
 
 

 

 

 

 

 

ผลการสำรวจความคิดหในละความพึงพอ฿จกีไยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประจำป ีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒ํ ของข ຌาราชการพลร ือนสาม ัญ ฿นภาพรวม ป ็นผลจาก 

การสำรวจของสำนักงาน ก.พ. ฿นระหวางวันทีไ ํ๑ มกราคม ๎๑๒๎ ถึงวันทีไ ํ๑ มีนาคม ๎๑๒๎  

฿นประดในทีไสอดคลຌองกับกรอบมาตรฐานความสำรใจดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล ิHR Scorecard) 

๑ มิติ ํ๓ ปัจจัย พืไอ฿หຌสวนราชการ฿ชຌป็นนวทาง฿นการกำกับละประมินการดำนินการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของสวนราชการนัๅน ป็นการดำนินการตามระบียบ ก.พ. วาดຌวยการรายงานกีไยวกับ 

การบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือนพืไอประยชน์฿นการปรับปรุงประสิทธิภาพละ
ประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ๎๑๑๏ 

 

ผลการสำรวจความคิดหในละความพึงพอใจกีไยวกับ 

การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒ํ 

ของข้าราชการพลรือนสามัญในภาพรวม 



๎ 

 

ขຌอมูลทัไวเปของขຌาราชการผูຌตอบบบสำรวจฯ 

 
 

 



๏ 

 

ความคิดหในละความพึงพอ฿จของขຌาราชการผูຌตอบบบสำรวจ 
ทีไมีตอการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการทีไสังกดั 

จำนกตามมติ ิ

 

หมายหตุ คะนนระหวางรຌอยละ ๒๎.๓๑ ู ๔๓.๓๑ สะทຌอนวา ขຌาราชการผูຌตอบบบสำรวจมีความคิดหในละความพึงพอ฿จ
ตอการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการทีไสังกัด฿นระดับปานกลาง  



๐ 

 

ดยประดในหลัก โ ฿นการสำรวจตละมิติ มีรายละอียดดังนีๅ 

  มิติทีไ ํ ความสอดคลຌองชิงยุทธศาสตร์ ป็นการสำรวจความคิดหในละความพึงพอ฿จของ
ขຌาราชการกีไยวกับ ํี นยบายละผนงานดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล  ๎ี การวางผนละบริหาร
กำลังคน฿นภาพรวม ๏ี การบริหารจัดการกลุมบุคคลผูຌมีทักษะหรือสมรรถนะสูง ละ ๐ี การสรຌางละพัฒนา
ผูຌบริหารทุกระดับ ซึไงผลการสำรวจ พบวา ขຌาราชการมีความพึงพอ฿จฉลีไย฿นระดับปานกลาง ิ คะนนรຌอยละ ๒๒.๎ ี์ 

  มิติทีไ ๎ ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ป็นการสำรวจความคิดหใน
ละความพึงพอ฿จของขຌาราชการกีไยวกับ ํี การดำนินกิจกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ  
๎ี ความคุຌมคาของการ฿ชຌจาย฿นกิจกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ๏ี การ฿ชຌประยชน์จากระบบฐานขຌอมูล
สารสนทศการบริหารทรัพยากรบุคคล ละ ๐ี การนำระบบทคนลยีสารสนทศมา฿ชຌ฿นการบริหาร 

ทรัพยากรบุคคล ซึไงผลการสำรวจ พบวา ขຌาราชการมีความพึงพอ฿จฉลีไย฿นระดับปานกลาง ิคะนนรຌอยละ ๒๕.๔๕ี 

  มิติทีไ ๏ ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล ป็นการสำรวจความคิดหในละความพึงพอ฿จ
ของขຌาราชการกีไยวกับ ํี การรักษาเวຌซึไงผูຌปฏิบัติงานทีไจำป็นตอการทำงาน฿หຌบรรลุปງาหมายพันธกิจของสวนราชการ 
๎ี ความพึงพอ฿จตอการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ ๏ี การสนับสนุน฿หຌกิดการรียนรูຌละพัฒนา
อยางตอนืไอง ละ ๐ี ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน ซึไงผลการสำรวจ พบวา ขຌาราชการมีความพึงพอ฿จฉลีไย
฿นระดับปานกลาง ิคะนนรຌอยละ ๓์.๒๓ี 

