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การศึกษาความพึงพอใจในการพัฒนาบุคลากรของสวนฝกอบรม กรมชลประทาน

ชื่อผูศึกษาโครงการ

นางสาวเพ็ญศิริ อิ่มอุดม
บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการพัฒนาบุคลากรของสวนฝกอบรม กรม
ชลประทาน ในดานความเสมอภาค ความตรงตอเวลา ความพอเพียง ความตอเนื่อง ความกาวหนา และ
เปรียบเทียบความพึงพอใจในการพัฒนาบุคลากรของสวนฝกอบรม กรมชลประทาน ในแตละดาน จําแนกตาม
เพศ อายุ อายุงาน สถานที่ปฏิบัติงาน สายงาน และประเภทตําแหนง
วิธีดําเนินการวิจัยในการดําเนินการวิจัยครั้งนี้ไดกําหนดกลุมตัวอยาง จากการดําเนินการสุมกลุม
ตัวอยางโดยอาศัยความนาจะเปน (Probability Sampling) แบบแบงชั้นภูมิ (Stratified Random sampling)
ตามประเภทตําแหนง เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามความพึงพอใจการพัฒนา
บุคลากรของกรมชลประทาน ซึ่งผูวิจัยสรางขึ้นเปนแบบมาตรสวนประมาณคา ๕ ระดับตามวิธีของ Likert’s
Scale และมีระดับ ๐ เปนระดับที่ผูวิจัยใหระบุเปนชองไมไดรับความพึงพอใจ/ไมไดรับบริการ (ไมนํามาคิดเปน
ระดับความพึงพอใจ) วิเคราะหความเที่ยง (Reliability) ทั้งฉบับเพื่อหาความคงเสนคงวา (consistency) เปน
ดัช นีบ งบอกความนาเชื่อถือของแบบวัด โดยคาที่ย อมรับไดควรไมนอยกวา ๐.๗๐ ในการวิจัยครั้งนี้นํา
แบบสอบถามวิเคราะหความเที่ยงดวยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficients) ไดคาความเที่ยงของ
แบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ ๐.๙๓ การวิเคราะหขอมูล โดยการแจกแจงความถี่ หาคารอยละ การจัดอันดับ
ขอมูล หาคาคะแนนเฉลี่ย (Mean)
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) การเทียบ
บัญญัติไตรยางศ การใชการทดสอบ t-test for independent samples และใชการวิเคราะหความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (One-way Analysis of Variance) และเมื่อพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ จึงทํ าการทดสอบเปนรายคู สวนในคําถามปลายเปด รวบรวมความคิดเห็นและขอเสนอแนะและ
นําเสนอผลการวิเคราะหในเชิงบรรยาย
ผลการศึกษาขอมูลแบงตามวัตถุประสงค ไดผลการศึกษา ดังนี้
๑. จํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามตัวแปรที่ศึกษาผลการวิจัยพบวา ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อายุโดยสวนใหญอยูที่อายุ ๕๐ ปขึ้นไป อายุราชการสวนใหญอยูในชวง
อายุราชการ ๒๐ ปขึ้นไป สถานที่ปฏิบัติงานสวนใหญปฏิบัติงานในภูมิภาค สายงานสวนใหญเปนสายงาน
สนับสนุน ประเภทตําแหนงสวนใหญเปนลูกจางประจํา ระดับชั้นงานสวนใหญเปนลูกจางประจําระดับชั้นงาน
สนับสนุน

ค

๒. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการพัฒนาบุคลากรของสวนฝกอบรม กรมชลประทาน ในแตละดาน
พบวา ระดับความพึงพอใจของการพัฒนาบุคลากรในภาพรวมของสวนฝกอบรมอยูในระดับปานกลาง ซึ่งมี
คาเฉลี่ยอยูในระดับ ๓.๓๔ เมื่อเปรียบเทียบกับคาเปาหมายตามคํารับรอง สพบ. ในมิติที่ ๒ ดานคุณภาพ
การใหบริการคิดเปนระดับคะแนน ๗๖.๗ คะแนน เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการดําเนินงานของ กพร. คิดเปน
รอยละ ๘๓.๔
๓. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในการพัฒนาบุคลากรของกรมชลประทานในแตละดานกับตัวแปร
ที่ศึกษา พบวา เพศ อายุ อายุราชการ สถานที่ปฏิบัติงาน มีระดับความพึงพอใจไมแตกตางกัน
๔. สายงานแตละสายงานมีความพึงพอใจตอการพัฒนาบุคลากรของสวนฝกอบรมในทุกดานแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญที่ ๐.๐๕ โดยในทุกดานสายงานสนับสนุนมีความพึงพอใจสูงกวาสายงานหลักและสายงาน
รอง
๕. ประเภทตําแหนงแตละประเภทมีความพึงพอใจตอการพัฒนาบุคลากรของสวนฝกอบรมในทุก
ดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ ๐.๐๕ โดยในทุกดานขาราชการมีความพึงพอใจสูงกวาลูกจางประจําและ
พนักงานราชการ
๖. ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
๖.๑ ขอเสนอแนะเพิ่มเติมการใหบริการสวนฝกอบรม แบงเปน แนวทางการใหบริการ แนว
ทางแกไขการบริการ และ สิ่งที่ควรใหความสําคัญ
๖.๒ หลักสูตรที่ตองการเพิ่มเติม แบงเปน การอบรมเชิงปฏิบัติการ และ การอบรมเชิงสังคม
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หนา
เปรียบเทียบแนวการฝกอบรมแบบเดิมและการฝกอบรมแนวใหม
แสดงจํานวนประชากร สัดสวนกลุมตัวอยางและกลุมตัวอยางที่เก็บขอมูล
แสดงจํานวนกลุมตัวอยางจําแนกตามสํานัก/กอง/กลุม
แสดงจํานวนจําแนกตามประเภทตําแหนงที่สงคืนแบบสอบถาม
แสดงจํานวนจําแนกตามระดับชั้นงานที่สงคืนแบบสอบถาม
แสดงจํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามตัวแปรที่ศึกษา
แสดงคาคะแนนเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ
ของการพัฒนาบุคลากรของสวนฝกอบรม กรมชลประทาน ในแตละดาน
แสดงคาคะแนนเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ
ของการพัฒนาบุคลากรในภาพรวมของสวนฝกอบรม กรมชลประทาน
เปรียบเทียบความพึงพอใจของการพัฒนาบุคลากรในแตดานจําแนกตามเพศ
เปรียบเทียบความพึงพอใจของการพัฒนาบุคลากรสวนฝกอบรมในแตดาน
จําแนกตามอายุ
เปรียบเทียบความพึงพอใจของการพัฒนาบุคลากรสวนฝกอบรมในแตดาน
จําแนกตามอายุราชการ
เปรียบเทียบความพึงพอใจของการพัฒนาบุคลากรสวนฝกอบรมในแตดาน
จําแนกตามสถานที่ปฏิบัติงาน
เปรียบเทียบความพึงพอใจของการพัฒนาบุคลากรสวนฝกอบรมในแตดาน
จําแนกตามสายงาน
การทดสอบความแตกตางความพึงพอใจของการพัฒนาบุคลากรของ
สวนฝกอบรมในดานความเสมอภาค จําแนกตามสายงานเปนรายคู
การทดสอบความแตกตางความพึงพอใจของการพัฒนาบุคลากรของ
สวนฝกอบรมในดานความตรงตอเวลา จําแนกตามสายงานเปนรายคู
การทดสอบความแตกตางความพึงพอใจของการพัฒนาบุคลากรของ
สวนฝกอบรมในดานความพอเพียง จําแนกตามสายงานเปนรายคู
การทดสอบความแตกตางความพึงพอใจของการพัฒนาบุคลากรของ
สวนฝกอบรมในดานความตอเนื่อง จําแนกตามสายงานเปนรายคู
การทดสอบความแตกตางความพึงพอใจของการพัฒนาบุคลากรของ
สวนฝกอบรมในดานความกาวหนา จําแนกตามสายงานเปนรายคู
เปรียบเทียบความพึงพอใจของการพัฒนาบุคลากรสวนฝกอบรมในแตดาน
จําแนกตามประเภทตําแหนง
การทดสอบความแตกตางความพึงพอใจของการพัฒนาบุคลากรของ
สวนฝกอบรมในดานความเสมอภาค จําแนกตามประเภทตําแหนงเปนรายคู
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การทดสอบความแตกตางความพึงพอใจของการพัฒนาบุคลากรของ
สวนฝกอบรมในดานความตรงตอเวลา จําแนกตามประเภทตําแหนงเปนรายคู
การทดสอบความแตกตางความพึงพอใจของการพัฒนาบุคลากรของ
สวนฝกอบรมในดานความพอเพียง จําแนกตามประเภทตําแหนงเปนรายคู
การทดสอบความแตกตางความพึงพอใจของการพัฒนาบุคลากรของ
สวนฝกอบรมในดานความตอเนื่อง จําแนกตามประเภทตําแหนงเปนรายคู
การทดสอบความแตกตางความพึงพอใจของการพัฒนาบุคลากรของ
สวนฝกอบรมในดานความกาวหนา จําแนกตามประเภทตําแหนงเปนรายคู
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Model การพัฒนาบุคลากร
แสดงถึงศักยภาพในการพัฒนาของทรัพยากรบุคคลเมื่อเปรียบเทียบ
กับผลการปฏิบัติงาน
แสดงความสมดุลระหวางกลุม “คนกับงาน”
กรอบแนวคิดการวิจัย
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๑

บทที่ ๑
บทนํา
ระบบราชการไทยมีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง และพัฒนาเพื่อใหเขาสูความเปนสากล การบริหาร
ทรั พ ยากรบุ ค คลในราชการเริ่ มมี การเปลี่ย นแปลงไปในทิ ศทางของการบริห ารทุน มนุ ษย อย างชัด เจนขึ้ น
เชนเดียวกับระบบราชการในตางประเทศ ซึ่งมีแนวความคิดที่จะยกระดับการบริหารทรัพยากรบุคคลจากการ
ทํางานในระดับกิจกรรมพื้นฐาน ไปสูการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงยุทธศาสตรที่มีจุดเนนตอผลสําเร็จตาม
เปาหมายยุทธศาสตร สวนราชการสามารถวัดและประเมินผลสําเร็จของการบริหารทรัพยากรบุคคลได เพื่อให
เกิดการปรับปรุงและพัฒนาขีดความสามารถของราชการพลเรือน องคกรในภาคราชการมีการเปลี่ยนแปลง
หลายๆ เรื่ อ ง เช น การปฏิ รู ป ระบบราชการ การกระจายอํา นาจการบริ ห ารราชการ การมี ส ว นร ว มของ
ประชาชน
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน โดยสํานักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคลจึงไดศึกษา
และพัฒนาเครื่องมือสําหรับการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) มาใชในระบบ
ราชการไทย โดยศึกษาจากแนวทางของตางประเทศแลวนํามาออกแบบใหเหมาะสมและไดกําหนดวัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาและสรางกลไกการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนความคุมคาและความพรอมในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลสําหรับสวนราชการ อันจะเปนชองทางในการใหขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับสภาพปญหา
และแนวทางการพัฒนา ซึ่งจะชวยใหสวนราชการและจังหวัดสามารถบริหารกําลังคนใหเกิดประโยชนสูงสุด
เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตรใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว เพื่อสรางความเขมแข็งดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
ใหกับสวนราชการ อันจะนําไปสูการพัฒนาสมรรถนะของหนวยงานบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ
และจังหวัดใหสามารถปฏิบัติงานในฐานะที่เปนหุนสวนเชิงยุทธศาสตรในการบริหารราชการของสวนราชการ
เพื่อสรางกลไกความสัมพันธ ระหวางองคกรกลางบริหารทรัพยากรบุคคลซึ่งทําหนาที่ เชิงนโยบายดานการ
บริหารกําลังคนในภาพรวม และสวนราชการและจังหวัดซึ่งรับผิดชอบตอยุทธศาสตรและวิธีปฏิบัติดานการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ กรมชลประทาน ไดดําเนินการใชเครื่องมือสําหรับการพัฒนาสมรรถนะ
การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) กับหนวยงาน มีการกําหนดมิติแหงความสําเร็จไว ๕ มิติ ๑๗
ปจจัย โดยในมิติที่ ๒ ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล มีปจจัย ที่เกี่ยวของกับกิจกรรมและ
กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล และกิจกรรมดานการบริหารทรัพยากรบุคคลอื่นๆมีความถูกตองและ
ทันเวลา (Accuracy and timeliness) มีระบบฐานขอมูล เที่ยงตรง ทันสมัย และนํามาใชประกอบการ
ตัดสินใจและการบริหารทรัพยากรบุคคลไดจริง มีการนําเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในกิจกรรม
และกระบวนการ เพื่อปรับปรุงการบริหารและการบริการ

