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๒

 
คํานํา 

 
ด้วยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้นําเกณฑ์คุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award: PMQA) มาเป็นเครื่องมือในการ
ดําเนินการ เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานการทํางานให้อยู่ในระดับและเกณฑ์ที่สามารถยอมรับได้  
และกําหนดเป็นตัวชี้วัดให้หน่วยงานดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติปฏิบัติราชการ โดยเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวดที่ ๕ การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล รหัส HR๓ : ส่วนราชการต้อง
ดําเนินการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่กําหนดไว้ใน SP๓ ไปปฏิบัติ เพื่อให้มี 
ขีดสมรรถนะที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติงาน ให้บรรลุผล ตามเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ได้กําหนดให้
การสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการพัฒนาบุคลากร เป็นหนึ่งในประเด็นการพิจารณาการ
ดําเนินการที่ครบถ้วน ด้วยเหตุดังกล่าว สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล จึงได้ดําเนินการสํารวจความ 
พึงพอใจของบุคลากรต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ขึ้น เพื่อนําผลการสํารวจเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินการ
ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา รวมทั้งการให้บริการของสํานักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล เพื่อพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีพฤติกรรมในการทํางานที่ดี 
สามารถปฏิบัติบัติงานรองรับภารกิจของสํานักงานในการสนับสนุนงานนิติบัญญัติของชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับของสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน 
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๔

บทสรุปผู้บริหาร 
การสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานเลขาธิการ

วุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ มีวัตถุประสงค์เพื่อสํารวจระดับความพึงพอใจของบุคลากร
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมทั้งนําข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  
จากการสํารวจมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานด้านการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือข้าราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประเภท
ตําแหน่งบริหาร อํานวยการ วิชาการ และทั่วไป จํานวน ๓๐๕ คน จากประชากรคือข้าราชการของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาทั้งหมด จํานวน ๑,๐๗๑ คน เพื่อสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาใน ๔ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านการสนับสนุนการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ๒) ด้านการสื่อสารด้านการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ๓) ด้านกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ๔) ด้านการให้บริการของสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป วิเคราะห์
ค่าสถิติประกอบด้วย การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าร้อยละ (Percentage)  
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) 

ผลการสํารวจพบว่า ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย ๓.๖๗ จากคะแนนเต็ม ๕ อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก     
โดยสามารถจําแนกปัจจัยเรียงตามลําดับคะแนนความพึงพอใจจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ ๑) ด้านการ
สนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีค่าเฉลี่ย ๓.๗๓ อยู่ในระดับความ
พึงพอใจมาก ๒) ด้านการให้บริการของสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีค่าเฉลี่ย ๓.๗๑ อยู่ในระดับความพึง
พอใจมาก ๓) ด้านกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีค่าเฉลี่ย ๓.๖๔ อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก 
และ ๔) ด้านการสื่อสารด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีค่าเฉลี่ย ๓.๖๒ อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก 
ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาจากการสํารวจในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ กับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา พบว่าความพึงพอใจ ในภาพรวม  
มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ๐.๑๑ คะแนน โดย ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ มีค่าเฉลี่ย ๓.๖๗ และ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ มีค่าเฉลี่ย ๓.๕๖  

ผู้ตอบแบบสอบถามมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า ผู้บริหารทุกระดับควรตระหนักถึงความสําคัญ 
ในการพัฒนาบุคลากร สามารถเป็นที่ปรึกษาหรือช่วยพัฒนาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 
ให้มีประสิทธิภาพได้ ส่วนการจัดหลักสูตรฝึกการอบรม ควรพิจารณาให้สอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ 
ของบุคลากรและสํานักงานฯ และให้โอกาสข้าราชการตําแหน่งประเภททั่วไปได้รับการฝึกอบรม 
อย่างเท่าเทียมกับสายวิชาการเพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรทุกระดับ ตลอดจนควรเสริมสร้างความ
สัมพันธ์ในหน่วยงานให้มากขึ้น ทั้งนี้ ผลจากวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจดังกล่าว จะเป็นข้อมูลประกอบ
ในการจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนาการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้สนองตอบต่อความต้องการของบุคลากร 
องค์กร และพัฒนาให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีผลงานที่มีคุณภาพ สามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างแท้จริง 
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๕

บทที่ ๑ 
บทนํา 

 
หลักการและเหตุผล 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีภารกิจในการสนับสนุนการปฏิบัติงานด ้านนิติ บัญญัติ           
ของสมาชิกวุฒิสภา กรรมาธิการและบุคคลในวงงานรัฐสภา ซึ่งปัจจัยสําคัญต่อการปฏิบัติตามภารกิจ
ดังกล่าวให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ได้แก่บุคลากร ของสํานักงานฯ ที่จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะในการปฏิบัติงาน สามารถสนับสนุนการดําเนินงานของสํานักงานฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
อย่างไรก็ตามในปัจจุบันสภาวะแวดล้อมต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอก ซึ่งมีผลต่อการปฏิบัติงาน 
ของบุคลากรและการดําเนินงานของสํานักงานฯ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้นการพัฒนา
บุคลากรจําเป็นต้องปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ตั้งแต่การ
กําหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ และกิจกรรมด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบันและสามารถรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่าง
เหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งการพัฒนารูปแบบและวิธีการพัฒนาบุคลากร ที่สนับสนุนให้บุคลากรเกิด
การเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย 
ซึ่งย่อมส่งผลต่อความสําเร็จขององค์กร 
 การปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นกระบวนการ 
ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรทุกคนในองค์กร ดังนั้นทัศนคติของบุคลากรต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
เป็นปัจจัยหนึ่งที่สามารถสะท้อนถึงประสิทธิภาพของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งการสํารวจความ  
พึงพอใจเป็นวิธีการหนึ่งที่ทําให้องค์กรรับรู้ทัศนคติของบุคลากรได้ ประกอบกับสํานักงานฯ ได้นําเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award: PMQA) มาเป็น
เครื่องมือในการดําเนินการ เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานการทํางาน ซึ่งหมวดที่ ๕ การมุ่งเน้น
ทรัพยากรบุคคล รหัส HR๓ การดําเนินการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้มีขีด
สมรรถนะที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติงาน ให้บรรลุผล ตามเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ได้กําหนดให้การ
สํารวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการพัฒนาบุคลากร เป็นหนึ่งในประเด็นการพิจารณาการ
ดําเนินการที่ครบถ้วน ด้วยเหตุดังกล่าว สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล จึงได้ดําเนินการสํารวจความ     
พึงพอใจของบุคลากรต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ขึ้น เพื่อนําผลสํารวจมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการให้บริการของสํานัก
พัฒนาทรัพยากรบุคคลและพัฒนาการดําเนินการด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา สามารถพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และพฤติกรรมในการ
ทํางานที่ดี สามารถปฏิบัติบัติงานรองรับภารกิจของสํานักงานฯ ในการสนับสนุนงานนิติบัญญัติของชาติ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับของสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน 
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วัตถุประสงค์ของการสํารวจ 
 ๑. เพื่อสํารวจระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ๒. เพื่อนําข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการสํารวจมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาการดําเนินงานด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้มีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึ้น 
กรอบแนวคิดในการสํารวจ 

การสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ในครั้งนี้ แบ่งประเด็นการสํารวจออกเป็น ๔ ด้าน ได้แก่  

๑) ด้านการสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
๒) ด้านการสื่อสารด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
๓) ด้านกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
๔) ด้านการให้บริการของสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
การสํารวจความพึงพอใจของบุคลากร หมายถึง การสํารวจความพึงพอใจของข้าราชการสังกัด

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา หมายถึง การพัฒนาความรู้ ทักษะ 

และสมรรถนะของข้าราชการสังกัดสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ให้มีประสิทธิภาพ สามารถทํางานเพื่อ
บรรลุเป้าหมายของสํานักงานฯ 

สมรรถนะ หมายถึง หมวดหมู่ของพฤติกรรมการทํางานที่องค์กรคาดหวังอันนําไปสู่ผลการ
ปฏิบัติงานที่ดีที่สุด 

กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร หมายถึง กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ 
ให้แก่ข้าราชการ โดยกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้แก่  
         - การฝึกอบรมภายในห้องเรียน (Classroom training) เป็นการจัดหลักสูตรฝึกอบรม  
ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน (In House Training and Public Training) เพื่อมุ่งพัฒนาความรู้ 
ทักษะ และสมรรถนะของบุคลากร 
      - การพัฒนา (development) รูปแบบอื่นนอกเหนือจากการฝึกอบรม (Non Classroom 
Training) เช่น การให้ทุนการศึกษา การศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ กิจกรรมเพื่อส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร เป็นต้น 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. ได้รับทราบระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ๒. ได้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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๗

บทที่ ๒ ทบทวนวรรณกรรม 
 
๑. ความหมายและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจ (gratification) ตามความหมายของพจนานุกรมทางด้านพฤติกรรม ได้ให้ความ
จํากัดความไว้ว่าหมายถึง ความรู้สึกที่ดีมีความสุข เมื่อคนเราได้รับผลสําเร็จ ตามความมุ่งหมาย (goals) 
ความต้องการ (need) หรือแรงจูงใจ (motivation) (Wolman, ๑๙๗๓) 
          ความพึงพอใจหมายถึง พอใจ ชอบใจ (ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๔๒, หน้า ๗๗๕) ความพึงพอใจหมายถึง
ความรู้สึกที่มีความสุขหรือความพอใจเมือ่ไดร้ับความสําเรจ็ หรือได้รับสิ่งที่ต้องการ (Quirk, ๑๙๘๗)              
          ความพึงพอใจหมายถึงความรู้สึกที่ดีเมื่อประสบความสําเร็จ หรือได้รับสิ่งที่ ต้องการให้เกิดขึ้น
เป็นความรู้สึกที่พอใจ (Hornby, ๒๐๐๐) 
          ความพึงพอใจจากการสรุปของวิรุฬ พรรณเทวี (๒๕๔๒, หน้า ๑๑๑) หมายถึง ความรู้สึกภายใน
จิตใจของมนุษย์ที่ไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลว่าจะคาคหวังกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างไร  
ถ้าคาดหวังหรือมีความตั้งใจมากและได้รับการตอบสนองด้วยดีจะมีความพึงพอใจมาก แต่ในทางตรงกัน
ข้ามอาจผิดหวังหรือไม่พึงพอใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อไม่ได้รับการตอบสนองตามที่คาดหวังไว้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่
ตนตั้งใจไว้ว่ามีมากหรือน้อย 
 ความพึงพอใจกับทัศนคติเป็นคําที่มีความหมายคล้ายคลึงกันมากจนสามารถใช้แทนกันได้โดยให้
คําอธิบายความหมายของทั้งสองคํานี้ว่า หมายถึง ผลจากการที่บุคคลเข้าไปมีส่วนร่วมในสิ่งนั้นและ
ทัศนคติด้านลบจะแสดงให้เห็นสภาพความไม่พึงพอใจ (Vroom, ๑๙๙๐, p. ๙๐) 

ความพงึพอใจ หมายถึง สภาพ คุณภาพ หรือระดับความพึงพอใจซึ่งเป็นผลมาจาก ความสนใจ
ต่างๆและทัศนคติที่บุคคลมีต่อสิ่งนั้น (Good, ๑๙๗๓,p. ๓๒๐) 

แนวคิดความพึงพอใจที่กล่าวมาข้างด้น สรุปได้ว่า ความพึงพอใจ (Satisfaction) หมายถึง 
ความรู้สึกที่บุคคลมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งเป็นความรู้สึกที่มีความสุข ชอบใจ พอใจ เมื่อได้รับความสําเร็จ 
หรือได้รับสิ่งที่ต้องการ  

 การวัดความพึงพอใจ 
วิธีการวัดความพึงพอใจนั้น บุญเรือง ขจรศิลป์ (๒๕๒๙) ได้ให้ทรรศนะเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า ทัศนคติ

หรือเจตคติเป็นนามธรรมเป็นการแสดงออกค่อนข้างซับซ้อน จึงเป็นการยากที่จะวัดทัศนคติได้โดยตรง 
แต่เราสามารถที่จะวัดทัศนคติได้โดยอ้อม โดยวัดความคิดเห็นของบุคคลเหล่านั้นแทนฉะนั้น การวัด
ความพึงพอใจก็มีขอบเขตที่จํากัดด้วย อาจมีความคลาดเคลื่อนขึ้นถ้าบุคคลเหล่านั้นแสดงความคิดเห็น 
ไม่ตรงกับความรู้สึกที่จริง ซึ่งความคลาดเคลื่อนเหล่านี้ย่อมเกิดขึ้นได้เป็นธรรมดาของการวัดโดยทั่วไป 

ภณิดา ชัยปัญญา (๒๕๔๑) ได้กล่าวไว้ว่า การวัดความพึงพอใจนั้น สามารถทําได้ 
หลายวิธีดังต่อไปนี้ 

๑. การใช้แบบสอบถาม โดยผู้ออกแบบสอบถาม เพื่อต้องการทราบความคิดเห็นซึ่งสามารถ
กระทําได้ในลักษณะกําหนดคําตอบให้เลือก หรือตอบคําถามอิสระ คําถามดังกล่าว อาจถามความพอใจ
ในด้านต่าง ๆ 
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๒. การสัมภาษณ์ เป็นวิธีการวัดความพึงพอใจทางตรง ซึ่งต้องอาศัยเทคนิคและวิธีการที่ดีจะได้
ข้อมูลที่เป็นจริง 

๓. การสังเกต เป็นวิธีวัดความพึงพอใจ โดยการสังเกตพฤติกรรมของบุคคล เป้าหมาย ไม่ว่าจะ
แสดงออกจากการพูดจา กริยา ท่าทาง วิธีนี้ต้องอาศัยการกระทําอย่างจริงจัง และสังเกตอย่างมีระเบียบ
แบบแผน 
 หทัยรัตน์ ประทุมสูตร (๒๕๔๒. หน้า ๑๔) กล่าวว่า การวัดความพึงพอใจเป็นเรื่องที่เปรียบเทียบ
ได้กับความเข้าใจทั่วๆไปซึ่งปกติจะวัดได้โดยการสอบถามจากบุคคลที่ต้องการจะถามมีเครื่องมือที่ต้องการ
จะใช้ในการวิจัยหลาย ๆ อย่าง อย่างไรก็ดีถึงแม้ว่าจะมีการวัดอยู่หลายแนวทางแต่การศึกษาความพึง
พอใจอาจแยกตามแนวทางวัด ได้สองแนวคิดตามความคิดเห็นของซาลีซนิคค์ คริสเทนส์ กล่าวคือ 
 ๑. วัดจากสภาพทั้งหมดของแต่ละบุคคล เช่น ที่ทํางาน ที่บ้านและทุก ๆ อย่างที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิต การศึกษาตามแนวทางนี้จะได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ แต่ทําให้เกิดความยุ่งยากกับการที่จะวัดและ
เปรียบเทียบ 
 ๒. วัดได้โดยแยกออกเป็นองค์ประกอบ เช่น องค์ประกอบที่เกี่ยวกับงาน การนิเทศงานเกี่ยวกับนายจ้าง 