  มิติทีไ ๐ ความพรຌอมรับผิดดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล  ป็นการสำรวจความคิดหในละ
ความพึงพอ฿จของขຌาราชการกีไยวกับ ํี การรับผิดชอบตอการตัดสิน฿จดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล ละ 

๎ี ความปรง฿ส฿นกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึไงผลการสำรวจ พบวา ขຌาราชการมีความพึงพอ฿จฉลีไย 

฿นระดับปานกลาง ิคะนนรຌอยละ ๒๓.๏๓ี 

  มิติทีไ ๑ คุณภาพชีวิตการทำงานละความสมดุลระหวางชีวิตกับการทำงาน  ป็นการสำรวจ
ความคิดหในละความพึงพอ฿จของขຌาราชการกีไยวกับ ํี สภาพวดลຌอม฿นการทำงาน ละระบบงาน ๎ี การจัด
สวัสดิการละสิไงอำนวยความสะดวกพิไมติมนอกหนือจากสวัสดิการภาคบังคับตามกฎหมาย ละ ๏ี การสงสริม
ความสัมพันธ์อันดีระหวางขຌาราชการทุกระดับ ซึไงผลการสำรวจ พบวา ขຌาราชการมีความพึงพอ฿จฉลีไย฿นระดับ
ปานกลาง ิคะนนรຌอยละ ๓ํ.๏์ี 

ความคิดหในละความพึงพอ฿จของขຌาราชการผู ຌตอบบบสำรวจทีไมีตอการบริหารทรัพยากรบุคคลของ  

สวนราชการทีไสังกัด จำนกรายละอียดตามมิติละขຌอคำถาม ปรากฏดังตาราง฿นหนຌาตอเปนีๅ 
  



๑ 

 

