบัปรุงการท างานของตนเองให้ดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 

     

55. ท่านพร้อมสนับสนุนหน่วยงานในทุกด้านเพื่ อให้ เกิด             
การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น แม้ว่าจะท าให้ท่านมีภาระงานที่มากขึ้น
กว่าเดิม 

     



๔๐ 

 

 

ส่วนที่ 5 เรื่องที่ควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วน 
  โปรดใส่เครื่องหมาย ลงในช่อง ใช่ หรือ ไม่ใช่ และจัดอันดับ 1 , 2 , 3 เรียงล าดับเร่ืองที่เป็นปัญหาและ
จ าเป็นต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วน 
 

รายละเอียด ใช่ ไม่ใช ่ การจัดล าดับ 
56. เร่ืองที่กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ควรปรับปรุง
อย่างเร่งด่วน (เรียงมา 3 ล าดับ) 

   

        การแต่งตั้งโยกย้าย    
        การสรรหาบุคลากร    
        การพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ    
        การพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของบุคลากร    
        การประเมินผลการปฏิบตัิราชการ    
        การเลื่อนเงินเดือน    
        การจัดสวัสดิการเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กฎหมายก าหนด    
        การพัฒนาคุณภาพชีวิตดา้นการท างาน สุขภาพ การเงิน และสังคม    
        การสร้างบรรยากาศที่ดีในการท างาน    
        การปรับปรุงอาคารสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือในการท างาน    
        การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล    
        การให้ข้อมูลด้านบริหารทรัพยากรบุคคล    

 