๒. ความหมายและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
๒.๑ ความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

      การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development--HRD) นั้นได้มีนักวิชาการ
หลายท่านได้ให้ความหมายไว้ ซึ่งพอสรุปได้ดังต่อไปนี้  

เครือวัลย์ ลิ่มอภิชาติ (๒๕๓๑, หน้า ๑) ได้ให้ความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ไว้คือ 
เป็นเรื่องของการดําเนินกิจกรรมการเรียนรู้ (learning) เพื่อปรับปรุงและเพิ่มพูนความรู้ (knowledge) 
ความเข้าใจ (understanding) ทักษะหรือความชํานาญ (skill) และทัศนคติ (attitude) ที่เหมาะสม    
ที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรม และทัศนคติเพื่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ (specific knowledge) 
เพื่อยกมาตรฐานการปฏิบัติงาน ให้อยู่ในระดับสูงขึ้น และทําให้ทรัพยากรมนุษย์ มีความเจริญก้าวหน้าในงาน 

อรุณ รักธรรม (๒๕๓๗, หน้า ๑) ได้กล่าวถึงความหมายของการพัฒนาบุคคล หมายถึงกระบวนการ   
ที่จะเพิ่มพูนความรู้ (knowledge) ทักษะ (skill) และความสามารถ (capacities) ของบุคคลทั้งหมด 
ในสังคมใดสังคมหนึ่ง ซึ่งนอกจากนี้ยังได้อ้างถึงสมัชชาข้าราชการแห่งสหรัฐอเมริกา และแคนาดา  
(Civil Service Assembly of the United State of America and Canada) ให้ความหมายของการ
พัฒนาบุคคล หมายถึงกรรมวิธีอันใหม่ที่จะเพิ่มพูนสมมรรถภาพในการทํางานของผู้ปฏิบัติงาน ทั้งในด้าน
ความคิด การกระทํา ความสามารถ ความรู้ ความชํานาญ และท่าทีต่าง ๆ ให้กว้างขวางและก้าวหน้า
ออกไปเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และบังเกิดสัมฤทธิ์ผลย่ิงขึ้น 

ฐีระ ประวาลพฤกษ์ (๒๕๓๘, หน้า ๒) ได้ให้ความหมายของ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
คือ การดําเนินการเพื่อช่วยให้บุคลากร ได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และ ทัศนคติ ในการปฏิบัติงาน 
ที่รับผิดชอบให้ดีย่ิงขึ้น 

พนัส หันนาคินทร์ (๒๕๔๒, หน้า ๘๐) ได้ให้ความหมายของ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ไว้ว่า 
คือกระบวนการในการฝึกฝน (training) กับการให้การศึกษา (education) ซึ่งการฝึกฝน มีความหมาย
ไปในเชิง การเพิ่มความถนัด ทักษะ และความสามารถเฉพาะอย่างในการทํางานการศึกษา มีความหมาย
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๙

ไปในเชิง การเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ มโนทัศน์ รวมทั้งทัศนคติของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถปรับตัว
เข้ากับงานที่เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะด้วยเทคโนโลยี เทคนิคการทํางาน สภาพแวดล้อม รวมทั้งการที่
จะต้องไปรับตําแหน่งใหม่ที่อาจจะมีธรรมชาติของการทํางานแตกต่างไปจากเดิม 

Harbison and Myers (๑๙๖๔, p. ๒) กล่าวว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นเรื่องของการ
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร ซึ่งเป็นกระบวนการของการพัฒนาด้านของพฤติกรรม การรอบรู้ ทักษะ 
ในตัวของพนักงาน ทั้งนี้เพื่อเพิ่มพูนการปฏิบัติงานและให้สามารถ ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้นได้ 

Raymond (๑๙๙๙, pp. ๓-๔) ได้ให้ความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในลักษณะของ
การพัฒนาและฝึกอบรมว่าเป็นความพยายามขององค์การท่ีจะนําเรื่องของการฝึกอบรมมาเป็นเครื่องมือ
ในการประเมินผลการทํางานทั้งนี้เพื่อให้พนักงานเกิด ความรู้ ทักษะ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  
ซึ่งถือเป็นจุดสําคัญในการประเมินความสําเร็จของงาน และเป้าหมายของตัวพนักงานเอง ก็เป็นไปใน
เรื่องของการได้รับความรอบรู้ การมีทักษะ และการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม เป็นสําคัญในการ
โครงการฝึกอบรมสําหรับการปฏิบัติภารกิจแต่ละวัน 

ดังนั้นสามารถสรุปความหมายข้างต้นได้ว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง การสร้างเสริม
ให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะความชํานาญ การเปล่ียนแปลงพฤติกรรม โดยใช้กิจกรรม        
ที่หลากหลายตามความเหมาะสม เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างความสําเร็จ
ให้แก่องค์กร 

๒.๒ กระบวนการพัฒนาบุคลากร 
พนัส หันนาคินทร์ (๒๕๒๖, ๑๓๕-๑๕๒) ได้กล่าวว่ากระบวนการพัฒนาบุคลากร แบ่งออกได้เป็น ๔ ขั้น คือ 

 ๑) กําหนดเป้าหมายและบทบาทในการพัฒนา เป้าหมายในการพัฒนาตัวบุคคลจะต้อง         
ให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร 
 ๒) การวางโครงการเพื่อพัฒนาบุคลากร เมื่อได้กําหนดเป้าหมายและบทบาทในการที่จะ
ดําเนินงานในด้านพัฒนาบุคลากรแล้ว ขั้นต่อไปคือการวางโครงการที่จะเริ่มวิเคราะห์ความต้องการ 
ที่จะพัฒนา อันได้มาจากข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวบุคคลที่มีอยู่ 

๓) การจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากร กิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นจะต้องมุ่งหวัง 
ที่จะก่อให้เกิดการประสานงานและร่วมมือกัน เพื่อนาํไปสู่จุดมุ่งหมาย 

๔) การประเมินผลและการพัฒนาบุคลากร เป็นการพยายามที่จะตอบคําถามที่ว่า แผนการ
พัฒนาตัวบุคคลได้กระทําไปด้วยความละเอียดรอบคอบเพียงไร และเป็นการประเมินผลความได้ผล 
ของการจัดการพัฒนาบุคลากร 

๒.๓ รูปแบบและกิจกรรมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวคิดของ Kemp and Williams (อ้างถึงใน สงวน สุทธิเลิศ

อรุณ, ๒๕๔๕, หน้า ๒๗-๒๘) ได้เสนอรูปแบบการพัฒนาตนเองที่เรียกว่า “การพัฒนาสมรรถภาพ      
ในวิชาชีพ” คือ การพัฒนาตนเองด้วยการทําให้ตนเอง เป็นผู้ที่มีสมรรถภาพในวิชาชีพของตนเอง โดย
พวกเขากําหนดว่าบุคคลจะต้องมีคุณสมบัติในด้านความรู้ที่จําเป็นและมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ    
ของงานไว้ ๓ ระดับ ดังนี้ 

ระดับที่ ๑ ความรู้ บุคคลผู้ปฏิบัติงานควรจะมีความรู้ในเรื่อง ความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง 
ในองค์การ เช่น วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนงาน โครงการ และกิจกรรมขององค์การ รวมถึง ความรู้
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๑๐

เกี่ยวกับวิชาชีพ เช่น ความรู้ความเข้าใจในงานที่ตนปฏิบัติ 
    ระดับที่ ๒ ทักษะ คือ ความสามารถในการทําในสิ่งที่รู้ได้ ทักษะที่จะเพิ่มพูนสมรรถภาพในการ
ทํางาน ได้แก่ ทักษะที่เกี่ยวข้องกับคน เช่น ทักษะการเป็นผู้นํา การจูงใจคน ทักษะที่เกี่ยวข้องกับวัตถุ
สิ่งของ เช่น ทักษะในการใช้วัสดุอุปกรณ์ในสํานักงาน และทักษะในการทําตนให้ทันสมัยต่อเหตุการณ์ 
เช่น นําวิธีการใหม่ ๆ มาปรับปรุงงาน 
    ระดับที่ ๓ คุณสมบัติส่วนตัว เจตคติ ค่านิยม และความเชื่อ 

เด่นพงษ์ พลละคร เห็นว่าคําว่า การพัฒนาบุคคล เป็นคําที่มีความหมายกว้างมาก กล่าวคือ 
กิจกรรมใดที่จะ มีส่วน ทําให้พนักงานมีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และทัศนคติที่ดีขึ้น สามารถที่จะ
ปฏิบัติหน้าที่ ที่ยากขึ้นและมีรับผิดชอบ ที่สูงขึ้น ในองค์การได้แล้ว เรียกว่า เป็นการพัฒนาบุคคลทั้งนั้น 
ซึ่งหมายความรวมถึงการให้การศึกษาเพิ่มเติม การฝึกอบรม การสอนงานหรือ การนิเทศงาน (job instruction)  
การสอนแนะ (coaching) การให้คําปรึกษาหารือ (counselling) การมอบหมายหน้าที่ให้ทําเป็นครั้งคราว  
(job assignment) การให้รักษาการแทน (acting) การโยกย้ายสับเปลี่ยนหน้าที่การงานเพื่อให้โอกาส
ศึกษางานที่แปลกใหม่ หรือการได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้ และประสบการณ์จากหน่วยงานอื่น  
(job rotation) เป็นต้น 
    คณะทํางานพัฒนาการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (๒๕๓๐, ๑๔-๑๕) ได้ให้ข้อคิด
ว่าปัจจัยสําคัญในการดําเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะต้องมีองค์ประกอบที่สําคัญ ได้แก่ 

๑) บุคคล ประกอบด้วย 
(๑) ผู้ที่มีความตั้งใจและพร้อมที่จะพัฒนาตนเอง เพราะการพัฒนานี้จะต้องเริ่มที่บุคคลก่อน 
(๒) วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติ 
(๓) ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องเล็งเห็นความสําคัญ และให้การช่วยเหลือ สนับสนุน

อย่างแท้จริง 
๒) งบประมาณ คือ เงิน วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการพัฒนา รวมทั้งสิ่งจูงใจทั้งทาง

เศรษฐกิจ และการบํารุงขวัญหรือกําลังใจ 
๓) บรรยากาศและสภาพแวดล้อม ได้แก่ สถานที่ เวลา บุคลิกภาพและพฤติกรรมของบุคคลที่จะ

เอื้ออํานวยต่อการพัฒนา 
๔) การสื่อสารข้อความและการประสานงาน ทั้งการจัดการที่ดีที่สุดที่จะทําให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ 

ทราบถึงวัตถุประสงค์ นโยบาย และข้อความที่จะเสริมสร้างทัศนคติความเข้าใจอันดีในเรื่อง
ที่จะพัฒนา 

๕) ปัจจัยอื่นๆ เช่น การยอมรับ กําลังใจ ความมีน้ําหนึ่งใจเดียวกันจากสมาชิกทุกระดับ 
หวน พินธุพันธ์ (๒๕๒๘, ๘๒-๘๓) กล่าวถึงกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรว่าอาจทําได้หลายอย่าง 
เช่น การฝึกอบรม การศึกษาต่อ การศึกษาดูงาน การสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การฟัง
และการอภิปราย เป็นต้น 
ดวงใจ ศุภสารัมภ์ (๒๕๕๑) กล่าวไว้ในคู่มือการจัดฝึกอบรม ว่าการฝึกอบรมและพัฒนา       

เป็นกระบวนการในการสร้างความรู้และความเข้าใจ ทักษะทัศนคติ แก่บุคลากรตามที่องค์กรต้องการ 
การฝึกอบรมและการพัฒนาจะส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรมของบุคลากรให้มีพฤติกรรมเหมาะสมกับ
องค์กร การฝึกอบรมจะทาให้บุคลากรความรู้ ความชานาญในการปฏิบัติงานบางด้านมากขึ้น สามารถ
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๑๑

ทํางานได้ดีขึ้น หรือทําให้บุคลากรมีทัศนคติเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งก็ส่งผลต่อพฤติกรรมของสมาชิกได้เช่นกัน 
การสร้างวัฒนธรรมองค์กรโดยวิธีนี้ องค์กรอาจต้องสร้างหลักสูตรการฝึกอบรมที่สามารถสร้างพฤติกรรม 
แก่สมาชิกในองค์กรให้มีวัฒนธรรมที่ต้องการได้ การฝึกอบรมอาจใช้กับสมาชิกใหม่โดยการปฐมนิเทศ
เพื่อให้สมาชิกใหม่เข้าใจวัฒนธรรมองค์กรและประพฤติตนสอดคล้องกับวัฒนธรรมดังกล่าว นอกจากนี้ 
องค์กรอาจมีหลักสูตรการฝึกอบรมสาหรับสมาชิกอื่น ๆ ในองค์กรเป็นระยะๆเพื่อสร้างวัฒนธรรม 
ที่องค์กรต้องการ  

การพัฒนาบุคคลและการฝึกอบรม อาจสรุปความแตกต่างของทั้ง ๓ คํา อย่างสั้น ๆ ได้ดังนี้  
     - การศึกษา (education) เน้นที่ตัวบุคคล (individual oriented) 
               - การฝึกอบรม (training) เน้นถึงการทําให้สามารถทํางานที่ต้องการได้ (job oriented) 
               - การพัฒนา (development) เน้นที่องค์การ (organizational oriented) เพื่อให้ตรงกับ 

   นโยบายเป้าหมายขององค์การที่สังกัด 
จากแนวคิดความพึงพอใจ ที่สรุปได้ว่าหมายถึง ความรู้สึกที่บุคคลมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งเป็น

ความรู้สึกที่มีความสุข ชอบใจ พอใจ เมื่อได้รับความสําเร็จ หรือได้รับสิ่งที่ต้องการ และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ที่เป็นกระบวนการในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ในการปฏิบัติงานบางด้าน
มากขึ้น สามารถทํางานได้ดีขึ้น หรือทําให้บุคลากรมีทัศนคติเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจะส่งผลต่อการแสดง
พฤติกรรมของบุคลากรให้มีพฤติกรรมเหมาะสมกับองค์กร สรุปได้ว่า ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล จึงหมายถึง ความรู้สึก หรือทัศนคติของบุคลากร ต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ซึ่งจะทําให้องค์กรทราบถึงปัจจัยสําคัญที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อใช้
เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ซึ่ งถือ เป็นแนวทางหลักที่ จะพัฒนา
กระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อตอบสนองต่อทิศทางและเป้าหมายขององค์กร  

๓. แนวทางการพัฒนาบุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
การพัฒนาบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พิจารณาถึงความสอดคล้องและยึดโยงกับ

ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา และแผนยุทธศาสตร์สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ที่ต้องการให้สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาเป็น
องค์กรธรรมาภิบาลที่ได้รับการยอมรับจากสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน รวมทั้งการนําหลักสมรรถนะมา
ใช้ในการพัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการทํางาน และมีสมรรถนะ
สอดคล้องกับความต้องการของสํานักงานฯ เป็นผู้มีคุณธรรม และจริยธรรม รวมทั้งมีคุณภาพชีวิตที่ดี  

 ๓.๑ แผนพัฒนาบุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ ทักษะและ

สมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของสํานักงานฯ เพื่อรองรับภารกิจและสร้างความเป็นมืออาชีพ 
ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) และแผนกล
ยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งถูกนํามาสู่การปฏิบัติ โดยการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งประกอบด้วย
โครงการ/หลักสูตร/กิจกรรมในการพัฒนาบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕  เมื่อวันพุธ



การสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

๑๒

ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕ โดยสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีแนวทางในการกําหนดโครงการพัฒนา
บุคลากร เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

๓.๒ แนวทางการกําหนดโครงการพัฒนาบุคลากร 
๑) สอดคล้องกับนโยบายในการพัฒนาบุคลากรของประธานวุฒิสภา ที่ต้องการให้สํานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภาเป็นองค์กรที่มีความสามัคคี ทํางานร่วมกันเป็นทีม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พร้อมทั้งให้ความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรด้าน
ภาษาต่างประเทศ ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาอื่น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคม
อาเซียน ตลอดจนส่งเสริมการศึกษาของข้าราชการโดยสนับสนุนทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท 
และปริญญาเอก ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ข้าราชการของสํานักงานฯ มีความเป็นมือ
อาชีพ สามารถส่งเสริมภารกิจของสมาชิกวุฒิสภา โดยเฉพาะด้านวิชาการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒) วิเคราะห์องค์กร โดยศึกษาวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ของ
สํานักงานฯ ซึ่งการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรจะต้องช่วยส่งเสริม สนับสนุนศักยภาพของบุคลากร ให้
สามารถปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเป้าหมายของสํานักงานฯ  

สํานักงานฯ ให้ความสําคัญในการพัฒนาบุคลากร โดยกําหนดให้การพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
เป็นหนึ่งในประเด็นยุทธศาสตร์ที่จะช่วยผลักดันการบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจ โดยกําหนดอยู่ใน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนภารกิจในวงงานนิติบัญญัติ ซึ่งมีเป้าประสงค์หลัก
คือ บุคลากรมีศักยภาพและสามารถปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิกวุฒิสภาและ
ประชาชน โดยกําหนดกลยุทธ์ที่คลอบคุมทั้งการบริหารและการพัฒนาบุคลากรเพื่อบรรลุเป้าประสงค์
ของประเด็นยุทธศาสตร์ ๔ กลยุทธ์ ได้แก่ 

- พัฒนาบุคลากรโดยใช้หลักสมรรถนะ (Competency Based HR) 
- พัฒนาระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
- พัฒนาระบบการเรียนรู้และการจัดการความรู้ 
- พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างแรงจูงใจในการทํางาน 
ซึ่งจากกลยุทธ์ดังกล่าวจะนําไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยการจัดทําแผนปฏิบัติการ

ประจําปี และกําหนดโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่กําหนดไว้ 
๓) สอดคล้องต่อการพัฒนาสมรรถนะหรือพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน โดยกําหนดให้มีการ

ประเมินสมรรถนะของบุคลากร เพื่อให้ทราบว่าบุคลากรมีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานตามที่คาดหวังของ
องค์กรหรือไม่ ต้องได้รับการพัฒนาในเรื่องใด โดยหัวหน้างานสามารถกําหนดวิธีการพัฒนาที่เหมาะสม
ทั้งการพัฒนาที่ไม่ใช่การฝึกอบรม และการพัฒนาด้วยการฝึกอบรม ซึ่งสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สามารถนําข้อมูลการประเมินดังกล่าว มาจัดทําแผนในการพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคลเพื่อให้มี
สมรรถนะตามที่องค์กรคาดหวัง ซึ่งสามารถส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น 

๔) ส่งเสริมและสนับสนุนความก้าวหน้าในอาชีพการงานของบุคลากร โดยกําหนดโครงการ
ฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ ทักษะแก่บุคลากรให้มีความพร้อมในการเลื่อนสู่ระดับตําแหน่งที่สูงขึ้น 

๕) สอดคล้องต่อความต้องการในการพัฒนาบุคลากรตามที่หน่วยงานเสนอ โดยพิจารณา
ภารกิจหน้าที่และลักษณะงานที่หน่วยงานนั้นปฏิบัติ เพื่อกําหนดรายละเอียดของโครงการ/หลักสูตรการ



การสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

๑๓

ฝึกอบรม ให้มีความสอดคล้องต่อการพัฒนาความรู้ ทักษะ ที่จําเป็นในการสนับสนุนภารกิจตามอํานาจ
หน้าที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

๖) กําหนดโครงการด้านการจัดการความรู้ โดยวิเคราะห์ว่าการที่จะบรรลุเป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ได้นั้น อะไรคือความรู้ที่องค์กรควรจะมี และความรู้เหล่านั้นองค์กรมีอยู่แล้ว
หรือไม่ ถ้ามีอยู่แล้วจะมีกระบวนการใดในการทําให้บุคลากรได้เข้าถึงความรู้ดังกล่าว และถ้ายังไม่มีจะมี
แนวทางใดในการแสวงหาความรู้นั้น พร้อมทั้งการเผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างบุคลากร 
เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่าองค์กรมีความรู้ที่จําเป็นที่จะดําเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ทาง
ยุทธศาสตร์ที่กําหนดขึ้น 

๗) สํารวจความคิดเห็นของบุคลากร เกี่ยวกับความต้องการในการขอรับทุนการศึกษา 
สาขาวิชาและสถาบันการศึกษาที่สนใจ รวมทั้งสํารวจความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับความ
ต้องการในการสนับสนุนให้ข้าราชการเข้ารับการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากําหนดแนวทางการจัดสรรทุนของ
คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๘) สอดคล้องต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างแรงจูงใจในการทํางานของบุคลากร 
โดยให้ความสําคัญในการส่งเสริมบุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีความสุข  มีความสมดุลระหว่างชีวิตการ
ทํางานกับชีวิตส่วนตัว มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนส่งเสริมให้
ข้าราชการทุกระดับมีความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีต่อกัน มีความสามัคคี มีความรักและความ
ภาคภูมิใจในองค์กรที่ปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากร  
มีขวัญกําลังใจที่ดี มีแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการให้บรรลุภารกิจของสํานักงานฯ ได้ 

โดยแนวทาง ในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร ให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้นนั้น สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีรูปแบบในการพัฒนาบุคลากรที่หลากหลาย
เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการพัฒนาบุคลากรมากที่สุด โดยมีรูปแบบดังต่อไปนี้ 

๓.๓ กิจกรรมในการพัฒนาบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
๑) การฝึกอบรม (Training) ประกอบด้วย การจัดหลักสูตรฝึกอบรม ทั้งภายในและ

ภายนอกหน่วยงาน (In House Training and Public Training) เพื่อมุ่งพัฒนาความรู้ ทักษะ และ
พฤติกรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

๒) การพัฒนาบุคลากรที่ไม่ใช่การฝึกอบรม (Non Classroom Training) เป็นการพัฒนา 
(Development) ในรูปแบบต่างๆ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้แก่ 
 ๒.๑) การศึกษาต่อ เป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรเพิ่มพูนความรู้หรือพัฒนาความรู้ 
โดยผ่านการศึกษาอย่างเป็นทางการจากสถาบันการศึกษา ซึ่งสํานักงานฯ สนับสนุนทุนการศึกษา
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะในสาขาที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของสํานักงานฯ และหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากร  

๒.๒) การศึกษาดูงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
๒.๓) ทุนฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ  
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๒.๔) การแลกเปลี่ยนข้าราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ณ รัฐสภาต่างประเทศ 
๒.๕) การจัดการความรู้ (Knowledge Management) เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยน 

เรียนรู้ระหว่างบุคลากรของสํานักงานฯ   
๒ .๖ )  การจัด กิจกรรมในรูปแบบต่างๆ   เพื่ อส่ ง เสริมคุณธรรมและจริยธรรม  

และพัฒนาในคุณภาพชีวิตของบุคลากร 
๒.๗) การจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล สนับสนุนให้หัวหนา้งาน เป็นผู้ดาํเนินการพัฒนา

ผู้ใต้บังคับบัญชาโดยอาศัยการฝึกอบรมนอกห้องเรียน (Non Classroom Training)  เช่น การสอนงาน 
การเรียนรู้ด้วยตนเอง การมอบหมายงาน/โครงการ เป็นต้น เพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเป็นไปตาม
ความคาดหวังของสํานักงานฯ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 แนวทางการพัฒนาบุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาดังกล่าว เป็นข้อมูลในการกําหนดประเด็น
ข้อคําถามในแบบสอบถามซึ่งเป็นเครื่องมือในการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของสํานักงานฯ เพื่อให้การสํารวจความพึงพอใจฯ มีความสอดคล้องกับการดําเนินงานด้านการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของสํานักงานฯ สามารถนําผลการสํารวจมาใช้เป็นข้อมูลในการสะท้อนผลการดําเนินงาน 
เพื่อนําไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาได้ 

 ๔. ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 กรมการพัฒนาชุมชน ได้ทําการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารทรัพยากร
บุคคลของกรมการพัฒนาชุมชน ในประเด็นเกี่ยวกับ ก) ความพึงพอใจต่อการนําองค์การของผู้บริหาร ข) 
ความพึงพอใจต่อกรมการพัฒนาชุมชนใน ๔ ด้าน ได้แก่ (๑) ด้านนโยบายและการบริหาร (๒) ด้าน
สภาพแวดล้อมในการทํางาน (๓) ด้านสวัสดิการ (๔) ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพื่อน
ร่วมงาน ค) ความพึงพอใจต่อการพัฒนาบุคลากร ง) ความพึงพอใจต่อระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
และ จ) ความพึงพอใจต่อแผนสร้างความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ ผลการศึกษาพบว่า 
 บุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนมีความพึงพอใจการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมการพัฒนา
ชุมชนในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๑ โดยความพึงพอใจของบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนที่มีต่อการ
พัฒนาบุคลากร ผลการสํารวจพบว่า บุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนมีความพึงพอใจต่อการพัฒนา
บุคลากรภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๙ โดยเมื่อพิจารณาในรายประเด็นจะพบว่า บุคลากรกรมการ
พัฒนาชุมชนมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาบุคลากรเรียงจากมากไปหาน้อย สามลําดับแรกคือ การได้รับ
การแนะนําและสอนงานของผู้บังคับบัญชาอย่างสมํ่าเสมอ รองลงมาคือ การพัฒนาสื่อ/ช่องทางต่าง ๆ
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองของข้าราชการ และการได้รับข้อมูล ข่าวสาร และความรู้ที่
จําเป็นเพื่อพัฒนาตนเองอย่างสมํ่าเสมอ ส่วนข้อที่มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ แผนพัฒนา
รายบุคคล (IDP) เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผลการปฏิบัติงาน 

 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท ได้ทําการสํารวจความพึงพอใจของข้าราชการจังหวัดชัยนาท 
ต่อการบริหารงานด้านบุคคลของหน่วยงานในจังหวัดชัยนาท โดยใช้แบบสํารวจปัจจัยที่มีผลต่อความ
ผาสุก ในการทํางาน เพื่อวัดระดับความพึงพอใจของข้าราชการใน ๖ ด้าน ประกอบด้วย ๑) ด้านภาระ
งานในหน้าที่ความรับผิดชอบ ๒) ด้านภาวะผู้นํา ๓) ด้านโอกาสความก้าวหน้าและการเติบโตภายใน
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องค์กร ๔) ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ๕) ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตและการทํางาน ๖) ความพึง
พอใจต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานในรอบ ๑ ปี ที่ผ่านมา  

ทั้งนี้ในด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล พบว่า โดยภาพรวมมีความพึงพอใจเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 
๓.๕๗ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ ๐.๗๒ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีระดับความพึง
พอใจมากที่สุดคือ หน่วยงานสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการอบรมเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาความรู้ มีค่าเฉล่ีย 
( X ) เท่ากับ ๓.๗๔ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ ๐.๗๒ รองลงมาคือ แผนพัฒนารายบุคล 
(IDP) เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผล การปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ ๓.๕๘ และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ ๐.๖๙ ส่วนข้อที่มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ บรรยากาศของหน่วยงานที่
ส่งเสริมให้บุคลากรมีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเอง มีค่าเฉล่ีย ( X ) เท่ากับ ๓.๔๕ และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ ๐.๗๕ 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้สํารวจความพึงพอใจจากผู้รับบริการ โดยผลการสํารวจความพึงพอใจต่อ
การปฏิบัติงานจําแนกตามกระบวนการ ในกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (การฝึกอบรมบุคลากร
กรมส่งเสริมสหกรณ์) : สํานักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ (สทส.) พบว่า ประเด็นที่
ผู้รับบริการจาก สทส. มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ความมีมนุษยสัมพันธ์ เท่ากับ ๓.๘๐๕ คะแนน  
จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๑๑ อยู่ในระดับพอใจมาก เมื่อสอบถามความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการที่มีต่อ สทส. ในภาพรวมด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ พบว่า มีความพึงพอใจ
ร้อยละ ๗๑.๕๕ และด้านคุณภาพการให้บริการ มีความพึงพอใจร้อยละ ๗๐.๕๘ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ได้ศึกษาความพึงพอใจของบุคลากร 
ที่มีต่อการบริหารจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ในพันธกิจสําคัญ ๖ ด้าน คือ ๑) การพัฒนา ทรัพยากรบุคคล ๒) การบริหารจัดการภายใน
องค์กร ๓) การบริหารสินทรัพย์และกายภาพ ๔) กิจกรรมด้านการ เรียนการสอน ๕) กิจกรรมด้านการ
วิจัย และ ๖) กิจกรรมการบริการวิชาการ  

โดยระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 
๒๕๕๒ ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในรอบ ๑ ปีที่ผ่านมาพบว่าบุคลากรมีความพึงพอใจต่อการบริหาร
จัดการคณะในพันธกิจสําคัญด้านที่ ๑ คือด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในรอบ ๑ ปีที่ผ่าน โดยพิจารณา
จากประเด็นทั้ง ๑๓ ข้อ ประเด็นที่บุคลากรมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ข้อ ๑๑ ท่านมีความกระตือรือร้น
ที่จะพัฒนาตนเอง คะแนนเฉลี่ย ๔.๐๙ (S.D. = ๐.๖๙) แสดงว่าบุคลากรมีความพึงพอใจมาก รองลงมา 
ได้แก่ ข้อ ๑๒ ท่านแสวงหาข้อมูลข่าวสารหรือโอกาสเพื่อการพัฒนาตนเองนอกเหนือจากข้อมูลที่ได้รับ
จากคณะ คะแนนเฉลี่ย ๔.๐๖ (S.D. = ๐.๖๗) แสดงว่าบุคลากรมีความพึงพอใจมาก ส่วนข้อที่บุคลากรมี
ความพึงพอใจน้อยที่สุด ได้แก่ ข้อ ๑ ปริมาณของข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร 
คะแนนเฉลี่ย ๓.๔๗ (S.D. = ๐.๗๖) แสดงว่าบุคลากรมีความพึงพอใจปานกลาง เมื่อพิจารณาภาพรวมที่มี
ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๘๐ ทําให้สรุปได้ว่า บุคลากรมีความพึงพอใจมากต่อผลการบริหารจัดการคณะ
ในพันธกิจสําคัญด้านที่ ๑ คือด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในรอบ ๑ ปีที่ผ่านมา   

บุคลากร กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้สํารวจความพึงพอใจและ
ความผาสุกของบุคลากร กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ โดยสํารวจ
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ความพึงพอใจและความผาสุกของบุคลากร ๖ ด้าน ประกอบด้วย ๑) ด้านหน้าที่ความรับผิดชอบ  
๒) ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางานและวัฒนธรรมองค์กร ๓) ด้านผู้นํา ๔) ด้านการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ๕) ด้านสวัสดิการ และ ๖) ด้านการพัฒนาบุคลากร/การสร้างความก้าวหน้าในสายงาน  
ผลสํารวจพบว่า บุคลากรกองแผนงานมีความพึงพอใจและความผาสุกมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๘.๐๓ หรือ
คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๒๙ โดยด้านการพัฒนาบุคลากร การสร้างความก้าวหน้าในสายงาน ในประเด็นการ
สนับสนุนส่งเสริมให้เข้ารับการประชุม อบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน บุคลากร กองแผนงาน มีความพึง
พอใจมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๘.๘๖ หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๘.๕๗ รองลงมา คือด้านภาวะผู้นํา  
ในประเด็นการให้ความสําคัญต่อบุคลากรโดยมีการยกย่องชมเชยและให้กําลังใจบุคลากรในโอกาสต่างๆ 
มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ ๘.๗๖ หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๗.๖๒  

ศูนย์อนามัยที่ ๔ ราชบุรี กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้ศึกษาความพึงพอใจของบุคลากร
ต่อการจัดการทรัพยากรบุคคลของศูนย์อนามัยที่ ๔ ราชบุรี เพื่ออธิบายความพึงพอใจของบุคลากรต่อ
การจัดการทรัพยากรบุคคลในด้านระบบบริหารงานบุคคล ระบบการเรียนรู้ และการสร้างแรงจูงใจและ
การสร้างสภาพ แวดล้อมที่เอื้อต่อการทํางานที่ศูนย์อนามัยที่ ๔ ราชบุรี ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรมี
ความพึงพอใจต่อการจัดการทรัพยากรบุคคลมากกว่าร้อยละ ๘๐.๐ ในทุกประเด็น สําหรับประเด็นที่
บุคลากรมีความพึงพอใจมากที่สุด ในเรื่อง ระบบบริหารงานบุคคล คือ การจัดโครงสร้างการบริหารงาน
ทั้งแบบแนวดิ่งและแบบไขว้ รวมทั้ง จัดระบบงานในรูปแบบคณะกรรมการ/คณะทํางานของศูนย์ฯ  
(ร้อยละ ๙๗.๕) สําหรับเรื่อง การเรียนรู้ของบุคลากรและการสร้างแรงจูงใจ คือ พัฒนาบุคลากรเพื่อให้
แผนปฏิบัติการและ ผลการดําเนินเป็นไปตามกําหนด โดยมีระบบการบริหารความเสี่ยง,จัดอบรมให้
ความรู้และฝึกปฏิบัติ และนําเคร่ืองมือมาประยุกต์ใช้ในการดําเนินงาน (ร้อยละ ๙๖.๘) ส่วนเรื่องการ
สร้างความผาสุก คือ การสร้างสภาพแวดล้อมในการทํางานของบุคลากรให้เอื้อต่อสุขภาพและเพื่อให้
เจ้าหน้าที่เป็นต้นแบบด้านส่งเสริมสุขภาพ (ร้อยละ ๙๕.๗) ส่วนความคิดเห็นต่อการกําหนดตัวชี้วัดความ
ผาสุกความพึงพอใจ และแรงจูงใจในการทํางาน คือ การให้ค่าตอบแทน เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง และ
ค่าตอบแทนพิเศษ (ร้อยละ ๖๗.๗) และความคิดเห็นต่อเกณฑ์ในการประเมินความผาสุก ความพึงพอใจ
และแรงจูงใจ คือผลลัพธ์ในการทํางาน (ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล) (ร้อยละ ๗๔.๖) ดังนั้น ศูนย์อนามัย 
ที่ ๔ ราชบุรี ควรกําหนดตัวชี้วัดและวิธีประเมินความผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงใจในการทํางาน
ของบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรมให้สอดคล้องกับความคิดเห็นของบุคลากร ด้วยวิธีการที่เหมาะสมและ
ชัดเจนโดยการมีส่วนร่วมของบุคคลากร จะทําให้บุคลากรมีความพึงพอใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ให้บรรลุเป้าหมายมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้เป็นองค์กรคุณภาพต่อไป 

จากแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและเอกสารงานวิจัย 
ที่ เกี่ยวข ้อง ดังกล่าวข้างต้น ผู ้ ศึกษาได ้นํามาเป ็นกรอบแนวคิดในการประเมินความพึงพอใจ 
ของบุคลากรต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อนําผลการประเมิน และ
ข้อเสนอแนะเป็นข้อมูล แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินการด้านการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของสํานักงานฯ และการให้บริการของสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อสนองตอบต่อความ
ต้องการของบุคลากร สมาชิกวุฒิสภา และพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ที่ มีความรู้ ความสามารถ  
มีพฤติกรรมในการทํางานที่ดี สามารถปฏิบัติบัติงานรองรับภารกิจของสํานักงานในการสนับสนุนงานนิติ
บัญญัติของชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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บทที่ ๓ 
วิธีดําเนินการ 

 
ขอบเขตการสํารวจ 
 การสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕  มีขอบเขตในการประเมิน ดังนี้ 
 (๑) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ ข้าราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จํานวน 
๑,๐๗๑ คน และกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Sample size) ที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ โดยใช้
สูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ดังนี้ 

                 n =         N      
                    ๑ + Ne๒ 
 n  คือ  ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
 N  คือ  ขนาดประชากร   
 e  คือ ความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่าง  (การประเมินครั้งนี้กําหนดระดับ 
                   ความเชื่อมั่นที่ ๙๕ % ดังนั้น e เท่ากับ ๐.๐๕ 

 แทนค่าสูตร 

N = ๑,๐๗๑ คน 
   e = ๐.๐๕  

     n =               ๑,๐๗๑      
                    ๑ + ๑,๐๗๑(๐.๐๕)๒  

n = ๒๙๑ 
  

ดังนั้น จํานวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้มีจะมีจํานวนไม่น้อยกว่า ๒๙๑ คน  

 (๒) การสุ่มตัวอย่าง  
 ทําการสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้หลักความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) ด้วยการสุ่ม
ตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) ซึ่งคํานึงถึงสัดส่วนองค์ประกอบของประชากร ๔ กลุ่ม คือ
ข้าราชการประเภทตําแหน่งบริหาร อํานวยการ วิชาการ และทั่วไป แล้วจึงเลือกตัวอย่างในแต่ละส่วน
ของประชากรแบบบังเอิญ (Accidental sampling) เพื่อให้ได้จํานวนตามต้องการ 
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เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
ของบุคลากรต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
โดยจัดทําแบบสอบถามผ่านระบบแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา             
(e-Questionnaire) ซึ่งแบบสอบถามแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ได้แก่  
 ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อคําถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check-List) 
 ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในรอบ ๑ ปีที่ผ่านมา โดยสอบถาม        
ในประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานฯ ๔ ด้าน ได้แก่ ๑) การสนับสนุนการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ๒) การสื่อสารด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
๓) กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ๔) การให้บริการของสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย
ข้อคําถาม จํานวน ๒๐ ข้อ เป็นแบบมาตรประมาณค่า ตามวิธีของลิเคิร์ต (Likert Rating Scale)         
๕ ระดับ โดยกําหนดระดับความพึงพอใจของผู้ตอบเป็น ๑ – ๕ ระดับ ดังนี้ 

ระดับ ๑    หมายถึง  พึงพอใจน้อยที่สุด 
ระดับ ๒    หมายถึง  พึงพอใจน้อย 
ระดับ ๓    หมายถึง  พึงพอใจปานกลาง 
ระดับ ๔    หมายถึง  พึงพอใจมาก 
ระดับ ๕    หมายถึง  พึงพอใจมากที่สุด 

 ส่วนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาบุคลากรของสํานักงานฯ เป็นข้อคําถาม
แบบปลายเปิด (Open ended question) 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) จากแหล่งข้อมูลดังนี้ 
 ๑. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยใช้แบบสอบถาม 
 ๒. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ศึกษาจากข้อมูลที่มีผู้รวบรวมไว้ เช่น ตําราทางวิชาการ 
บทความ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ เป็นต้น 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการสํารวจมีการดําเนินการดังนี้ 
 ๑. จัดทําบันทึกข้อความถึงผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอความ
อนุเคราะห์ดําเนินการนําแบบสอบถามลงระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 ๒. เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการส่งแบบสอบถามผ่านระบบแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ สํานักงาน
เลขาธิการวุฒสิภา (e-Questionnaire) ในระหว่างวันที่ ๒๕ กรกฎาคม - ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  
(ตามบันทึกข้อความขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของบุคลากรต่อการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ที่ สว) เมื่อครบกําหนดระยะเวลา
การตอบแบบสอบถาม (๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕) พบว่ามีการตอบแบบสอบถาม จํานวน ๓๐๕ ฉบับ 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อหาค่าสถิติ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistics) ซึ่งเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล นําเสนอข้อมูล และคํานวณค่าสถิติเบื้องต้น ประกอบด้วย  
การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ดังนี้ 
 ๑. ข้อมูลทั่วไปจากแบบสอบถามส่วนที่ ๑ วิเคราะห์ด้วยการแจกแจงความถี่ (Frequency 
Distribution) และหาค่าร้อยละ (Percentage) 

๒. ข้อมูลระดับความพึงพอใจของบุคลากรจากแบบสอบถามส่วนที่ ๒ วิเคราะห์ด้วยค่าเฉลี่ย  
และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตามขั้นตอนดังนี้  
                    ๒.๑ ให้คะแนนสําหรับข้อคําถามแบบมาตรประมาณค่า ตามวิธีของลิเคิร์ต (Likert 
Rating Scale) ได้แก่ระดับความพึงพอใจมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด เป็น ๕ ๔ ๓ ๒ 
และ ๑ ตามลําดับ  
                    ๒.๒ คํานวณหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
ของคําตอบแต่ละข้อ แล้วแปรผลการประเมินค่าความพึงพอใจตามเกณฑ์ดังนี้ 
  แบ่งช่วงเท่าของค่าพิสัยคะแนนของข้อคําถามเป็น ๕ ระดับ และใช้ค่าเฉล่ีย (Mean)     
เป็นดัชนีในการจัดแบ่งระดับความคิดเห็นฯ โดยพิสัยของค่าคะแนนเท่ากับ ๕ – ๑ = ๔ แล้วนํามาหารด้วย  
๕ ได้เท่ากับ ๐.๘๐ ดังนั้น 
                            คะแนนเฉลี่ย ๔.๒๑ - ๕.๐๐ หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
                            คะแนนเฉลี่ย ๓.๔๑ - ๔.๒๐ หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก 
                            คะแนนเฉลี่ย ๒.๖๑ - ๓.๔๐ หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
                            คะแนนเฉลี่ย ๑.๘๑ - ๒.๖๐ หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย 
                            คะแนนเฉลี่ย ๑.๐๐ - ๑.๘๐ หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

๒๐

บทที่ ๔ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

กลุ่มงานวิชาการและการพัฒนา สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจ
ของบุคลากรต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕       
เพื่อสํารวจความคิดเห็นกลุ่มตัวอย่างซึ่งประกอบด้วย ข้าราชการประเภทบริหาร ประเภทอํานวยการ 
ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป ทุกระดับตําแหน่ง โดยจัดทําแบบสอบถามผ่านระบบแบบสอบถาม
อิเล็กทรอนิกส์ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (e-Questionnaire) และได้รับการตอบกลับมาจํานวน    
๓๐๕ ชุด แล้วทําการประมวลผลข้อมูลจากแบบสอบถามด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีสถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยจําแนกการวิเคราะห์ข้อมูล
ออกเป็น ๓ ส่วน ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปจากแบบสอบถาม ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการ
พัฒนาบุคลากรของสํานักงานฯจากแบบสอบถาม ดังนี ้

๑. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

                                                                           N = ๓๐๕ 
ข้อมูลส่วนบุคคล       จํานวน (คน)          ร้อยละ 

ประเภทและระดับตําแหน่ง 
ประเภทบริหาร 
 ระดับสูง ๒   ๐.๖๖ 
ประเภทอํานวยการ 
 ระดับสูง ๒   ๐.๖๖   
ประเภทวิชาการ       
 ระดับเชี่ยวชาญ ๔   ๑.๓๑ 
 ระดับชํานาญการพิเศษ ๑๒   ๓.๙๓ 
 ระดับชาํนาญการ ๓๒   ๑๐.๔๙   
 ระดับปฏิบัติการ ๑๐๒    ๓๓.๔๔        
ประเภททั่วไป 
 ระดับอาวุโส ๑๓    ๔.๒๖ 
 ระดับชํานาญงาน ๒๒    ๗.๒๑ 
 ระดับปฏิบัติงาน            ๑๑๖   ๓๘.๐๓ 
  

       รวม ๓๐๕    ๑๐๐ 
 



การสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

๒๑

จากตารางที่ ๑ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นข้าราชการสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา สังกัดสํานัก/กลุ่มงานต่างๆ ทั้งสิ้น ๓๐๕ คน พบว่าส่วนใหญ่เป็นข้าราชการประเภท
ตําแหน่งทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๐๓ รองลงมาเป็นประเภทตําแหน่งวิชาการระดับ
ปฏิบัติการ คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๔๔ ประเภทตําแหน่งวิชาการระดับชํานาญงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๔๙ 
ประเภทตําแหน่งทั่วไประดับชํานาญงาน คิดเป็นร้อยละ ๗.๒๑ ประเภทตําแหน่งทั่วไประดับอาวุโส คิด
เป็นร้อยละ ๔.๒๖  ประเภทตําแหน่งวิชาการระดับชํานาญการพิเศษ คิดเป็นร้อยละ ๓.๙๓ ประเภท
ตําแหน่งวิชาการระดับเชี่ยวชาญ คิดเป็นร้อยละ ๑.๓๑ ประเภทตําแหน่งอํานวยการ และประเภท
ตําแหน่งบริหาร คิดเป็นร้อยละ ๐.๖๖ ตามลําดับ  

๒. ความพึงพอใจของบุคลากรตอ่การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสาํนักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
๒.๑ ความพึงพอใจของบุคลากรตอ่การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

ตารางที่ ๒ สรุปความพึงพอใจของบุคลากรต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาในภาพรวม 

 

ความพึงพอใจ 
 

ค่าเฉลี่ย 
Std. 