มิติทีไ ํ ความสอดคลຌองชิงยุทธศาสตร์ 

รายละอียดคำถาม 

จำนวนขຌาราชการผูຌตอบบบสำรวจฯ ิคนี ฉลีไย 

รายขຌอ หในดຌวย
อยางยิไง 

หในดຌวย เมหในดຌวย เมหในดຌวย
อยางยิไง 

เมทราบ
ขຌอมูล คะนน รຌอยละ 

นยบายละผนงาน 

ดຌานการบริหาร 

ทรัพยากรบุคคลของ 
สวนราชการมีสวนชวย 

สนับสนุน฿หຌหนวยงาน 

บรรลุผลสำรใจตามพันธกิจ 

ํ๔,๔์๐  ๓๐,๑๓๑  ํ๎,๑๓๔  ๏,๒ํ๑  ๎,๕๒๓  ๎.๕ํ๎ ๓๎.๔์ 

(ํ๒.๓ํ ัี (๒๒.๎๓ ัี (ํํ.ํ๔ ัี (๏.๎ํ ัี (๎.๒๐ ัี     

สวนราชการมีการสับปลีไยน 

หมุนวียนอยางป็นระบบ 

พืไอพัฒนาขຌาราชการ 

฿หຌมีความรูຌความสามารถ 

รอบดຌาน 

๕,๎๓๕  ๑๐,๒์๐  ๏๑,์์ํ  ๕,๓์๎  ๏,๕๑๏  ๎.๐๕๐ ๒๎.๏๐ 

(๔.๎๑ ัี (๐๔.๑๎ ัี (๏ํ.ํ์ ัี (๔.๒๎ ัี (๏.๑ํ ัี     

หนวยงานมีกำลังคนพียงพอ 

฿นการปฏิบัติภารกิจ 

๓,๕๓๑  ๐์,๔์๏  ๐ํ,๑๒๑  ๎์,๑๔๔  ํ,๒์๔  ๎.๎๕๏ ๑๓.๏๎ 

(๓.์๕ ัี (๏๒.๎๒ ัี (๏๒.๕๏ ัี (ํ๔.๎๕ ัี (ํ.๐๏ ัี     

สวนราชการมีนยบาย 

อยางชัดจน฿นการพัฒนา 

บุคลากร 

ํ๏,๔์๎  ๒๒,์ํ์  ๎๏,๔๔๓  ๒,๎๓๒  ๎,๑๒๐  ๎.๓๏ํ ๒๔.๎๒ 

(ํ๎.๎๒ ัี (๑๔.๒๒ ัี (๎ํ.๎๏ ัี (๑.๑๔ ัี (๎.๎๔ ัี     

สวนราชการมีระบบทีไดี 
฿นการคัดลือกละพัฒนา 

ขຌาราชการทำ฿หຌเดຌ 
กลุมบุคคลทีไมีทักษะละ 

สมรรถนะสูง 

ํ๎,๑๕ํ  ๒๐,์๏๑  ๎๑,๑๐๎  ๓,๎๓ํ  ๏,ํ์์  ๎.๒๓๏ ๒๒.๔๏ 

(ํํ.ํ๕ ัี (๑๒.๕์ ัี (๎๎.๓์ ัี (๒.๐๒ ัี (๎.๓๑ ัี     

สวนราชการมีการสงสริม 

฿หຌมีการพัฒนา 

ผูຌบังคับบัญชาทุกระดับ 

อยางตอนืไอง 

ํ๒,์์๐  ๒๔,๐๏์  ํ๕,๔๕์  ๐,๑์ํ  ๏,๓ํ๐  ๎.๓๔๒ ๒๕.๒๒ 

(ํ๐.๎๎ ัี (๒์.๔ํ ัี (ํ๓.๒๓ ัี (๐.์์ ัี (๏.๏์ ัี     

 

 

 

 

 

หมายหตุ ประดในการบริหารทรัพยากรบุคคลทีไปรากฏคะนนนຌอยกวารຌอยละ ๒๎.๓๑  สะทຌอนวา ขຌาราชการผูຌตอบบบสำรวจ
