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ค าน า 
    สืบเนื่องจากระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการ
พลเรือน เพ่ือประโยชน์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท ารายงาน การบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือน  ในรอบ
ปีงบประมาณทีผ่่านมา เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส่วนราชการ โดยข้อก าหนดประการหนึ่ง คือให้ส่วนราชการส ารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจเกี่ยวกับ
การบริหารทรัพยากรบุคคลของบุคลากรในประเด็นที่สอดคล้องกับมาตรฐานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ตามท่ี ก.พ. ก าหนด 
    กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่นด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรับทราบความพึงพอใจและความเชื่อมั่น           
ของบุคลากร ที่มีต่อระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งจะได้น าข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากการส ารวจมาใช้ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิผลและ
มีประสิทธิภาพมากขึ้น กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ด าเนินการจัดท าแบบส ารวจดังกล่าว 
ผ่านระบบออนไลน์ INTRANET.DSI ได้ประมวลผลแล้วน าผลที่ได้ไปพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
และเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) และแผนปฏิบัติราชการ รายปี  
(พ.ศ. 2564) ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ต่อไป    
 
 
 
              กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล 
             กันยายน 2563 
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บทที่ ๑ 
บทน า 

 

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

ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และแผนปฏิบัติราชการ รายปี (พ.ศ. 2563) เรื่องที่  2 พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ให้มีความเป็นมืออาชีพ (Smart Agent) เป้าประสงค์ที่ 2.1 บุคลากรเชี่ยวชาญในงาน มีคุณธรรม จริยธรรม  
และมีความผาสุก ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 2.1.2 ร้อยละความเชื่อมั่นของบุคลากรในการบริหารทรัพยากรบุคคล  
และตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่  2.3 ร้อยละความผูกพันของบุคลากร โดยกรมสอบสวนคดีพิ เศษ ด าเนินงาน 
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้กรอบมาตรฐานความส าเร็จด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ซึ่งการส ารวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของบุคลากรต่อระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในครั้งนี้ เป็นการส ารวจความคิดเห็นส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบส ารวจที่มีต่อการบริหารทรัพยากร
บุคคล กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ดังนั้น เพ่ือเป็นการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลในภาพรวมของกรมสอบสวนคดีพิเศษ     
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล จึงได้ด าเนินการจัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่นด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ซึ่งสอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
ราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และแผนปฏิบัติราชการ รายปี  
(พ.ศ. 2563) ดังกล่าวข้างต้น เพ่ือน าผลส ารวจมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการให้บริการด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลและพัฒนาการด าเนินงานการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างเป็นระบบท าให้
เกิดการรองรับการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับ
ของสาธารณชนต่อไป 

๑.๒ วัตถุประสงค์ 
๑.๒.๑ เพ่ือรับทราบความคิดเห็น ความพึงพอใจ ความเชื่อมั่นด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
๑.๒.๒ เพ่ือน าข้อมูลไปศึกษาวิเคราะห์หาแนวทางปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาระบบการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
1.2.3 เพ่ือให้บุคลากรกรมมีส่วนร่วมในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
1.2.4 เพ่ือศึกษาความจ าเป็นและความต้องการของบุคลากรกรมสอบสวนคดี พิ เศษ 

ในด้านการพัฒนาและการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 
1.2.5 เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการสรรหาและรักษา

บุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
1.2.6 เพ่ือส ารวจระดับความผูกพัน วิเคราะห์ปัจจัยที่จะส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากร                

ในกรมสอบสวนคดีพิเศษ  

๑.๓ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
๑.๓.๑ ข้อมูลและสารสนเทศระดับความพึงพอใจและความเชื่อมั่น ของบุคลากร ต่อการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลของกรมสอบสวนคดีพิเศษและระดับความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 
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๑.๓.๒ การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมสอบสวนคดีพิเศษสามารถตอบสนองทิศทาง 
การท างานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และเสริมสร้างแรงจูงใจของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

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

1.3.4 เพ่ือน าผลการส ารวจดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการท างานด้านการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
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บทที่ ๒ 
วิธีด าเนินการ           

การส ารวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่นด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 มีขอบเขตในการประเมิน ดังนี้ 

2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากรในการส ารวจครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่มข้าราชการและพนักงานราชการสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

จ านวน 1,132 คน ซึ่งจากการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการส ารวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่น 
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล การค านวณกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ TARO YAMANE (Yamane, Taro 1973 
อ้างถึงในศิริพงศ์ พฤทธิพันธ์.2553, น.203) มีค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 ค่าความคลาดเคลื่อน + ร้อยละ 5 
ซึ่งเป็นระดับความเชื่อมั่นที่มีความน่าเชื่อถือได้ ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 1,008 คน จากประชากร 1,132 คน  

สูตรการค านวณ   n =      N     .   
      1 + Ne2 

เมื่อ  n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ 
N = ขนาดของประชากร 
e = ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างท่ียอมรับได้ 

เมื่อ  N = 1,132, e = 0.05 ซึ่งแทนค่า จะได้ขนาดของจ านวนประชากรดังนี้  
n =        1,132          = 295.56 ≈ 296 คน 

        1 + 1,132(0.05)2   

2.2 เครื่องมือในการเก็บข้อมูล    
เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามในการส ารวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่นด้านการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีองค์ประกอบส 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 างานและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท 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 ความผูกพันต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ส่วนที่ 5 เรื่องที่ควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วน 
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2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล     
การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ ใช้ ในการส ารวจ  ด าเนินการโดยการจัดท าบันทึกข้อความ           

ขอความอนุเคราะห์ให้กองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ ลงข้อมูลแบบส ารวจความพึงพอใจ 
และความเชื่อมั่นด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในระบบ INTRANET.DSI โดยให้
เผยแพร่แก่กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นข้าราชการและพนักงานราชการสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ เข้าร่วมตอบ 
แบบส ารวจผ่านระบบออนไลน์ INTRANET.DSI จ านวน 1,132 คน และก าหนดให้ตอบแบบส ารวจระหว่าง 
วันที่ 20 - 31 กรกฎาคม ๒๕63 เมื่อครบก าหนดระยะเวลาการตอบแบบส ารวจ พบว่ามีการตอบแบบส ารวจ
ผ่านระบบออนไลน์ จ านวน 1,008 คน คิดเป็นร้อยละ 89.05 และไม่เข้าร่วมตอบแบบส ารวจจ านวน  
124 คน คิดเป็นร้อยละ 10.95    

2.4 การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล             
ผู้ตอบแบบส ารวจผ่านระบบออนไลน์ INTRANET.DSI จากประชากรกลุ่มตัวอย่าง ข้าราชการ  

และพนักงานราชการ สังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ จ านวน 1,008 คน โดยกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคลได้รับข้อมูล
ผู้ตอบแบบส ารวจออนไลน์จากกองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ และเมื่อกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล 
ไดข้้อมูลมาแล้ว พบว่ากลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมตอบแบบส ารวจ จ านวน 1,008 คน แล้วจึงน าข้อมูลจากผู้ตอบ
แบบส ารวจ จ านวน 1 ,008 คน ดังกล่าว มาประมวลผลข้อมูลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 
และวิเคราะห์เพ่ือหาค่าสถิติโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซึ่งเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล 
น าเสนอข้อมูลและค านวณค่าสถิติ เบื้องต้น  ประกอบด้วยการแจกแจงความถี่  (Frequency) ร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ดังนี้ 

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

๒. ข้อมูลระดับความพึงพอใจในมิติต่างๆ ส่วนที่ ๒ ระดับความเชื่อมั่น ส่วนที่ 3 และระดับ
ความผูกพัน ส่วนที่ 4 วิเคราะห์ด้วยการแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ตามข้ันตอน ดังนี้ 

๒.๑ ให้คะแนนส าหรับข้อค าถามแบบประมาณค่าตามวิธีของ Likert Rating Scale ได้แก่ 
  1 คะแนน หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
  2 คะแนน หมายถึง ไม่เห็นด้วย 
  3 คะแนน หมายถึง ปานกลาง 
  4 คะแนน หมายถึง เห็นด้วย 
  5 คะแนน หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง  

๒.๒ ค านวณหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
ของค าตอบแต่ละข้อแล้วแปรผลการประเมินค่าความพึงพอใจ ความเชื่อมั่น และความผูกพันตามเกณฑ์  
การแบ่งช่วงเท่าของค่าพิสัยคะแนนของข้อค าถามเป็น ๕ ระดับ และใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) เป็นดัชนีในการจัดแบ่งระดับ
ความคิดเห็นฯ โดยใช้สูตรค านวณพิสัย (Range) (Fisher อ้างถึงใน ชัชวาลย์ เรืองประพันธ์, 2539, หน้า 15) ดังนี้  
       คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด = 5 – 1 = 0.80 
        จ านวนช่วง                    5 

ดังนั้น ได้ก าหนดเกณฑ์การแปลความหมายไว้ ดังนี้ 
ถ้าคะแนนเฉลี่ยที่ได้มีค่าอยู่ระหว่าง ๑.๐๐ - ๑.๘๐ คะแนน หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

(ควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วน) 
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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 

2.5 การน าเสนอข้อมูล  
น าเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางวิเคราะห์ (Analytical Table) และกราฟ (Graph) 
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บทที่ ๓ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ ได้แก่ เพศ อายุ อายุราชการ วุฒิการศึกษาสูงสุด สถานภาพ 

สถานะบุคลากร การด ารงต าแหน่ง 

ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจตามเพศ 

จากตารางแสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบส ารวจตามเพศ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ตอบ
แบบส ารวจที่เป็นข้าราชการและพนักงานราชการ สังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ จ านวน 1,008 คน พบว่า  
ส่วนใหญ่เป็นเพศชายที่ร่วมตอบแบบส ารวจ จ านวน 573 คน คิดเป็นร้อยละ 56.85 เพศหญิง จ านวน 435 คน 
คิดเป็นร้อยละ 43.15 