Deviation 
ระดับความ
พึงพอใจ 

ด้านการสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาโดยรวม 

๓.๗๓ .๘๐๒ มาก 

ด้านการสื่อสารด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยรวม ๓.๖๒ .๘๑๒ มาก 

ด้านกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยรวม ๓.๖๔ .๘๕๐ มาก 

ด้านการให้บริการของสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยรวม ๓.๗๑ .๘๐๖ มาก 

ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการพัฒนาทรัพยากรบคุคล
ของสํานกังานโดยรวม ๓.๖๗ .๘๑๘ มาก 

 
 จากตารางที่ ๒ พบว่าความพึงพอใจของบุคลากรต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาโดยรวม อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย ๓.๖๗) เมื่อพิจารณาแต่ละประเด็นพบว่า      
ความพึงพอใจเรียงจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านการสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาโดยรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย ๓.๖๒) รองลงมา คือ ด้านการ
ให้บริการของสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย ๓.๗๑)   



การสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

๒๒

ด้านกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย ๓.๖๔) และ
ด้านการสื่อสารด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย ๓.๖๒) 
โดยจําแนกความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อความพึงพอใจต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตามข้อ
คําถามในแต่ละด้าน ได้ดังนี้ 

ตารางที่ ๓ แสดงความพึงพอใจของบุคลากรต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลจําแนกตามข้อคําถาม 

ข้อคําถาม 

ความพึงพอใจ 
x̄  

(S.D.) 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

มาก 
ที่สุด 
คน 

(ร้อยละ) 

มาก 
คน 

(ร้อยละ)

ปาน 
กลาง 
คน 

(ร้อยละ)

น้อย 
คน 

(ร้อยละ)

น้อย 
ที่สุด 
คน 

(ร้อยละ) 

ความพึงพอใจต่อการสนับสนุนด้านการพัฒนาทรัพยากรบคุคลของสํานักงานฯ 

๑. นโยบายและแผนการพัฒนาบุคลากร  
เพื่อพัฒนาความรู้ ทกัษะ และสมรรถนะของ
บุคลากรทกุระดับ ให้พร้อมตอ่การปฏิบัติ
ภารกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

๓๓ 
(๑๐.๘)

๑๓๐ 
(๔๒.๖)

๑๒๐ 
(๓๙.๓)

๒๑ 
(๖.๙) 

๑ 
(.๓) 

๓.๗๔ 
(๐.๗๘๗) มาก 

๒. การสนับสนนุการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรอย่างตอ่เนื่อง 

๓๖ 
(๑๑.๘)

๑๓๘ 
(๔๕.๒)

๑๐๔ 
(๓๔.๑)

๒๖ 
(๘.๕) 

๑ 
(.๓) 

๓.๗๑ 
(๐.๘๑๗) มาก 

ความพึงพอใจต่อการสื่อสารด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
๓. การส่ือสารนโยบายและแผนการพัฒนา
บุคลากรให้แก่บคุลากรทกุคนรบัทราบ  
เพื่อสร้างการรบัรู้ร่วมกัน 

๒๙ 
(๙.๕) 

๑๒๔ 
(๔๐.๗)

๑๒๓ 
(๔๐.๓)

๒๘ 
(๙.๒) 

๑ 
(.๓) 

๓.๖๑ 
(๐.๘๐๒) มาก 

๔. ช่องทางที่ใชใ้นการสื่อสารขอ้มูลเกี่ยวกับ
การพัฒนาบุคลากร เช่น หนงัสือแจง้เวียน 
อินทราเนต็ บอร์ดประชาสัมพนัธ์ จุลสาร 
ทั่วถงึและเพียงพอต่อการแจง้ขอ้มูลที่ท่าน
ต้องการรับทราบ 

๔๖ 
(๑๕.๑)

๑๕๒ 
(๔๙.๘)

๘๗ 
(๒๘.๕)

๑๘ 
(๕.๙) 

๒ 
(.๗) 

๓.๖๗ 
(๐.๘๑๑) มาก 

๕. ความรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ในการ
ประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูล ข่าวสารเกีย่วกับ 
การพฒันาบุคลากร 
 

๔๑ 
(๑๓.๔)

๑๒๕ 
(๔๑.๐)

๑๑๕ 
(๓๗.๗)

๒๓ 
(๗.๕) 

๑ 
(.๓) 

๓.๕๙ 
(๐.๘๒๕) มาก 

ความพึงพอใจต่อกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
๖. หลักสูตรฝกึอบรมมีความสอดคล้องต่อ
การพัฒนาความรู้ ทกัษะทีจ่ําเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน 

๓๖ 
(๑๑.๘)

๑๑๗ 
(๓๘.๔)

๑๑๙ 
(๓๙.๐)

๒๙ 
(๙.๕) 

๔ 
(๑.๓) 

๓.๗๔ 
(๐.๘๖๙) มาก 



การสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

๒๓

ข้อคําถาม 

ความพึงพอใจ 
x̄  

(S.D.) 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

มาก 
ที่สุด 
คน 

(ร้อยละ) 

มาก 
คน 

(ร้อยละ)

ปาน 
กลาง 
คน 

(ร้อยละ)

น้อย 
คน 

(ร้อยละ)

น้อย 
ที่สุด 
คน 

(ร้อยละ) 
๗. หลักสูตรฝกึอบรมมีความทันสมัยสอดคล้อง 
กับเหตกุารณ์ และความจําเป็นในปัจจุบัน 

๓๔ 
(๑๑.๑)

๑๑๑ 
(๓๖.๔)

๑๒๒ 
(๔๐.๐)

๓๔ 
(๑๑.๑)

๔ 
(๑.๓) 

๓.๖๙ 
(๐.๘๗๙) มาก 

๘. ความรู้ที่ได้รบัจากการฝึกอบรม สามารถ
นํามาประยุกตใ์ช้ในการปฏิบัติงานได้ 

๓๖ 
(๑๑.๘)

๑๒๖ 
(๔๑.๓)

๑๑๒ 
(๓๖.๗)

๓๑ 
(๑๐.๒)

- 
๓.๗๑ 

(๐.๘๒๙) มาก 

๙. จํานวนและระยะเวลาของหลักสูตรการ
ฝึกอบรมและสัมมนา มีความเหมาะสม 

๒๙ 
(๙.๕) 

๑๐๙ 
(๓๕.๗)

๑๓๕ 
(๔๔.๓)

๓๐ 
(๙.๘) 

๒ 
(.๗) 

๓.๕๙ 
(๐.๘๒๐) มาก 

๑๐. ความรู้ ความสามารถ เทคนิคในการ
ถ่ายทอดความรู ้ของวิทยากรผู้สอน 
ในภาพรวม 

๓๖ 
(๑๑.๘)

๑๑๘ 
(๓๘.๗)

๑๒๗ 
(๔๑.๖)

๒๓ 
(๗.๕) 

๑ 
(.๓) 

๓.๖๔ 
(๐.๘๐๙) มาก 

๑๑. การนําหลกัสมรรถนะ (Competency) 
มาใช้ในการพัฒนาพฤตกิรรมทีด่ีในการทํางาน 

๓๐ 
(๙.๘) 

๑๓๓ 
(๔๓.๖)

๑๑๕ 
(๓๗.๗)

๒๕ 
(๘.๒) 

๒ 
(.๗) 

๓.๖๑ 
(๐.๘๐๕) มาก 

๑๒. การดําเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เพื่อ
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร 

๓๗ 
(๑๒.๑)

๑๒๕ 
(๔๑.๐)

๑๐๘ 
(๓๕.๔)

๒๙ 
(๙.๕) 

๖ 
(๒.๐) 

๓.๕๖ 
(๐.๘๙๕) มาก 

๑๓. การพัฒนาบุคลากร โดยวธิีการอื่น
นอกเหนอืจากการฝึกอบรม เชน่ การ
สนับสนุนทุนการศึกษา การศึกษาดูงาน การ
แลกเปลี่ยนบุคลากรกับหน่วยงานภายนอก 

๒๙ 
(๙.๕) 

๑๐๗ 
(๓๕.๑)

๑๑๘ 
(๓๘.๗)

๔๘ 
(๑๕.๗)

๓ 
(๑.๐) 

๓.๕๘ 
(๐.๘๙๒) มาก 

๑๔. การส่งเสรมิให้บุคลากรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการจดัการความรู้ (KM) 

๓๐ 
(๙.๘) 

๙๘ 
(๓๒.๑)

๑๓๘ 
(๔๕.๒)

๓๖ 
(๑๑.๘)

๓ 
(๑.๐) 

๓.๖๑ 
(๐.๘๕๓) มาก 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการของสํานักพัฒนาทรัพยากรบคุคล 

๑๕. ขั้นตอนการให้บรกิารเกีย่วกบัการฝกึอบรม
และการพัฒนา มีความคล่องตัว รวดเรว็ 

๓๒ 
(๑๐.๕)

๑๑๘ 
(๓๘.๗)

๑๓๓ 
(๔๓.๖)

๒๑ 
(๖.๙) 

๑ 
(.๓) 

๓.๖๙ 
(๐.๗๘๕) มาก 

๑๖. การให้บรกิารดว้ยความสุภาพ และเต็ม
ใจให้บรกิารของเจ้าหน้าที ่

๔๕ 
(๑๔.๘)

๑๔๘ 
(๔๘.๕)

๘๗ 
(๒๘.๕)

๒๔ 
(๗.๙) 

๑ 
(.๓) 

๓.๗๔ 
(๐.๘๒๗) มาก 

๑๗. ความสามารถ ความรวดเร็วและความ
ถูกตอ้งในการให้บริการของเจา้หน้าที ่

๔๒ 
(๑๓.๘)

๑๓๓ 
(๔๓.๖)

๑๑๐ 
(๓๖.๑)

๒๐ 
(๖.๖) 

- 
 

๓.๗๒ 
(๐.๗๙๗) มาก 

๑๘. ความถูกตอ้งและเป็นปัจจบุันของระบบ
ฐานข้อมูลการฝกึอบรมและสัมมนา 

๓๒ 
(๑๐.๕)

๑๓๒ 
(๔๓.๓)

๑๑๖ 
(๓๘.๐)

๒๕ 
(๘.๒) 

- 
๓.๖๙ 

(๐.๗๘๗) มาก 

๑๙. ความพร้อมของอุปกรณ์ / เครื่องมือ  
/ ส่ิงอํานวยความสะดวกในการฝึกอบรม 
 เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายภาพ (LCD) 
จอมอนิเตอร์ ไมโครโฟน เครื่องขยายเสียง เป็นต้น 

 

๔๖ 

(๑๕.๑)
 

๑๓๗ 
(๔๔.๙)

๑๐๓ 
(๓๓.๘)

๑๘ 
(๕.๙) 

๑ 
(.๓) 

๓.๗๔ 
(๐.๘๐๙) มาก 



การสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

๒๔

ข้อคําถาม 

ความพึงพอใจ 
x̄  

(S.D.) 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

มาก 
ที่สุด 
คน 

(ร้อยละ) 

มาก 
คน 

(ร้อยละ)

ปาน 
กลาง 
คน 

(ร้อยละ)

น้อย 
คน 

(ร้อยละ)

น้อย 
ที่สุด 
คน 

(ร้อยละ) 

๒๐. ความเหมาะสมโดยรวมของการจดัการด้าน
สถานที่ การจัดอาหาร หรือสิ่งอาํนวยความ
สะดวกอื่น แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและสัมมนา 

 
๓๑ 

(๑๐.๒)
 

๑๒๐ 
(๓๙.๓)

๑๒๘ 
(๔๒.๐)

๒๑ 
(๖.๙) 

๕ 
(๑.๖) 

๓.๖๖ 
(๐.๘๓๐) มาก 

ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการพัฒนาทรัพยากรบคุคลของสํานกังานโดยรวม 
๓.๖๗ 

(๐.๘๑๘) มาก 

ทั้งนี้สามารถแจกแจงผลการสํารวจความพึงพอใจในแต่ละด้านดังนี้ 
๒.๑.๑ ด้านการสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 ตารางที่ ๔ ความพึงพอใจของบุคลากรด้านการสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
 

ความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 
Std. 

Deviation 
ระดับความ
พึงพอใจ 

๑. นโยบายและแผนการพัฒนาบุคลากร เพื่อ
พัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของบคุลากร
ทุกระดับให้พร้อมต่อการปฏิบัติภารกิจทั้ง 
ในปัจจุบันและอนาคต 

๓.๗๔ .๗๘๗ มาก 

๒. การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

๓.๗๑ .๘๑๗ มาก 

ความพึงพอใจด้านการสนับสนุน 
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาโดยรวม 

๓.๗๓ .๘๐๒ มาก 

 

 จากตารางที่ ๔ พบว่าความพึงพอใจด้านการสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาโดยรวม อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย ๓.๗๓) เมื่อพิจารณาแต่ละประเด็น
พบว่าความพึงพอใจเรียงจากมากไปน้อย ได้แก่ นโยบายและแผนการพัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒนาความรู้ 
ทักษะ และสมรรถนะของบคุลากรทุกระดบัให้พร้อมตอ่การปฏิบัติภารกิจทั้งในปัจจบัุนและอนาคต มีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย ๓.๗๔) รองลงมา คือ การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
อย่างต่อเนื่อง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย ๓.๗๑) 



การสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

๒๕

๒.๑.๒ ด้านการสื่อสารด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
ตารางที่ ๕ แสดงความพึงพอใจของบุคลากรต่อการสื่อสารด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 

ความพึงพอใจ 
 

ค่าเฉลี่ย 
Std. 