ประสงค์฿หຌสวนราชการดำนินการปรับปรุงการบริหารทรัพยากรบคุคล฿นประดในนัๅน  



๒ 

 

มิติทีไ ๎ ประสทิธภิาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

รายละอียดคำถาม 

จำนวนขຌาราชการผูຌตอบบบสำรวจฯ ิคนี ฉลีไย 

รายขຌอ หในดຌวย
อยางยิไง 

หในดຌวย เมหในดຌวย เมหในดຌวย
อยางยิไง 

เมทราบ
ขຌอมูล คะนน รຌอยละ 

ความพึงพอ฿จตอผลของ 
การดำนินการกีไยวกับ 

การบริหารทรัพยากรบุคคล
ของสวนราชการ ชน  

การสรรหาละลือกสรร  

การพัฒนา การลืไอนงินดือน 

การลืไอนตำหนง ป็นตຌน 

ํํ,๔๓๐  ๒๑,๎๔๒  ๎๑,์ํ๔  ๓,๏๒๐  ๎,๕๕๓  ๎.๒๓๎ ๒๒.๔ํ 

(ํ์.๑๑ ัี (๑๔.์ํ ัี (๎๎.๎๏ ัี (๒.๑๐ ัี (๎.๒๒ ัี     

การสามารถ฿ชຌประยชน์
จากระบบฐานขຌอมูล
สารสนทศการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ของสวนราชการ 

เดຌอยางสะดวก รวดรใว 

ํ๏,๔๓๔  ๒๑,๕๒๏  ๎๏,๎๕์  ๑,๕์๏  ๏,๑์๑  ๎.๓ํ๔ ๒๓.๕๑ 

(ํ๎.๏๏ ัี (๑๔.๒ํ ัี (๎์.๓์ ัี (๑.๎๑ ัี (๏.ํํ ัี     

การฝຄกอบรมสัมมนา  

ดูงาน ทีไหนวยงานหรือ 

สวนราชการจัด ชวย฿หຌ 
ขຌาราชการทำงานเดຌดีขึๅน 

ํ๕,๎๐์  ๓๑,๏๒๒  ํ๏,๓๑๐  ๎,๕์๐  ํ,๎๓๑  ๎.๕๒๏ ๓๐.์๔ 

(ํ๓.ํ์ ัี (๒๒.๕๓ ัี (ํ๎.๎๎ ัี (๎.๑๔ ัี (ํ.ํ๏ ัี     

การมีครืไองมือทคนลยี  
฿ชຌ฿นการปฏิบัติงาน 

เดຌอยางสะดวก คลองตัว 

ํ๑,๐๕๕  ๒๔,๔๎๓  ๎๎,ํ๑๐  ๑,๐๔ํ  ๑๓๔  ๎.๔๎๔ ๓์.๓์ 

(ํ๏.๓๓ ัี (๒ํ.ํ๒ ัี (ํ๕.๒๕ ัี (๐.๔๓ ัี (์.๑ํ ัี     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายหตุ ประดในการบริหารทรัพยากรบุคคลทีไปรากฏคะนนนຌอยกวารຌอยละ ๒๎.๓๑  สะทຌอนวา ขຌาราชการผูຌตอบบบสำรวจ
ประสงค์฿หຌสวนราชการดำนินการปรับปรุงการบริหารทรัพยากรบคุคล฿นประดในนัๅน  