กราฟที่ 1 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบส ารวจตามเพศ 

กราฟแสดงจ านวนและร้อยละ 
ของผู้ตอบแบบส ารวจตามเพศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน  ( n = 1,008  ) ร้อยละ ( ๑๐๐.๐๐) 
เพศ 
ชาย 
หญิง 

 
573 
435 

 
56.85 
43.15 

รวม 1,008 100 



- ๗ - 
 

ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจตามอายุ 

จากตารางแสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบส ารวจตามอายุ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ตอบ
แบบส ารวจที่เป็นข้าราชการและพนักงานราชการ สังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ จ านวน 1,008 คน พบว่า 
ส่วนใหญ่ผู้ที่เข้าตอบแบบส ารวจ มีอายุระหว่าง 41 - 50 ปี จ านวน 390 คน คิดเป็นร้อยละ 38.69 
รองลงมามีอายุระหว่าง 51 - 60 ปี จ านวน 281 คน คิดเป็นร้อยละ 27.88 และมีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี 
จ านวน 280 คน คิดเป็นร้อยละ 27.78  

กราฟที่ 2 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบส ารวจตามอายุ 

 กราฟแสดงจ านวนและร้อยละ 
ของผู้ตอบแบบส ารวจตามอายุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน  ( n = 1,008  ) ร้อยละ ( ๑๐๐.๐๐) 
    อาย ุ
    ตั้งแต่ 21 - 30 ปี 
            31 - 40 ปี 
            41 - 50 ปี 

        51 - 60 ปี 

 
57 

280 
390 
281 

 
5.65 

27.78 
38.69 
27.88 

รวม 1,008 100 



- ๘ - 
 

ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจตามอายุราชการ 

จากตารางแสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบส ารวจตามอายุราชการ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูล
จากผู้ตอบแบบส ารวจที่เป็นข้าราชการและพนักงานราชการ สังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ จ านวน 1,008 คน 
พบว่าส่วนใหญ่ผู้ที่เข้าร่วมตอบแบบส ารวจมีอายุราชการมากกว่า 25 ปี จ านวน 270 คน คิดเป็นร้อยละ 
26.79 รองลงมามีอายุราชการ 16 - 20 ปี จ านวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 16.96 และมีอายุราชการ  
21 - 25 ปี จ านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 15.28  

กราฟที่ 3 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบส ารวจตามอายุราชการ  

กราฟแสดงจ านวนและร้อยละ 
ของผู้ตอบแบบส ารวจตามอายุราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน  ( n = 1,008  ) ร้อยละ ( ๑๐๐.๐๐) 
    อายุราชการ 
    น้อยกว่า 6 ปี 
    6 - 10 ปี 
    11 - 15 ปี 
    16 - 20 ปี 
    21 - 25 ปี 
    มากกว่า 25 ปี 

 
136 
124 
153 
171 
154 
270 

 
13.49 
12.30 
15.18 
16.96 
15.28 
26.79 

รวม 1,008 100 



- ๙ - 
 

ตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจตามวุฒิการศึกษาสูงสุด 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน  (n = 1,008) ร้อยละ (๑๐๐.๐๐) 

    วุฒิการศึกษาสูงสุด 
    ต่ ากว่าปริญญาตรี 
    ปริญญาตรี 
    ปริญญาโท 
    ปริญญาเอก 

 
30 

396 
562 
20 

 
2.98 

39.29 
55.75 
1.98 

รวม 1,008 100 

จากตารางแสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบส ารวจตามวุฒิการศึกษาสูงสุด เป็นการวิเคราะห์
ข้อมูลจากผู้ตอบแบบส ารวจที่เป็นข้าราชการและพนักงานราชการ สังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ จ านวน 
1,008 คน พบว่าส่วนใหญ่ผู้ที่เข้าร่วมตอบแบบส ารวจมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 562 คน  
คิดเป็นร้อยละ 55.75 ระดับปริญญาตรี จ านวน 396 คน คิดเป็นร้อยละ 39.29 ต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 
30 คน คิดเป็นร้อยละ 2.98 และระดับปริญญาเอก จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 1.98  

กราฟที่ 4 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบส ารวจตามวุฒิการศึกษาสูงสุด 

กราฟแสดงจ านวนและร้อยละ 
ของผู้ตอบแบบส ารวจตามวุฒิการศึกษาสูงสุด 
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ตารางที่ 5 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจตามสถานภาพ 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน  (n = 1,008) ร้อยละ (๑๐๐.๐๐) 

    สถานภาพ 
    โสด 
    สมรส 
    อ่ืนๆ 

 
457 
503 
48 

 
45.34 
49.90 
4.76 

รวม 1,008 100 

จากตารางแสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบส ารวจตามสถานภาพ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูล
จากผู้ตอบแบบส ารวจที่เป็นข้าราชการและพนักงานราชการ สังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ จ านวน 1,008 คน 
พบว่าสถานภาพของผู้ที่เข้าร่วมตอบแบบส ารวจส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จ านวน 503 คน คิดเป็นร้อยละ 
49.90 สถานภาพโสด จ านวน 457 คน คิดเป็นร้อยละ 45.34 และสถานภาพอ่ืนๆ จ านวน 48 คน  
คิดเป็นร้อยละ 4.76 

กราฟที่ 5 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบส ารวจตามสถานภาพ 

กราฟแสดงจ านวนและร้อยละ 
ของผู้ตอบแบบส ารวจตามสถานภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๑๑ - 
 

ตารางที่ 6 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจตามสถานะของบุคลากร 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน  (n = 1,008) ร้อยละ (๑๐๐.๐๐) 

    ปัจจุบันท่านเป็น 
    ข้าราชการ 
    พนักงานราชการ 

 
853 
155 

 
84.62 
15.38 

รวม 1,008 100 

จากตารางแสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบส ารวจตามสถานะของบุคลากร เป็นการวิเคราะห์
ข้อมูลจากผู้ตอบแบบส ารวจที่เป็นข้าราชการและพนักงานราชการ สังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ จ านวน 1,008 คน 
พบว่าผู้ที่ตอบแบบส ารวจส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ จ านวน 853 คน คิดเป็นร้อยละ 84.62 และพนักงานราชการ 
จ านวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 15.38 

กราฟที่ 6 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบส ารวจตามสถานะของบุคลากร  

กราฟแสดงจ านวนและร้อยละ 
ของผู้ตอบแบบส ารวจตามสถานะของบุคลากร 
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ตารางที่ 7 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจตามการด ารงต าแหน่ง 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน  (n = 1,008) ร้อยละ (๑๐๐.๐๐) 

    ด ารงต าแหน่ง 
    ผู้บริหาร 
    ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
    ผู้อ านวยการกอง/เทียบเท่า 
    ผู้อ านวยการกลุ่ม 
    รองผู้อ านวยการกอง/เทียบเท่า 
    ผู้อ านวยการส่วน/ผู้อ านวยการศูนย์ฯ 
    หัวหน้าฝ่าย 
    พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 
    เจ้าหน้าที่คดีพิเศษ 
    ข้าราชการต าแหน่งอ่ืน ๆ 
    พนักงานราชการ 

 
2 

15 
11 
4 

26 
95 
9 

223 
382 
86 

155 

 
0.20 
1.49 
1.09 
0.40 
2.58 
9.42 
0.89 

22.12 
37.90 
8.53 

15.38 
รวม 1,008 100 

จากตารางแสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบส ารวจตามสถานะการด ารงต าแหน่ ง  
เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ตอบแบบส ารวจที่เป็นข้าราชการและพนักงานราชการ สังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
จ านวน 1,008 คน พบว่าผู้ที่ตอบแบบส ารวจส่วนใหญ่ด ารงต าแหน่งเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ จ านวน 382 คน  
คิดเป็นร้อยละ 37.90 รองลงมาคือต าแหน่งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ จ านวน 223 คน คิดเป็นร้อยละ 22.12 
และต าแหน่งพนักงานราชการ จ านวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 15.38  

กราฟที่ 7 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบส ารวจตามการด ารงต าแหน่ง 

กราฟแสดงจ านวนและร้อยละ 
ของผู้ตอบแบบส ารวจตามการด ารงต าแหน่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ต าแหน่ง  
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ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจในมิติต่างๆ 
ตารางที่ 8 แสดงผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจตามกรอบมาตรฐานความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  

มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 

ประเด็น/ปัจจัย ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 3.45 0.93 เห็นด้วย 
1 . น โยบายและแผนงานด้ านการบริห ารทรัพยากรบุ คคล  
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ มีส่วนช่วยสนับสนุนให้หน่วยงานของท่าน
บรรลุผลส าเร็จตามพันธกิจ 

3.67 0.90 เห็นด้วย            

2. กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีก าลังคนเพียงพอในการปฏิบัติภารกิจ 3.34 0.92 ปานกลาง 
3. กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีการสรรหาบรรจุ และแต่งตั้งสอดคล้อง
กับความจ าเป็นของกรม 

3.18 0.94 ปานกลาง 

4. กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีนโยบายอย่างชัดเจนในการพัฒนาบุคลากร 3.38 0.97 ปานกลาง 
5. กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีระบบที่ดีในการคัดเลือกและพัฒนา
ข้าราชการ ท าให้ได้กลุ่มบุคคลที่มีทักษะและสมรรถนะสูง 

3.27 0.99 ปานกลาง 

6. ท่านเชื่อมั่นศรัทธาว่าผู้บริหารของกรมสอบสวนคดี พิ เศษ               
เป็นแบบอย่างท่ีด ี

3.73 0.92 เห็นด้วย 

7. กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีการส่งเสริมให้มีการพัฒนาผู้บังคับบัญชา 
ทุกระดับ อย่างต่อเนื่อง 