Deviation 
ระดับความ
พึงพอใจ 

๓. การสื่อสารนโยบายและแผนการพัฒนาบุคลากร 
ให้แก่บุคลากรทุกคนรับทราบ เพื่อสร้างการรับรู้ร่วมกัน 

๓.๖๑ .๘๐๒ มาก 

๔. ช่องทางที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับการ
พัฒนาบุคลากร เช่น หนังสือแจ้งเวียน อนิทราเน็ต 
บอร์ดประชาสัมพันธ์ จุลสาร ทั่วถึงและเพียงพอ 
ต่อการแจ้งข้อมูลที่ท่านต้องการรับทราบ 

๓.๖๗ .๘๑๑ มาก 

๕. ความรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ในการ
ประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร

๓.๕๙ .๘๒๕ มาก 

ความพึงพอใจด้านการสื่อสารด้านการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลโดยรวม 

๓.๖๒ .๘๑๒ มาก 

จากตารางที่ ๕ พบว่าความพึงพอใจของบุคลากรต่อการสื่อสารด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
โดยรวม อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย ๓.๖๒) เมื่อพิจารณาแต่ละประเด็นพบว่า ความพึงพอใจเรียงจาก
มากไปน้อย ได้แก่ ช่องทางที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร เช่น หนังสือแจ้งเวียน 
อินทราเน็ต บอร์ดประชาสัมพันธ์ จุลสาร ทั่วถึงและเพียงพอต่อการแจ้งข้อมูลที่ท่านต้องการรับทราบ  
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย ๓.๖๗) รองลงมาคือ การสื่อสารนโยบายและแผนการพัฒนา
บุคลากร ให้แก่บุคลากรทุกคนรับทราบ เพื่อสร้างการรับรู้ร่วมกัน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 
๓.๖๑) และความรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ในการประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนา
บุคลากร มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย ๓.๕๙) 

๒.๑.๓ ด้านกจิกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
ตารางที่ ๖ แสดงความพึงพอใจของบุคลากรต่อกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 

ความพึงพอใจ 
 

ค่าเฉลี่ย 
Std. 

Deviation 

ระดับความ
พึงพอใจ 

๖. หลักสูตรฝึกอบรมมีความสอดคล้องต่อการพัฒนา
ความรู้ ทักษะที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน 

๓.๗๔ .๘๖๙ มาก 



การสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

๒๖

ความพึงพอใจ 
 

ค่าเฉลี่ย 
Std. 

Deviation 

ระดับความ
พึงพอใจ 

๗. หลักสูตรฝึกอบรมมีความทันสมัย สอดคล้องกับ
เหตุการณ์ และความจําเป็นในปัจจุบัน 

๓.๖๙ .๘๗๙ มาก 

๘. ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม สามารถนํามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ 

๓.๗๑ .๘๒๙ มาก 

๙. จํานวนและระยะเวลาของหลักสูตรการฝึกอบรม
และสัมมนา มีความเหมาะสม 

๓.๕๙ .๘๒๐ มาก 

๑๐. ความรู้ ความสามารถ เทคนิคในการถ่ายทอด
ความรู้ ของวิทยากรผู้สอนในภาพรวม 

๓.๖๔ .๘๐๙ มาก 

๑๑. การนําหลักสมรรถนะ (Competency)  
มาใช้ในการพัฒนาพฤติกรรมที่ดีในการทํางาน 

๓.๖๑ .๘๐๕ มาก 

๑๒. การดําเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ  
เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร 

๓.๕๖ .๘๙๕ มาก 

๑๓. การพัฒนาบุคลากร โดยวิธีการอื่นนอกเหนือจาก
การฝึกอบรม เช่น การสนับสนุนทุนการศึกษา 
การศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยนบุคลากร 
กับหน่วยงานภายนอก  

๓.๕๘ .๘๙๒ มาก 

๑๔. การส่งเสริมให้บุคลากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน
กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) 

๓.๖๑ .๘๕๓ มาก 

ความพึงพอใจด้านกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลโดยรวม 

๓.๖๔ .๘๕๐ มาก 

 
จากตารางที่ ๖ พบว่าความพึงพอใจด้านกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยรวม อยู่ในระดับมาก 

(ค่าเฉลี่ย ๓.๖๔) เมื่อพิจารณาแต่ละประเด็นพบว่า มีความพึงพอใจเรียงจากมากไปน้อย ๓ ลําดับแรก ได้แก่ 
๑) หลักสูตรฝึกอบรมมีความสอดคล้องต่อการพัฒนาความรู้ ทักษะที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน  

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย ๓.๗๔) 
๒) ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้  

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย ๓.๗๑) 



การสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

๒๗

๓) หลักสูตรฝึกอบรมมีความทันสมัย สอดคล้องกับเหตุการณ์ และความจําเป็นในปัจจุบัน มีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย ๓.๖๙) 

 
๒.๑.๔ ด้านการให้บริการของสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ตารางที่ ๗ แสดงความพึงพอใจของบุคลากรต่อการให้บริการของสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 

ความพึงพอใจ 
 

ค่าเฉลี่ย 
Std. 

Deviation 

ระดับความ
พึงพอใจ 

๑๕. ขั้นตอนการให้บริการเกี่ยวกับการฝึกอบรม 
และการพัฒนา มีความคล่องตัว รวดเร็ว 

๓.๖๙ .๗๘๗ มาก 

๑๖. การให้บริการด้วยความสุภาพ และเต็มใจ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

๓.๗๔ .๘๒๘ มาก 

๑๗. ความสามารถ ความรวดเร็วและความถูกต้อง   
ในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

๓.๗๒ .๗๙๘ มาก 

๑๘. ความถูกต้องและเป็นปัจจุบันของระบบ
ฐานข้อมูลการฝึกอบรมและสัมมนา 

๓.๖๙ .๗๘๙ มาก 

๑๙. ความพร้อมของอุปกรณ์ / เครื่องมือ /  
สิ่งอํานวยความสะดวกในการฝึกอบรม  
เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายภาพ (LCD) 
จอมอนิเตอร์ ไมโครโฟน เครื่องขยายเสียง เป็นต้น 

๓.๗๔ .๘๑๑ มาก 

๒๐. ความเหมาะสมโดยรวมของการจัดการด้านสถานที่ 
การจัดอาหาร หรือสิ่งอํานวยความสะดวกอื่น แก่ผู้เข้า
รับการฝึกอบรมและสัมมนา 

๓.๖๖ .๘๓๒ มาก 

ด้านความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
ของสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยรวม 

๓.๗๑ .๘๐๗ มาก 

 

จากตารางที่ ๗ พบว่าความพึงพอใจด้านการให้บริการของสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยรวม 
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย ๓.๗๑) เมื่อพิจารณาแต่ละประเด็นพบว่า มีความพึงพอใจเรียงจากมากไปน้อย  
๓ ลําดับแรก ได้แก่ 



การสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

๒๘

๑) การให้บริการด้วยความสุภาพ และเต็มใจให้บริการของเจ้าหน้าที่ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก (ค่าเฉลี่ย ๓.๗๔) เท่ากับประเด็น ความพร้อมของอุปกรณ์ / เครื่องมือ / สิ่งอํานวยความสะดวกในการ
ฝึกอบรม เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายภาพ (LCD) จอมอนิเตอร์ ไมโครโฟน เครื่องขยายเสียง เป็นต้น  
 ๒) ความสามารถ ความรวดเร็วและความถูกต้องในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย ๓.๗๒) 
 ๓) ขั้นตอนการให้บริการเกี่ยวกับการฝึกอบรมและการพัฒนา มีความคล่องตัว รวดเร็ว มีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย ๓.๖๙) เท่ากับประเด็น ความถูกต้องและเป็นปัจจุบันของระบบ
ฐานข้อมูลการฝึกอบรมและสัมมนา 
 
๓. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาบุคลากรของสํานักงานฯ จากแบบสอบถาม 
ด้านการสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

- การจัดหลักสูตรฝึกการอบรม ควรพิจารณาให้สอดคล้องกับการปฏิบัติราชการจริง จึงจะทําให้
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเห็นความสําคัญของหลักสูตรและสมัครใจที่จะเข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับผู้เข้ารับการฝึกอบรม และควรถามความคิดเห็นของผู้ที่ต้องการฝึกอบรมว่าต้องการ
ฝึกอบรมในเรื่องใดเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการ ทุกวันนี้บางหลักสูตรผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความ
คิดเห็นว่าไม่จําเป็นต่อการปฏิบัติราชการ 

- ควรให้โอกาสตําแหน่งที่ไม่ใช่สายวิชาการได้รับการฝึกอบรม ให้เท่าเทียมกับสายวิชาการด้วย
เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรทุกระดับ 

- การจัดให้มีการอบรมบ่อยเกินความจําเป็น ทําให้การปฏิบัติงานหลักมีประสิทธิภาพน้อยลง 
ด้วยกรรมาธิการมีประชุมมากขึ้น จํานวนคนในการทํางานของแต่ละกลุ่มก็ไม่เต็มกรอบอัตรากําลังอยู่แล้ว 
ทําให้งานไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
 - ควรพัฒนาความร้ ูและทักษะด้านภาษาอังกฤษ ให้มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อม
สําหรับข้าราชการในการขอรับทุนไปศึกษาและฝึกอบรมระดับสูงขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
รวมทั้งการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

- สํานักงานฯ ควรสนับสนุนงบประมาณแก่บุคลากรที่สนใจจะพัฒนาตนเองเพื่อนํามาพัฒนางาน
อย่างจริงจัง โดยพิจารณาถึงความสําคัญของวิชาที่เจ้าหน้าที่ได้มุ่งไปพัฒนาว่ามีประโยชน์ต่อองค์กร ไม่ใช่
มอบทุนบางทุนให้ข้าราชการไปศึกษาถึงต่างประเทศ อย่างเช่นเป็นเจ้าพนักงานบันทึกข้อมูลได้ทุนเรียน
ภาษาจีน ข้อตกลงเมื่อกลับมาต้องมาปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานภาษาจีน จะได้คุ้มค่ากับงบประมาณที่เสียไป 
และควรมีเงื่อนไขแก่ผู้รับทุนต่าง ๆ เมื่อจบมาแล้วจะต้องอยู่รับราชการกับสํานักงานฯ อย่างน้อยเป็น
ระยะเวลา ๕ ปี 

- การฝึกอบรมของสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลควรสอบถามแต่ละสํานักในการเลือกวันที่ผู้เข้า
รับการอบรมไม่มีการประชุม จะทําให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้อย่างเต็มที่ 

- โครงการพัฒนาบุคลากรของสํานักงานดีๆ ที่เคยมีแต่ละปีที่ผ่านมานั้นอยากให้ มีอีก รู้สึกปี ๒ ปีหลังนี้
โครงการเหล่านั้นหายไป 



การสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

๒๙

- ควรมีการให้ความรู้ ชี้แจงสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่มีการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากเข้าสู่ระบบแท่ง เช่น การปรับเปลี่ยนตําแหน่ง การเลื่อนระดับ  
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ว่ามีความเหมือน หรือต่างกันอย่างไร มีเรื่องใดที่ปรับเปลี่ยนไปจากระบบ
เดิม (ระบบซี) ให้แก่ข้าราชการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับข้าราชการ และมีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติ 

- ควรสร้างทัศนคติ แก่ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน ให้ตระหนักถึงความสําคัญในการ
พัฒนาบุคลากร รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ และทักษะในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยวิธีการต่างๆ  
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถเป็นที่ปรึกษา หรือช่วยพัฒนาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 
ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นได้ 

- ควรเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเครื่องมือในการพัฒนาองค์กรต่างๆ เช่น ระบบการ
บริหารผลการปฏิบัติงาน/ KM / ๕ส / PMQA อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการฝึกอบรมเป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่ง 
ในการสร้างการรับรู้และความสําคัญแก่บุคลากร แต่ที่สําคัญคือผู้บริหาร รวมทั้งหัวหน้างานจะต้องเป็น 
ผู้ที่นําเครื่องมือดังกล่าวมาใช้ให้เป็นปกติในการปฏิบัติงาน ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องมือที่จะช่วยเพิ่ม
ศักยภาพของบุคลากรและประสิทธิภาพขององค์กร 

- ความรู้ที่เป็นพื้นฐาน มีเนื้อหาทั่วไป ซึ่งบุคลากรทุกสายงานสามารถเรียนรู้ร่วมกันได้ เช่น 
ความรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมฯ ภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน 
ควรดําเนินการฝึกอบรมผ่านระบบ e-Learning เพื่อลดระยะเวลาการฝึกอบรมในเวลาราชการ ซึ่งอาจจะ
มีภารกิจทําให้ไม่สามารถฝึกอบรมในชั้นเรียนได้ 

- ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน มุ่งเน้นแต่การกํากับ ติดตามงาน ให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลา  
แต่ยังขาดการให้คําปรึกษา การให้ข้อเสนอแนะ หรือการสอนงาน แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา  

- ควรเน้นความสัมพันธ์ในหน่วยงานให้มากขึ้น โดยเน้นการทํางานร่วมกันระหว่างกลุ่มงานต่างๆ  
หรือจัดให้มีกิจกรรมสัมพันธ์ร่วมกันให้มากยิ่งขึ้น  โดยอาจจะแทรกในการประชุม/สัมมนา/ดูงานหรือ 
ในโอกาสวันสําคัญ  

- กิจกรรมการจัดการความรู้ ที่สํานักได้ดําเนินการ ยังขาดการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสํานัก
ค่อนข้างน้อย ดังนั้นการจัดทําองค์ความรู้ที่จะเผยแพร่ ผู้ที่เป็นคณะทํางานของสํานักจะต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบในการจัดทําแทบทั้งหมด ซึ่งภาระงานในหน้าที่ก็มีค่อนข้างมาก การจัดทําองค์ความรู้จึงทํา
ได้ไม่เต็มที่นักซึ่งส่งผลต่อคุณภาพของผลงาน ดังนั้นการจัดทําองค์ความรู้ของสํานัก ควรได้รับการมีส่วน
ร่วมมากกว่านี้ โดยควรจะมีการกําหนดหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน และผู้อํานวยการสํานักจะต้อง
ติดตามการดําเนินงานอย่างใกลช้ิด เพื่อให้ผลงานมีคุณภาพ เป็นที่ชื่นชมของสํานักอื่นๆ  

- ควรให้การประชาสัมพนัธ์ถึงค่านิยมขององค์กร มากย่ิงขึ้นและค่านิยมดังกล่าวควรจะสอดคล้อง
กับนโยบายและวิสัยทัศน์ และควรจะเป็นค่านิยมที่เข้าใจง่ายสามารถปฏิบัติตามได้ทุกระดับชั้น 
  