๓ 

 

มิติทีไ ๏ ประสทิธิผลของการบริหารทรัพยากรบคุคล 

รายละอียดคำถาม 

จำนวนขຌาราชการผูຌตอบบบสำรวจฯ ิคนี ฉลีไย 

รายขຌอ หในดຌวย
อยางยิไง 

หในดຌวย เมหในดຌวย เมหในดຌวย
อยางยิไง 

เมทราบ
ขຌอมูล คะนน รຌอยละ 

สวนราชการมีการวางผน
ปງองกันละกຌเขปัญหา 

การขาดคลนกำลังคน 

ทีไมีศักยภาพสูง 

๔,๎ํ๐  ๐๕,๏๐ํ  ๏๒,์๒๑  ํ๎,์๏๑  ๒,๔๔๐  ๎.๏๑๑ ๑๔.๔๔ 

(๓.๏์ ัี (๐๏.๔๐ ัี (๏๎.์๑ ัี (ํ์.๒๕ ัี (๒.ํ๎ ัี     

การมีอกาสเดຌ฿ชຌศักยภาพ 
ความรูຌความสามารถ฿นการ
ทำงานอยางตใมทีไ 

๎์,๑๎๕  ๓๒,์๏๎  ํ๎,๒๒ํ  ๎,๒๓๕  ๒๏๔  ๏.์์๑ ๓๑.ํ๏ 

(ํ๔.๎๐ ัี (๒๓.๑๒ ัี (ํํ.๎๑ ัี (๎.๏๔ ัี (์.๑๓ ัี     

ภารกิจของสวนราชการ 

ทำ฿หຌรูຌสึกวางานทีไทำสำคัญ 
ละมีความหมาย 

๎๑,๒์๐  ๓๐,์์๐  ๕,๓๓๏  ๎,๏๎๔  ๔๏์  ๏.์๓๓ ๓๒.๕๏ 

(๎๎.๓๑ ัี (๒๑.๓๒ ัี (๔.๒๔ ัี (๎.์๓ ัี (์.๓๐ ัี     

฿นชวงปทีไผานมา ขຌาราชการมี
อกาสขຌารับการฝຄกอบรม พัฒนา 

ํ๔,๒๓๕  ๓์,๑๎๏  ํ๒,๐์๏  ๐,๕๎๔  ๎,์์๒  ๎.๔๓๕ ๓ํ.๕๔ 

(ํ๒.๒์ ัี (๒๎.๒๓ ัี (ํ๐.๑๔ ัี (๐.๏๔ ัี (ํ.๓๔ ัี     

฿นชวงปทีไผานมา ผูຌบังคับบัญชา
เดຌพูดคุยกีไยวกับการพัฒนา
ความกຌาวหนຌาของขຌาราชการ 

ํ๏,๑๒๏  ๒๏,ํ๎๕  ๎๐,๕๕ํ  ๓,๓๔๓  ๏,์๒๕  ๎.๒๓๔ ๒๒.๕๒ 

(ํ๎.์๑ ัี (๑๒.ํ์ ัี (๎๎.๎ํ ัี (๒.๕๎ ัี (๎.๓๏ ัี     

ผูຌบังคับบัญชาดยตรง฿หຌ
คำนะนำ฿นการทำงาน 

ละสนับสนุน฿นการพัฒนา 

ละรียนรูຌอยูสมอ 

๎ํ,๏๑์  ๒๓,๑๑๏  ํ๒,๓๒๔  ๑,๑์๐  ํ,๏๒๐  ๎.๕์๓ ๓๎.๒๒ 

(ํ๔.๕๓ ัี (๒์.์๏ ัี (ํ๐.๕์ ัี (๐.๔๕ ัี (ํ.๎ํ ัี     

ตัวชีๅวัดการปฏิบัติงานของ
ขຌาราชการสอดคลຌองกับ
ตัวชีๅวัดของหนวยงาน 

๎์,ํ๐๎  ๓๕,๒๔๕  ๕,๐๒ํ  ๎,ํ๏์  ํ,ํํ๓  ๏.์๎๓ ๓๑.๒๔ 

(ํ๓.๕์ ัี (๓์.๔ํ ัี (๔.๐ํ ัี (ํ.๔๕ ัี (์.๕๕ ัี     

การเดຌรับคำชมชยจาก
ผูຌบังคับบัญชาดยตรง 
มืไอปฏิบัติงานเดຌผลดี 

ํ๒,๔๓๔  ๒๕,ํ๐ํ  ํ๕,์๓๎  ๐,๕๑๒  ๎,๐๕๎  ๎.๔๎๒ ๓์.๒๑ 

(ํ๑.์์ ัี (๒ํ.๐๐ ัี (ํ๒.๕๑ ัี (๐.๐์ ัี (๎.๎ํ ัี     

การประมินผลการปฏิบัติงาน 

฿นสวนราชการสามารถจำนก/
ยกระดับผลการปฏิบัติงาน 

เดຌอยางชัดจน 

ํ๎,๕ํ๒  ๒๔,๏๔๑  ๎๎,๐๑ํ  ๑,๕๑๏  ๎,๔๏๐  ๎.๓๏๐ ๒๔.๏๑ 

(ํํ.๐๔ ัี (๒์.๓๓ ัี (ํ๕.๕๑ ัี (๑.๎๕ ัี (๎.๑๎ ัี     

ความพึงพอ฿จตอการดำนินการ
ของสวนราชการกีไยวกับ 

การประมินผลการปฏิบัติงานละ
การลืไอนงินดือน฿นปทีไผานมา  

ํ๐,๐๒๒  ๒๕,๑๔๓  ํ๕,๒๎๑  ๒,๔๎ํ  ๎,์๐์  ๎.๓๓๕ ๒๕.๐๒ 

(ํ๎.๔๑ ัี (๒ํ.๔๏ ัี (ํ๓.๐๐ ัี (๒.์๒ ัี (ํ.๔ํ ัี     

หมายหตุ ประดในการบริหารทรัพยากรบุคคลทีไปรากฏคะนนนຌอยกวารຌอยละ ๒๎.๓๑  สะทຌอนวา ขຌาราชการผูຌตอบบบสำรวจ
ประสงค์฿หຌสวนราชการดำนินการปรับปรุงการบริหารทรัพยากรบุคคล฿นประดในนัๅน  



๔ 

 