3.56 0.88 เห็นด้วย 

จากการประมวลผลมิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 3.45 ภาพรวม    
ของมิติที่ 1 ผู้ตอบแบบส ารวจ เห็นด้วยกับการก าหนดนโยบายของผู้บริหารกรมสอบสวนคดีพิเศษ ว่ามีความสอดคล้อง
เชิงยุทธศาสตร์ และจากข้อค าถามทั้ง 7 ข้อ พบว่าผู้ตอบแบบส ารวจมีระดับความคิดเห็นสรุปได้ ดังนี้  

  ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ๓.73 ค าถามข้อที่ 6 บุคลากรเชื่อมั่นศรัทธาว่าผู้บริหารของ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นแบบอย่างท่ีดี โดยมีระดับความคิดเห็น เห็นด้วย  
   ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ๓.18 ค าถามข้อที่ 3 กรมสอบสวนคดีพิเศษมีการสรรหาบรรจุ  
และแต่งตั้งสอดคล้องกับความจ าเป็นของกรมสอบสวนคดีพิเศษตามสมควร โดยมีระดับความคิดเห็น ปานกลาง  

กราฟที่ 8 แสดงผลความพึงพอใจในมิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 
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ตารางที่ 9 แสดงผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจตามกรอบมาตรฐานความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  
มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประเด็น/ปัจจัย ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 3.61 0.84 เห็นด้วย 
8. กรมสอบสวนคดี พิ เศษ มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนการท างาน 
อย่างเป็นระบบ เพ่ือพัฒนาข้าราชการให้มีความรู้ ความสามารถรอบด้าน 

3.31 0.92 ปานกลาง 

9. ท่านมีความพึงพอใจต่อภาพรวมของประสิทธิภาพการด าเนิน              
กิจกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

3.47 0.89 เห็นด้วย 

10. ท่านสามารถใช้ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ของกรมสอบสวนคดีพิเศษได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 

3.92 0.79 เห็นด้วย 

11. การฝึกอบรมสัมมนา ดูงาน ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษจัด ช่วยให้
ท่านท างานได้ดีข้ึน 

3.62 0.83 เห็นด้วย 

12. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล                
มีความคุ้มค่า เช่น การฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาดูงาน เป็นต้น 

3.51 0.82 เห็นด้วย 

13. ท่านพึงพอใจต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

3.85 0.77 เห็นด้วย 

จากการประมวลผลมิติที่ 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ในภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ย 3.61 ผู้ตอบแบบส ารวจมีความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยมีระดับความคิดเห็นว่า เห็นด้วย และจากข้อค าถามทั้ง 6 ข้อ พบว่าผู้ตอบ 
แบบส ารวจมีระดับความคิดเห็นสรุปได ้ดังนี้  

ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด  คือ ๓.92 ค าถามข้อที่  10 โดยเชื่อมั่นว่าสามารถใช้ประโยชน์ 
จากระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล ของกรมสอบสวนคดีพิเศษได้อย่างสะดวก รวดเร็ว  
มีระดับความคิดเห็น เห็นด้วย  

ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ๓.31 ค าถามข้อที่ 8 โดยมีความคิดเห็นว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษ           
มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนอย่างเป็นระบบเพ่ือพัฒนาข้าราชการให้มีความรู้  ความสามารถรอบด้าน มีระดับ          
ความคิดเห็น ปานกลาง      
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กราฟที่ 9 แสดงผลความพึงพอใจในมิติที่ 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 10 แสดงผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจตามกรอบมาตรฐานความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประเด็น/ปัจจัย ค่า เฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 3.61 0.87 เห็นด้วย 
14. กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีการเสริมสร้างแรงจูงใจเพ่ือให้เกิด 
ความผูกพันต่อองค์กร 

3.44 0.92 เห็นด้วย 

15. ในช่วงปีที่ผ่านมา ผู้บังคับบัญชาได้มีการสื่อสารกับท่านเกี่ยวกับ 
การพัฒนาความก้าวหน้าของท่าน 

3.49 0.95 เห็นด้วย 

16. ผู้บังคับบัญชาโดยตรงของท่านให้ค าแนะน าในการท างาน  
และสนับสนุนท่านในการพัฒนาและเรียนรู้อยู่เสมอ 

3.81 0.89 เห็นด้วย 

17. ท่านได้รับค าชมเชยจากผู้บังคับบัญชาโดยตรง เมื่อปฏิบัติงานได้ผลดี 3.81 0.85 เห็นด้วย 
18. การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
สามารถจ าแนก/แยกระดับผลการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน 

3.51 0.87 เห็นด้วย 

19. ท่านพึงพอใจต่อการด าเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ เกี่ยวกับ 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเลื่อนเงินเดือนในปีที่ผ่านมา 

3.60 0.88 เห็นด้วย 

20. ผู้บังคับบัญชาส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติตนอย่างมี
จริยธรรม ปฏิบัติตามกฎหมาย และให้ความส าคัญกับการก ากับดูแล
องค์กรที่ด ี

3.88 0.83 เห็นด้วย 

21. ท่านได้รับรู้  รับทราบ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน 
กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ 

3.57 0.84 เห็นด้วย 

22. กรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้โอกาสในการแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลเรื่องต่างๆ 
 

3.42 0.89 เห็นด้วย 



- ๑๖ - 
 

ประเด็น/ปัจจัย ค่า เฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

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

3.35 0.97 ปานกลาง 

24. ฐานข้อมูลที่ปรากฏในระบบข้อมูลสารสนเทศการบริหารทรัพยากร
บุคคลของท่านมีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถน ามาใช้
ประโยชน์ได้จริง 

3.83 0.77 เห็นด้วย 

25. มีระบบการจัดการความรู้ที่สามารถเข้าถึงและน ามาใช้ประโยชน์
ในการปฏิบัติงานได ้

3.65 0.79 เห็นด้วย 

  จากการประมวลผลมิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 3.61 
ผู้ตอบแบบส ารวจมีความพึงพอใจกับประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีระดับความคิดเห็น เห็นด้วย 
และจากข้อค าถามทั้ง 12 ข้อ พบว่าผู้ตอบแบบส ารวจมีระดับความคิดเห็นสรุปได้ ดังนี้  

  ประเด็นที่ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด  คือ ๓.88 ค าถามข้อที่  20 โดยมีความพึงพอใจต่อการที่
ผู้บังคับบัญชาส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติตนอย่างมีจริยธรรม ปฏิบัติตามกฎหมาย และให้ความส าคัญ
กับการก ากับดูแลองค์กรทีดี่ มีระดับความคิดเห็น เห็นด้วย      

  ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ๓.35 ค าถามข้อที่ 23 โดยมีความคิดเห็นว่าผลการด าเนินการ
เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมสอบสวนคดีพิเศษ เช่น การสรรหา บรรจุและแต่งตั้งการพัฒนา 
การเลื่อนเงินเดือน การด าเนินการทางวินัย เป็นต้น มีประสิทธิผลพอสมควร มีระดับความคิดเห็น ปานกลาง      

กราฟที่ 10 แสดงผลความพึงพอใจในมิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

กราฟแสดงผลความพึงพอใจ 
มิติที่ 3 ประสิทธิภาพผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
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ตารางที่ 11 แสดงผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจตามกรอบมาตรฐานความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  
มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประเด็น/ปัจจัย ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 3.45 0.90 เห็นด้วย 
26. กรมสอบสวนคดีพิเศษ ใช้หลักคุณธรรม หลักความสามารถ  
หลักผลงาน ในการแต่งตั้ง โยกย้าย ประเมินผลงาน ประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ เลื่อนเงินเดือน พัฒนาข้าราชการ 

3.31 0.98 ปานกลาง 

27. กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีการสื่อสารให้ข้าราชการและพนักงานราชการ
ได้รับรู้ รับทราบ หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน และกระบวนการต่างๆ 
เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

3.55 0.84 เห็นด้วย 

28. กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีความพร้อมในการเปิดเผยข้อมูล 
หรือค าอธิบาย การด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลได้  
เมื่อได้รับการร้องเรียน หรือร้องทุกข์ 

3.49 0.87 เห็นด้วย 

จากการประมวลผลมิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  ในภาพรวม  
มีค่าเฉลี่ย 3.45 ผู้ตอบแบบส ารวจมีความพึงพอใจเกี่ยวกับความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยมีระดับความคิดเห็น เห็นด้วย และจากข้อค าถามทั้ง 3 ข้อ พบว่าผู้ตอบแบบส ารวจ  
มีระดับความคิดเห็นสรุปได้ ดังนี้ 

ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ๓.55 ค าถามข้อที่ 27 โดยมีความพึงพอใจกับการที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
มีการสื่อสารให้ข้าราชการและพนักงานราชการได้รับรู้ รับทราบ หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน และกระบวนการต่างๆ 
เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมสอบสวนคดีพิเศษ มีระดับความคิดเห็น เห็นด้วย      

ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ๓.31 ค าถามข้อที่ 26 โดยมีความคิดเห็นว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ใช้หลักคุณธรรม หลักความสามารถ หลักผลงาน ในการแต่งตั้ง โยกย้าย ประเมินผลงาน ประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ เลื่อนเงินเดือน พัฒนาข้าราชการ มีระดับความคิดเห็น ปานกลาง      

กราฟที่ 11 แสดงผลความพึงพอใจในมิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
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ตารางที่ 12 แสดงผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจตามกรอบมาตรฐานความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  
มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตการท างานและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน 

ประเด็น/ปัจจัย ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตการท างานและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน 3.68 0.82 เห็นด้วย 
2 9 . ท่ านมี ความพึ งพอใจต่ อสภาพแวดล้ อมและบรรยากาศ 
ในการท างาน 

3.68 0.82 เห็นด้วย 

30. กรมสอบสวนคดีพิเศษ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสร้างบรรยากาศ  
ในการท างานที่สนับสนุนให้สามารถใช้ศักยภาพได้อย่างเต็มที่ 