๒

สวนฝกอบรมเปนหนวยงานหนึ่งที่ตองทํางานเกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากรบุคคล เปนหนวยงาน
ที่มีการใหความสําคัญกับการใหบริการ ที่มุงพัฒนาคน และพัฒนาวิชาการ โดยในพื้นฐานการพัฒนาบุคลากรที่
มี ค วามหลากหลายนั้ น ต อ งยึ ด ถื อ และให ค วามสํ า คั ญ กั บ ความคิ ด เห็ น ผู รั บ บริ ก ารเป น สํ า คั ญ เนื่ อ งจาก
ประสิทธิภาพของหนวยงานนั้น ขึ้นอยูกับการใหบริการที่จะสงผลตอการทํางาน ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษา
ความพึงพอใจการพัฒ นาบุคลากรของสวนฝกอบรม กรมชลประทาน ในดานการใหบริการและการพัฒนา
ประสิทธิภาพการทํางานของหนวยงาน เพื่อเปนขอมูลในการพัฒนาการดําเนินงาน และการพัฒนาหนวยงานให
มีมาตรฐานตอไป
วัตถุประสงค
๑. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการพัฒนาบุคลากรของสวนฝกอบรม กรมชลประทาน ในดานความ
เสมอภาค ความตรงตอเวลา ความพอเพียง ความตอเนื่อง ความกาวหนา
๒. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในการพัฒนาบุคลากรของสวนฝกอบรม กรมชลประทาน ในแตละ
ดาน จําแนกตามเพศ อายุ อายุงาน สถานที่ปฏิบัติงาน สายงาน และประเภทตําแหนง
ขอบเขตของการวิจัย
๑. ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก บุคลากรของกรมชลประทาน ปงบประมาณ ๒๕๕๔ แบงเปน
ขาราชการจํานวน ๖,๙๑๑ คน พนักงานราชการจํานวน ๔,๒๔๕ คน และลูกจางประจําจํานวน ๑๘,๗๙๔ คน
๒. ตัวแปรที่ศึกษา
๒.๑ ตัวแปรอิสระ ไดแก
๒.๑.๑ เพศ
๒.๑.๒ อายุ
๒.๑.๓ อายุงาน
๒.๑.๔ สถานที่ปฏิบัติงาน
๒.๑.๕ สายงาน
๒.๑.๖ ประเภทตําแหนง

๓

๒.๒ ตัวแปรตาม ไดแก ปจจัยความพึงพอใจในการพัฒนาบุคลากรของสวนฝกอบรม กรม
ชลประทาน ๕ ดานไดแก
๒.๒.๑ ดานความเสมอภาค
๒.๒.๒ ความตรงตอเวลา
๒.๒.๓ ความพอเพียง
๒.๒.๔ ความตอเนื่อง
๒.๒.๕ ความกาวหนา
นิยามคําศัพทเฉพาะ
๑. ความพึงพอใจในการพัฒนาบุคลากร หมายถึง ความรูสึกและทัศนคติที่ดีของบุคคลที่มีตอการ
ใหบริการในรูปแบบตางๆ ซึ่งทําใหบุคคลมีความพึงพอใจ มีความสุขในการใชบริการ โดยการปฏิบัติตนของ
เจ า หน า ที่ ด ว ยความรั บ ผิ ด ชอบและอุ ทิ ศ ตนทุ ม เทให กั บ การพั ฒ นา จนทํ า ให ก ารให บ ริ ก ารบรรลุ ต าม
วัตถุประสงคที่กําหนดไว โดยการประยุกตใชทฤษฎีความพึงพอใจของ จอหน ดี มิลเล็ต (John D.Millet)
แบงเปน ๕ ดาน ดังนี้
๑.๑ ความเสมอภาค หมายถึง การใหบริการอยางเปนธรรม (Equity service) มีความยุติธรรม
เสมอภาคและเสมอหนา มีฐานคติวาคนทุกคนเทาเทียมกัน ดังนั้นบุคลากรทุกคนจะตองไดรับการปฏิบัติอยาง
เทาเทียมกันในแงของกฎหมายไมมีการแบงแยกกีดกันในการใหการบริการ ทุกคนในองคกรไดรับการปฏิบัติใน
ฐานะที่เปนปจเจกบุคคลที่ใชมาตรฐานการใหบริการเดียวกัน
๑.๒ ความตรงเวลา (Timely Service) หมายถึง การใหบริการจะตองมีการใหการบริการ
สาธารณะแบบกําหนดเวลา เรียงลําดับตามความสําคัญและลําดับที่ไดระบุไว
๑.๓ ความเพียงพอ (Ample Service) หมายถึง จํานวนการใหบริการและสถานที่ใหบริการอยาง
เหมาะสม (The right quantity at the right geographical location) รวมทั้งความพอเพียงดานอุปกรณ
และปริมาณหลักสูตร
๑.๔ ความตอเนื่อง (Continuous Service) หมายถึง ความสม่ําเสมอโดยยึดประโยชนของ
องคกรเปนสําคัญ ไมไดยึดความพอใจของหนวยงานที่ใหบริการวาจะใหหรือหยุดบริการเมื่อใดก็ได
๑.๕ ความกาวหนา (Progressive Service) หมายถึง การปรับปรุงคุณภาพและผลการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานที่ใหบริการ มีการเพิ่มประสิทธิภาพหรือความสามารถที่จะทําหนาที่ไดมากขึ้นโดยใชทรัพยากร
เทาเดิม

๔

๒. บุ คลากรของกรมชลประทาน หมายถึง บุ คคลที่ ทํางานในกรมชลประทาน ตามบั ญ ชีร ายชื่อ
ตําแหนงและไดรับอัตราคาจางตามงบประมาณแผนดิน ปงบประมาณ ๒๕๕๔ จําแนกเปน ขาราชการ พนักงาน
ราชการ และลูกจางประจํา ไมนับรวมลูกจางชั่วคราว
๓. สถานที่ปฏิบัติงาน หมายถึง สถานที่ที่บุคลากรของกรมชลประทานปฏิบัติงานหรือมีการดํารง
ตําแหนง แบงเปน
๓.๑ สวนกลาง คือ สถานที่ปฏิบัติงานในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรีที่ปฏิบัติงาน
ตามสํานัก/กอง/กลุม ดังนี้ สํานักงานเลขานุการกรม สํานักบริหารโครงการ สํานักวิจัยและพัฒนา สํานักสํารวจ
ดานวิศวกรรมและธรณีวิทยา สํานักออกแบบวิศวกรรมและสถาปตยกรรม สํานักอุทกวิทยาและบริหารน้ํา
สํานักพัฒนาโครงสรางและระบบบริหารงานบุคคล สํานักเครื่องจักรกล สํานักโครงการขนาดใหญ สํานักจัดรูป
ที่ดิน กลาง สํ านั กส งเสริ มการมีส วนร วมของประชาชน กองการเงิน และบัญ ชี กองกฎหมายและที่ดิน กอง
แผนงาน กองพัสดุ ศูนยสารสนเทศ กลุมตรวจสอบภายใน กลุมพัฒนาระบบบริหาร กลุมกิจกรรมพิเศษ
๓.๒ ภูมิภาค คือ สถานที่ปฏิบัติงานตามจังหวัดตางๆ ในสํานักชลประทานที่ ๑-๑๗
๔. สายงาน หมายถึง งานหรือภารกิจที่ไดรับมอบหมายแบงเปน
๔.๑ สายงานหลัก คือ งานตามกฎหมายหรือนโยบายที่จําเปนตองดําเนินการใหสัมฤทธิ์ผลตาม
เปาหมายที่กําหนด
๔.๒ สายงานรอง คื อ งานดานเทคนิคและวิชาการที่ทําเพื่อสนับ สนุนใหการดําเนิน งานตาม
ภารกิจหลักสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายที่กําหนด
๔.๓ สายงานสนับสนุน คือ งานดานอํานวยการ ธุรการ บริการเพื่อใหการดําเนินงานตามภารกิจ
หลักสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายที่กําหนด
๕. ประเภทตําแหนง หมายถึง ตําแหนงและประเภทของการทํางาน แบงเปน
๕.๑ ลูกจางประจํา ประกอบดวย ประเภทบริการพื้นฐาน สนับสนุน ชาง เทคนิคพิเศษ
๕.๒ พนั กงานราชการ ประกอบดว ย ประเภทบริก าร เทคนิค บริห ารทั่ ว ไป วิช าชี พเฉพาะ
เชี่ยวชาญเฉพาะ เชี่ยวชาญพิเศษ
๕.๓ ขาราชการ ประกอบดวย
๕.๓.๑ ประเภททั่วไป จําแนกเปน ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส
๕.๓.๒ ประเภทวิชาการ จําแนกเปน ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ
๕.๓.๓ ประเภทอํานวยการ จําแนกเปน ระดับตน ระดับสูง

๕

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
๑. เพื่ อใช เ ปน ข อมู ล ในการปรับ ปรุงและพัฒนาการดําเนิน งานดานการพัฒนาบุคลากรของสว น
ฝกอบรม กรมชลประทานใหมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับความตองการของบุคลากร
๒. เพื่อเปนขอมูลประกอบการรายงานประจําปในสวนของความพึงพอใจในการพัฒนาบุคลากรของ
สวนงานใหบริการชองกรมชลประทานตามแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล และ เกณฑ
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