มิติทีไ ๐ ความพรຌอมรับผิดดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

รายละอียดคำถาม 

จำนวนขຌาราชการผูຌตอบบบสำรวจฯ ิคนี ฉลีไย 

รายขຌอ หในดຌวย
อยางยิไง 

หในดຌวย เมหในดຌวย เมหในดຌวย
อยางยิไง 

เมทราบ
ขຌอมูล คะนน รຌอยละ 

ความชืไอมัไนศรัทธา 

ผูຌบริหารของสวนราชการ 

๎์,๎๔๑  ๒๔,๒๓์  ํ๒,๔๔๒  ๑,ํ๓๑  ํ,๑๎๏  ๎.๔๕๔ ๓๎.๐๐ 

(ํ๔.์๎ ัี (๒ํ.์๎ ัี (ํ๑.์์ ัี (๐.๒์ ัี (ํ.๏๑ ัี     

การสามารถขຌาถึง 
ชองทางการอุทธรณ์ 
ละรຌองทุกข์ ดยชืไอมัไนวา 

จะเมสงผลกระทบตอตนอง 

๕,๐๔๒  ๑๓,๕๔๎  ๎๒,๒๕๕  ๓,๕ํ๐  ํ์,๐๑๔  ๎.๐๎๔ ๒์.๒๕ 

(๔.๐๏ ัี (๑ํ.๑๎ ัี (๎๏.๓๎ ัี (๓.์๏ ัี (๕.๎๕ ัี     

สวนราชการ฿ชຌหลัก 

คุณธรรม หลักความสามารถ  

หลักผลงาน ฿นการตงตัๅง  
ยกยຌาย ประมินผลงาน  

ลืไอนงินดือน  

พัฒนาขຌาราชการ 

ํํ,๓์๕  ๒๏,๐๕๏  ๎๏,๒๏๑  ๔,๓๒๕  ๐,๕๏๏  ๎.๒์๓ ๒๑.ํ๓ 

(ํ์.๐์ ัี (๑๒.๐๎ ัี (๎ํ.์์ ัี (๓.๓๕ ัี (๐.๏๔ ัี     

ผูຌบังคับบัญชาสงสริม 

฿หຌบุคลากร฿นหนวยงาน 

ปฏิบัติตนอยางมีจริยธรรม  

ปฏิบัติตามกฎหมาย ละ 

฿หຌความสำคัญกับการกำกับ 

ดูลองค์กรทีไดี 

๎๏,๎๎๒  ๓๐,์๐๑  ํ์,๑๒๐  ๏,๐๑์  ํ,๎๑๐  ๏.์ํ๔ ๓๑.๐๐ 

(๎์.๒๐ ัี (๒๑.๓๕ ัี (๕.๏๕ ัี (๏.์๓ ัี (ํ.ํํ ัี     

การเดຌรับรูຌ รับทราบ  

กีไยวกับหลักกณฑ์ วิธีการ  

ขัๅนตอน กระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลตาง โ 
อยางสมไำสมอ 

ํ๎,๑๎๕  ๒๑,์๕๒  ๎๐,ํ๔๕  ๐,๔๕๒  ๑,๔๎๕  ๎.๒๑๐ ๒๒.๏๑ 

(ํํ.ํ๏ ัี (๑๓.๔๐ ัี (๎ํ.๐๕ ัี (๐.๏๑ ัี (๑.ํ๔ ัี     

สวนราชการ฿หຌอกาส 

฿นการสดงความคิดหใน 

กีไยวกับการบริหาร 

ทรัพยากรบุคคลรืไองตาง โ   

ํ์,๑๎๐  ๒ํ,๕๑๑  ๎๒,๓๓์  ๓,๎๒๔  ๒,์๎๎  ๎.๑๒๒ ๒๐.ํ๑ 

(๕.๏๑ ัี (๑๑.์๑ ัี (๎๏.๓๕ ัี (๒.๐๒ ัี (๑.๏๑ ัี     

 

 

 

หมายหตุ ประดในการบริหารทรัพยากรบุคคลทีไปรากฏคะนนนຌอยกวารຌอยละ ๒๎.๓๑  สะทຌอนวา ขຌาราชการผูຌตอบบบสำรวจ
ประสงค์฿หຌสวนราชการดำนินการปรับปรุงการบริหารทรัพยากรบคุคล฿นประดในนัๅน  



๕ 

 