3.58 0.82 เห็นด้วย 

31. ท่านมีเครื่องมือ เทคโนโลยี ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก คล่องตัว 3.65 0.82 เห็นด้วย 
32. ท่านพึงพอใจกับสวัสดิการที่กรมสอบสวนคดีพิเศษจัดให้เพ่ิมเติม  
เช่น ร้านค้า ร้านอาหาร สถานที่/อุปกรณ์ส าหรับออกก าลังกาย การ
สงเคราะห์กรณีประสบภัย สมรส เจ็บป่วย เสียชีวิต ฯลฯ 

3.53 0.85 เห็นด้วย 

33. ท่านมีความพึงพอใจต่อสวัสดิการและสิ่งอ านวยความสะดวก 
ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษจัดเตรียมให้ 

3.55 0.81 เห็นด้วย 

34. กรมสอบสวนคดีพิเศษ ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ เพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์ อันดี  ระหว่างผู้บริหารของกรมฯ กับข้าราชการและ
ผู้ปฏิบัติงานเช่น กิจกรรมกีฬา กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์สาธารณะ ฯลฯ 

3.54 0.87 เห็นด้วย 

35. ท่านรู้สึกว่าผู้ร่วมงานให้ความเป็นมิตรต่อท่าน ให้เกียรติ มีไมตรีจิต 
และมีความไว้วางใจต่อกัน 

3.85 0.79 เห็นด้วย 

36. ผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน รับฟังความคิดเห็นของท่านเปิดโอกาส 
ให้ท่านแสดงความสามารถ 

3.84 0.79 เห็นด้วย 

37. ภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ท าให้ท่านรู้สึกว่างานที่ท่านท า 
ส าคัญและมีความหมาย 

3.90 0.82 เห็นด้วย 

  จากการประมวลผลมิติที่ 5 คุณภาพชีวิตการท างาน และความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน           
ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 3.68 ผู้ตอบแบบส ารวจมีความพึงพอใจกับคุณภาพชีวิตการท างาน และความสมดุล
ระหว่างชีวิตกับการท างาน โดยมีระดับความคิดเห็น เห็นด้วย และจากข้อค าถามทั้ง 9 ข้อ พบว่าผู้ตอบแบบส ารวจ  
มีระดับความคิดเห็นสรุปได้ ดังนี้  

  ประเด็นที่ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด  คือ ๓.90  ค าถามข้อที่  37 โดยมีความพึงพอใจกับภารกิจ 
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งเห็นว่าเป็นงานที่มีความส าคัญและมีความหมาย มีระดับความคิดเห็น เห็นด้วย      

  ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ๓.53 ค าถามข้อที่ 32 โดยมีความพึงพอใจกับสวัสดิการที่ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษจัดให้เพ่ิมเติม เช่น ร้านค้า ร้านอาหาร สถานที่/อุปกรณ์ส าหรับออกก าลังกาย  
การสงเคราะห์กรณีประสบภัย สมรส เจ็บป่วย เสียชีวิต ฯลฯ มีระดับความคิดเห็น เห็นด้วย   
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กราฟที่ 12 แสดงผลความพึงพอใจในมิติที่ 5 คุณภาพชีวิตการท างานและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตารางที่ 13 แสดงผลความพึงพอใจภาพรวมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบมาตรฐานความส าเร็จ
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) 

ประเด็น/ปัจจัย ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

มาตรฐานความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 3.56 0.87 เห็นด้วย 
มิติที่ ๑ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 3.45 0.93 เห็นด้วย 
มิติที่ ๒ ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 3.61 0.84 เห็นด้วย 
มิติที่ ๓ ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 3.61 0.87 เห็นด้วย 
มิติที่ ๔ ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 3.45 0.90 เห็นด้วย 
มิติที่ ๕ คุณภาพชีวิตการท างานและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน 3.68 0.82 เห็นด้วย 

 สรุปความพึงพอใจภาพรวมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบมาตรฐานความส าเร็จ 
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) พบว่า 
 มิติที่มีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตการท างานและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน  
มีค่าเฉลี่ยที ่3.68 โดยมีระดับความคิดเห็น เห็นด้วย 

มิติที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด 2 มิติ คือ มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ และ มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิด
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล มีค่าเฉลี่ยที่ 3.45 โดยมีระดับความคิดเห็น เห็นด้วย 
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กราฟที่ 13 แสดงผลความพึงพอใจภาพรวมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบมาตรฐานความส าเร็จ
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) 

กราฟแสดงผลความพึงพอใจภาพรวมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ตามกรอบมาตรฐานความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) 
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ส่วนที่ 3 ความเชื่อม่ันด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ตารางที่ 14 แสดงผลการวิเคราะห์ความเชื่อม่ันด้านทะเบียนประวัติและบ าเหน็จความชอบ 

ประเด็น/ปัจจัย ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

3.1 ด้านทะเบียนประวัติและบ าเหน็จความชอบ 3.67 0.82 เห็นด้วย 
38. ฐานข้อมูลที่ปรากฏในระบบข้อมูลสารสนเทศการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคลของท่านมีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ได้จริง 

3.90 0.77 เห็นด้วย 

39. การประเมินผลการปฏิบัติงานในกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
สามารถจ าแนก /แยกระดับผลการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน 

3.57 0.86 เห็นด้วย 

40. การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในกรมสอบสวนคดีพิเศษเชื่อมโยง
กับระดับผลการประเมินผลการปฏิบัติงานส่วนบุคคล 

3.56 0.84 เห็นด้วย 

จากการประมวลผลส่วนที่ 3 ความเชื่อม่ันด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านทะเบียนประวัติ
และบ าเหน็จความชอบ ภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 3.67 ผู้ตอบแบบส ารวจมีความเชื่อมั่นงานด้านทะเบียนประวัติ
และบ าเหน็จความชอบ อยู่ในระดับความคิดเห็น เห็นด้วย และจากข้อค าถามทั้ง 3 ข้อ พบว่าผู้ตอบแบบส ารวจ 
มีระดับความคิดเห็นสรุปได้ ดังนี้   

ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ ๓.90 ค าถามข้อที่ 38 พบว่ามีความเชื่อมั่นกับฐานข้อมูลที่ปรากฏ     
ในระบบข้อมูลสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลว่ามีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถน ามาใช้
ประโยชน์ได้จริง มีระดับความคิดเห็น เห็นด้วย      

ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ๓.56 ค าถามข้อที่ 40 พบว่ามีความเชื่อมั่นในการพิจารณา 
เลื่อนเงินเดือนในกรมสอบสวนคดีพิเศษเชื่อมโยงกับระดับผลการประเมินผลการปฏิบัติงานส่วนบุคคล  
มีระดับความคิดเห็น เห็นด้วย    

กราฟที่ 14 แสดงผลความเชื่อม่ันด้านทะเบียนประวัติและบ าเหน็จความชอบ 
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ตารางที่ 15 แสดงผลการวิเคราะห์ความเชื่อม่ันด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 

ประเด็น/ปัจจัย ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

3.2 ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 3.27 0.99 ปานกลาง 
41. หลักเกณฑ์การสรรหาบุคคล เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งต่างๆ ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ มีความเหมาะสม เป็นธรรม 

3.27 1.00 ปานกลาง 

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

3.23 1.02 ปานกลาง 

43. หลักเกณฑ์และการพิจารณาการย้ายข้าราชการ มีความเหมาะสม  
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

3.31 0.95 ปานกลาง 

จากการประมวลผลส่วนที่ 3 ความเชื่อม่ันด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการสรรหาและบรรจุ
แต่งตั้ง ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 3.27 ผู้ตอบแบบส ารวจยังมีความเชื่อมั่นงานด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
โดยมีระดับความคิดเห็น ปานกลาง และจากค าถามทั้ง 3 ข้อ พบว่าผู้ตอบแบบส ารวจมีระดับความคิดเห็นสรุปได้ ดังนี้  

ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ๓.31 ค าถามข้อที่ 43 พบว่ายังมีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
และการพิจารณาการย้ายข้าราชการว่า มีความเหมาะสม เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิ ผลสูงสุดต่อ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยมีระดับความคิดเห็น ปานกลาง      

ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ๓.23 ค าถามข้อที่ 42 พบว่ายังมีความเชื่อมั่นเรื่องการคัดเลือก
บุคคลในการเลื่อนระดับต าแหน่ง/เปลี่ยนสายงานว่า มีความเหมาะสม ท าให้ได้บุคคลที่มีความสามารถ 
และศักยภาพสอดคล้องกับต าแหน่งงานตามคุณสมบัติที่กรมฯ ต้องการ โดยมีระดับความคิดเห็น ปานกลาง    

กราฟที่ 15 แสดงผลความเชื่อม่ันด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
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ตารางที่ 16 แสดงผลการวิเคราะห์ความเชื่อม่ันด้านแผนงานและอัตราก าลัง 

ประเด็น/ปัจจัย ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

3.3 ด้านแผนงานและอัตราก าลัง 3.35 0.91 ปานกลาง 
44. โครงสร้างกรอบอัตราก าลังของหน่วยงาน มีความเหมาะสม 3.35 0.91 ปานกลาง 
45. การวางแผนและบริหารอัตราก าลัง มีความเหมาะสมพอเพียง
กับภาระงานในหน่วยงาน 

3.32 0.91 ปานกลาง 

46. ลักษณะงานกับคุณสมบัติของบุคลากรในต าแหน่ง มีความเหมาะสม 3.39 0.91 ปานกลาง 

จากการประมวลผลส่วนที่  3 ความเชื่อม่ันด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  ด้านแผนงาน 
และอัตราก าลัง ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 3.35 ผู้ตอบแบบส ารวจยังมีความเชื่อมั่นงานด้านแผนงานและอัตราก าลัง อยู่ใน
ระดับความคิดเห็น ปานกลาง และจากค าถามทั้ง 3 ข้อ พบว่าผู้ตอบแบบส ารวจมีระดับความคิดเห็นสรุปได้ ดังนี้  

ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ๓.39 ค าถามข้อที่ 46 พบว่ายังมีความเชื่อมั่นว่าลักษณะงานกับ
คุณสมบัติของบุคลากรในต าแหน่ง มีความเหมาะสม โดยมีระดับความคิดเห็น ปานกลาง 

ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ๓.32 ค าถามข้อที่ 45 พบว่ายังมีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการวางแผน 
และบริหารอัตราก าลังว่า มีความเหมาะสมพอเพียงกับภาระงานในหน่วยงาน โดยมีระดับความคิดเห็น ปานกลาง    

กราฟที่ 16 แสดงผลความเชื่อม่ันด้านแผนงานและอัตราก าลัง 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 17 แสดงผลการวิเคราะห์ความเชื่อม่ันด้านการพัฒนาบุคลากรและจริยธรรม 

ประเด็น/ปัจจัย ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

3.4 ด้านการพัฒนาบุคลากรและจริยธรรม 3.60 0.86 เห็นด้วย 
47. การพัฒนาบุคลากรในระดับพ้ืนฐาน/ตามหลักสมรรถนะ 
มีความเหมาะสม 

3.53 0.83 เห็นด้วย 

48. กรมสอบสวนคดีพิเศษส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และปลูกฝัง
พฤติกรรมการปฏิบัติงานอย่างซ่ือสัตย์ที่เห็นเป็นรูปธรรม 

3.66 0.88 เห็นด้วย 
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จากการประมวลผลส่วนที่ 3 ความเชื่อม่ันด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการพัฒนาบุคลากร 
และจริยธรรม ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 3.60 ผู้ตอบแบบส ารวจมีความเชื่อมั่นด้านการพัฒนาบุคลากรและจริยธรรม 
อยู่ในระดับความคิดเห็น เห็นด้วย และจากค าถามทั้ง 2 ข้อ พบว่าผู้ตอบแบบส ารวจมีระดับความคิดเห็นสรุปได้ ดังนี้  

ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ๓.66  ค าถามข้อที่ 48 พบว่ามีความเชื่อมั่นกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ในเรื่องของการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และปลูกฝังพฤติกรรมการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ที่เห็นเป็นรูปธรรม 
มีระดับความคิดเห็น เห็นด้วย      

ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ๓.53 ค าถามข้อที่ 47 พบว่ามีความเชื่อมั่นว่า การพัฒนาบุคลากร
ในระดับพ้ืนฐาน/ตามหลักสมรรถนะมีความเหมาะสม มีระดับความคิดเห็น เห็นด้วย 

กราฟที่ 17 แสดงผลความเชื่อม่ันด้านการพัฒนาบุคลากรและจริยธรรม 
 

 
 
 

 

 

 

 

ตารางที่ 18 แสดงผลการวิเคราะห์ความเชื่อม่ันด้านการด าเนินการทางวินัย 

ประเด็น/ปัจจัย ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

3.5 ด้านการด าเนินการทางวินัย 3.62 0.83 เห็นด้วย 
49. กรมสอบสวนคดีพิเศษ ก าหนดมาตรการ กลไกหรือระยะเวลา 
ในการด าเนินการทางวินัย ตามมาตรฐานของส านักงาน ก.พ. 

3.68 0.82 เห็นด้วย 

50. การลงโทษทางวินัยของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ด าเนินการ 
ด้วยความยุติธรรม 

3.61 0.83 เห็นด้วย 

51. การเข้าถึงช่องทางการอุทธรณ์ และร้องทุกข์  โดยเชื่อมั่นว่า 
จะไม่ส่งผลกระทบต่อตนเอง 

3.55 0.83 เห็นด้วย 

จากการประมวลผลส่วนที่ 3 ความเชื่อม่ันด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการด าเนินการ
ทางวินัย ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 3.62 ผู้ตอบแบบส ารวจมีความเชื่อมั่นด้านการด าเนินการทางวินัย อยู่ในระดับ
ความคิดเห็น เห็นด้วย และจากข้อค าถามท้ัง 3 ข้อ พบว่าผู้ตอบแบบส ารวจมีระดับความคิดเห็นสรุปได้ ดังนี้  

ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ๓.68 ค าถามข้อที่ 49 โดยมีความเชื่อมั่นว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ก าหนดมาตรการ กลไกหรือระยะเวลาในการด าเนินการทางวินัยตามมาตรฐานของส านักงาน ก.พ. โดยมีระดับ      
ความคิดเห็น เห็นด้วย      
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ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ๓.55 ค าถามข้อที่ 51 โดยมีความเชื่อมั่นกับการเข้าถึงช่องทาง 
การอุทธรณ์ และร้องทุกข์ว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อตนเอง โดยมีระดับความคิดเห็น เห็นด้วย    

กราฟที่ 18 แสดงผลความเชื่อม่ันด้านการด าเนินการทางวินัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ตารางที่ 19 แสดงผลการวิเคราะห์ความเชื่อม่ันด้านอ านวยการและการให้บริการ 

ประเด็น/ปัจจัย ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

3.6 ด้านอ านวยการและการให้บริการ 3.89 0.80 เห็นด้วย 
52. ระยะเวลาในการออกหนังสือรับรองต่างๆ มีความรวดเร็วและถูกต้อง  
(เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน หนังสือรับรองการท างาน เป็นต้น) 

4.03 0.77 เห็นด้วย 

53. ระยะเวลาในการท าบัตรประจ าตัวและบัตรเข้า - ออก ภายใน 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีความรวดเร็วและถูกต้อง 

3.97 0.77 เห็นด้วย 

54. ระยะเวลาในการออกหนังสือลาต่างๆ มีความรวดเร็วและถูกต้อง  
(เช่น หนังสือลาไปต่างประเทศ หนังสือลาอุปสมบท เป็นต้น) 

3.94 0.76 เห็นด้วย 

55. ท่านมีความเชื่อมั่นในภาพรวมด้านการบริการงานบริหารทรัพยากร
บุคคล ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

3.64 0.88 เห็นด้วย 

จากการประมวลผลส่วนที่ 3 ความเชื่อม่ันด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านอ านวยการและ         
การให้บริการ ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 3.89 ผู้ตอบแบบส ารวจมีความเชื่อมั่นงานด้านอ านวยการและการให้บริการ
อยู่ในระดับความคิดเห็น เห็นด้วย และจากข้อค าถามทั้ง 4 ข้อ พบว่าผู้ตอบแบบส ารวจมีระดับความคิดเห็น 
สรุปได ้ดังนี้ 

ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 4.03 ค าถามข้อที่ 52 โดยมีความเชื่อมั่นว่าระยะเวลาในการออกหนังสือ
รับรองต่างๆ มีความรวดเร็วและถูกต้อง เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน หนังสือรับรองการท างาน  เป็นต้น  
โดยมีระดับความคิดเห็น เห็นด้วย      

ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ๓.64 ค าถามข้อที่ 55 โดยมีความเชื่อมั่นในภาพรวมด้านการบริการ
งานบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยมีระดับความคิดเห็น เห็นด้วย   
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กราฟที่ 19 แสดงผลความเชื่อม่ันด้านอ านวยการและการให้บริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 20 แสดงผลการวิเคราะห์ภาพรวมความเชื่อม่ันด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประเด็น/ปัจจัย ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

3.1 ด้านงานทะเบียนประวัติและบ าเหน็จความชอบ 3.67 0.82 เห็นด้วย 
3.2 ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 3.27 0.99 ปานกลาง 
3.3 ด้านแผนงานและอัตราก าลัง 3.35 0.91 ปานกลาง 
3.4 ด้านการพัฒนาบุคลากรและจริยธรรม 3.60 0.86 เห็นด้วย 
3.5 ด้านการด าเนินการทางวินัย 3.62 0.83 เห็นด้วย 
3.6 ด้านอ านวยการและการให้บริการ 3.89 0.80 เห็นด้วย 

สรุปความคิดเห็นความพึงพอใจและความเชื่อมั่นด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล พบว่า            
ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ ด้านอ านวยการและการให้บริการ พบว่ามีความเชื่อมั่นในภารกิจ 

ด้านอ านวยการและการให้บริการมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยที ่3.89 โดยมีระดับความคิดเห็น เห็นด้วย      
ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง พบว่ามีความเชื่อมั่นในภารกิจ 

ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ยที ่3.27 โดยมีระดับความคิดเห็น ปานกลาง   

กราฟที่ 20 แสดงผลภาพรวมความเชื่อม่ันด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

กราฟแสดงผลภาพรวม 
ความเชื่อมั่นด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
 
 
 
 
 
 

 

เห็นด้วย 
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ส่วนที่ 4 ด้านความผูกพันต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ตารางท่ี 21 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลภาพรวมด้านความผูกพันต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ประเด็น/ปัจจัย ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

ด้านความผูกพันองค์การ 4.03 0.76 เห็นด้วย 
56. ท่านมีความเชื่อมั่นในทิศทางการด าเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 3.68 0.89 เห็นด้วย 
57. ท่านมีความกระตือรือร้นในการท างานอยู่เสมอ 4.09 0.73 เห็นด้วย 
58 . ท่ านเข้ าร่วมกิจกรรมต่ างๆ ที่ หน่ วยงานจัดขึ้ น  ด้ วยความเต็มใจ 
อย่างสม่ าเสมอ ทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและกิจกรรมอ่ืนๆ 

3.99 0.78 เห็นด้วย 

59. ท่านพยายามปรับปรุงการท างานของตนเองให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 4.18 0.70 เห็นด้วย 
60. ท่านพร้อมสนับสนุนการด าเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษในทุกด้าน  
เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น แม้ว่าจะท าให้ท่านมีภาระงานที่มากขึ้น
กว่าเดิม 

4.19 0.71 เห็นด้วย 

จากการประมวลผลส่วนที่ 4 ด้านความผูกพันต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 4.03 
ผู้ตอบแบบส ารวจมีความผูกพันกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ อยู่ในระดับความคิดเห็น เห็นด้วย และจากข้อค าถาม 
ทั้ง 5 ข้อ พบว่าผู้ตอบแบบส ารวจมีระดับความคิดเห็นสรุปได้ ดังนี้  

ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 4.19 ค าถามข้อที่ 60 โดยมีความเชื่อมั่นว่าผู้ตอบแบบส ารวจ
พร้อมสนับสนุนการด าเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษในทุกด้าน เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น  
แม้ว่าจะท าให้มีภาระงานที่มากข้ึนกว่าเดิม โดยมีระดับความคิดเห็น เห็นด้วย      

ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ๓.68 ค าถามข้อที่ 56 โดยมีความเชื่อมั่นในทิศทางการด าเนินงาน     
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยมีระดับความคิดเห็น เห็นด้วย 

กราฟที่ 21 แสดงความเห็นด้านความผูกพันต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
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ส่วนที่ 5 เรื่องที่ควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วน 
ตารางที่ 22 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลเรื่องที่กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วน 

รายละเอียด 
เรื่องท่ีกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคลของ 

กรมสอบสวนคดีพิเศษควรปรับปรุงอย่าง
เร่งด่วน 

ควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วน จ าเป็นต้อง
ปรับปรุง

เร่งด่วนที่สุด 
ใช่ ไม่ใช่ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

การสรรหาบุคลากร 674 66.87 334 33.13  
การแต่งตั้งโยกย้าย 654 64.88 354 35.12  
การพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ 740 73.41 268 26.59 ล าดับที่ 1 
การพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของ
บุคลากร 

674 66.87 334 33.13  

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 553 54.86 455 45.14  
การเลื่อนเงินเดือน 577 57.24 431 42.76  

การจัดสวัสดิการเพิ่มเติมนอกเหนือจากท่ี
กฎหมายก าหนด 

617 61.21 391 38.79  

การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการท างาน สุขภาพ 
การเงิน และสังคม 

618 61.31 390 38.69  

การสร้างบรรยากาศท่ีดีในการท างาน 604 59.92 404 40.08  
การปรับปรุงอาคารสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือใน
การท างาน 

650 64.48 358 35.52  

การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

534 52.98 474 47.02  

การให้ข้อมูลด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 513 50.89 495 49.11  
การส่งเสริม ยกย่อง บุคลากรที่เป็นแบบอย่างที่ดี 551 54.66 457 45.34  

จากการประมวลผลข้อค าถามทั้ง 13 ข้อแล้ว พบว่าผู้ตอบแบบส ารวจมีระดับความคิดเห็นว่า 
การบริหารทรัพยากรบุคคล กรมสอบสวนคดีพิเศษควรต้องปรับปรงุอย่างเร่งด่วนมีเรื่องใดบ้าง ดังนี้ 

ประเด็นที่มีผู้ให้ความคิดเห็นมากที่สุด คือ การพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ ควรต้องปรับปรุง 
จ านวน 740 คน คิดเป็นร้อยละ 73.41   

ประเด็นที่มีผู้ให้ความคิดเห็นรองลงมามี 2 เรื่อง คือ การสรรหาบุคลากร และ การพัฒนาความรู้ 
ทักษะ และสมรรถนะของบุคลากร ควรต้องปรับปรุง จ านวน 674 คน คิดเป็นร้อยละ 66.87      
              และเมื่อให้ผู้ตอบแบบส ารวจเสนอความเห็นว่าเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคลที่จ าเป็นต้อง
ปรับปรุงอย่างเร่งด่วนเรื่องใดเป็นเรื่องจ าเป็นต้องปรับปรุงเร่งด่วนที่สุด พบว่า เรื่อง การพัฒนาความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ เป็นเรื่องที่ผู้ตอบแบบส ารวจส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษต้องปรับปรุง
เร่งด่วนที่สุด  
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กราฟที่ 22 แสดงความคิดเห็นเรื่องที่ควรปรับปรุงอย่างด่วน 

กราฟแสดงความคิดเห็นเรื่องที่ควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วน 
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บทที่ ๔ 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

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

ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และแผนปฏิบัติราชการ รายปี (พ.ศ. 2563) เรื่องที่ 2 พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มี
ความเป็นมืออาชีพ (Smart Agent) เป้าประสงค์ที่  2.1 บุคลากรเชี่ยวชาญในงาน มีคุณธรรม จริยธรรม  
และมีความผาสุก ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 2.1.2 ร้อยละความเชื่อมั่นของบุคลากรในการบริหารทรัพยากรบุคคล  
และตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่  2.3 ร้อยละความผูกพันของบุคลากร โดยกรมสอบสวนคดีพิ เศษ ด าเนินงาน 
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้กรอบมาตรฐานความส าเร็จ 
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ซึ่งการส ารวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของบุคลากร
ต่อระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลในครั้งนี้ เป็นการส ารวจความคิดเห็นส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบส ารวจที่มี
ต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือประเมิน 
การปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ มาตรฐาน โปร่งใส 
และเป็นธรรม และน าข้อมูลที่ ได้รับไปใช้ประกอบในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามกรอบมาตรฐานความส าเร็จ  
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) โดยมีการด าเนินการ ดังนี้   

1. เครื่องมือในการเก็บข้อมูล แบบส ารวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่นด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 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 างานและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน 

ส่วนที่ 3 ความเชื่อมั่นด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ส่วนที่ 4 ความผูกพันต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ส่วนที่ 5 เรื่องที่ควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วน 

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 4 หมายถึง  เห็นด้วย 
ระดับคะแนนที่ ๕ หมายถึง  เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

3. กลุ่มตัวอย่าง บุคลากรสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประกอบด้วย ข้าราชการและพนักงานราชการ 
จ านวน 1,008 คน  
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4. การประมวลผล/การวิเคราะห์ข้อมูล ประมวลผลข้อมูลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 
โดยการวิเคราะห์  ค่าสถิติ ประกอบด้วย การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ย(Mean) ค่าร้อยละ 
(Percentage) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

5. ผลการเก็บรวบรวมข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคลากร ในสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ประกอบด้วยข้าราชการและพนักงานราชการ จ านวน 1,008 คน 

6. เกณฑ์การแปลความหมายของความคิดเห็นและความพึงพอใจ แบ่งระดับความคิดเห็นและ
ความพึงพอใจ โดยการแบ่งเป็นช่วงเท่าของค่าพิสัยคะแนนของข้อค าถามเป็น ๕ ระดับ และใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) 
เป็นดัชนีในการแบ่งพิสัย ซึ่งใช้สูตรค านวณพิสัย (Range) ดังนี้  
    คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด = 5 – 1 = 0.80 
       จ านวนช่วง                 5 

ถ้าคะแนนเฉลี่ยที่ได้มีค่าอยู่ระหว่าง ๑.๐๐ - ๑.๘๐ คะแนน หมายถึง ไม่ เห็นด้วยอย่างยิ่ง  
(ควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วน) 

ถ้าคะแนนเฉลี่ยที่ได้มีค่าอยู่ระหว่าง ๑.๘๑ - ๒.๖๐ คะแนน หมายถึง ไม่เห็นด้วย (ควรปรับปรุง) 
ถ้าคะแนนเฉลี่ยที่ได้มีค่าอยู่ระหว่าง ๒.๖๑ - ๓.๔๐ คะแนน หมายถึง ปานกลาง 
ถ้าคะแนนเฉลี่ยที่ได้มีค่าอยู่ระหว่าง ๓.๔๑ - ๔.๒๐ คะแนน หมายถึง เห็นด้วย  
ถ้าคะแนนเฉลี่ยที่ได้มีค่าอยู่ระหว่าง ๔.๒๑ - ๕.๐๐ คะแนน หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

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

8. ผลการส ารวจ 
๑) ผลการส ารวจพบว่าข้าราชการและพนักงานราชการสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ มีความคิดเห็น

และมีความพึงพอใจต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ตามกรอบมาตรฐานความส าเร็จ
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) โดยสามารถจ าแนกได้ ดังนี้ 

ตารางที่ 23 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลภาพรวมความพึงพอใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ตามกรอบมาตรฐานความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) 

ความคิดเห็น ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

ร้อยละ
ผลความ
พึงพอใจ 

มาตรฐานความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 3.56 0.87 เห็นด้วย 71.20 
มิติที่ ๑ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 3.45 0.93 เห็นด้วย 69.00 
มิติที่ ๒ ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 3.61 0.84 เห็นด้วย 72.20 
มิติที่ ๓ ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 3.61 0.87 เห็นด้วย 72.20 
มิติที่ ๔ ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 3.45 0.90 เห็นด้วย 69.00 
มิติที่ ๕ คุณภาพชีวิตการท างานและความสมดุลระหว่างชีวิต
กับการท างาน 

3.68 0.82 เห็นด้วย 73.60 
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2) ผลส ารวจพบว่าข้าราชการและพนักงานราชการสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษมีความเชื่อมั่น
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยสามารถจ าแนกได้ ดังนี้ 

ตารางท่ี 24 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลภาพรวมความเชื่อม่ันด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประเด็น/ปัจจัย ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

ร้อยละ 
ผลความ
เชื่อม่ัน 

ความเชื่อม่ันด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 3.57 0.87 เห็นด้วย 71.40 
3.1 ด้านงานทะเบียนประวัติและบ าเหน็จความชอบ 3.67 0.82 เห็นด้วย 73.40 
3.2 ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 3.27 0.99 ปานกลาง 65.40 
3.3 ด้านแผนงานและอัตราก าลัง 3.35 0.91 ปานกลาง 67.00 
3.4 ด้านการพัฒนาบุคลากรและจริยธรรม 3.60 0.86 เห็นด้วย 72.00 
3.5 ด้านการด าเนินการทางวินัย 3.62 0.83 เห็นด้วย 72.40 
3.6 ด้านอ านวยการและการให้บริการ 3.89 0.80 เห็นด้วย 77.80 

3) ผลส ารวจพบว่าภาพรวมความพึงพอใจและความเชื่อมั่นด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ตามกรอบมาตรฐานความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) สรุปได้ ดังนี้ 

ตารางที่ 25 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลภาพรวมความพึงพอใจและความเชื่อม่ันด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประเด็น/ปัจจัย ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

