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การส ารวจความคิดเห็นของข้าราชการต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการครั้งนี้ มีจุดประสงค์
เพ่ือให้ทราบถึงความคิดเห็นของข้าราชการเกี่ยวกับนโยบายและความสอดคล้องเชื่อมโยงของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ  กระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ประสิทธิภาพการด าเนินงานของหน่วยทรัพยากรบุคคล ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  การส่งเสริมวัฒนธรรมการมุ่งเน้นผลงาน  การส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ในองค์กร  และ
คุณภาพชีวิตและการท างาน การส ารวจครั้งนี้ด าเนินการในเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน  2552 โดยใช้
แบบส ารวจ 2 ชุด คือ แบบส ารวจส าหรับข้าราชการสังกัดส่วนกลาง และแบบส ารวจส าหรับข้าราชการสังกัด
จังหวัด โดยใช้ตัวอย่างข้าราชการจากส่วนราชการระดับกรม 135 (19 กระทรวง) และจังหวัด 75 จังหวัด 
ตามล าดับ โดยผู้ตอบแบบสอบถามในปี 2552 มีจ านวนทั้งสิ้น 26,373 คน แบ่งเป็นผู้ตอบจากส่วนกลาง
มีจ านวนทั้งสิ้น 12,220 คน และส่วนภูมิภาคจ านวนทั้งสิ้น 14,153 คน คิดเป็น 7.20% ของประชากร
ข้าราชการทั้งประเทศจ านวน 365,914 คน ใช้แผนการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified random 
sampling) และท าการสุ่มตัวอย่างในแต่ละชั้นภูมินั้นๆ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างง่าย (Simple random 
sampling)  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยรวม ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ส่วนเบี่ยงเบน-มาตรฐานรวม  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นดังนี้ 

 1.1 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลข้ำรำชกำรสังกัดส่วนกลำง 

ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลทั่วไป 

ข้าราชการกลุ่มตัวอย่างส่วนกลางที่ตอบแบบส ารวจทั้งหมดจ านวน 12,220 คน ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 61.10 ด ารงต าแหน่งวิชาการระดับช านาญการ คิดเป็นร้อยละ 37.64 อายุราชการ
โดยเฉลี่ย 18.22 ปี ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในกรมที่สังกัดโดยเฉลี่ย 14.10 ปี และระยะเวลาที่ปฏิบัติงานใน
จังหวัดโดยเฉลี่ย 9.20 ปี   

ผลกำรวิเครำะห์ควำมคิดเห็นในแต่ละด้ำนที่ศึกษำ 
ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมการมุ่งเน้นผลงาน  โดยเฉลี่ยผู้ตอบไม่แน่ใจว่าส่วนราชการ

ที่สังกัดมวีัฒนธรรมการมุ่งเน้นผลงาน (ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 3.26) และจัดอยู่ในความพึงพอใจอันดับ 3 
เมื่อเทียบกับด้านอ่ืนๆ 

ด้านวัฒนธรรมองค์กร   โดยเฉลี่ยผู้ตอบไม่แน่ใจว่าส่วนราชการที่สังกัดมีวัฒนธรรมองค์กรที่เป็น          
ที่พึงพอใจ (ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 3.23) และจัดอยู่ในความพึงพอใจอันดับ 4 เมื่อเทียบกับด้านอ่ืนๆ 
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ด้านความคิดเห็นต่อผู้บริหารระดับสูง โดยเฉลี่ยผู้ตอบไม่แน่ใจว่าผู ้บริหารระดับสูงของ

ส่วนราชการที่สังกัดให้ความส าคัญกับต่อการพัฒนาขีดความสามารถของก าลังคนเป็นผู้น าที่ดี (ค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจเท่ากับ 3.23) และจัดอยู่ในความพึงพอใจอันดับ 4 เมื่อเทียบกับด้านอ่ืนๆ 

ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้บังคับบัญชา   โดยเฉลี่ยผู ้ตอบไม่แน่ใจว่าผู ้บังคับบัญชาของ
ส่วนราชการที่สังกัดมักถ่ายทอดความรู้และทักษะในการท างานให้ ตลอดจนมอบหมายงานให้อย่างเหมาะสม 
(ค่าเฉลี่ยความ พึงพอใจเท่ากับ 3.14) และจัดอยู่ในความพึงพอใจอันดับ 5 เมื่อเทียบกับด้านอ่ืนๆ 