๖

บทที่ ๒
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึกษาความพึงพอใจในการพัฒนาบุคลากรของสวนฝกอบรม กรมชลประทานไดนําแนวคิดทฤษฎี
และงานวิจัยที่เกี่ยวของ มาใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก
๒.๑ แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวของกับการฝกอบรม
๒.๒ แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวของกับการความพึงพอใจในการใหบริการ
๒.๑ แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวของกับการฝกอบรม
การพัฒนาบุคลากรดวยการจัดโครงการฝกอบรมนั้นจะสงผลและเอื้ออํานวยประโยชนใหกับองคการ
หรือหนวยงานไดเพียงใด ยอมขึ้นอยูกับความรูความสามารถ ทักษะ และทัศนคติที่มีตองานของบุคลากร
ผูรับผิดชอบจัดการฝกอบรมเปนสําคัญ หากจะใหสามารถ ปฏิบัติงานดานการบริหารงานฝกอบรมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ นอกเหนือไปจากจะตองมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับกระบวนการ ฝกอบรม และหลักการ
บริหารงานฝกอบรมแตละขั้นตอนแลว ผูรับผิดชอบงานฝกอบรมควรจะตองมีความรูเกี่ยวกับภารกิจกรม
ชลประทานและความรูพื้นฐานทางสังคมศาสตร และ พฤติกรรมศาสตรแขนงตางๆ อยางกวางขวาง เชน สังคม
วิทยา จิตวิทยา และศาสตรการจัดการ ซึ่งจะชวยเอื้ออํานวยใหสามารถ กําหนดหลักสูตร และโครงการ
ฝ ก อบรมได ง า ยขึ้ น
มี ค วามรู เ กี่ ย วกั บ หลั ก การบริ ห ารบุ ค คลและการพั ฒ นาบุ ค คลด ว ยวิ ธี ก ารอื่ น ๆ
นอกเหนือไปจากการฝกอบรม มีความเขาใจถึงหลักการเรียนรูของผูใหญ เพื่อใหสามารถปฏิบัติตอผูเขาอบรม
ไดอยางเหมาะสม ตลอดจน เขาใจถึงหลักการวิจัยทางสังคมศาสตรอยูบางพอที่จะสามารถทําการสํารวจ เพื่อ
รวบรวมและวิเคราะหขอมูลที่จําเปน ในการบริหารงาน ฝกอบรมได นอกจากนั้น ผูดําเนินการฝกอบรมยัง
จําเปนที่จะตองมีความสามารถในการสื่อสาร ทั้งดานการเขียนและการพูดในที่ชุมนุมชน ตลอดจนมีมนุษย
สัมพันธดีเพื่อใหสามารถติดตอสื่อสารกับกลุมผูเขาอบรม และประสานงานกับผูเกี่ยวของอื่นๆ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพดวย
นอกจากการมีความรูความเขาใจในเรื่องดังกลาวขางตนนี้แลว ทัศนคติของผูรับผิดชอบงานฝกอบรม
ยังเปนสิ่งสําคัญที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานฝกอบรมอีกดวย กลาวคือ ผูรับผิดชอบงานฝกอบรมเองจะตอง
เปนผูที่เห็นความสําคัญของการฝกอบรมตอการพัฒนาบุคลากร มีความเห็นสอดคลองกับหลักการและแนวคิด
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการฝกอบรม รวมทั้งควรจะตองมีความเชื่อวาการฝกอบรมนั้นเปนเครื่องมือสําคัญที่ชวย
ในการพัฒนาบุคลากร และนําไปสูการปรับปรุงการบริหารได ทัศนคติเชนนี้จะเกิดขึ้นได ก็ตอเมื่อเขามีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการบริหารงานฝกอบรม ตลอดจนเรื่องตาง ๆ ซึ่งเปนแนวคิดพื้นฐานที่เจาหนาที่
ฝกอบรม ควรรูดังกลาวไวขางตนนั่นเอง ดังนั้น เพื่อปูพื้นฐานใหแกผูปฏิบัติงานดานการฝกอบรม ควรเริ่มตน
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จากคูมือการจัดโครงการฝกอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากรดวยการกลาวถึงแนวคิดและหลักการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
กับการฝกอบรมและการพัฒนาบุคลากรเสียกอน
ความหมายของการฝกอบรม
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (๒๕๓๓) ไดกลาวถึง การฝกอบรม ในฐานะที่เปน
แนวทางในการพัฒนาขาราชการตามนโยบายของรัฐ หมายถึง กระบวนการตาง ๆ ที่ใชเพื่อชวยใหขาราชการมี
ความรู ทักษะ และทัศนคติที่จําเปนในการปฏิบัติงาน ในหนาที่ และเพื่อใหเกิด ความรวมมือกันระหวาง
ขาราชการในการปฏิบัติงานรวมกันในองคการ หรือ การฝกอบรม คือ การถายทอดความรูเพื่อเพิ่มพูนทักษะ
ความชํานาญ ความสามารถ และทัศนคติในทางที่ถูกที่ควร เพื่อชวยใหการปฏิบัติงานและภาระหนาที่ตาง ๆ ใน
ปจจุบันและอนาคตเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น และไมวาการฝกอบรม จะมีขึ้นที่ใดก็ตามวัตถุประสงคก็
คือ เปนการเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน หรือเพิ่มขีดความสามารถในการจัดรูปขององคการ
ในระยะหลัง มักจะมีมุมมองการฝกอบรมในเชิงของกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันสืบ
เนื่องมาจากเรียนรู การฝกอบรม จึงหมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอยางมีระบบ เพื่อใหบุคคลมี
ความรู ความเขาใจ มีความสามารถที่จําเปน และมีทัศนคติที่ดีสําหรับการปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งของ
หนวยงานหรือองคการนั้น
การฝกอบรมกับการศึกษาและการพัฒนาบุคคล
การศึกษา การพั ฒนาบุคคล และการฝกอบรมลว นแตมีลักษณะที่สําคัญ ๆ คลายคลึงกัน และ
เกี่ยวของกันจนดูเหมือนจะแยกออกจากกันไดยาก แตความเขาใจถึงความแตกตางระหวางทั้งสามเรื่องดังกลาว
จะชวยทําใหสามารถเขาใจถึงลักษณะของกระบวนการฝกอบรม ตลอดจนบทบาทและหนาที่ของผูรับผิดชอบ
จัดการฝกอบรมเพิ่มมากขึ้น ซึ่ง เดนพงษ พลละคร (๒๕๓๑) ใหความเห็นวา การศึกษา การพัฒนาบุคคลและ
การฝกอบรม ตองดําเนินการไปพรอมกัน กลาวคือ กิจกรรมใดที่มีสว นทําใหบุคลากรมีความรู ทักษะ
ประสบการณ และทัศนคติที่ดีขึ้น สามารถที่จะปฏิบัติหนาที่ ที่ยากขึ้นและมีรับผิดชอบ ที่สูงขึ้น ในองคการได
แลว เรียกวา เปนการพัฒนาบุคคลทั้งนั้น ซึ่งหมายความรวมถึงการใหการศึกษาเพิ่มเติม การฝกอบรม การสอน
งาน หรือ การนิเทศงาน (Job Instruction) การสอนแนะ(Coaching) การใหคําปรึกษาหารือ(Counseling)
การมอบหมาย หนาที่ให ทําเปนครั้งคราว(Job Assignment) การใหรักษาการแทน(Acting) การโยกยาย
สับ เปลี่ย นหนา ที่ การงานเพื่ อให โอกาสศึกษางานที่แปลกใหม หรือการได มีโ อกาสศึกษาหาความรู และ
ประสบการณจากหนวยงานอื่น(Job Rotation ) เปนตน ดังนั้นการฝกอบรมในปจจุบันตองมีหนาที่ดําเนินการ
สนับสนุน สงเสริมใหบุคลากรไดมีการพัฒนาในทุกดาน ไมเพียงแตดานการฝกอบรมเพียงเทานั้น
นอกจากนั้น การฝกอบรมเพื่อพัฒนาบุคคลนั้น เปนเรื่องที่มีวัตถุประสงคเฉพาะเจาะจง เนนถึงการ
เพิ่มประสิทธิภาพของงานซึ่งตัวบุคคลนั้นปฏิบัติอยู หรือจะปฏิบัติตอไปในระยะยาว เนื้อหาของเรื่องที่ฝกอบรม
อาจเปนเรื่องที่ตรงกับความตองการของตัวบุคคลนั้นหรือไมก็ได แตจะเปนเรื่องที่มุงเนนใหตรงกับงานที่กําลัง
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ปฏิบัติอยูหรือกําลังจะไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ การฝกอบรม จะตองเปนเรื่องที่จะตองมีกําหนดระยะเวลา
เริ่มตน และสิ้นสุดลงอยางแนนอน โดยมีจุดประสงคใหเกิดการ เปลี่ยนแปลง พฤติกรรม ซึ่งสามารถประเมินผล
ไดจากการปฏิบัติงานหรือผลงาน (Performance) หลังจากไดรับการฝกอบรม ในขณะที่การศึกษา เปนเรื่อง
ระยะยาว และอาจประเมินไมไดในทันที
ความสําคัญของการฝกอบรม
การฝกอบรมมีความสําคัญเปนอยางมาก เปนการสงเสริมใหบุคลากรในองคการพัฒนาศักยภาพของ
ตัวเองในการทํางานใหกับองคการ ซึ่งความสําคัญของการฝกอบรมนั้นมีหลายอยางดวยกัน เพื่อใหมองเห็นภาพ
ความสําคัญของการฝกอบรมไดชัดเจนยิ่งขึ้นจึงขอแยกอธิบายเปนรายขอดังนี้
๑. สภาพแวดลอมในการทํางานของแตละองคการมักจะมีความแตกตางกัน การผลิตบุคลากรตอง
สามารถฝกอบรมไดตรงกับสภาพขององคการตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม ดังนั้น เพื่อเปนการปองกันปญหา
(preventive) ที่จะเกิดกับบุคลากรที่เพิ่งจะเริ่มตนงานใหม ทางองคการจึงมีความจําเปนตองฝกอบรมกอน
เริ่มตนปฏิบัติงาน (pre-service training) อาจจัดในรูปแบบของการปฐมนิเทศ (orientation) หรือการให
คําแนะนําการทํางาน เพื่อใหบุคลากรใหมทราบถึงกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงาน
๒. ความเปลี่ยนแปลงทางดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ
เปนไปอยางไมหยุดยั้งการเปลี่ยนแปลงภายในมักเกิดจากนโยบายของรัฐบาลเปนสวนใหญ
๓. การฝกอบรมเปนการชวยเสริมสรางและพัฒนาความรูใหแกบุคลากรโดยสามารถที่จะนําความรูที่
ไดรับจากการศึกษาในสถาบัน มาผสมผสานกับความรูที่ไดจาก การฝกอบรมในระหวางการทํางาน แลวนําไป
ประยุกตใชในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๔. ในขณะที่บุคลากรปฏิบัติงานไดระยะหนึ่ง จะเริ่มเกิดความเคยชินกับการปฏิบัติงาน ความคิด
สรางสรรคใหมๆก็จะตามมา
๕. กอใหเกิดความคลองตัวในการสับเปลี่ยนโยกยายตําแหนงหนาที่ และชวยลดอัตราการเขาออก
ของบุคลากร
๖. เสริมสรางใหบุคลากรมีทัศนคติที่ดีตอองคการและมีความผูกพันจงรักภักดีตอองคการ
๗. เปนการชวยสรางขวัญและกําลังใจ ทําใหบุคลากรมีความมั่นคงในอาชีพและมีโอกาสกาวหนาตาม
สายงาน
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๘. เปนการชวยสนับสนุนใหบุคลากรไดรับการศึกษาตลอดชีพ (life long education) อยาง
ตอเนื่อง ซึ่งตรงกับธรรมชาติของมนุษยเรา
การฝกอบรมถือเปนปจจัยหนึ่งของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการ แตมิใชแนวทางหลักเพื่อ
การพัฒนาองคการ แนวทางของการฝกอบรมที่ดีนั้นตองสามารถดึงความสามารถและความตองการเบื้องลึก
ของบุคลากรออกมาใหได ปจจุบันการฝกอบรมเนนย้ําการเพิ่มขีดความสามารถ (competency) ในการ
ปฏิบัติงานกับองคการ และใชคาสถิติตัวเลขตางๆ เปนตัวประเมินความสามารถของบุคลากร หรือเก็บคํา
รองเรียนของลูกคาภายนอก (external customer) มาเปนหลักใหญในการพิจารณาผลงาน ดังนั้น การ
ฝกอบรมตองอยูภายใตกรอบระเบียบและวิสัยทัศนขององคการ สนองความตองการขององคการเปนสวนใหญ
หากไมสอดรับแลวโอกาสที่หลักสูตรการฝกอบรมนั้นจะไดรับการอนุมัติจะเปนเรื่องที่ยาก แทที่จริงแลวความ
ตองการเบื้องตนของบุคลากรถือวาเปนสิ่งสําคัญมากที่สุด เพราะการฝกอบรมที่ดีนั้น นอกจากจะพัฒนาขีด
ความสามารถในการทํางานแลว ตองสามารถที่จะขัดเกลาจิตใจใหเกิดจิตสํานึกในการทํางาน จิตสํานึกของ
ความมีมนุษยธรรม เกิดการพัฒนาดานจิตใจ (mind development) ของบุคลากร ปรับเปลี่ยนทัศนคติ
(attitude) และพฤติกรรม (behavior) ของบุคลากรในทางสรางสรรค (creative) แตในปจจุบันเนนย้ําเพียง
เพื่อใหเกิดความสามัคคีในการทํางานรวมกัน (teamwork) เกิดความผูกพันกัน ซึ่งจะสามารถปลูกฝงหรือ
ละลายพฤติกรรมไดเพียงชวงระยะเวลาสั้น ๆ อีกทั้งยังมีการรวมกลุมเปนทีมงานยอย ๆ ทํางานเพื่อหนวยงาน
ของตนเอง มิไดพิจารณาถึงภาพรวมขององคการ ประกอบกับสภาพแวดลอมภายในองคการจึงมีโอกาสที่จะมี
พฤติกรรมเดิมไดสูง ซึ่งถือเปนปญหาใหญที่หลายๆองคการแกไมตกจึงเกิดความคิดที่จะไมสนับสนุนใหเกิดการ
อบรมอยางถูกตองในองคการ มีการจัดฝกอบรมเพื่อใหผานพนตามเกณฑที่กฎหมายไดกําหนดไวเทานั้นและ
เพราะเห็นวาเปนการสิ้นเปลืองงบประมาณขององคการ เพราะยังไมสามารถเห็นผลการลงทุนไดชัดเจนเทากับ
ดานการตลาดหรือประชาสัมพันธ ผลลัพธหรือเปาหมายที่ทุกองคการปรารถนาคือ ผลกําไรจากการประกอบ
ธุรกิจ หากมีการดําเนินธุรกิจแลวไมไดผลกําไรหรือไมประสบความสําเร็จแลว คงไมมีประโยชนในการลงทุนอีก
ตอไป ผลประกอบการที่สามารถมองเห็นเปนจํานวนตัวเลขหรือจํานวนเงิน จัดวาเปนผลตอบแทนแกองคการใน
ระยะสั้นเทานั้น ซึ่งเมื่อผานเขาสูชวงเวลาหนึ่ง ก็จะหยุดชะงักลง และตองคิดคนหากลยุทธ (strategic) เพื่อ
แขงขันและพัฒนาองคการใหกาวหนาตอไป ในการลงทุนพัฒนาทุนมนุษย (human capital) ดวยการอบรมที่
เนนย้ําใหทราบถึงคุณธรรม (moral) จริยธรรม (ethic) ความกตัญู (gratitude) และความซื่อสัตย
(integrity) จะเปนการพัฒนาองคการไดในระยะยาว เพราะบุคลากรจะทํางานอยางเต็มประสิทธิภาพประกอบ
กับ คุ ณธรรมและจริ ย ธรรมเอื้ อเฟ อเกื้ อกูล เห็น อกเห็น ใจกัน ที่สําคัญ คือการเนน ย้ําใหบุคลากรเล็งเห็น
ความสําคัญของการใชชีวิต ความสําคัญของการดํารงอยู วาทํางานหรือใชชีวิตดวยวัตถุประสงคหรือเปาหมาย
อยางไร แนวโนมของการฝกอบรมในศตวรรษที่ ๒๑ จึงจําเปนที่จะตองเนนในเรื่องของการพัฒนาดานจิตใจเปน
เบื้องตน ควบคูกับการดึงขีดความสามารถในตัวตนใหนําออกมาใชใหเกิดประโยชนตอตนเองและองคการมาก
ที่สุด