รอ้ยละผล 
ความพึงพอใจ 
ความเชื่อม่ัน 

ความพึงพอใจและความเชื่อม่ันในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

3.57 0.91 เห็นด้วย 71.40 

ความพึ งพอใจตามกรอบมาตรฐานความส าเร็จ 
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

3.56 0.82 เห็นด้วย 71.20 

ความเชื่อมั่นด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 3.57 0.99 เห็นด้วย 71.40 

4) ผลการส ารวจพบว่าข้าราชการและพนักงานราชการสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษความผูกพัน
ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยสามารถจ าแนกได้ ดังนี้ 

ตารางท่ี 26 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลความผูกพันต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ   

ประเด็น/ปัจจัย ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

ร้อยละผล
ความผูกพัน 

ความผูกพันต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ   4.03 0.76 เห็นด้วย 80.60 
ท่ านมีความเชื่ อมั่ นในทิ ศทางการด าเนินงานของ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

3.68 0.89 เห็นด้วย 73.60 

ท่านมีความกระตือรือร้นในการท างานอยู่เสมอ 
 
 

4.09 0.73 เห็นด้วย 81.80 
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ประเด็น/ปัจจัย ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

ร้อยละผล
ความผูกพัน 

ท่ านเข้ าร่ วมกิ จกรรมต่ างๆ ที่ หน่ วยงานจั ดขึ้ น  
ด้วยความเต็มใจอย่างสม่ าเสมอ ทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงานและกิจกรรมอ่ืนๆ 

3.99 0.78 เห็นด้วย 79.80 

ท่านพยายามปรับปรุงการท างานของตนเองให้ดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 

4.18 0.70 เห็นด้วย 83.60 

ท่านพร้อมสนับสนุนการด าเนินงานของกรมสอบสวน 
คดีพิเศษในทุกด้าน เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น 
แม้ว่าจะท าให้ท่านมีภาระงานที่มากขึ้นกว่าเดิม 

4.19 0.71 เห็นด้วย 83.80 

5) ผลการส ารวจความคิดเห็นต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วน
เรียงล าดับจากจ านวนผู้แสดงความเห็นต่อเรื่องที่เห็นควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วน จากมากไปหาน้อย ดังนี้ 

ตารางที่ 27 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ควรปรับปรุง
อย่างเร่งด่วน   

รายละเอียด 
เรื่องท่ีกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคลของ 

กรมสอบสวนคดีพิเศษควรปรับปรุงอย่าง
เร่งด่วน 

ควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วน จ าเป็นต้อง
ปรับปรุง

เร่งด่วนที่สุด 
ใช่ ไม่ใช่ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

การพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ 740 73.41 268 26.59 ล าดับที่ 1 
การสรรหาบุคลากร 674 66.87 334 33.13  

การพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของบุคลากร 674 66.87 334 33.13  
การแต่งตั้งโยกย้าย 654 64.88 354 35.12  
การปรับปรุงอาคารสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือ 
ในการท างาน 

650 64.48 358 35.52 
 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการท างาน สุขภาพ 
การเงิน และสังคม 

618 61.31 390 38.69 
 

การจัดสวัสดิการเพ่ิมเติมนอกเหนือจากที่กฎหมาย
ก าหนด 

617 61.21 391 38.79 
 

การสร้างบรรยากาศท่ีดีในการท างาน 604 59.92 404 40.08  

การเลื่อนเงินเดือน 577 57.24 431 42.76  

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 553 54.86 455 45.14  

การส่งเสริม ยกย่อง บุคลากรที่เป็นแบบอย่างที่ดี 551 54.66 457 45.34  
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

534 52.98 474 47.02 
 

การให้ข้อมูลด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 513 50.89 495 49.11  
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จากการวิเคราะห์ข้อมูลผลการส ารวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่นด้านการบริ หารทรัพยากรบุคคล  
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สรุปได้ ดังนี้ 

1. สรุปผลความพึงพอใจในมิติต่างๆ ตามกรอบมาตรฐานความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
(HR Scorecard) ทั้ง ๕ มิติข้างต้น พบว่า 

ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตการท างานและความสมดุลระหว่างชีวิต     
กับการท างาน มีระดับความพึงพอใจ เห็นด้วย มีค่าเฉลี่ย 3.68 

ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ และมิติที่ 4 ความพร้อมรับผิด
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล มีระดับความพึงพอใจ เห็นด้วย มีค่าเฉลี่ย 3.45  

โดยมีค่าความพึงพอใจในมิติต่างๆ ทั้ ง 5 มิติ ในภาพรวม มีระดับความคิดเห็น เห็นด้วย  
มีค่าเฉลี่ย 3.56 คิดเป็นร้อยละ 71.20 

2. สรุปผลความเชื่อมั่นด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้ง 6 ด้าน พบว่า            
ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านอ านวยการและการให้บริการ มีระดับความคิดเห็น เห็นด้วย 

มีค่าเฉลี่ย 3.89 
ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง มีระดับความคิดเห็น ปานกลาง 

มีค่าเฉลี่ย 3.27  
โดยมีค่าความเชื่อมั่นด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้ง 6 ด้าน ในภาพรวม มีระดับความคิดเห็น 

เห็นดว้ย มีค่าเฉลี่ย 3.57 คิดเป็นร้อยละ 71.40 
3. สรุปผลภาพรวมความพึงพอใจและความเชื่อมั่นด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบ

มาตรฐานความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) พบว่า มีระดับความคิดเห็น เห็นด้วย 
มีค่าเฉลี่ย 3.57 คิดเป็นร้อยละ 71.40 

4. สรุปผลความผูกพันของข้าราชการและพนักงานราชการต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ พบว่า 
ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ข้าราชการและพนักงานราชการพร้อมสนับสนุนการด าเนินงาน

ของกรมสอบสวนคดีพิเศษในทุกด้าน เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น แม้ว่าจะท าให้มีภาระงานที่มากขึ้นกว่าเดิม 
มีระดับความคิดเห็น เห็นด้วย มีค่าเฉลี่ย 4.19 

ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ย ต่ าที่สุด คือ ข้าราชการและพนักงานราชการมีความเชื่อมั่นในทิศทาง 
การด าเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ มีระดับความคิดเห็น เห็นด้วย มีค่าเฉลี่ย 3.68 

โดยมีค่าผลลัพธ์ด้านความผูกพันต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในภาพรวม มีระดับความคิดเห็น  
เห็นด้วย มีค่าเฉลี่ย 4.03 คิดเป็นร้อยละ 80.60 

5. สรุปผลจากการประมวลผลข้อค าถามเรื่องที่กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ควรปรับปรุงเร่งด่วนทั้ง 13 ข้อแล้ว พบว่าผู้ตอบแบบส ารวจ มีระดับความคิดเห็นว่าการบริหารทรัพยากรบุคคล 
กรมสอบสวนคดีพิเศษควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วนมีเรื่องใดบ้าง ดังนี้ 

ประเด็นที่มีผู้ให้ความคิดเห็นมากที่สุด คือ การพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ ควรต้อง
ปรับปรุงอย่างเร่งด่วน จ านวน 740 คน คิดเป็นร้อยละ 73.41   

ประเด็นที่มีผู้ให้ความคิดเห็นรองลงมามี 2 เรื่อง คือ การพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ
ของบุคลากร และ การสรรหาบุคลากร ควรต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วน จ านวน 674 คน คิดเป็นร้อยละ 66.87      

และเมื่อให้ผู้ตอบแบบส ารวจเสนอความเห็นว่าเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคลที่จ าเป็นต้อง
ปรับปรุงอย่างเร่งด่วนที่สุด พบว่า ประเด็นการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ เป็นเรื่องที่ผู้ตอบแบบส ารวจ 
ส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษจ าเป็นต้องปรับปรุงเร่งด่วนที่สุด 

 



- ๓๕ - 
 

ข้อเสนอแนะ 
เมื่อด าเนินการวิเคราะห์ แปลผล การส ารวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่นด้านการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบว่าควรน าผลการส ารวจ 
ดังกล่าวไปด าเนินการจัดท าแผนงาน/โครงการ เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล  
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ข้าราชการและพนักงานราชการ ซึ่งสรุปได้ ดังนี้ 

๑. ก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ิมเติมเกี่ยวกับการประเมินความรู้  ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง          
ของต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง โดยก าหนดเป็นการเฉพาะให้ตรงตามภารกิจของหน่วยงานของต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง           
ในประกาศฯ การคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนระดับต าแหน่ง/เปลี่ยนสายงาน เพ่ือให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู้ 
ความสามารถและศักยภาพตรงกับภารกิจของแต่ละหน่วยงาน 

2. จัดท าแผนบริหารก าลังคนที่มีคุณภาพ เพ่ือความชัดเจนในการเตรียมก าลังคน ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์การ เพ่ือความมีประสิทธิภาพ ความโปร่งใส และตรวจสอบได้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกอบด้วยการสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การเลื่อนต าแหน่ง การโอน การย้าย การพิจารณาความดี ความชอบ เป็นต้น 

3 . ปรั บปรุ งแผนเส้ นทางความก้ าวหน้ าในสายอาชี พของข้ าราชการพลเรื อนสามั ญ 
สังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ ตามมติ อ.ก.พ. กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

4. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ให้รองรับต่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล เพ่ือพัฒนาความรู้ ทักษะ 
และสมรรถนะของบุคลากรให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น และเพ่ิมขีดความสามารถบุคลากร              
เพ่ือความก้าวหน้าในสายอาชีพ โดยมุ่งเน้นสร้างความรอบรู้ให้ก้าวทันเทคโนโลยี มีความคิดริเริ่มที่น าไปสู่การสร้าง
หรือพัฒนานวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

5. จัดท าหลักสูตรการพัฒนาให้กับบุคลากร สังกัดกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือพัฒนาความรู้ 
ความเข้าใจ ทักษะในการแก้ปัญหา และความสามารถในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในเชิงระบบ ให้เป็น             
นักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ สามารถน าเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศมาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน     
ให้สูงขึ้น 

6. ปรับปรุงฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความถูกต้อง เที่ยงตรง และทันสมัย     
เพ่ือเป็นฐานข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร  

7. จั ดอบรมสั มมนาเพ่ื อสร้ างความเข้ าใจแก่บุ คลากรถึ งความส าคัญของระบบบริหาร 
ผลการปฏิบัติงานสร้างแรงจูงใจที่จะพัฒนาตนเองให้มีขีดสมรรถนะสูงในการท างานให้สัมฤทธิ์ผล 

8. ส่งเสริมและการสร้างบรรยากาศการท างานในรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในองค์การ  
หรือเป็นการจัดบรรยากาศการท างานให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของบุคลากรในองค์การ เช่น ระบบพ่ีเลี้ยง การน าเทคโนโลยี
เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการท างาน เป็นต้น 

9. ส่งเสริมด้านสวัสดิการและผลประโยชน์เกื้อกูลต่างๆ ให้มีความเหมาะสมเพียงพอ แก่บุคลากร     
ขององค์การ เพ่ือสร้างแรงจูงใจและสร้างความผูกพันให้กับบุคลากรในองค์การ 

10. ให้ความรู้ ในเรื่องการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ พนักงานราชการ            
ให้กับบุคลากรทั้งหมดในสังกัด เพ่ือสร้างความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติงาน ปฏิบัติตน ตั้งอยู่ในจรรยาข้าราชการที่ดี 
เพ่ือสร้างประสิทธิภาพในการท างานและลดปัญหาข้อร้องเรียนข้าราชการ พนักงานราชการ ให้น้อยลง 

11. ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ สวัสดิการ ประโยชน์ตอบแทน  
ของบุคลากรในสังกัด และเพ่ือสร้างการรับรู้และความเข้าใจในแนวทางที่ถูกต้องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากร
บุคคล   

12. โครงการสาน สร้าง ความรักความผูกพันฉันท์พ่ีน้องระหว่างบุคลากรภายในกรมสอบสวนคดีพิเศษ
โดยมีวัตุประสงค์เพ่ือสาน สร้างความรักความผูกพันระหว่างข้าราชการที่อยู่เดิมกับ ข้าราชการ พนักงานราชการ       
ที่เพ่ิงเข้ามาอยู่ใหม่ เกิดการท างานอย่างมีความสุข ส่งผลต่อผลงาน ที่มีประสิทธิภาพในภาพรวม 

------------------------ 
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แบบส ารวจความพึงพอใจและความเชื่อม่ันด้านบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 

       ตามที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ก าหนดแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) 
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และแผนปฏิบัติราชการ รายปี (พ.ศ. 2563) เรื่องที่ 2 พัฒนาทรัพยากรบุคคล        
ให้มีความเป็นมืออาชีพ (Smart Agent) เป้าประสงค์ที่ 2.1 บุคลากรเชี่ยวชาญในงาน มีคุณธรรม จริยธรรม 
และมีความผาสุก ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 2.1.2 ร้อยละความเชื่อมั่นของบุคลากรในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
และตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 2.3 ร้อยละความผูกพันของบุคลากร โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษ ด าเนินงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้กรอบมาตรฐานความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
(HR Scorecard) เพ่ือให้การปฏิบัติงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ  
ซึ่งการส ารวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของบุคลากรต่อระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลในครั้งนี้   
เป็นการส ารวจความคิดเห็นส่ วนบุ คคลของผู้ ตอบแบบส ารวจที่ มีต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล  
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือประเมินการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และเป็นธรรม และน าข้อมูลไป
ใช้ประกอบในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยข้อมูลจากการส ารวจ จะเก็บเป็นความลับ 
และสรุปผลในภาพรวมต่อไป 

        จึงขอความร่วมมือท่านในการกรอกแบบส ารวจ 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   
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4. วุฒิการศึกษาสูงสุด  1. ต่ ากว่าปริญญาตร ี   2. ปริญญาตรี 

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

     3. อ่ืนๆ  

6.  ปัจจุบันท่านเป็นข้าราชการ 

6.1 ระดับผู้บริหาร   

                      1. ผู้บริหาร               2. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะดา้น 

                      3. ผู้อ านวยการกอง/เทียบเท่า             4. ผู้อ านวยการกลุ่ม 

           6.2 ระดับหัวหน้า 

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

                       7. หัวหน้าฝา่ย     

 6.3 ระดับปฏิบัติ   

                 8. พนักงานสอบสวนคดีพิเศษช านาญการพิเศษ     

                 9. พนักงานสอบสวนคดีพิเศษช านาญการ 

                 10. เจ้าหน้าที่คดีพิเศษช านาญการพิเศษ             

                 11. เจ้าหน้าที่คดีพิเศษช านาญการ 

                 12. เจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการ                     

                 13. ข้าราชการต าแหน่งอื่น ๆ ระบุ……………………………………….........…....ระดับ …………….…………… 
 

7.  ปัจจุบันท่านเป็นพนักงานราชการ ระบุต าแหน่ง……………….........................…………………………………………....……. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๔๐ - 
 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในมิติต่างๆ 
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 . น โยบายและแผนงานด้ านการบริหารทรัพยากรบุ คคล                    
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ มีส่วนช่วยสนับสนุนให้หน่วยงานของท่าน
บรรลุผลส าเร็จตามพันธกิจ 

     

2. กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีก าลังคนเพียงพอในการปฏิบัติภารกิจ      
3. กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีการสรรหาบรรจุ และแต่งตั้งสอดคล้อง
กับความจ าเป็นของกรม 

     

4. กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีนโยบายอย่างชัดเจนในการพัฒนาบุคลากร      
5. กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีระบบที่ดีในการคัดเลือกและพัฒนา
ข้าราชการ ท าให้ได้กลุ่มบุคคลที่มีทักษะและสมรรถนะสูง 

     

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 ใจ ต่ อ ร ะ บ บ เท ค โน โ ล ยี ส า ร ส น เท ศ 
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

     

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

     

15. ในช่วงปีที่ผ่านมา ผู้บังคับบัญชาได้มีการสื่อสารกับท่านเก่ียวกับ 
การพัฒนาความก้าวหน้าของท่าน 
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ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในมิติต่างๆ (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. การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรมสอบสวนคดีพิ เศษ 
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. กรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้โอกาสในการแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลเร่ืองต่างๆ 

     

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

     

24. ฐานข้อมูลที่ปรากฏในระบบข้อมูลสารสนเทศการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของท่านมีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ได้จริง 

     

25. มีระบบการจัดการความรู้ที่ สามารถเข้าถึ งและน ามาใช้
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้ 

     

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

     

27. กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีการสื่อสารให้ข้าราชการและพนักงานราชการ
ได้รับรู้ รับทราบ หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน และกระบวนการต่างๆ 
เก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

     

28. กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีความพร้อมในการเปิดเผยข้อมูลหรือ
ค าอธิบาย การด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลได้  
เมื่อได้รับการร้องเรียน หรือร้องทุกข ์

     

มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตการท างานและความสมดุลระหว่างชีวิตกับ
การท างาน 

1 2 3 4 5 

29 . ท่ านมี ความพึ งพอใจต่ อสภาพแวดล้ อมและบรรยากาศ 
ในการท างาน 
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ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในมิติต่างๆ (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 ร่วมงาน  รับฟั งความคิดเห็นของท่ าน 
เปิดโอกาสให้ท่านแสดงความสามารถ 

     

37. ภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิ เศษ ท าให้ท่ านรู้สึกว่างาน 
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. การประเมินผลการปฏิบัติงานในกรมสอบสวนคดีพิ เศษ 
สามารถจ าแนก /แยกระดับผลการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน 

     

40. การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในกรมสอบสวนคดีพิเศษเชื่อมโยง
กับระดับผลการประเมินผลการปฏิบัติงานส่วนบุคคล 

     

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

     



- ๔๓ - 
 

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 

     

4 6 . ลั กษ ณ ะงาน กั บ คุณ สม บั ติ ขอ งบุ ค ล ากรใน ต าแหน่ 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 

     



- ๔๔ - 
 

ส่วนที่ 4 ความผูกพันต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 

ส่วนที่ 5 เรื่องที่ควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วน 
  61. โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง ใช่ หรือ ไม่ใช่ ในเร่ืองที่เป็นปัญหาและจ าเป็นต้องปรับปรุง 
            62. โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง เร่งด่วนที่สดุ (เลือกเพียง 1 เรื่อง) ในเร่ืองที่เป็นปัญหาและ
จ าเป็นต้องปรับปรุงอย่างเร่งดว่นที่สุด 
 

รายละเอียด 
เรื่องที่กลุ่มบริหารทรัพยากรบคุคลของกรมสอบสวนคดีพิเศษ  

ควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วน และเร่งด่วนที่สุด 

61.  
จ าเป็นต้อง
ปรับปรุง 

62. 
จ าเป็นต้อง
ปรับปรุง 

ใช่ ไม่ใช ่
เร่งด่วนที่สุด 

(เลือก 1 เรื่อง) 
        การสรรหาบุคลากร    
        การแต่งตั้งโยกย้าย    
        การพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ    
        การพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของบุคลากร    
        การประเมินผลการปฏิบตัิราชการ    
        การเลื่อนเงินเดือน    
        การจัดสวัสดิการเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กฎหมายก าหนด    
        การพัฒนาคุณภาพชีวิตดา้นการท างาน สุขภาพ การเงิน และสังคม    
        การสร้างบรรยากาศที่ดีในการท 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 างานของตนเองให้ดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 

     

60. ท่านพร้อมสนับสนุนการด าเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษใน
ทุกด้าน เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น แม้ว่าจะท าให้ท่าน 
มีภาระงานที่มากข้ึนกว่าเดิม 

     