มิติทีไ ๑ คุณภาพชีวิตการทำงานละความสมดลุระหวางชีวิตกับการทำงาน 

รายละอียดคำถาม 

จำนวนขຌาราชการผูຌตอบบบสำรวจฯ ิคนี ฉลีไย 

รายขຌอ หในดຌวย
อยางยิไง 

หในดຌวย เมหในดຌวย เมหในดຌวย
อยางยิไง 

เมทราบ
ขຌอมูล คะนน รຌอยละ 

ความพึงพอ฿จตอระบบ 

ทคนลยีสารสนทศดຌาน 

การบริหารทรัพยากรบุคคล 

ของสวนราชการ 

ํ๎,๕๔๑  ๒๔,๒์๏  ๎๐,ํ๑๏  ๐,๑๑๕  ๎,๎๏๕  ๎.๓๒์ ๒๕.์์ 

(ํํ.๑๐ ัี (๒์.๕๒ ัี (๎ํ.๐๒ ัี (๐.์๑ ัี (ํ.๕๕ ัี     

ผูຌรวมงานทำงาน 

อยางตใมความสามารถ 

ํ๓,๔๒๐  ๓ํ,ํ์๐  ํ๔,ํ๑๕  ๐,๎๐๒  ํ,ํ๒๒  ๎.๔๕ํ ๓๎.๎๓ 

(ํ๑.๔๓ ัี (๒๏.ํ๔ ัี (ํ๒.ํ๐ ัี (๏.๓๓ ัี (ํ.์๐ ัี     

ผูຌรวมงาน฿หຌความป็นมิตร 
฿หຌกียรติ มีเมตรีจิต ละ 

มีความเวຌวาง฿จตอกัน  

๎๎,๕์๐  ๓๒,๏์๒  ํ์,๎๓๎  ๎,ํ๔๏  ๔๓๐  ๏.์๑์ ๓๒.๎๑ 

(๎์.๏๑ ัี (๒๓.๔์ ัี (๕.ํ๏ ัี (ํ.๕๐ ัี (์.๓๔ ัี     

ความพึงพอ฿จกับสวัสดิการ
ทีไสวนราชการจัด฿หຌพิไมติม 
ชน รຌานคຌา รຌานอาหาร  

สถานทีไ/อุปกรณ์สำหรับ 

ออกกำลังกาย การสงคราะห์ 
กรณีประสบภัย สมรส 
จใบปຆวย สียชีวิต ฯลฯ 

ํํ,์๏๔  ๑๓,๐๒๔  ๏์,๏๒๎  ํ์,๑ํ๑  ๏,ํ๑๒  ๎.๑๑๓ ๒๏.๕๏ 

(๕.๔ํ ัี (๑ํ.์๒ ัี (๎๒.๕๔ ัี (๕.๏๐ ัี (๎.๔์ ัี     

ผูຌบังคับบัญชา ผูຌรวมงาน  

รับฟังความคิดหในของ
ขຌาราชการ ละปຂดอกาส
฿หຌสดงความสามารถ 

๎์,๑์๓  ๓๒,๏๔ํ  ํํ,๔๕๔  ๎,๕์๏  ๔๑์  ๏.์์๎ ๓๑.์๒ 

(ํ๔.๎๎ ัี (๒๓.๔๓ ัี (ํ์.๑๓ ัี (๎.๑๔ ัี (์.๓๒ ัี     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายหตุ ประดในการบริหารทรัพยากรบุคคลทีไปรากฏคะนนนຌอยกวารຌอยละ ๒๎.๓๑  สะทຌอนวา ขຌาราชการผูຌตอบบบสำรวจ
ประสงค์฿หຌสวนราชการดำนินการปรับปรุงการบริหารทรัพยากรบคุคล฿นประดในนัๅน  



ํ์ 

 

ความคิดหในกีไยวกับความปรง฿สละป็นธรรม฿นการบริหารทรัพยากรบุคคลของ 
สวนราชการทีไสังกัด ละความผูกพันตอองคก์ร 

 

 

ประดในการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ 
ทีไขຌาราชการผูຌตอบบบสำรวจสดงความคิดหในวาควรปรับปรุงอยางรงดวน 

 



ํํ 

 

การปลผลขຌอมูล 

ชวงคะนน รຌอยละ ความหมาย 

ํ.์์์ – ํ.๑์๕ ๎๑.์์ – ๏๓.๓๐ เมหในดຌวยอยางยิไง / ตຌองการ฿หຌปรับปรุงอยางยิไง 
ํ.๑ํ์ – ๎.๑์๕ ๏๓.๓๑ – ๒๎.๓๐ เมหในดຌวย / ตຌองการ฿หຌปรับปรุง 
๎.๑ํ์ – ๏.๑์๕ ๒๎.๓๑ – ๔๓.๓๐ หในดຌวย / พึงพอ฿จปานกลาง 
๏.๑ํ์ – ๐.์์์ ๔๓.๓๑ – ํ์์.์์ หในดຌวยอยางยิไง / พึงพอ฿จมาก 

 ชวงคะนน ํ.์์์ – ๎.๑์๕ หรือคะนนนຌอยกวารຌอยละ ๒๎.๓๑ หมายถึง ขຌาราชการ
ตຌองการ฿หຌสวนราชการทีไสังกัดปรับปรุงการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ 

 ชวงคะนน ๎.๑ํ์ - ๏.๑์๕ หรือคะนนรຌอยละ ๒๎.๓๑ - ๔๓.๓๐ หมายถึง ขຌาราชการ 

มีความพึงพอ฿จปานกลางตอการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการทีไสังกัด ดยสวนราชการยังสามารถ
พัฒนาพืไอ฿หຌขຌาราชการมีความพึงพอ฿จพิไมขึๅนเดຌ 

 ชวงคะนน ๏.๑ํ์ - ๐.์์์ หรือคะนนรຌอยละ ๔๓.๓๑ ขึ ๅนเป หมายถึง ขຌาราชการ 

มีความพึงพอ฿จมากตอการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการทีไสังกัด 

 

 