๑๐

แนวคิดของการฝกอบรม
สมชาติ กิจยรรยง และอรจรีย ณ ตะกั่วทุง (๒๕๕๐) ไดเสนอใหเห็นถึงแนวการฝกอบรมแบบเดิมและ
การฝกอบรมแนวใหม วามีความแตกตางกันดังนี้
ตารางที่ ๑ เปรียบเทียบแนวการฝกอบรมแบบเดิมและการฝกอบรมแนวใหม
การอบรมแบบเดิม
การอบรมแนวใหม
การไดรับความรูจะนําสูการปฏิบัติ
ทักษะแรงจูงใจ นําไปสูการปฏิบัติและ สามารถพัฒนา
ไดจากการฝกฝน
ผูเขารับการอบรมไดเรียนรูในสิ่งที่วิทยากรสอนให
การเรียนรูเกิดจากศักยภาพ แรงจูงใจของบุคลากร
นําสิ่งที่ประยุกตจากการอบรมไปใช เพื่อการปฏิบัติ การปฏิบัติงานที่ดีขึ้นเปนผลมาจากการเรียนรูของแต
ละบุคคล บรรทัดฐานของกลุมทํางานและบรรยากาศ
ทั่วไป
การฝกอบรมเปนความรับผิดชอบของทีมอบรมตั้งแต การฝกอบรมเปนความรวมมือของผูเขา อบรม ทีม
เริ่มจนจบ
อบรมและองคการ
ผูรับผิดชอบจัดการฝกอบรมจะตองเขาใจและพยายามดําเนินการตางๆในการจัดฝกอบรมใหสอดคลอง
กันดวยนั้น อาจสรุปไดดังนี้
๑. ผูใหการอบรมจะตองยอมรับวาผูรับการอบรมแตละคนมีคุณคา และจะตองเคารพในความรูสึกนึกคิด
และความเห็น ตลอดจน ประสบการณของเขาดวย
๒. ควรพยายามทําใหผูรับการอบรมตระหนักดวยตัวเองวามีความจําเปนที่เขาจะตองปรับพฤติกรรม
(ทั้งดานความรู ความเขาใจ ความสามารถ และทัศนคติ) โดยเฉพาะอยางยิ่งดวยการเรียนรูเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง และอาจประสบปญหาอยางใดบาง อันเนื่องมาจากการขาดพฤติกรรมที่มุงหวังดังกลาว
๓. ควรจัดสิ่งแวดลอมทางกายภาพใหสะดวกสบาย เชน ที่นั่ง อุณหภูมิ แสงสวาง ฯลฯ รวมทั้งเอื้อตอ
การปฏิสัมพันธระหวางผูรับการอบรมดวยกันเองไดสะดวกอีกดวย เชน ไมควรจัดใหมีการนั่งขางหนาขางหลัง
ซึ่งกันและกัน
๔. ผูใหการอบรมจะตองแสวงหาวิธีการที่จะแสวงหาความสัมพันธอันดี ระหวางผูรับการอบรมดวยกัน
เพี่อสราง ความรูสึกไวเนื้อเชื่อใจ และความชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน โดยการยั่วยุหรือสนับสนุนใหมี
กิจกรรมที่ตองมีการให ความรวมมือรวมใจกันและกัน และในขณะเดียวกันควรพยายามหลีกเลี่ยงการแขงขัน
และการใชวิจารณญาณตัดสินวาอะไรควรไมควรอีกดวย

๑๑

แนวคิดในการพัฒนาบุคลากรของหนวยงานสามารถสรางตาม Models การพัฒนาบุคลากร ดังภาพ
Inputs

Process

Outputs

(Feedback)
ภาพที่ ๑ Model การพัฒนาบุคลากร
(http://www.tu.ac.th/org/ofrector/person/train/handbook/training.html)
โดยแนวคิดดังกลาว สรางการพัฒนาบุคลากรในเชิงระบบ ประกอบดวย ๓ สวนหลัก คือ
๑. Inputs หรือสิ่งนําเขา ซึ่งไดแก ทรัพยากรตางๆเชน เงินงบประมาณ บุคคล วัสดุ อุปกรณ
ตลอดจน นโยบายและแนวคิด ในการบริหารงานการพัฒนาบุคลากร วิธีการที่ใชในการพัฒนาบุคลากร และ
เทคโนโลยีตางๆ ฯลฯ ซึ่งหนวยงานทุมเท หรือใสเขาไป ในระบบการพัฒนาบุคลากร
๒. Process หรือ กระบวนการพัฒนาบุคคล หมายถึง การฝกอบรม การสัมมนา การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ หรือการ ดําเนินการพัฒนาบุคลากรในลักษณะอื่นๆ เชน การมอบหมายงาน การหมุนเวียนหนาที่
การงาน (Job Rotation) เปนตน
๓. Outputs หรือผลลัพธ คือบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาแลว รวมทั้งขอมูลตางๆเกี่ยวกับผลลัพธ ซึ่ง
จะสงผลกระทบ เปนขอมูลยอนกลับ หรือ Feedback เพื่อใชในการปรับปรุงการพัฒนาบุคลากรตอไปอีก
แนวคิดนี้ตองการเนนถึงประเด็นสําคัญวา ถาตองการผลลัพธที่มีคุณภาพ ก็จําเปนตองใสสิ่งนําเขาที่
สมบูรณ มีคุณภาพเขาไปในระบบและดูแลใหกระบวนการพัฒนาบุคลากรมีประสิทธิภาพดวย
เนื่องจากการพัฒนาบุคคลจัดเปนการลงทุน (Investment) ซึ่งยอมจะตองการผลตอบแทนมาสู
องคการ จึงควรเลือกใชกิจกรรมในการพัฒนาบุคคลใหเหมาะสม เพื่อลดการสูญเปลา ดังที่มีผูสรุปถึงแนวคิดใน
การเลือกใชกิจกรรมไว ๓ แนวทาง คือ

๑๒

๑. พิจารณาที่ตัวบุคลากรถึงศักยภาพในการพัฒนา (Potentiality) เมื่อเปรียบเทียบกับผลการ
ปฏิบัติงาน (Performance) ดังที่แสดงไวในภาพ

ภาพที่ ๒ แสดงถึงศักยภาพในการพัฒนาของทรัพยากรบุคคลเมื่อเปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงาน
(http://www.tu.ac.th/org/ofrector/person/train/handbook/training.html)
พวก High Flyer คือ กลุมบุคลากรที่องคกร ควรพัฒนาดวยกิจกรรมทางการบริหาร จึงจะไดผลดี
เนื่องจากมีศักยภาพ ในการพัฒนาสูง และในขณะเดียวกันมีผลการปฏิบัติงานดีเลิศ สมควรที่องคกรจะลงทุนให
การพัฒนามากที่สุด
พวก Work Horse คือ กลุมบุคลากรที่ควรพัฒนาดวยการฝกอบรม หรือการวางแผนพัฒนาอาชีพ
เนื่องจากมีทั้งศักยภาพในการพัฒนา และมีผลการปฏิบัติงานอยูในเกณฑปานกลาง สมควรที่จะไดรับการดูแล
ใหการฝกอบรมอยางสม่ําเสมอ และไดรับการเลื่อนตําแหนงไปตามลําดับระหวางการพัฒนา
สวนพวกสุดทาย พวก Dead Wood คือ กลุมบุคลากรที่ควรไดรับการพัฒนาดวยกิจกรรมรวม
ระหวางพนักงาน เพื่อกระตุนใหเกิดจิตสํานึกในการปรับปรุงและพัฒนาเปนสําคัญ
๒. เลือกกิจกรรมในการพัฒนาบุคลากร โดยพิจารณาจากนโยบายขององคการ หากกิจกรรมใด ที่
มิไดรับการ สนับสนุนจากนโยบายของหนวยงาน ก็อาจนํามาใชในการพัฒนาบุคลากรอยางไมเปนทางการ
๓. เลือกกิจกรรมในการพัฒนาบุคลากรโดยพิจารณาถึงความสรางใหเกิด ความสมดุลระหวาง "คน
กับงาน" ดังที่แสดงไวในภาพ

๑๓

ภาพที่ ๓ แสดงความสมดุลระหวางกลุม “คนกับงาน”
(http://www.tu.ac.th/org/ofrector/person/train/handbook/training.html)
เมื่อทราบแนวทางการพัฒนาบุคลากรแลว เลือกกิจกรรมใหเหมาะสมกับการพัฒนา จะทําใหการ
พัฒนาบุคลากรไมวาจะเปนการอบรมหรือพัฒนารูปแบบอื่นๆมีประสิทธิภาพและสงผลตอการปฏิบัติงานใหดี
ยิ่งขึ้น
๒.๒ แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวของกับการความพึงพอใจในการใหบริการ
แนวคิดที่เกี่ยวกับความพึงพอใจหรือความพอใจ (Satisfaction) ตามพจนานุกรมดานจิตวิทยา
Chaplin (อางถึงใน ธนพร ชุมวรฐายี, ๒๕๓๙) ไดใหความหมายไววา หมายถึง ความรูสึกของผูที่มารับบริการ
ตอสถานบริการตามประสบการณที่ไดรับจาการเขาไปติดตอขอรับบริการในสถานบริการนั้น นอกจากนี้ยังมี
ผูใหความหมายของความพึงพอใจไวหลากหลาย เชน ความพึงพอใจ คือทัศนคติในทางบวกของบุคคลจะ
เกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อทุกสิ่งที่เกี่ยวเนื่องจากความตองการดานพื้นฐานของมนุษย ถาบุคคลไดรับความตึงเครียดมีผล
เกี่ยวเนื่องจากความตองการดานพื้นฐานของมนุษยจะเกิดความพึงพอใจมากขึ้น Smith กลาววา ทัศนคติและ
ความพึงพอใจเปนสิ่งหนึ่งที่สามารถใชแทนกันได เพราะทั้งสองคํานี้จะหมายถึงผลที่ไดจากการที่บุคคลเขาไปมี
สวนรวมในสิ่งนั้น ทัศนคติดานบวกจะแสดงใหเห็นสภาพความพึงพอใจในสิ่งนั้น และทัศนคติดานลบและ
แสดงใหเห็นสภาพความไมพึงพอใจนั้นเองสอดคลองกับ Selle ที่ศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ ซึ่ง
สรุปไดวา ความพึงพอในเปนความรูสึกสองแบบของมนุษย คือ ความรูสึกในทางบวก และความรูสึกในทางลบ
ความรูสึกทางสองแบบของมนุษย คือ ความรูสึกในทางบวก และความรูสึกในทางลบ ความรูสึกทางบวกเปน
ความรูสึกที่เกิดขึ้นแลวจะทําใหเกิดความสุข ความสุขนั้นเปนความรูสึกที่แตกตางจากความรูสึกทางบวกอื่น
กลาวคือ เปนความรูสึกที่ระบบยอนกลับ ความสุขสามารถทําใหเกิดความสุขหรือความรูสึกทางบวกเพิ่มขึ้นได