ด้านการด าเนินการตามระบบคุณธรรม โดยเฉลี่ยผู้ตอบไม่แน่ใจว่าการเลื่อนขั้นเงินเดือน การได้รับ
การแต่งตั้ง เป็นไปตามระบบคุณธรรมหรือไม่ (ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 2.85) และจัดอยู่ในความพึงพอใจ
อันดับ 7 เมื่อเทียบกับด้านอ่ืนๆ 

ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ  โดยเฉลี่ยผู้ตอบไม่แน่ใจถึงความก้าวหน้าในอาชีพ (ค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจเท่ากับ 2.83) และจัดอยู่ในความพึงพอใจอันดับ 8 เมื่อเทียบกับด้านอ่ืนๆ 

ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา  โดยเฉลี่ยผู้ตอบไม่แน่ใจถึงระบบการจัดการความรู้ในส่วนราชการ
จะเป็นประโยชน์ต่อการท างาน (ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 3.04) และจัดอยู่ในความพึงพอใจอันดับ 6 
เมื่อเทียบกับด้านอ่ืนๆ 

ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน โดยเฉลี่ยผู้ตอบเห็นด้วยว่างานที่ท าอยู่เป็นงานที่ท้าทายความรู้
ความสามารถ (ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 3.62)  และจัดอยู่ในความพึงพอใจอันดับ เมื่อเทียบกับด้าน 1 อ่ืนๆ 

ด้านบรรยากาศและสภาพแวดล้อมการท างาน  โดยเฉลี่ยผู้ตอบเห็นด้วยว่าสภาพแวดล้อม
ในที่ท างานที่ท าอยู่ ช่วยให้ท างานได้อย่างสะดวก ช่วยให้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
เท่ากับ 3.52) และจัดอยู่ในความพึงพอใจอันดับ เมื่อเทียบกับด้าน 2 อ่ืนๆ 

ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับหน่วยงานทรัพยากรบุคคล โดยเฉลี่ยผู้ตอบไม่แน่ใจว่าได้รับการบริการที่ดี
จากหน่วยงานทรัพยากรบุคคล (ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 3.04) และจัดอยู่ในความพึงพอใจอันดับ เมื่อ
เทียบกับด้าน 6 อ่ืนๆ 

และสรุปโดยรวมทุกด้านความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารของหน่วยงานทรัพยากรบุคคลของ
องค์กร  โดยเฉลี่ย ผู้ตอบพอใจปานกลางในการให้บริการด้านต่าง ๆ โดยรวมจากหน่วยงานทรัพยากรบุคคล 
(ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ  3.21)  

ผลสรุปเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ ของข้าราชการส่วนกลางเป็นดังรูปที่  1 
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บุคคล

4. ความคดิเห็นเกีย่วกับผูบั้งคบับัญชา

2. วัฒนธรรมองคก์ร

3. ความคดิเห็นตอ่ผูบ้รหิารระดบัสงู

1. ความคดิเห็นเกีย่วกับวัฒนธรรมการ

มุง่เนน้ผลงาน

9. บรรยากาศและสภาพแวดลอ้มการท างาน

8. ความคดิเห็นเกีย่วกับงาน
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รูปที่ 1  ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของข้าราชส่วนกลางโดยรวม ต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านต่างๆ 

ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลข้ำรำชกำรสังกัดส่วนภูมิภำค 

ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลทั่วไป 

พบว่าข้าราชการกลุ่มตัวอย่างส่วนภูมิภาคที่ตอบแบบส ารวจทั้งหมดจ านวน 14,153 คน ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 60.71 ด ารงต าแหน่งวิชาการระดับช านาญการ คิดเป็นร้อยละ 50.37 อายุราชการ
โดยเฉลี่ย 20.05 ปี ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในกรมที่สังกัดโดยเฉลี่ย 17.17 ปี และระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
ในจังหวัดโดยเฉลี่ย 13.28 ปี   

ผลกำรวิเครำะห์ควำมคิดเห็นในแต่ละด้ำนที่ศึกษำ 

ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมการมุ่งเน้นผลงาน  โดยเฉลี่ยผู้ตอบไม่แน่ใจว่าจังหวัดที่สังกัด
มีวัฒนธรรมการมุ่งเน้นผลงาน (ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 3.35) และจัดอยู่ในความพึงพอใจอันดับ 3 
เมื่อเทียบกับด้านอ่ืนๆ 

ด้านวัฒนธรรมองค์กร โดยเฉลี่ยผู้ตอบไม่แน่ใจว่าจังหวัดที่สังกัดมีวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นที่พึงพอใจ 
(ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 3.36) และจัดอยู่ในความพึงพอใจอันดับ 4 เมื่อเทียบกับด้านอ่ืนๆ 

