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การส ารวจความคิดเห็นของข้าราชการต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการครั้งนี้  
มีจุดประสงค์เพ่ือให้ทราบถึงความคิดเห็นของข้าราชการเกี่ยวกับนโยบายและความสอดคล้องเชื่อมโยงของ
การบริหารทรัพยากรบุคคลกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ กระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์  
การบริหารทรัพยากรบุคคล ประสิทธิภาพการด าเนินงานของหน่วยทรัพยากรบุคคล ประสิทธิภาพของ
กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล การส่งเสริมวัฒนธรรมการมุ่งเน้นผลงาน การส่งเสริมบรรยากาศ  
การเรียนรู้ในองค์กร และคุณภาพชีวิตและการท างาน การส ารวจครั้งนี้ด าเนินการในเดือนพฤษภาคม 
ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๕๓ โดยใช้แบบส ารวจ ๒ ชุด คือ  แบบส ารวจส าหรับข้าราชการสังกัดส่วนกลาง  และ
แบบส ารวจส าหรับข้าราชการสังกัดจังหวัด โดยใช้ตัวอย่างข้าราชการจากส่วนราชการระดับกรม ๑๓๘ กรม 
(๒๐ กระทรวง) และจังหวัด ๗๕ จังหวัด ตามล าดับ โดยผู้ตอบแบบสอบถามในปี ๒๕๕๓ มีจ านวนทั้งสิ้น 
๒๔,๑๘๑ คน แบ่งเป็นผู้ตอบจากส่วนกลางมีจ านวนทั้งสิ้น ๑๑,๖๓๓ คน และส่วนภูมิภาคจ านวน ๑๒,๕๔๘ คน 
คิดเป็น ๖.๖๘% ของประชากรข้าราชการทั้งประเทศ จ านวน ๓๖๑,๘๗๕ คน ใช้แผนการสุ่มตัวอย่างแบบ
แบ่งชั้นภูมิ (Stratified random sampling) และท าการสุ่มตัวอย่างในแต่ละชั้นภูมินั้น ๆ ด้วยวิธีการ 
สุ่มตัวอย่างง่าย (Simple random sampling) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ค่าเฉลี่ยรวม ส่วนเบี่ยงเบน-มาตรฐาน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม และสถิติทดสอบ t และ f ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลเป็นดังนี้ 

๑.๑ ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลภำพรวมทั้งประเทศ 

ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลทั่วไป 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป พบว่า ข้าราชการกลุ่มตัวอย่างทั้งประเทศที่ตอบแบบส ารวจ
ทั้งหมดจ านวน ๒๔,๑๘๑ คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๗๔ ด ารงต าแหน่งวิชาการ ระดับ
ช านาญการ คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๘๘ อายุราชการโดยเฉลี่ย ๑๙.๑๒ ปี ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในกรมที่สังกัด
โดยเฉลี่ย ๑๖.๓๔ ปี และระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในจังหวัดโดยเฉลี่ย ๑๒.๙๔ ปี 

ผลกำรวิเครำะห์ควำมคิดเห็นต่อกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

จากการวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี ๒๕๕๓ พบว่า ความคิดเห็น
ของข้าราชการกลุ่มตัวอย่างทั้งประเทศต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยราชการโดยรวมเฉลี่ยเท่ากับ 
๓.๑๘ ซึ่งเป็นความคิดเห็นในระดับไม่แน่ใจ เมื่อพิจารณาในมิติต่าง ๆ พบว่า ในมิติที่ ๓ ประสิทธิผลของการ
บริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อด้านนี้โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับไม่แน่ใจ โดยมีความพึงพอใจ
เฉลี่ยสูงเป็นอันดับ ๑ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๓๔) รองลงมาเป็นมิติที่ ๕ คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิต



๒ 
 
กับการท างาน ซึ่งความคิดเห็นโดยเฉลี่ยต่อมิตินี้  อยู่ในระดับไม่แน่ใจเช่นเดียวกัน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๒๑) 
ส่วนมิติที่ ๔ ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลนั้น กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อด้านนี้  
โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับไม่แน่ใจ โดยมีความพึงพอใจเฉลี่ยจัดเป็นอันดับต่ าสุดอันดับที่ ๕ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๒.๙๑) 
ผลสรุปเป็นดังรูปที่ ๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่๑ ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่อการบรหิารทรัพยากรบุคคลมิติต่างๆ ของข้าราชการกลุ่มตวัอย่างทั้งประเทศ 

ผลกำรศึกษำปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมคิดเห็นของข้ำรำชกำรทั้งประเทศในกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลในแต่ละมิติ 

โดยสรุป ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ สังกัด ต าแหน่ง  และช่วงอายุรับราชการส่งผลต่อความคิดเห็น 
ที่แตกต่างกันต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลในทุกมิติที่ศึกษาและโดยรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
๐.๐๕ มิติต่าง ๆ ที่ศึกษาได้แก่ มิติที่ ๑ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ มิติที่ ๒ ประสิทธิภาพของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล มิติที่ ๓ ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล มิติที่ ๔ ความพร้อมรับผิดด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล มิติที่ ๕ คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน และปัจจัยเพศ 
ส่งผลต่อความคิดเห็นที่แตกต่างกันต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลในทุกมิติที่ศึกษาและโดยรวม ยกเว้น     
มิติที่ ๒ ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ เพศชายและหญิงมีความคิดเห็นต่อบริหาร  
ทรัพยากรบุคคลเฉลี่ยเท่า ๆ กัน 

 ๑.๒ ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลข้ำรำชกำรสังกัดส่วนกลำง 

ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลทั่วไป 

จากการวิ เคราะห์ข้อมูลทั่วไปพบว่า ข้าราชการกลุ่มตัวอย่างสังกัดส่วนกลางที่ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมดจ านวน ๑๑,๖๓๓ คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๕๗ ด ารงต าแหน่ง



๓ 
 
วิชาการระดับช านาญการ คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๖๒ อายุราชการโดยเฉลี่ย ๑๘.๓๙ ปี ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานใน
กรมท่ีสังกัดโดยเฉลี่ย ๑๕.๓๐ ปี และระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในส่วนราชการโดยเฉลี่ย ๑๒.๙๗ ปี 

ผลกำรวิเครำะห์ควำมคิดเห็นต่อกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

จากการวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลปี ๒๕๕๓ พบว่า ความคิดเห็น
ของข้าราชการกลุ่มตัวอย่างสังกัดส่วนกลางต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยราชการของ โดยรวม
เฉลี่ยเท่ากับ ๓.๑๓ ซึ่งเป็นความคิดเห็นในระดับไม่แน่ใจ เมื่อพิจารณาในมิติต่าง ๆ พบว่า ในมิติที่ ๓ 
ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อด้านนี้โดยเฉลี่ย  อยู่ในระดับไม่
แน่ใจ สูงเป็นอันดับ ๑ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๒๙) รองมาเป็นเป็นมิติที่ ๕ คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่าง
ชีวิตกับการท างาน ซึ่งความคิดเห็นโดยเฉลี่ยต่อด้านนี้ อยู่ในระดับไม่แน่ใจเช่นเดียวกัน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๒๐) 
ส่วนมิติที่ ๔ ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลนั้น กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อด้านนี้ โดย

เฉล ี่ย อยู่ในระดับไม่แน่ใจ จัดเป็นอันดับที่ต่ าสุดอันดับที่ ๕ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๒.๘๑) 

 
รูปที่ ๒ ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลมิติต่างๆ ของข้าราชการกลุ่มตัวอย่างสังกัด

ส่วนกลาง 

ผลกำรศึกษำปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมคิดเห็นของข้ำรำชกำรสังกัดส่วนกลำงในกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลในแต่ละมิติ 

โดยสรุป ทุกปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ ต าแหน่ง และช่วงอายุรับราชการส่งผลต่อความคิดเห็น
ที่แตกต่างกันต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลในทุกมิติที่ศึกษาและโดยรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
๐.๐๕ มิติต่าง ๆ ได้แก่ มิติที่ ๑ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ มิติที่ ๒ ประสิทธิภาพของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล มิติที่ ๓ ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล มิติที่ ๔ ความพร้อมรับผิดด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล มิติที่ ๕ คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน 



๔ 
 
 ๑.๓ ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลข้ำรำชกำรสังกัดส่วนภูมิภำค 

ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลทั่วไป 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปพบว่า ข้าราชการกลุ่มตัวอย่างาสังกัดส่วนภูมิภาคที่ตอบ 
แบบส ารวจทั้งหมดจ านวน ๑๒,๕๔๘ คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๑๒ ด ารงต าแหน่ง
วิชาการระดับช านาญการ คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๙๔ อายุราชการโดยเฉลี่ย ๑๙.๘๑ ปี ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานใน
กรมท่ีสังกัดโดยเฉลี่ย ๑๗.๓๐ ปี และระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในจังหวัดโดยเฉลี่ย ๑๒.๙๐ ปี 

ผลกำรวิเครำะห์ควำมคิดเห็นต่อกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

จากการวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลปี ๒๕๕๓ พบว่า ความคิดเห็น
ของข้าราชการกลุ่มตัวอย่างสังกัดส่วนภูมิภาคต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยราชการในส่วน
ภูมิภาค โดยรวมเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๒๔ ซึ่งเป็นความคิดเห็นในระดับไม่แน่ใจ เมื่อพิจารณาในมิติต่าง ๆ พบว่า  
ในมิตทิี่ ๓ ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อด้านนี้โดยเฉลี่ย อยู่ในระดับ
ไม่แน่ใจ สูงเป็นอันดับ ๑ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๓๘) รองลงมาเป็นมิติที่ ๔ ความพร้อมรับผิดด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลนั้น กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อด้านนี้โดยเฉลี่ย อยู่ในระดับไม่แน่ใจ จัดเป็นอันดับต่ าสุด
อันดับที่ ๕ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๐๑) 

 
รูปที่ ๓ ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลมิติต่างๆ ของข้าราชการกลุ่มตัวอย่างสังกัด 

ส่วนภูมิภาค 

 

 



๕ 
 

ผลกำรศึกษำปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมคิดเห็นของข้ำรำชกำรส่วนภูมิภำคในกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลในแต่ละมิติ 

โดยสรุป ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ ต าแหน่ง และช่วงอายุรับราชการ ส่งผลต่อความคิดเห็น 
ที่แตกต่างกันต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลในทุกมิติที่ศึกษาและโดยรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
๐.๐๕ มิติต่าง ๆ ที่ศึกษา ไก้แก่ มิติที่ ๑ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ มิติที่ ๒ ประสิทธิภาพของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล มิติที่ ๓ ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล มิติที่ ๔ ความพร้อมรับผิดด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล มิติที่ ๕ คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน และปัจจัยเพศ 
ส่งผลต่อความคิดเห็นที่แตกต่างกันต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลในทุกมิติที่ศึกษาและโดยรวม ยกเว้นมิติที่ ๒ 
ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่เพศชายและหญิงมีความคิดเห็นต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล
เฉลี่ยเท่า ๆ กัน 

 

………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 