๑๔

อีก ดังนั้น จะเห็นไดวาความสุขเปนความรูสึกที่สลับซับซอนและความสุขนั้นมีผลตอบุคคลมากกวาความรูสึก
ทางบวกอื่น ๆ สวนความรูสึกทางลบ ความรูสึกทางบวก และความสุขมีความสัมพันธกันสลับซับซอนและ
ระบบความสัมพันธของความรูสึกทั้งสามนี้ เรียกวา ระบบความพึงพอใจ โดยความพึงพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อ
ระบบความพึงพอใจมีความรูสึกทางบวกมากกวาทางลบ
สิ่งที่ทําใหเกิดความรูสึกพึงพอใจของมนุษยมักจะไดแก ทรัพยากร (Resources)
หรือสิ่งเรา
(Stimuli) การวิเคราะหระบบความพอใจคือ การศึกษาวาทรัพยากรหรือสิ่งเราแบบใดเปนสิ่งที่ตองการที่จะทํา
ใหเกิดความพึงพอใจและความสุขแกมนุษย ความพอใจจะเกิดไดมากที่ใดเมื่อมีทรัพยากรทุกอยางที่ตองการ
ครบถวน ความพึงพอใจมีความหมายอยู ๓ นัยดวยกันคือ
๑. ความพึงพอใจ หมายถึง สภาพการณที่ผลการปฏิบัติจริงไดเปนไปตามที่บุคคลคาดหวังไว
๒. ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับของความสําเร็จที่เปนไปตามความตองการ
๓. ความพึงพอใจ หมายถึง การที่งานไดเปนตามหรืตอบสนองตอคุณคาของบุคคล
ซึ่งจากความหมายทั้ง ๓ นัยดังกลาว เปนการนําไปสูการพัฒนาทฤษฎีวาดวยความพึงพอใจตองาน
๓ ทฤษฏีที่สําคัญคือ ตามความหมายนัยแรกอยูในกลุมทฤษฎีความคาดหวัง (Expectancy theories) ตาม
ความหมายที่สองอยูในกลุมทฤษฎีความตองการ (Need theories) และตามความหมายนัยที่สามจัดอยูใน
ทฤษฏีคุณคา (Value theories) นอกจากนี้ยังไดสรุปถึงปจจัยหลักที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจวามี ๔ ปจจัยที่
สําคัญ คือ ๑) ตัวลักษณะงาน ๒) เงื่อนไขเกี่ยวกับงาน ๓) ความสัมพันธระหวางบุคคล และ ๔) ความแตกตาง
ของแตละบุคคล
จากที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา ความพึงพอใจเปนความรูสึกหรือทัศนคติทางดานบวกของบุคคลที่มี
ตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อสิ่งนั้นสามารถตอบสนองความตองการใหแกบุคคลนั้นได แตทั้งนี้ความ
พึงพอใจของแตละบุคคลยอมมีความแตกตางกันขึ้นกับคานิยมและประสบการณที่ไดรับ
ความสําคัญของความพึงพอใจ สาโรช ไสยสมบัติ (๒๕๓๔) กลาวถึงความสําคัญของความพึงพอใจ
วา ความพึงพอใจเปนปจจัยสําคัญที่ชวยใหงานประสบผลสําเร็จ โดยเฉพาะอยางยิ่งงานเกี่ยวกับการใหบริการ
ซึ่งเปนปจจัยสําคัญประการแรกที่เปนตัวบงชี้ถึงความเจริญกาวหนาของงานบริการก็คือ จํานวนผูมาใชบริการ
ดังนั้นผูบริหารที่ชาญฉลาดจึงควรอยางยิ่งที่จะตองศึกษาใหลึกซึ้งถึงปจจัยและองคประกอบตางๆ ที่จะทําใหเกิด
ความพึงพอใจ ทั้งผูปฏิบัติงานและผูมาใชบริการ เพื่อใชเปนแนวทางในการบริหารองคกรใหมีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชนสูงที่สุดจากความสําคัญดังกลาวสรุปไดวา หากบุคคลมีความพึงพอใจยอมสงผลตอความ
เจริญกาวหนาของหนวยงาน ตลอดจนทําใหเกิดความศรัทธาในหนวยงานตอไป
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ลักษณะของความพึงพอใจ ความพึงพอใจในการบริการมีความสําคัญตอการดําเนินงานบริการเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งลักษณะทั่วไปมีดังนี้
๑. ความพึงพอใจเปนการแสดงออกทางอารมณ และความรูสึกในทางบวกของบุคคลตอสิ่งหนึ่งสิ่งใด
บุคคลจําเปนตองปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมรอบตัว การตอบสนองความตองการสวนบุคคลดวยการโตตอบกับ
บุคคลอื่น และสิ่งตางๆ ในชีวิตประจําวัน ทําใหแตละคนมีประสบการณ การเรียนรู สิ่งที่จะไดรับตอบแทน
แตกตางกันไป ในสถานการณการบริการก็เปนเชนเดียวกัน บุคคลรับรูหลายสิ่งหลายอยางเกี่ยวกับการบริการ
ไมวาจะเปนประเภทของการบริการ หรือคุณภาพของการบริการ ซึ่งประสบการณที่ไดรับจากการสัมผัสบริการ
ตางๆ หากเปนไปตามความตองการของผูรับบริการ โดยสามารถทําใหผูรับบริการไดรับสิ่งที่คาดหวังก็ยอมกอ
ใหเกิดความรูสึกที่ดีและพึงพอใจ
๒. ความพึงพอใจเกิดจากการประเมินความแตกตางระหวางสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่ไดรับจริงในสถาน
การณบริการ กอนที่จะมาใชบริการใดก็ตามมักจะมีจากลักษณะของความพึงพอใจดังกลาวสรุปไดวา ความพึง
พอใจมีอยู ๒ ลักษณะคือ ความพึงพอใจที่เกิดจากอารมณในขณะที่เขารับบริการ และความพึงพอใจที่ตอง
พิจารณาในหลาย ๆ ดาน เชน ความสําเร็จหลังรับบริการ
ความพึงพอใจเปนปจจัยประการหนึ่งที่ชวยทําใหงานประสบผลสําเร็จโดยเฉพาะอยางยิ่งถาเปนงานที่
เกี่ยวกับการใหบริการ นอกจากผูบริการจะดําเนินการใหผูทํางานเกิดความพึงพอใจในการทํางานแลว ยังจํา
จําเปนตองดําเนินการที่จะทําใหผูมาใชบริการเกิดความพึงพอใจดวย เพราะความเจริญกาวหนาของงานบริการ
ปจจัยที่สําคัญประการหนึ่งที่เปนตัวบงชี้คือ จํานวนผูมาใชบริการ ดังนั้น ผูบริการที่ชาญฉลาดจึงควรอยางยิ่งที่
จะศึกษาใหลึกซึ้งถึงปจจัยและองคประกอบตางๆ ที่จะทําใหเกิดความพึงพอใจทั้งผูปฏิบัติงานและผูมาใชบริการ
เพื่อที่จะไดใชแนวทางในการบริการองคกรใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด
ซึ่งในการใหบริการ
เปาหมายสําคัญของบริการ คือ การสรางความพึงพอใจในการใหบริการ Millet ไดใหทัศนะวา ความพึงพอใจ
ของผูรับบริการที่มีตอบริการของผูใหบริการที่เปนหนวยงานของรัฐวา ควรพิจารณาจากสิ่งตางๆคือ
๑. การใหบริการอยางเสมอภาค (Equitable service) หมายถึง ความยุติธรรมในการบริหารงาน
ภาครัฐที่มีฐานคติที่วา คนทุกคนเทาเทียมกัน ดังนั้นประชาชนทุกคนไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกันในแงมุม
ของกฎหมาย ไมมีการแบงแยกกีดกันในการใหบริการเดียวกัน
๒. การใหบริการที่ตรงเวลา (Timely service) หมายถึงการใหบริการจะตองมองวาใหบริการ
สาธารณะจะตองตรงเวลา ผลการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐ จะถือวาไมมีประสิทธิภาพเลยถาไมมีการ
ตรงเวลาซึ่งจะสรางความไมพึงพอใจใหแกประชาชน
๓. การใหบริการอยางเพียงพอ (Ample service) หมายถึง การใหบริการสาธารณะตองมีลักษณะ มี
จํานวนการใหบริการและสถานที่ใหบริการอยางเหมาะสม (The right quantity at the right geographical
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location) นอกจากนี้ Millet ยังเห็นวาความเสมอภาคหรือการตรงเวลาจะไมมีความหมายเลยถามีจํานวนการ
ใหบริการที่ไมเพียงพอ และสถานที่ตั้งที่ใหบริการสรางความไมยุติธรรมแกผูมารับบริการ
๔. การใหบริการอยางตอเนื่อง (Continuous service) หมายถึง การใหบริการสาธารณะที่เปนไป
อยางสม่ําเสมอ โดยยึดประโยชนของสาธารณะเปนหลักไมใชยึดความพอใจของหนวยงานที่จะใหบริการหรือ
หยุดบริการเมื่อใดก็ได
๕. การใหบริการอยางกาวหนา (Progressive service ) หมายถึง การใหบริการสาธารณะที่มีการ
ปรับปรับคุณภาพและผลการปฏิบัติงาน กลาวอีกนัยหนึ่งคือ การเพิ่มประสิทธิภาพหรือสามารถที่จะทําหนาที่
ไดมากขึ้นโดยใชทรัพยากรเทาเดิม
ดังนั้น การพัฒ นาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพตองคํานึงถึงความพึงพอใจในการใหบ ริการเปนหลัก
สําคัญ ดังกรอบแนวคิด จากภาพ

การรับบริการจากสวนฝกอบรม
กรมชลประทาน

การพัฒนาบุคลากร

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ความพึงพอใจในดาน
ความเสมอภาค
ความตรงเวลา
ความเพียงพอ
ความตอเนื่อง
ความกาวหนา

ภาพที่ ๔ กรอบแนวคิดการวิจัย
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บทที่ ๓
การดําเนินการวิจัย
การศึ กษาความพึ งพอใจในการพัฒ นาบุคลากรของสว นฝกอบรม กรมชลประทาน
ดําเนินการ มีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้

ผูวิจัย ได

๑. กําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง
๒. สรางเครื่องมือที่ใชในการศึกษา
๓. การเก็บรวบรวมขอมูล
๔. การวิเคราะหขอมูล
๕. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
๑. กําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร คือ บุคลากรกรมชลประทานที่กําลังปฏิบัติงานในปงบประมาณ ๒๕๕๔ จํานวนทั้งหมด
๒๙,๑๐๖ คน ขาราชการจํานวน ๖,๒๙๖ คน แบงเปนประเภทตําแหนงและระดับชั้นงานดังนี้
ประเภททั่วไป
ประเภทวิชาการ
ประเภทอํานวยการ

ระดับปฏิบัติงาน ชํานาญงาน
ระดับปฏิบัติการ ชํานาญการ
ระดับตน
ระดับสูง

อาวุโส
ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ

จํานวนพนักงานราชการจํานวน ๔,๑๕๗ คน แบงเปนประเภทตําแหนงและสายงานดังนี้
ประเภททั่วไป

ประเภทพิเศษ

สายงาน - บริการ
- เทคนิค
- บริหารทั่วไป
- วิชาชีพเฉพาะ
- เชี่ยวชาญเฉพาะ
- เชี่ยวชาญพิเศษ

จํานวนลูกจางประจําจํานวน ๑๘,๖๕๓ คน แบงเปนประเภทตําแหนง ดังนี้
ประเภท

- พื้นฐาน
- สนับสนุน
- ชาง
- เทคนิคพิเศษ
(ขอมูล ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔: ทะเบียนประวัติ กรมชลประทาน)
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กลุมตัวอยาง บุคลากรกรมชลประทานที่กําลังปฏิบัติงานในปงบประมาณ ๒๕๕๔ จํานวนทั้งหมด
๒๙,๑๐๖ คน โดยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากสูตรคํานวณของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane) กําหนดคา
ความคลาดเคลื่อนที่รอยละ ๕ ซึ่งสูตรที่ใชในการคํานวณมีดังนี้

เมื่อ

n

=

N
๑+Ne๒

n
N
e
n

แทน
แทน
แทน
=

ขนาดกลุมตัวอยาง
ขนาดกลุมประชากร
สัดสวนของความคลาดเคลื่อนที่ยอมใหเกิดขึ้นได
๒๙,๑๐๖
๑+(๒๙,๑๐๖×๐.๐๕×๐.๐๕)
๓๙๔ กลุมตัวอยาง

=

ดังนั้นจากการคํานวณพบวา ขนาดกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ มีจํานวน ๓๙๔ กลุมตัวอยางแต
ในการเก็บขอมูลครั้งนี้ผูวิจัยไดดําเนินการสงแบบสํารวจจํานวน ๕๐๐ ตัวอยางเพื่อใหครอบคลุมทุกสํานัก/กอง/
กลุม โดยกําหนดสัดสวนขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางประจํา จากการดําเนินการสุมกลุมตัวอยาง
โดยอาศัยความนาจะเปน (Probability Sampling) แบบแบงชั้นภูมิ (Stratified Random sampling) ตาม
ประเภท โดยใชวิธีการแบบกําหนดสัดสวน (Proportionate) ตามสูตรที่ใชการคํานวณดังนี้
สัดสวนกลุมตัวอยาง =

บุคลากรแตละประเภท × n
N

ตารางที่ ๒ แสดงจํานวนประชากร สัดสวนกลุมตัวอยางและกลุมตัวอยางที่เก็บขอมูล
บุคลากร
ประชากร(คน) สัดสวนกลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางที่เก็บขอมูล(คน)
ขาราชการ
๖,๒๙๖
๘๕.๒๒
๑๒๐
พนักงานราชการ
๔,๑๕๗
๕๖.๒๘
๘๐
ลูกจางประจํา
๑๘,๖๕๓
๒๕๒.๕๐
๓๐๐
รวม
๒๙,๑๐๖
๓๙๔
๕๐๐
ผูวิจัยดําเนินการจําแนกกลุมตัวอยางตามสํานัก/กอง/กลุมทั้ง ๓๖ สํานัก/กอง/กลุม ตามจํานวนกลุม
ตัวอยางที่ตองการเก็บขอมูล พิจารณาจากจํานวนบุคลากรในแตละสวน ดังนี้

๑๙

ตารางที่ ๓ แสดงจํานวนกลุมตัวอยางจําแนกตามสํานัก/กอง/กลุม
สํานัก/กอง/กลุม
ขาราชการ(คน) พนักงานราชการ(คน) ลูกจาง (คน) รวม (คน)
๑.กลุมตรวจสอบภายใน
๒
๑
๑
๔
๒.กลุมพัฒนาระบบบริหาร
๑
๑
๓
๓.กลุมกิจกรรมพิเศษ
๒
๑
๓
๔.สํานักเลขานุการกรม
๑
๑
๑๐
๑๒
๕.กองการเงินและบัญชี
๓
๑
๑
๕
๖.กองกฎหมายและที่ดิน
๔
๑
๕
๑๐
๗.กองแผนงาน
๒
๒
๑
๕
๘.กองพัสดุ
๒
๑
๒
๕
๙.ศูนยสารสนเทศ
๒
๑
๒
๕
๑๐.สํานักเครื่องจักรกล
๕
๒๐
๑๕
๔๐
๑๑.สํานักโครงการขนาดใหญ
๔
๑
๑๐
๑๕
๑๒.สํานักจัดรูปที่ดินกลาง
๓
๑
๑
๕
๑๓.สํานักชลประทาน๑
๕
๕
๑๐
๒๐
๑๔.สํานักชลประทาน๒
๓
๒
๑๐
๑๕
๑๕.สํานักชลประทาน๓
๓
๒
๑๕
๒๐
๑๖.สํานักชลประทาน๔
๓
๒
๑๕
๒๐
๑๗.สํานักชลประทาน๕
๕
๕
๑๐
๒๐
๑๘.สํานักชลประทาน๖
๗
๓
๑๕
๒๕
๑๙.สํานักชลประทาน๗
๓
๒
๑๐
๑๕
๒๐.สํานักชลประทาน๘
๕
๓
๑๕
๒๓
๒๑.สํานักชลประทาน๙
๓
๒
๑๕
๒๐
๒๒.สํานักชลประทาน๑๐
๕
๒
๒๐
๒๗
๒๓.สํานักชลประทาน๑๑
๓
๒
๑๕
๒๐
๒๔.สํานักชลประทาน๑๒
๕
๒
๒๐
๒๗
๒๕.สํานักชลประทาน๑๓
๓
๒
๒๐
๒๕
๒๖.สํานักชลประทาน๑๔
๒
๒
๑๐
๑๔
๒๗.สํานักชลประทาน๑๕
๕
๒
๑๐
๑๗
๒๘.สํานักชลประทาน๑๖
๓
๒
๑๐
๑๕
๒๙.สํานักชลประทาน๑๗
๓
๒
๑๐
๑๕
๓๐.สํานักบริหารโครงการ
๓
๑
๑
๕