ด้านความคิดเห็นต่อผู้บริหารระดับสูง โดยเฉลี่ยผู้ตอบไม่แน่ใจว่าผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดที่สังกัด
ให้ความส าคัญกับต่อการพัฒนาขีดความสามารถของก าลังคน เป็นผู้น าที่ดี (ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 3.40) 
และจัดอยู่ในความพึงพอใจอันดับ 3 เมื่อเทียบกับด้านอ่ืนๆ 

ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้บังคับบัญชา โดยเฉลี่ยผู้ตอบไม่แน่ใจว่าผู้บังคับบัญชาของจังหวัดที่สังกัด
มักถ่ายทอดความรู้และทักษะในการท างานให้ ตลอดจนมอบหมายงานให้อย่างเหมาะสม (ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
เท่ากับ 3.26) และจัดอยู่ในความพึงพอใจอันดับ 6 เมื่อเทียบกับด้านอ่ืนๆ 

ด้านการด าเนินการตามระบบคุณธรรม  โดยเฉลี่ยผู้ตอบไม่แน่ใจว่าการเลื่อนขั้นเงินเดือน การได้รับ
การแต่งตั้ง เป็นไปตามระบบคุณธรรมหรือไม่ (ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 3.05) และจัดอยู่ในความพึงพอใจ
อันดับ 9 เมื่อเทียบกับด้านอ่ืนๆ 

ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ  โดยเฉลี่ยผู้ตอบไม่แน่ใจถึงความก้าวหน้าในอาชีพ (ค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจเท่ากับ 2.97) และจัดอยู่ในความพึงพอใจอันดับ 10 เมื่อเทียบกับด้านอ่ืนๆ 

ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา  โดยเฉลี่ยผู้ตอบไม่แน่ใจถึงระบบการจัดการความรู้ในจังหวัด 
จะเป็นประโยชน์ต่อการท างาน (ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 3.10) และจัดอยู่ในความพึงพอใจอันดับ 8 
เมื่อเทียบกับด้านอ่ืนๆ 

ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับงานโดยเฉลี่ยผู้ตอบเห็นด้วยว่างานที่ท าอยู่เป็นงานที่ท้าทายความรู้
ความสามารถ (ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 3.77)  และจัดอยู่ในความพึงพอใจอันดับ เมื่อเทียบกับด้าน 1 อ่ืนๆ 
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ด้านบรรยากาศและสภาพแวดล้อมการท างาน  โดยเฉลี่ยผู้ตอบเห็นด้วยว่าสภาพแวดล้อม

ในที่ท างานที่ท าอยู่ ช่วยให้ท างานได้อย่างสะดวก ช่วยให้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
เท่ากับ  3.59) และจัดอยู่ในความพึงพอใจอันดับ เมื่อเทียบกับด้าน 2 อ่ืนๆ 

ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับหน่วยงานทรัพยากรบุคคล โดยเฉลี่ยผู้ตอบไม่แน่ใจว่าได้รับการบริการ
ที่ดีจากหน่วยงานทรัพยากรบุคคล (ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ3.13) และจัดอยู่ในความพึงพอใจอันดับ 
เมื่อเทียบกับด้าน 7 อ่ืนๆ 

และสรุปโดยรวมทุกด้านความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารของหน่วยงานทรัพยากรบุคคลของ
องค์กร  โดยเฉลี่ยผู้ตอบพอใจปานกลางในการให้บริการด้านต่างๆโดยรวมจากหน่วยงานทรัพยากรบุคคล 
(ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 3.32)  

ผลสรุปเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในด้านต่างๆของข้าราชส่วนภูมิภาคเป็นดังรูปที่ 2 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่  2 ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของข้าราชส่วนภูมิภาคต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านต่างๆ 
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3.32

2.97

3.08

3.1

3.13

3.26

3.35

3.36

3.4

3.59

3.77

2.5 3.5 4.5

โดยรวม

6. ความกา้วหนา้ในอาชพี

5. การด าเนนิการตามระบบคณุธรรม

7. การเรยีนรูแ้ละการพัฒนา

10. ความคดิเห็นเกีย่วกับหน่วยงานทรัพยากร

บุคคล

4. ความคดิเห็นเกีย่วกับผูบั้งคบับัญชา

1. ความคดิเห็นเกีย่วกับวัฒนธรรมการ

มุง่เนน้ผลงาน

2. วัฒนธรรมองคก์ร

3. ความคดิเห็นตอ่ผูบ้รหิารระดบัสงู

9. บรรยากาศและสภาพแวดลอ้มการท างาน

8. ความคดิเห็นเกีย่วกับงาน
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