 



การสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

๓๐

๔. การเปรียบเทียบความพึงพอใจของบุคลากรต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา จากการสํารวจปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ตารางที่ ๘ การเปรียบเทียบความพึงพอใจของบุคลากรต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จากการสํารวจปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  

ความพึงพอต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ส่วนต่าง 

(๒) - (๑) ปี ๒๕๕๔ 
(๑) 

ปี ๒๕๕๕ 
(๒) 

ด้านการสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ๓.๖๒ ๓.๗๓ 

เพิ่มขึ้น 
๐.๑๑ 

ด้านการสื่อสารด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ๓.๕๒ ๓.๖๒ 
เพิ่มขึ้น 
๐.๑๐ 

ด้านกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ๓.๔๕ ๓.๖๔ 
เพิ่มขึ้น 
๐.๑๙ 

ด้านการให้บริการของสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ๓.๖๔ ๓.๗๑ 
เพิ่มขึ้น 
๐.๐๗ 

ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการพัฒนาทรัพยากรบคุคล
ของสํานกังานโดยภาพรวม ๓.๕๖ ๓.๖๗ เพิ่มขึ้น 

๐.๑๑ 
 

ผลการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ มีดังนี้ บุคลากรมความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก  
(ค่าเฉลี่ย = ๓.๕๖) โดยด้านที่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด คือด้านการให้บริการของสํานักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

ผลการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ มีดังนี้ บุคลากรมความพึงพอใจโดยรวม อยู่ในระดับมาก  
(ค่าเฉลี่ย = ๓.๖๗) โดยด้านที่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด คือด้านการสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานเลขาธิการในภาพรวม 
เมื่อเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๕ พบว่ามีระดับความพึงพอใจเพิ่มขึ้น ๐.๑๑ โดยด้านที่
เพิ่มขึ้นมากที่สุด ได้แก่ ด้านกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพิ่มขึ้น ๐.๑๙ รองลงมา ได้แก่  
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ด้านการสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพิ่มขึ้น ๐.๑๑ ด้านการ
สื่อสารด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพิ่มขึ้น ๐.๑๐ และด้านการให้บริการของสํานักพัฒนาทรัพยากร
บุคคล เพิ่มขึ้น ๐.๐๗ ตามลําดับ โดยแสดงเป็นแผนภูมิได้ดังนี้ 
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บทที่ ๕ 
สรุปผลและขอ้เสนอแนะ 

สรุปผลการประเมิน 
การประเมินครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับความพึงพอใจของบุคลากรของสํานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภาต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานด้านการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งผลการประเมินสรุปได้ดังนี้ 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของข้าราชการประเภท
บริหาร ประเภทอํานวยการ ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป ทุกระดับตําแหน่ง โดยจัดทํา
แบบสอบถามผ่านระบบแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (e-Questionnaire) 
ได้รับการตอบกลับมาจํานวน ๓๐๕ ชุด ซึ่งผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปพบว่า ข้าราชการสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นข้าราชการประเภทตําแหน่งทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน 
คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๐๓ รองลงมาเป็นประเภทตําแหน่งวิชาการระดับปฏิบัติการ คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๔๔ 
ประเภทตําแหน่งวิชาการระดับชํานาญงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๔๙ ประเภทตําแหน่งทั่วไประดับชํานาญ
งาน คิดเป็นร้อยละ ๗.๒๑ ประเภทตําแหน่งทั่วไประดับอาวุโส คิดเป็นร้อยละ ๔.๒๖  ประเภทตําแหน่ง
วิชาการระดับชํานาญการพิเศษ คิดเป็นร้อยละ ๓.๙๓ ประเภทตําแหน่งวิชาการระดับเชี่ยวชาญ คิดเป็น
ร้อยละ ๑.๓๑ ประเภทตําแหน่งอํานวยการ และประเภทตําแหน่งบริหาร คิดเป็นร้อยละ ๐.๖๖ 
ตามลําดับ ผลการสํารวจพบว่า 

ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
โดยรวม อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย ๓.๖๗)  เมื่อพิจารณาแต่ละประเด็นพบว่า ความพึงพอใจเรียงจาก
มากไปน้อย ได้แก่ ด้านการสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีความ
พึงพอใจโดยรวม อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย ๓.๖๒) รองลงมา คือ ด้านการให้บริการของสํานักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย ๓.๗๑) ด้านกิจกรรมการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย ๓.๖๔) และด้านการสื่อสารด้านการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย ๓.๖๒) ตามลําดับ 
โดยผลการสํารวจความพึงพอใจในแต่ละด้านมีดังนี้ 

ความพึงพอใจต่อการสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
โดยรวม อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย ๓.๗๓) เมื่อพิจารณาแต่ละประเด็นพบว่าความพึงพอใจเรียงจาก
มากไปน้อย ได้แก่ นโยบายและแผนการพัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของ
บุคลากรทุกระดับให้พร้อมต่อการปฏิบัติภารกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย ๓.๗๔) รองลงมา คือ การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย ๓.๗๑) 

ความพึงพอใจต่อการสื่อสารด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยรวม อยู่ในระดับมาก  
(ค่าเฉล่ีย ๓.๖๒) เมื่อพิจารณาแต่ละประเด็นพบว่า ความพึงพอใจเรียงจากมากไปน้อย ได้แก่ ช่องทาง 
ที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร เช่น หนังสือแจ้งเวียน อินทราเน็ต บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ จุลสาร ทั่วถึงและเพียงพอต่อการแจ้งข้อมูลที่ท่านต้องการรับทราบ มีความพึงพอใจ 
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อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย ๓.๖๗) รองลงมาคือ การสื่อสารนโยบายและแผนการพัฒนาบุคลากร ให้แก่
บุคลากรทุกคนรับทราบ เพื่อสร้างการรับรู้ร่วมกัน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย ๓.๖๑) และ
ความรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ในการประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร  
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย ๓.๕๙) 

ความพึงพอใจต่อกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยรวม อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย ๓.๖๔) 
เมื่อพิจารณาแต่ละประเด็นพบว่า มีความพึงพอใจเรียงจากมากไปน้อย ๓ ลําดับแรก ได้แก่ หลักสูตรฝึกอบรม  
มีความสอดคล้องต่อการพัฒนาความรู้ ทักษะที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  
(ค่าเฉลี่ย ๓.๗๔) รองลงมาคือ ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ 
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย ๓.๗๑) และหลักสูตรฝึกอบรมมีความทันสมัย สอดคล้องกับ
เหตุการณ์และความจําเป็นในปัจจุบัน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย ๓.๖๙) 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการของสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยรวม อยู่ในระดับมาก  
(ค่าเฉลี่ย ๓.๗๑) เมื่อพิจารณาแต่ละประเด็นพบว่า มีความพึงพอใจเรียงจากมากไปน้อย ๓ ลําดับแรก ได้แก่
การให้บริการด้วยความสุภาพ และเต็มใจให้บริการของเจ้าหน้าที่ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย ๓.๗๔) เท่ากับประเด็น ความพร้อมของอุปกรณ์ / เครื่องมือ / สิ่งอํานวยความสะดวกในการฝึกอบรม 
เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายภาพ (LCD) จอมอนิเตอร์ ไมโครโฟน เครื่องขยายเสียง เป็นต้น รองลงมาคือ 
ความสามารถ ความรวดเร็วและความถูกต้องในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก (ค่าเฉลี่ย ๓.๗๒) และขั้นตอนการให้บริการเกี่ยวกับการฝึกอบรมและการพัฒนา มีความคล่องตัว 
รวดเร็ว มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย ๓.๖๙) เท่ากับประเด็น ความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
ของระบบฐานข้อมูลการฝึกอบรมและสัมมนา 

 
ข้อเสนอแนะ 
   

การบริหารงานขององค์กรจะพัฒนาไปอย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด ต้องอาศัย
ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยที่นําไปสู่ความสําเร็จ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลจึงเป็นประเด็นที่ มี
ความสําคัญที่ผู้บริหารองค์กรควรตระหนักและร่วมกันพัฒนาบุคลากรทุกระดับ ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ 
ทักษะ สมรรถนะ สอดคล้องกับภารกิจของสํานักงานฯ ส่งเสริมให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  มีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพและพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ตลอดจน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางาน เพื่อให้บุคลากรมีความสุขในการทํางาน  

การดําเนินการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อให้เป็นที่ยอมรับ สามารถสร้างความพึงพอใจ 
แก่บุคลากรมากยิ่งขึ้น และบรรลุผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาบุคลากรนั้น ควรดําเนินนโยบาย โครงการ และ
กิจกรรมด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกับเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
แผนปฏิบัติการขององค์กร ต้องอาศัยการบูรณาการกับระบบงานต่างๆ ที่เกื้อหนุนกัน สําหรับระบบต่างๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรของสํานักงานฯ ในภาพรวม ซึ่งมีส่วนส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกัน ดังนี้ 
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๑. ผู้บริหารทุกระดับต้องให้ความสําคัญในการกําหนดนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติ 
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่วางไว้ รวมทั้ง ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ในด้านการมีพฤติกรรม 
ที่โปร่งใสและมีความรับผิดชอบ เพื่อส่งผลต่อการยอมรับของบุคลากรในองค์การในผลของการตัดสินใจ
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

๒. พัฒนาระบบการสื่อสารภายในองค์การเพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารเกี่ยวกับนโยบายการ 
บริหารงาน การบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ดีแก่บุคลากรถึงเรื่อง “ทิศทาง
องค์กร ทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้ง การพัฒนาช่องทางการรับข้อมูลย้อนกลับจากบุคลากร
เพื่อนําข้อมูลและสารสนเทศที่ได้ไปปรับทิศทางการทํางาน รวมทั้งแผนงาน โครงการ และกิจกรรม         
ให้มีความเหมาะสมเพื่อสามารถเสริมสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากรในการทํางานให้สัมฤทธิ์ผลอย่างแท้จริง 

๓. กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร ควรมุ่งเน้นการเชื่อมโยง “คน ผลงาน และองค์การ” เข้าด้วยกัน  
โดยใช้ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System) เป็นเครื่องมือ  
ในการการถ่ายทอดเป้าหมายองค์กร สู่เป้าหมายของบุคคลให้สอดคล้องกันอย่างเหมาะสม มีการเชื่อมโยง
ผลงาน และสมรรถนะของบุคลากรในการประเมินผลการปฏิบัติงาน และควรนําผลไปใช้ในการพัฒนา 
พัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของบุคลากร ให้สามารถพัฒนาผลการปฏิบัติงาน 
เพื่อบรรลุเป้าหมาย หรือความคาดหวัง ที่กําหนดเป็นตัวชี้วัดของแต่ละบุคคลได้ ซึ่งผู้ที่มีบทบาทสําคัญ 
ในการพัฒนาผลการปฏิบัติบัติงานได้แก่ ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน เนื่องจากเป็นผู้ที่ถ่ายทอดค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัดในการการปฏิบัติงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา มีการติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
อย่างต่อเนื่อง  ดังนั้นองค์กรจะต้องทําความเข้าใจกับผู้บังคับบัญชาถึงความจําเป็นและความสําคัญของ
การหารือผลงาน โดยผู้บังคับบัญชากลุ่มงานจะต้องให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) เกี่ยวกับผลการ
ปฏิบัติงาน ว่าเหมาะสม หรือไม่เหมาะสม หากผลงานยังไม่สอดคล้องกับเป้าหมายผลงานที่วางไว้ จะได้
ปรับปรุงแก้ไข ซึ่งหัวหน้าก็ต้องทําหน้าที่ในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยวิธีการต่างๆ ที่เหมาะสม  
เช่น การสอนงาน การมอบหมายโครงการพิเศษ เพื่อให้ผลงานเพื่อให้ผลงานได้ตามเป้าหมาย กล่าวได้ว่า
การบริหารผลการปฏิบัติงานเป็นการบูรณาการเป้าหมายและดัชนีชีวัดขององค์กรหน่วยงาน และ
พนักงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยการร่วมมือกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและบุคลากรหรือ
พนักงาน ด้วยการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากรหรือพนักงานอย่าง
จริงจังต่อเนื่องสมํ่าเสมอ ซึ่งสิ่งที่ควรดําเนินการเพื่อให้ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานเกิดประสิทธิผล ได้แก่  

- การส่งเสริมค่านิยมและสร้างความเข้าใจแก่ผู้บังคับบัญชาทุกระดับในเรื่องระบบการบริหาร
ผลการปฏิบัติงาน ไม่เน้นประเมินแบบจับผิดการทํางาน แต่เน้นการติดตาม ให้คําแนะนํา และสอนงาน 
เพื่อให้เกิดการประเมินผลที่ยุติธรรมและเป็นธรรมบุคลากร ซึ่งจะช่วยให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการทํางาน 
เกิดการยอมรับ ความศรัทธา ระหว่างผู้บังคับบัญชาและบุคลากรหรือพนักงาน รวมทั้งการสื่อสารและ
สร้างความเข้าใจแก่บุคลากรถึงความสําคัญของระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน ที่เป็นเครื่องมือสําคัญ 
ในการบริหารทรัพยากรบุคคล และผลสําเร็จของงานขององค์การ เพื่อสร้างแรงจูงใจที่จะพัฒนาตนเอง 
ให้มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะสูงในการทํางานให้สัมฤทธิผล 
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 - พัฒนาผู้บังคับบัญชา โดยเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ เกี่ยวกับการให้ข้อมูลย้อนกลับ 
(Feedback) และการพัฒนาผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การสอนงาน 
(Coaching) หรือการฝึกอบรมในงาน (On the Job Training) อื่นๆ เพื่อกําหนดแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 
แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างเหมาะสม 
 ๔. พัฒนาต่อยอดระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิผลสามารถจําแนกบุคลากร 
ตามผลงานและสมรรถนะได้อย่างแท้จริง เพื่อนําสู่ระบบการบริหารบุคลากรผู้มีสมรรถนะสูง (Talent 
Management) ซึ่งเป็นกระบวนการในการสรรหาและคัดเลือก การพัฒนา และการรักษา บุคลากรที่เป็น
ผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดี (High Performance) และมีศักยภาพในการทํางานที่สูง มีแนวคิดเชิงกลยุทธ์ 
ที่แหลมคม มีความสามารถเป็นผู้นํา มีทักษะในการสื่อสาร มีความสามารถในการจูงใจและแนะนําผู้อื่น 
มีทักษะในงานที่ทําและมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา
องค์กรให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน  