๒๐

ตารางที่ ๓ แสดงจํานวนกลุมตัวอยางจําแนกตามสํานัก/กอง/กลุม (ตอ)
สํานัก/กอง/กลุม
ขาราชการ(คน) พนักงานราชการ(คน) ลูกจาง (คน) รวม (คน)
๓๑.สํานักพัฒนาโครงสรางฯ
๒
๑
๑
๔
๓๒.สํานักวิจัยและพัฒนา
๒
๑
๑
๔
๓๓.สํานักสํารวจฯ
๕
๑
๕
๑๑
๓๔.สํานักออกแบบฯ
๕
๑
๑
๗
๓๕.สํานักอุทกฯ
๕
๒
๑๐
๑๗
๓๖.สํานักสงเสริมฯ
๑
๑
๑
๓
รวม
๑๒๐
๘๐
๓๐๐
๕๐๐
๒. สรางเครื่องมือที่ใชในการศึกษา
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้เปนแบบสอบถามความพึงพอใจการพัฒนาบุคลากรของ
สวนฝกอบรม กรมชลประทาน ซึ่งผูวิจัยสรางขึ้นโดยมีขั้นตอนในการสรางดังนี้
๑. ศึกษาเอกสาร ตําราและงานวิจัยที่เกี่ยวกับความพึงพอใจในการฝกอบรม การพัฒนาบุคลากร
และความพึงพอใจในการใหบริการ
๒. ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา ๕ ระดับตามวิธี Likert’s Scale
และมีระดับ ๐ เปนระดับที่ผูวิจัยใหระบุเปนชองไมไดรับความพึงพอใจ/ไมไดรับบริการ (ไมนํามาคิดเปนระดับ
ความพึงพอใจ)
๓. นําขอมูลจากขอ ๑ และ ๒ มาสรางแบบสอบถามความพึงพอใจการพัฒนาบุคลากรของสวน
ฝ ก อบรม กรมชลประทาน เป น แบบมาตรส ว นประมาณค า ๕ ระดั บ ตามวิ ธี ข อง Likert’s Scale
แบบสอบถามมีขอคําถามทั้งสิ้น ๑๒ ขอ ประกอบดวยขอคําถามเกี่ยวกับ
ความเสมอภาค ๓ ขอ ความตรงเวลา ๒ ขอ ความเพียงพอ ๓ ขอ ความตอเนื่อง ๒ ขอ และ
ความกาวหนา ๒ ขอ
๔. นํ า แบบสอบถามนํ า เสนอต อ ผู อํ านวยการส ว นฝ ก อบรมเพื่ อ ตรวจสอบความตรงเชิ ง เนื้ อ หา
(Content Validity) ปรับปรุงขอคําถามใหมีความชัดเจน ถูกตองตามคําจํากัดความที่กําหนด
๔. นําแบบสอบถามที่สรางเสนอตอตัวแทนกลุมตัวอยาง ไดแก ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจาง
จํานวน ๕ ทาน เพื่อปรับปรุงแกไขภาษาใหมีความชัดเจน มีความเขาใจตามความหมายที่กําหนด
๕. นําแบบสอบถามไปใชเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางตอไป
๖.นํ า แบบสอบถามมาวิ เ คราะห ค วามเที่ ย ง (Reliability) ทั้ ง ฉบั บ เพื่ อ หาความคงเส น คงวา
(consistency) ในการวัดคาเครื่องมือที่มีคุณภาพ เปนดัชนีที่บงบอกถึงความนาเชื่อถือ โดยคาที่พอจะยอมรับ
ไดควรมีคาไมนอยกวา ๐.๗๐ ในการวิจัยที่เกี่ยวของกับการวัดคาของตัวแปรที่เปนนามธรรมจึงตองมีการ
ตรวจสอบความน าเชื่อถือของแบบวั ด ทําใหการแปลผลมีความนาเชื่อถือตามไปดว ย ในการวิจัย ครั้งนี้นํา

๒๑

แบบสอบถามวิเคราะหความเที่ยงดวยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficients) ไดคาความเที่ยงของ
แบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ ๐.๙๓
ลักษณะของแบบสอบถาม
แบบสอบถามแบงเปน ๓ ตอน ดังนี้
ตอนที่ ๑ ข อคํา ถามเกี่ ยวกับ ขอมูล ส วนตัว ของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะคํา ถามเป นแบบให
เลือกตอบ (Checklist) โดยสอบถามเกี่ยวกับเพศ อายุ อายุราชการ สถานที่ปฏิบัติงาน สายงาน ประเภท
ตําแหนง
ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจการพัฒนาบุคลากรของสวนฝกอบรม กรมชลประทาน ในหัวขอเกี่ยวกับ
๑. ความเสมอภาค
๒. ความตรงเวลา
๓. ความเพียงพอ
๔. ความตอเนื่อง
๕. ความกาวหนา
ผูวิจัยกําหนดคาน้ําหนักคะแนนดังนี้
คะแนน ๕ หมายถึง ผูตอบมีความพึงพอใจมากที่สุด
คะแนน ๔ หมายถึง ผูตอบมีความพึงพอใจมาก
คะแนน ๓ หมายถึง ผูตอบมีความพึงพอใจปานกลาง
คะแนน ๒ หมายถึง ผูตอบมีความพึงพอใจนอย
คะแนน ๑ หมายถึง ผูตอบมีความพึงพอใจนอยที่สุด
คะแนน ๐ หมายถึง ผูตอบไมมีความเห็น/ไมไดรับการบริการ (ไมนํามาคิดคะแนน)
ในการแปลความคาคะแนนเฉลี่ยของความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑ
ดังนี้
คาคะแนนเฉลี่ย ๔.๕๑-๕.๐๐ หมายถึง ผูตอบมีความพึงพอใจมากที่สุด
คาคะแนนเฉลี่ย ๓.๕๑-๔.๕๐ หมายถึง ผูตอบมีความพึงพอใจมาก
คาคะแนนเฉลี่ย ๒.๕๑-๓.๕๐ หมายถึง ผูตอบมีความพึงพอใจปานกลาง
คาคะแนนเฉลี่ย ๑.๕๑-๒.๕๐ หมายถึง ผูตอบมีความพึงพอใจนอย
คาคะแนนเฉลี่ย ๑.๐๐-๑.๕๐ หมายถึง ผูตอบมีความพึงพอใจนอยที่สุด
การคํานวณผลการประเมินเมื่อสิ้นปงบประมาณ คาน้ําหนักคะแนน เปรียบเทียบกับคาเปาหมายตาม
เปาประสงคตามคํารับรองของ สพบ. ในมิติที่ ๒ ดานคุณภาพการใหบริการ ไดกําหนดวิธีการประเมินผลจาก
การเปรียบเทียบผลการดําเนินการจริงกับเกณฑการใหคะแนนที่กําหนดไว โดยใชวิธีการเทียบบัญญัติไตรยางศ
ที่ไดกําหนดคาเปาหมายดังนี้

๒๒

คาเปาหมาย ๕ ระดับคะแนนเทากับ ๘๕ คะแนนของความพึงพอใจ
คาเปาหมาย ๔ ระดับคะแนนเทากับ ๘๐ คะแนนของความพึงพอใจ
คาเปาหมาย ๓ ระดับคะแนนเทากับ ๗๕ คะแนนของความพึงพอใจ
คาเปาหมาย ๒ ระดับคะแนนเทากับ ๗๐ คะแนนของความพึงพอใจ
คาเปาหมาย ๑ ระดับคะแนนเทากับ ๖๕ คะแนนของความพึงพอใจ
ตัว อยา ง การคํ านวณรอยละความพึงพอใจการพัฒ นาบุคลากรในภาพรวมประจําปงบประมาณ
๒๕๕๓ ซึ่งมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ ๓.๓๑
๔
๕
๑
๒
๓ ๓.๓๑










๖๕
๗๐
๗๕ X
๘๐
๘๕
ผลคะแนนจริงเฉลี่ยอยูในระดับ ๓.๓๑ มากกวาผลความพึงพอใจระดับ ๓ อยู ๐.๓๑ ดังนั้นคะแนน
ของผลคะแนนจริงจะอยูระหวาง ๗๕ กับ ๘๐ คํานวณจากการเทียบบัญญัติไตรยางศ ดังนี้
๑
ระดับ
เทากับคะแนน
๕
๐.๓๑ ระดับ
เทากับคะแนน
๕ × ๐.๓๑
= ๑.๕๕ (+๗๕)
๑
เพราะฉะนั้นคะแนนจริงที่ระดับ ๓.๓๑ เปรียบเทียบไดอยูในคะแนน ๗๖.๕๕ คะแนนของความพึง
พอใจการพัฒนาบุคลากร
เมื่อเปรียบเทียบระดับรอยละในระดับคามาตรฐาน ที่เริ่มจากรอยละ ๖๐ ซึ่งเปนวิธีการดําเนินงานที่
กพร. ได ใช ในการคํ า นวณสรุ ป ผลการประเมิน ผลการปฏิบัติ ร าชการ ประจําป งบประมาณ ๒๕๕๓ (ตาม
ภาคผนวก) ดังนี้
๘๕
๖๕
๗๐
๗๕ ๗๖.๕๕ ๘๐
คํารับรองสพบ. 




กพร.





๖๐
๗๐
๘๐ X
๙๐
๑๐๐
คะแนนตามคํารับรองสพบ.หาง ๕ คะแนน ชวงการคํานวณของกพร. หาง
๑๐
คะแนนตามคํารับรองสพบ.หาง ๑.๕๕ คะแนน ชวงการคํานวณของกพร. หาง ๑๐×๑.๕๕ = ๓.๑ (+๘๐)
๕
เพราะฉะนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการดําเนินงานที่ กพร. ไดใชในการคํานวณสรุปผลการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓ อยูที่รอยละ ๘๓.๑
ตอนที่ ๓ ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม มีลักษณะเปนขอคําถามปลายเปด ในประเด็น
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนาบุคลากรของสวนฝกอบรม กรมชลประทาน และ ขอเสนอแนะอื่นๆ

๒๓

๓.การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการดังนี้
๑. จัดทําบันทึกขอความ ขอความอนุเคราะหเก็บขอมูลความพึงพอใจตอการพัฒนาบุคลากรของกรม
ชลประทานไปทุกสํานัก/กอง/กลุม เพื่อขออนุญาตเก็บขอมูล ขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามและ
รวบรวมแบบสอบถามสงคืน
๒. ผูวิจัยนําแบบสอบถาม จํานวน ๕๐๐ ชุด สงตามจํานวนกลุมตัวอยางที่ไดกําหนดไวทุกสํานัก/
กอง/กลุม ใหดําเนินการตอบแบบสอบถาม เก็บรวบรวมขอมูลและรวบรวมขอมูลคืนตามเวลาที่กําหนด
๓. เมื่ อผู วิ จั ย รวบรวมแบบสอบถามแลว นํา แบบสอบถามที่ไดรับ กลับ คืน มาวิเคราะหขอมูล ซึ่ง
แบบสอบถามที่ไดรับคืน มีจํานวน ๔๘๖ ฉบับ คิดเปนรอยละ ๙๗.๒ แสดงตามตารางดังนี้
ตารางที่ ๔ แสดงจํานวนจําแนกตามประเภทตําแหนงที่สงคืนแบบสอบถาม
ประเภทตําแหนง
จํานวนแบบสอบถามที่สง
จํานวนแบบสอบถามที่ไดรับคืน
ขาราชการ
๑๒๐
๑๑๖
พนักงานราชการ
๘๐
๗๙
ลูกจางประจํา
๓๐๐
๒๙๑
รวม
๕๐๐
๔๘๖
ตารางที่ ๕ แสดงจํานวนจําแนกตามระดับชั้นงานที่สงคืนแบบสอบถาม
ประเภทตําแหนง
ระดับชั้นงาน
จํานวนแบบสอบถามที่ไดรับคืน
ขาราชการ
วิชาการ-ชํานาญการพิเศษ
๘
วิชาการ-ชํานาญการ
๓๙
วิชาการ-ปฏิบัติการ
๘
ทั่วไป-อาวุโส
๕
ทั่วไป-ชํานาญงาน
๔๒
ทั่วไป-ปฏิบัติงาน
๑๔
พนักงานราชการ
บริการ
๓๔
เทคนิค
๑๐
บริหารทั่วไป
๒๔
วิชาชีพเฉพาะ
๑
ลูกจางประจํา
บริการพื้นฐาน
๓๐
สนับสนุน
๑๓๒
ชาง
๕๖
เทคนิคพิเศษ
๘
ไมระบุ
๗๕
รวม
๔๘๖