๕. พัฒนาแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Development) ให้เกิดผล เนื่องจากแผน
ความก้าวหน้าในสายอาชีพเป็นแนวความคิดที่ช่วยพัฒนาพนักงานในองค์กรให้ทํางานอย่าง 
มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมีโอกาสก้าวหน้าตามศักยภาพและความพร้อมของบุคลากรแต่ละคน ทําให้
พนักงานมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองในการทํางาน เพื่อความสําเร็จในหน้าที่การงานของ
ตนเอง ส่งผลให้พนักงานมีขวัญและกําลังใจในการทํางาน เป็นการลดอัตราการลาออกของพนักงาน 
ได้ทางหนึ่ง และสุดท้ายเป็นการจัดให้พนักงานได้ทํางานที่ตรงกับความถนัด ความรู้ความสามารถของตน 
ซึ่งจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อองค์กร 

๖. พัฒนาแผนการสร้างและพัฒนาผู้บริหารทุกระดับ เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการบริหารราชการ 
โดยการพัฒนาศักยภาพและการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรที่มีความสามารถและศักยภาพสูง 
ที่จะก้าวสู่การเป็นผู้บริหาร โดยการจัดทําแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล (Individual Development Plan) 
ในรูปแบบของการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การฝึกอบรม การหมุนเวียน
สับเปลี่ยนงาน การสอนงาน การให้คําปรึกษาแนะนํา เป็นต้น เพื่อให้บุคลากรมีความสามารถที่จะปฏิบัติงาน
ในตําแหน่งที่สูงขึ้นต่อไป 

๗. พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น ประวัติบุคลากรแต่ละคนมีประวัติ
การศึกษา การอบรม การพัฒนาที่ได้รับ การประเมินผลงาน และการเติบโตในองค์กร เป็นต้น จําเป็น
อย่างยิ่งในการสร้างฐานข้อมูลที่สําคัญ ให้มีความถูกต้องเที่ยงตรง และทันสมัย พร้อมใช้ ในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  

๘. จัดระบบการพัฒนาบุคลากรให้เอื้อและสามารถสนับสนุนบุคลากรให้มีความสะดวกในการ
เข้าถึงแหล่งความรู้ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาบุคลากร 
ให้เป็นผู้มีทักษะและสมรรถนะที่จําเป็นต่อการบรรลุภารกิจและเป้าหมายของสํานักงานฯ 

๙. การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร โดยการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual 
Development Plan (IDP)) เป็นแนวทางที่จะช่วยให้บุคลากรในองค์การสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุ
ตามเป้าหมายขององค์การและของหน่วยงาน การจัดทํา IDP ควรเป็นกระบวนการที่เน้นระบบการ
สื่อสารแบบสองทาง (Two Way Communication) ซึ่งผู้บังคับบัญชามีการติดตาม และให้ข้อมูล
ป้อนกลับ (Feedback) เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน และเปรียบเทียบระดับสมรรถนะหรือสิ่งที่
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ผู้บังคับบัญชาคาดหวังจากตําแหน่งงานกับระดับสมรรถนะในการทํางานจริงของผู้ใต้บังคับบัญชา  
เพื่อกําหนดว่าอะไรคือสิ่งที่ผู้ใต้บังคับบัญชาจะต้องพัฒนาหรือปรับปรุงให้ดีขึ้น แล้วพิจารณาวิธีการ 
ในการพัฒนาให้เหมาะสมกับลักษณะการเรียนรู้ของบุคลากรแต่ละคน เพื่อให้การพัฒนาเกิดประสิทธิผล 
มากที่สุด ซึ่งวิธีการพัฒนาสมรรถนะ อาจแบ่งเป็น ๓ กลุ่มคือ 

- กลุ่มการให้เรียนรู้จากการทํางาน ได้แก่ การฝึกอบรมในงาน (On the Job Training)  
การสอนแนะและระบบพี่เลี้ยง (Coaching & Mentorship) การให้คําปรึกษาหารือ (Counseling),  
การมอบหมายงาน (Job Assignment / Project Assignment), กิจกรรมกลุ่ม/การให้มีส่วนร่วม 
(Participation /Membership), ศึกษาดูงาน (Benchmarking / Study Tour) 

- กลุ่มการพัฒนาตนเอง ได้แก่ เรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning), โยกย้ายข้ามพื้นที่ (Cross- 
Posting) /การหมุนเวียนงาน (Job Rotation), ศึกษาต่อ (Education) 

- กลุ่มการฝึกอบรม ได้แก่ การฝึกอบรมและสัมมนา (Training and Seminar) 

 ทั้งนี้ วิธีการพัฒนาในกลุ่มการให้เรียนรู้จากการทํางาน เช่น การสอนงาน ต้องมีการพัฒนา 
และฝึกอบรมให้หัวหน้าหรือผู้สอนงานมีความรู้ความเข้าใจและมีความสามารถในการวิเคราะห์งาน  
การวางแผนการสอน ทักษะและเทคนิคการสอน รวมถึงวิธีการประเมินและติดตามผล สามารถถ่ายทอด
สิ่งที่มีไปสู่ผู้เรียนและผลของการสอนคือความรู้ความเข้าใจ ทักษะและทัศนคติของผู้เรียนที่เปลี่ยนแปลง
ไปในทางที่ต้องการได้ 

๑๐. ระบบการจัดการความรู้ ( Knowledge Management - KM) การเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ ต้องการองค์ประกอบหลายด้าน ได้แก่ ความรู้ ความสามารถของบุคลากร การบริหารความรู้
อย่างเป็นระบบ มีการแลกเปลี่ยนความรู้ หรือทักษะระหว่างบุคลากรภายในอย่างหลากหลายรูปแบบ 
ทั้งสื่อสารแลกเปลี่ยนความรู้แบบสองทางและทางเดียว ที่ทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูล 
ข่าวสารด้านต่างๆ รวมทั้งเพิ่มทักษะในการทํางานที่เป็นประโยชน์ต่อบุคลากรและต่อการปฏิบัติงานทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร โดยสํานักงานควรจัดระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เอื้อและสามารถสนับสนุน
บุคลากร ให้มีความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งความรู้เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 
อย่างต่อเนื่อง โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการรวบรวมจัดเก็บความรู้ในระบบฐานข้อมูล และพัฒนา 
Website การจัดการความรู้ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอด แลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อให้บุคลากร
สามารถศึกษา ค้นคว้าความรู้ใหม่ๆ ที่จําเป็นต่อการบรรลุภารกิจและเป้าหมายของสํานักงานฯ ได้อย่างทัน
สภาวการณ์ และควรจัดให้บุคลากรภายในคณะมีส่วนร่วมหรือได้แลกเปล่ียนเรียนรู้เรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวของ
กับการทํางานหรือมีการเสนอหัวขัอแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากบุคลากรที่มีสายงานแตกต่างกัน เพื่อให้บุคลากร
สามารถทํางานร่วมกันอย่างมีความสุขและลดช่องว่างระหว่างสายงาน 

๑๑. ตามที่สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้จัดทําหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพและประสิทธิผล
การฝึกอบรม เพื่อให้ม่ันใจว่างานฝึกอบรมได้มาตรฐาน รวมถึงมีการประเมินประสิทธิผลและความคุ้มค่า 
ของการพัฒนา/ฝึกอบรม โดยมีการกําหนดมาตรการและระบบในการประเมินประสิทธิผลและความ
คุ้มค่าของการพัฒนาบุคลากร ซึ่งการดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ควรมีการดําเนินการอย่าง
เคร่งครัด รวมทั้งมีการทบทวนปรับปรุงหลักเกณฑ์ ให้มีความทันสมัย เหมาะสมกับสภาพปัจจุบันอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อยกระดับการฝึกอบรมให้มีมาตรฐานสูง มีความคุ้มค่าต่อการลงทุน ซึ่งจะส่งผลต่อความ
เชื่อมั่นและการยอมรับของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
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ข้อเสนอแนะในการสํารวจครั้งต่อไป 
ปัจจุบันสํานักงานฯ มีการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรในประเด็นต่างๆ ตามเกณฑ์

มาตรฐานการพัฒนาคุณภาพภาครัฐ (PMQA) เช่น ในหมวดที่ ๑ มีการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากร
ที่มีต่อการนําองค์กรของผู้บริหาร และการรับรู้ทิศทางการทํางานของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา       
ในหมวดที่ ๕ การสํารวจปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุกและแรงจูงใจของบุคลากร รวมทั้งความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งคณะทํางาน PMQA ในแต่ละหมวดจะเป็นผู้รับผิดชอบการ
ดําเนินการสํารวจแต่ละประเด็น ทําให้การสํารวจเป็นการแยกส่วนกันทําตามประเด็นที่รับผิดชอบ 
ส่งผลให้บุคลากรของสํานักงานต้องตอบแบบสอบถามเพื่อเป็นข้อมูลในการสํารวจตามประเด็นต่างๆ 
หลายครั้งในแต่ละรอบปีงบประมาณ เมื่อพิจารณาแล้วการสํารวจความพึงพอใจที่กล่าวมาเป็นปัจจัย 
ที่ส่งผลต่อแรงจูงใจหรือความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแก่องค์กร ดังนั้นจึงควรบูรณาการการสํารวจ
ความพึงพอใจของบุคลากร ให้เป็นภาพรวมชุดเดียวขององค์กร เพื่อลดความซ้ําซ้อนในการตอบ
แบบสอบถามของบุคลากร  

การสํารวจจะต้องพิจารณาให้ครอบคลุมปัจจัยที่มีความสําคัญต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน   
โดยพิจารณาปัจจัยภายใต้กรอบมาตรฐานความสําเร็จตามเกณฑ์มาตรฐานการพัฒนาคุณภาพภาครัฐ 
(PMQA) ยกตัวอย่างเช่น 

- ด้านการนําองค์กรของผู้บริหาร  
- ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน  
- ด้านสวัสดิการ 
- ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน  
- ด้านการพัฒนาบุคลากร  
- ด้านระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
- ด้านแผนสร้างความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ 
และเชื่อมโยงผลลัพธ์จากการสํารวจเข้ากับการพัฒนาระบบต่างๆ ตลอดจนการทบทวน แผนงาน 

โครงการ และกิจกรรม ขององค์กร ให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมเพื่อเสริมสร้างความพึงพอใจแก่
บุคลากรในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น อันจะนําไปสู่การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของสํานักงานฯ ในที่สุด 
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ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน  และข้าราชการประเภทวิชาการและทั่วไป โปรดระบุระดับลงใน  

 ประเภทและระดับตําแหน่ง 

  บริหาร ระดับสูง  
  อํานวยการ ระดับสูง 
  วิชาการ  ระดับ ทรงคุณวุฒิ เชี่ยวชาญ   ชํานาญการพิเศษ   ชํานาญการ   ปฏิบัติการ         
  ท่ัวไป ระดับ     อาวุโส   ชํานาญงาน   ปฏิบัติงาน 
 

ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในรอบ ๑ ปีที่ผ่านมา 
 
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงช่องระดับความพึงพอใจที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุดเพียงช่องเดียว 
 

ข้อคําถาม 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ที่สุด 

ความพึงพอใจต่อการสนับสนุนด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานฯ 

๑. นโยบายและแผนการพัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ 
และสมรรถนะของบุคลากรทุกระดับ ให้พร้อมต่อการปฏิบัติภารกิจ
ท้ังในปัจจุบันและอนาคต 

 

    

๒. การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง       

ความพึงพอใจต่อการสื่อสารด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

๓. การสื่อสารนโยบายและแผนการพัฒนาบุคลากร  
ให้แก่บุคลากรทุกคนรับทราบ เพื่อสร้างการรับรู้ร่วมกัน 

 
    

๔. ช่องทางที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร  
เช่น หนังสือแจง้เวียน อินทราเน็ต บอร์ดประชาสัมพันธ์ จุลสาร ท่ัวถึง
และเพียงพอต่อการแจ้งข้อมูลท่ีท่านต้องการรับทราบ 

 

    

๕. ความรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ในการประชาสัมพันธ์ 
แจ้งข้อมูล ขา่วสารเกี่ยวกับการพัฒนาบคุลากร 

 
    

ความพึงพอใจต่อกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

๖. หลักสูตรฝึกอบรมมีความสอดคล้องต่อการพัฒนาความรู้  
ทักษะที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
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ข้อคําถาม 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ที่สุด 

๗. หลักสูตรฝึกอบรมมีความทันสมัย สอดคล้องกับเหตุการณ์  
และความจําเป็นในปัจจุบัน 

 
    

๘. ความรู้ท่ีได้รับจากการฝึกอบรม สามารถนํามาประยุกต์ใช้ 
ในการปฏิบัติงานได้ 

     

๙. จํานวนและระยะเวลาของหลักสูตรการฝึกอบรมและสัมมนา มี
ความเหมาะสม 

     

๑๐. ความรู้ ความสามารถ เทคนิคในการถ่ายทอดความรู้  
ของวิทยากรผู้สอนในภาพรวม 

     

๑๑. การนําหลักสมรรถนะ (Competency) มาใช้ในการพัฒนา
พฤติกรรมที่ดีในการทํางาน  

     

๑๒. การดําเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมของบุคลากร 

     

๑๓. การพัฒนาบุคลากร โดยวิธีการอื่นนอกเหนือจากการฝึกอบรม 
เช่น การสนับสนุนทุนการศึกษา การศึกษาดูงาน  
การแลกเปลี่ยนบุคลากรกับหน่วยงานภายนอก  

 
    

๑๔. การส่งเสริมให้บุคลากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการ
จัดการความรู้ (KM) 

 
    

ความพึงพอใจต่อการให้บริการของสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
๑๕. ขั้นตอนการให้บริการเกี่ยวกับการฝึกอบรมและการพัฒนา  
มีความคล่องตัว รวดเร็ว 

 
    

๑๖. การให้บริการด้วยความสุภาพ และเต็มใจให้บริการของเจา้หน้าท่ี      

๑๗. ความสามารถ ความรวดเร็วและความถูกต้อง 
ในการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี 

     

๑๘. ความถูกต้องและเป็นปัจจุบนัของระบบฐานข้อมูล 
การฝึกอบรมและสัมมนา 

     

๑๙. ความพร้อมของอุปกรณ์ / เครื่องมือ / สิ่งอํานวยความสะดวกในการ
ฝึกอบรม เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายภาพ (LCD) จอมอนิเตอร์ 
ไมโครโฟน เครื่องขยายเสียง เป็นต้น 

 
    

๒๐. ความเหมาะสมโดยรวมของการจัดการด้านสถานที่ การจัดอาหาร 
หรือสิ่งอํานวยความสะดวกอื่น แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและสัมมนา 

 
    

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาบุคลากรของสํานักงานฯ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 

    กลุ่มงานวิชาการและการพัฒนา  สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 