๒๔

๔. การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลดังนี้
๑. วิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามโดยการแจกแจงความถี่และหาคารอยละ
๒. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการพัฒนาบุคลากรของสวนฝกอบรม กรมชลประทาน ในดานความ
เสมอภาค ความตรงต อเวลา ความพอเพีย ง ความตอเนื่อง ความกาวหนา ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยหาค า
คะแนนเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และคํานวณหาคาคะแนนเฉลี่ยความ
พึงพอใจในภาพรวมโดยวิธีการประเมินผลจากการเปรียบเทียบผลการดําเนินการจริงกับเกณฑการใหคะแนนที่
กําหนดไว โดยใชวิธีการเทียบบัญญัติไตรยางศ
๓. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในการพัฒนาบุคลากรของสวนฝกอบรม กรมชลประทาน ในแตละ
ดาน จําแนกตามเพศ อายุ อายุงาน สถานที่ปฏิบัติงาน สายงาน และประเภทตําแหนง วิเคราะหโดยการใชการ
ทดสอบที (t-test for independent samples) สวนอายุ อายุงาน สายงาน และประเภทตําแหนง ใชการ
วิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way Analysis of Variance) และเมื่อพบความแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงทําการทดสอบเปนรายคู
๔. รวบรวมความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากคําถามปลายเปดและทําการจัดหมวดหมูและนําเสนอ
ผลการวิเคราะหในเชิงบรรยายเพื่อนําไปประกอบการอภิปรายผลการวิจัย
๕. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยใชวิธีการทางสถิติดังนี้
สถิติพื้นฐาน
๑.๑ คาความถี่
๑.๒ รอยละ
๑.๓ คาคะแนนเฉลี่ย (Mean)
คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน
๑.๑ ทดสอบความแตกตางของคาคะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง ๒ กลุม ใชการทดสอบที (t-test
for independent samples)
๑.๒ ทดสอบความแตกต างของค าคะแนนเฉลี่ ยของกลุมตั วอย างมากกวา ๒ กลุมโดยใชการ
วิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One – way Analysis of Variance) ในกรณีที่พบความแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงทําการทดสอบเปนรายคู

๒๕

บทที่ ๔
ผลการวิเคราะหขอมูล
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจในการพัฒนาบุคลากรของ
กรมชลประทาน เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกัน ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณตางๆ ดังตอไปนี้
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะห ดังนี้
n
x
SD
t
F
df
SS
MS
p
*

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

จํานวนคนในกลุมตัวอยาง
คาคะแนนเฉลี่ย (Mean)
คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สถิติที่ใชพิจารณาใน t- distribution
สถิติที่ใชพิจารณาใน F-distribution
ระดับชั้นแหงความเปนอิสระ (Degrees of Freedom)
ผลบวกกําลังสองของคะแนน (Sum of Squares)
คาคะแนนเฉลี่ยของผลบวกกําลังสองของคะแนน (Mean Squares)
ความนาจะเปนของคาสถิติที่ใชทดสอบจะตกอยูในชวงปฏิเสธสมมติฐาน
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕

การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดนําเสนอการวิเคราะหขอมูลเปน ๔ ตอน ดังนี้
ตอนที่ ๑ วิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามโดยการแจกแจงความถี่และหาคารอยละ
ตอนที่ ๒ เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการพัฒนาบุคลากรของสวนฝกอบรม กรมชลประทาน ในดาน
ความเสมอภาค ความตรงตอเวลา ความพอเพียง ความตอเนื่อง ความกาวหนา ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยหาคา
คะแนนเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และคํานวณหาคาคะแนนเฉลี่ยความ
พึงพอใจในภาพรวมโดยวิธีการประเมินผลจากการเปรียบเทียบผลการดําเนินการจริงกับเกณฑการใหคะแนนที่
กําหนดไว โดยใชวิธีการเทียบบัญญัติไตรยางศ
ตอนที่ ๓ เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในการพัฒนาบุคลากรของสวนฝกอบรม กรมชลประทาน
ในแตละดาน จําแนกตามเพศ อายุ อายุงาน สถานที่ปฏิบัติงาน สายงาน และประเภทตําแหนง วิเคราะหโดย
การใชการทดสอบที (t-test for independent samples) สวนอายุ อายุงาน สายงาน และประเภท
ตําแหนง ใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way Analysis of Variance) และเมื่อพบ
ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงทําการทดสอบเปนรายคู

๒๖

ตอนที่ ๔ รวบรวมความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากคําถามปลายเปดและนําเสนอผลการวิเคราะห
ในเชิงบรรยาย
ผลการวิเคราะหขอมูล
ตอนที่ ๑ วิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามโดยการแจกแจงความถี่และหาคารอยละ
ตารางที่ ๖ แสดงจํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปร
จํานวน(คน)
เพศ
ชาย
๑๔๑
หญิง
๓๔๕
รวม
๔๘๖
อายุ
ต่ํากวา ๒๕ ป
๘
๒๕-๒๙ ป
๑๗
๓๐-๓๙ ป
๑๐๔
๔๐-๕๐ ป
๑๖๒
๕๐ ปขึ้นไป
๑๙๕
รวม
๔๘๖
อายุราชการ
ไมระบุ
๗
ต่ํากวา ๕ ป
๖๒
๕-๑๐ ป
๖๒
๑๑-๑๕ ป
๖๒
๑๖-๒๐ ป
๖๔
๒๐ ปขึ้นไป
๒๒๙
รวม
๔๘๖
สถานที่ปฏิบัติงาน
ไมระบุ
๑๓
สวนกลาง
๒๐๐
ภูมิภาค
๒๗๓
รวม
๔๘๖

รอยละ
๒๙.๐
๗๑.๐
๑๐๐.๐
๑.๖
๓.๕
๒๑.๔
๓๓.๓
๔๐.๑
๑๐๐.๐
๑.๔
๑๒.๘
๑๒.๘
๑๒.๗
๑๓.๒
๔๑.๑
๑๐๐.๐
๒.๗
๔๑.๒
๕๖.๑
๑๐๐.๐

๒๗

ตารางที่ ๖ แสดงจํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามตัวแปรที่ศึกษา (ตอ)
ตัวแปร
จํานวน(คน)
รอยละ
สถานที่ปฏิบัติงาน
ไมระบุ
๑๓
๒.๗
สวนกลาง
๒๐๐
๔๑.๒
ภูมิภาค
๒๗๓
๕๖.๑
รวม
๔๘๖
๑๐๐.๐
สายงาน
ไมระบุ
๕๔
๑๑.๑
สายงานหลัก
๖๒
๑๒.๘
สายงานรอง
๕๗
๑๑.๗
สายงานสนับสนุน
๓๑๓
๖๔.๔
รวม
๔๘๖
๑๐๐.๐
ประเภทตําแหนง
ขาราชการ
๑๑๖
๒๓.๙
พนักงานราชการ
๗๙
๑๖.๓
ลูกจางประจํา
๒๙๑
๕๙.๘
รวม
๔๘๖
๑๐๐.๐
ระดับชั้นงาน
ไมระบุ
๗๕
๑๕.๔
วิชาการ-ชํานาญการพิเศษ
ขาราชการ
๘
๑.๖
วิชาการ-ชํานาญการ
๓๙
๘.๐
วิชาการ-ปฏิบัติการ
๘
๑.๖
ทั่วไป-อาวุโส
๕
๑.๐
ทั่วไป-ชํานาญงาน
๔๒
๘.๖
ทั่วไป-ปฏิบัติงาน
๑๔
๒.๙
บริการ
พนักงานราชการ
๓๔
๗.๐
เทคนิค
๑๐
๒.๑
บริหารทั่วไป
๒๔
๔.๙
วิชาชีพเฉพาะ
๑
๐.๒
ลูกจางประจํา
บริการพื้นฐาน
๓๐
๖.๒
สนับสนุน
๑๓๒
๒๗.๒

๒๘

ตารางที่ ๖ แสดงจํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามตัวแปรที่ศึกษา (ตอ)
ตัวแปร
จํานวน(คน)
รอยละ
ระดับชั้นงาน
ลูกจางประจํา
ชาง
๕๖
๑๑.๕
เทคนิคพิเศษ
๘
๑.๖
รวม
๔๘๖
๑๐๐.๐
จากตารางที่ ๖ แสดงจํ านวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามตัว แปรที่ศึกษา
ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ ๗๑ และเปนเพศชาย รอยละ ๒๙
อายุโดยสวนใหญอยูที่อายุ ๕๐ ปขึ้นไป รองลงมามีอายุระหวาง ๔๐-๕๐ ป คิดเปนรอยละ ๔๐.๑ และ ๓๓.๓
ตามลําดับ อายุราชการสวนใหญอยูในชวงอายุราชการ ๒๐ ปขึ้นไป รองลงมาเปนชวงอายุ ๑๖-๒๐ ป คิดเปน
รอยละ ๔๑.๑ และ ๑๓.๒ ตามลําดับ สถานที่ปฏิบัติงานสวนใหญปฏิบัติงานภูมิภาคคิดเปนรอยละ ๕๖.๑ และ
เปนสถานที่ปฏิบัติงานสวนกลางคิดเปนรอยละ ๔๑.๒ สายงานสวนใหญเปนสายงานสนับสนุน รองลงมาเปน
สายงานหลั ก คิ ดเปน ร อยละ ๖๔.๔ และ ๑๒.๘ ตามลําดับ ประเภทตําแหนงสว นใหญเปนลูกจางประจํา
รองลงมาเปนขาราชการ คิดเปนรอยละ ๕๙.๘ และ ๒๓.๙ ตามลําดับ ระดับชั้นงานสวนใหญเปนลูกจางประจํา
ระดั บ ชั้ น งานสนั บ สนุ น รองลงมาเป น ลูก จา งประจํา ระดับ ชั้น งานช าง คิ ดเปน รอ ยละ ๒๗.๒ และ ๑๑.๕
ตามลําดับ
ตอนที่ ๒ เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการพัฒนาบุคลากรของสวนฝกอบรม กรมชลประทาน โดยหาคา
คะแนนเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และเทียบบัญญัติไตรยางศ
ตารางที่ ๗ แสดงคาคะแนนเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของการพัฒนาบุคลากรของ
สวนฝกอบรม กรมชลประทาน ในแตละดาน
ดานความพึงพอใจ
x
SD
ระดับความพึงพอใจ
ความเสมอภาค
๓.๑๗
๐.๘๒
ปานกลาง
ความตรงตอเวลา
๓.๒๘
๐.๘๐
ปานกลาง
ความพอเพียง
๓.๑๖
๐.๘๑
ปานกลาง
ความตอเนื่อง
๓.๑๙
๐.๘๐
ปานกลาง
ความกาวหนา
๓.๓๐
๐.๗๙
ปานกลาง
จากตารางที่ ๗ พบวา ระดับความพึงพอใจในการพัฒนาบุคลากรของสวนฝกอบรม กรมชลประทาน
ในทุกดาน อยูในระดับปานกลาง

๒๙

ตารางที่ ๘ แสดงคาคะแนนเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของการพัฒนาบุคลากรใน
ภาพรวมของสวนฝกอบรม กรมชลประทาน
ดานความพึงพอใจ
x
SD
ระดับความพึงพอใจ
ภาพรวมของการพัฒนาบุคลากร
๓.๓๔
๐.๘๐
ปานกลาง
จากตารางที่ ๘ พบวา ระดับความพึงพอใจในการพัฒนาบุคลากรในภาพรวมของสวนฝกอบรม กรม
ชลประทานอยูในระดับปานกลาง
คํานวณคะแนนความพึ งพอใจการพัฒนาบุคลากรในภาพรวมประจําป งบประมาณ ๒๕๕๔ ตาม
หลั ก การคํ า นวณผลการประเมิ น ตามเป า ประสงค ต ามคํ า รั บ รองของ สํ า นั ก พั ฒ นาโครงสร า งและระบบ
บริหารงานบุคคล ในมิติที่ ๒ ดานคุณภาพการใหบริการ ซึ่งมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ ๓.๓๔
๔
๕
๑
๒
๓ ๓.๓๔










๘๐
๘๕
๖๕
๗๐
๗๕ X
ผลคะแนนจริงเฉลี่ยอยูในระดับ ๓.๓๔ มากกวาผลความพึงพอใจระดับ ๓ อยู ๐.๓๔ ดังนั้นผล
คะแนนจริงจะอยูระหวางคาคะแนนที่ ๗๕ กับ ๘๐ คะแนน คํานวณจากการเทียบบัญญัติไตรยางศ ดังนี้
๑
ระดับ
เทากับคะแนน
๕
๐.๓๔ ระดับ
เทากับคะแนน
๕ × ๐.๓๔
=
๑.๗ (+๗๕)
๑
เพราะฉะนั้นคะแนนเฉลี่ยจริงที่ระดับ ๓.๓๔ เปรียบเทียบไดอยูในคะแนน ๗๖.๗ คะแนนของความ
พึงพอใจการพัฒนาบุคลากร
เมื่อเปรียบเทียบระดับรอยละในระดับคามาตรฐาน ที่เริ่มจากรอยละ ๖๐ ซึ่งเปนวิธีการดําเนินงานที่
กพร. ได ใช ในการคํ า นวณสรุ ป ผลการประเมิน ผลการปฏิบัติ ร าชการ ประจําป งบประมาณ ๒๕๕๓ (ตาม
ภาคผนวก) ดังนี้
๖๕
คํารับรองสพบ. 
กพร.

๖๐

๗๐


๗๐

๗๕


๘๐

๗๖.๗

X

๘๐


๙๐

๘๕


๑๐๐

คะแนนตามคํารับรองสพบ.หาง ๕ คะแนน ชวงการคํานวณของกพร. หาง
๑๐
คะแนนตามคํารับรองสพบ.หาง ๑.๗ คะแนน ชวงการคํานวณของกพร. หาง ๑๐ × ๑.๗ = ๓.๔ (+๘๐)
๕
เพราะฉะนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการดําเนินงานที่ กพร. ไดใชในการคํานวณสรุปผลการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓ อยูที่รอยละ ๘๓.๔

๓๐

ตอนที่ ๓ เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในการพัฒนาบุคลากรของสวนฝกอบรม กรมชลประทานในแตละ
ดาน โดย t-test for independent samples และ One-way Analysis of Variance
ตารางที่ ๙ เปรียบเทียบความพึงพอใจของการพัฒนาบุคลากรในแตดานจําแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
t
ดานความพึงพอใจ
X
SD
X
SD
ความเสมอภาค
๓.๒๓ ๐.๘๑ ๓.๑๕ ๐.๘๒
๐.๙๔
ความตรงตอเวลา
๓.๓๑ ๐.๘๔ ๓.๒๗ ๐.๗๙
๐.๔๒
ความพอเพียง
๓.๑๕ ๐.๘๕ ๓.๑๖ ๐.๘๐
-๐.๐๖
ความตอเนื่อง
๓.๒๐ ๐.๗๙ ๓.๑๘ ๐.๘๑
๐.๑๔
ความกาวหนา
๓.๒๘ ๐.๗๘ ๓.๓๑ ๐.๘๐
-๐.๓๔

p
๐.๙๔
๐.๒๔
๐.๔๐
๐.๘๔
๐.๘๗

จากตารางที่ ๙ แสดงวา เพศชายและหญิงมีความพึงพอใจตอการพัฒนาบุคลากรของสวนฝกอบรม
ในแตละดานไมแตกตางกัน
ตารางที่ ๑๐ เปรียบเทียบความพึงพอใจของการพัฒนาบุคลากรสวนฝกอบรมในแตดานจําแนกตามอายุ
แหลงความ
ดานความพึงพอใจ
df
SS
MS
F
p
แปรปรวน

ความเสมอภาค

ความตรงตอเวลา

ความพอเพียง

ความตอเนื่อง

ความกาวหนา

ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

๔
๔๕๘
๔๖๒
๔
๔๕๓
๔๕๗
๔
๔๔๙
๔๕๓
๔
๔๕๒
๔๕๖
๔
๔๕๒
๔๕๖

๐.๖๓
๓๑๐.๘
๓๑๑.๔
๒.๕
๒๙๔.๑
๒๙๖.๖
๑.๑
๒๙๙.๓
๓๐๐.๔
๑.๒
๒๙๔.๕
๒๙๕.๗
๐.๘๒
๒๘๘.๐
๒๘๘.๘

๐.๑๕
๐.๖๗

๐.๒๓

๐.๙๒

๐.๖๔
๐.๖๔

๐.๙๘

๐.๔๑

๐.๒๙
๐.๖๖

๐.๔๔

๐.๗๗

๐.๓๐
๐.๖๕

๐.๔๗

๐.๗๕

๐.๒๐
๐.๖๓

๐.๓๒

๐.๘๖

๓๑

จากตารางที่ ๑๐ แสดงว า อายุ แ ต ล ะช ว งอายุ มี ค วามพึ ง พอใจต อ การพั ฒ นาบุ ค ลากรของส ว น
ฝกอบรมในแตละดานไมแตกตางกัน
ตารางที่ ๑๑ เปรียบเทียบความพึงพอใจของการพัฒนาบุคลากรสวนฝกอบรมในแตดานจําแนกตามอายุราชการ
ดานความพึงพอใจ
ความเสมอภาค

ความตรงตอเวลา

ความพอเพียง

ความตอเนื่อง

ความกาวหนา

แหลงความ
แปรปรวน

ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

df

SS

MS

F

p

๔
๔๕๘
๔๖๒
๔
๔๕๓
๔๕๗
๔
๔๔๙
๔๕๓
๔
๔๕๒
๔๕๖
๔
๔๕๒
๔๕๖

๑.๘
๓๐๙.๖
๓๑๑.๔
๑.๑
๒๙๕.๕
๒๙๖.๖
๑.๒
๒๙๙.๒
๓๐๐.๔
๓.๒
๒๙๒.๕
๒๙๕.๗
๔.๐
๒๘๔.๗
๒๘๘.๗

๐.๔๗
๐.๖๗

๐.๖๙

๐.๙๕

๐.๒๘
๐.๖๕

๐.๔๔

๐.๗๗

๐.๓๒
๐.๖๖

๐.๔๘

๐.๗๔

๐.๘๐
๐.๖๔

๑.๒

๐.๒๙

๑.๐
๐.๖๓

๑.๖

๐.๑๗

จากตารางที่ ๑๑ แสดงวา อายุราชการแตละชวงอายุมีความพึงพอใจตอการพัฒนาบุคลากรของสวน
ฝกอบรมในแตละดานไมแตกตางกัน

๓๒

ตารางที่ ๑๒ เปรียบเทียบความพึงพอใจของการพัฒนาบุคลากรสวนฝกอบรมในแตดานจําแนกตามสถานที่
ปฏิบัติงาน
เพศ
สวนกลาง
ภูมิภาค
t
p
ดานความพึงพอใจ
X
SD
X
SD
ความเสมอภาค
๓.๑๖ ๐.๘๒ ๓.๑๘ ๐.๘๑
-๐.๓๑
๐.๖๘
ความตรงตอเวลา
๓.๒๓ ๐.๘๒ ๓.๓๒ ๐.๗๙
-๑.๑
๐.๕๑
ความพอเพียง
๓.๑๔ ๓.๑๗ ๓.๑๗ ๐.๗๙
-๐.๔๑
๐.๔๘
ความตอเนื่อง
๓.๒๔ ๐.๘๓ ๓.๑๕ ๐.๗๘
๑.๑๘
๐.๑๗
ความกาวหนา
๓.๒๙ ๐.๘๑ ๓.๓๑ ๐.๗๘
-๐.๒๙
๐.๖๐
จากตารางที่ ๑๒ แสดงวา สถานที่ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจตอการพัฒนาบุคลากรของสวนฝกอบรม
ในแตละดานไมแตกตางกัน
ตารางที่ ๑๓ เปรียบเทียบความพึงพอใจของการพัฒนาบุคลากรสวนฝกอบรมในแตดานจําแนกตามสายงาน
แหลงความ
df
SS
MS
F
p
ดานความพึงพอใจ
แปรปรวน

ความเสมอภาค

ความตรงตอเวลา

ความพอเพียง

ความตอเนื่อง

ความกาวหนา

ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

๒
๔๖๐
๔๖๒
๒
๔๕๕
๔๕๗
๒
๔๕๑
๔๕๓
๒
๔๕๔
๔๕๖
๒
๔๕๔
๔๕๖

๔.๒
๓๐๗.๒
๓๑๑.๔
๕.๗
๒๙๐.๘
๒๙๖.๓
๕.๙
๒๙๔.๖
๓๐๐.๕
๗.๘
๒๘๗.๙
๒๙๕.๗
๘.๕
๒๘๐.๒
๒๘๘.๗

๒.๑
๐.๖๖

๓.๑

๐.๐๔

๒.๘
๐.๖๓

๔.๕

๐.๐๑

๒.๙
๐.๖๕

๔.๕

๐.๐๑

๓.๙
๐.๖๓

๖.๑

๐.๐๐

๔.๒
๐.๖๑

๖.๙

๐.๐๐

๓๓

จากตารางที่ ๑๓ แสดงวา สายงานแตละสายงานมีความพึงพอใจตอการพัฒนาบุคลากรของสวน
ฝกอบรมในทุกดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ ๐.๐๕ เมื่อพบวาทุกดานมีความพึงพอใจแตกตางกัน จึงทํา
การตรวจสอบรายคู ตามตารางที่ ๑๔-๑๘
ตารางที่ ๑๔ การทดสอบความแตกตางความพึงพอใจของการพัฒนาบุคลากรของสวนฝกอบรมในดานความ
เสมอภาค จําแนกตามสายงานเปนรายคู
ความเสมอภาค
X
สายงานหลัก
สายงานรอง
สายงานสนับสนุน
สายงานหลัก
๓.๑๐
สายงานรอง
๒.๙๖
*
สายงานสนับสนุน
๓.๒๔
ตารางที่ ๑๔ ความแตกตางความพึงพอใจของการพัฒนาบุคลากรของสวนฝกอบรมในดานความ
เสมอภาค จําแนกตามสายงาน พบวา สายงานรองมีความพึงพอใจดานความเสมอภาคแตกตางกับสายงาน
สนับสนุน โดยความพึงพอใจการพัฒนาบุคลากรของสวนฝกอบรมดานความเสมอภาคสายงานรองมีคาเฉลี่ยต่ํา
กวาสายงานสนับสนุน
ตารางที่ ๑๕ การทดสอบความแตกตางความพึงพอใจของการพัฒนาบุคลากรของสวนฝกอบรมในดานความ
ตรงตอเวลา จําแนกตามสายงานเปนรายคู
ความตรงตอเวลา
X
สายงานหลัก
สายงานรอง
สายงานสนับสนุน
สายงานหลัก
๓.๑๓
*
สายงานรอง
๓.๑๓
*
สายงานสนับสนุน
๓.๓๗
ตารางที่ ๑๕ ความแตกตางความพึงพอใจของการพัฒนาบุคลากรของสวนฝกอบรมในดานความตรง
ตอเวลา จําแนกตามสายงาน พบวา สายงานหลักมีความพึงพอใจดานความตรงตอเวลาแตกตางกับสายงาน
สนับสนุน โดยความพึงพอใจการพัฒนาบุคลากรของสวนฝกอบรมดานความตรงตอเวลาสายงานสนับสนุนมี
คาเฉลี่ยสูงที่สุด
ตารางที่ ๑๖ การทดสอบความแตกตางความพึงพอใจของการพัฒนาบุคลากรของสวนฝกอบรมในดานความ
พอเพียง จําแนกตามสายงานเปนรายคู
ความพอเพียง
X
สายงานหลัก
สายงานรอง
สายงานสนับสนุน
สายงานหลัก
๓.๐๗
สายงานรอง
๒.๙๒
*
สายงานสนับสนุน ๓.๒๔

๓๔

ตารางที่ ๑๖ ความแตกตางความพึงพอใจของการพัฒนาบุคลากรของสวนฝกอบรมในดานความ
พอเพี ย ง จํา แนกตามสายงาน พบว า สายงานรองมีความพึงพอใจดานความพอเพียงแตกตางกับ สายงาน
สนับสนุน โดยความพึงพอใจการพัฒนาบุคลากรของสวนฝกอบรมดานความพอเพียงสายงานรองมีคาเฉลี่ยต่ํา
กวาสายงานสนับสนุน
ตารางที่ ๑๗ การทดสอบความแตกตางความพึงพอใจของการพัฒนาบุคลากรของสวนฝกอบรมในดานความ
ตอเนื่อง จําแนกตามสายงานเปนรายคู
ความตอเนื่อง
X
สายงานหลัก
สายงานรอง
สายงานสนับสนุน
สายงานหลัก
๓.๐๔
*
สายงานรอง
๒.๙๖
*
สายงานสนับสนุน
๓.๒๘
ตารางที่ ๑๗ ความแตกตางความพึงพอใจของการพัฒนาบุคลากรของสวนฝกอบรมในดานความ
ตอเนื่องจําแนกตามสายงาน พบวา สายงานสนับสนุนมีความพึงพอใจดานความตอเนื่องแตกตางกับสายงาน
หลักและสายงานรอง โดยความพึงพอใจการพัฒนาบุคลากรของสวนฝกอบรมดานความตอเนื่องสายงานรองมี
คาเฉลี่ยต่ําที่สุด
ตารางที่ ๑๘ การทดสอบความแตกต า งความพึ ง พอใจของการพั ฒ นาบุ ค ลากรของส ว นฝ ก อบรมในด า น
ความกาวหนา จําแนกตามสายงานเปนรายคู
ความกาวหนา
X
สายงานหลัก
สายงานรอง
สายงานสนับสนุน
สายงานหลัก
๓.๑๙
สายงานรอง
๓.๐๑
*
สายงานสนับสนุน
๓.๔๐
ตารางที่ ๑๘ ความแตกต า งความพึ ง พอใจของการพั ฒ นาบุ ค ลากรของส ว นฝ ก อบรมในด า น
ความกาวหนาจําแนกตามสายงาน พบวา สายงานรองมีความพึงพอใจดานความกาวหนาแตกตางกับสายงาน
สนับสนุน โดยความพึงพอใจการพัฒนาบุคลากรของสวนฝกอบรมดานความกาวหนาสายงานรองมีคาเฉลี่ยต่ํา
กวาสายงานสนับสนุน

๓๕

ตารางที่ ๑๙ เปรียบเทียบความพึงพอใจของการพัฒนาบุคลากรสวนฝกอบรมในแตดานจําแนกตามประเภท
ตําแหนง
แหลงความ
ดานความพึงพอใจ
df
SS
MS
F
p
แปรปรวน

ความเสมอภาค

ความตรงตอเวลา

ความพอเพียง

ความตอเนื่อง

ความกาวหนา

ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

๒
๔๖๐
๔๖๒
๒
๔๕๕
๔๕๗
๒
๔๕๑
๔๕๓
๒
๔๕๔
๔๕๖
๒
๔๕๔
๔๕๖

๑๑.๗
๒๙๙.๗
๓๑๑.๔
๗.๓
๒๘๙.๓
๒๙๖.๖
๙.๒
๒๙๑.๓
๓๐๐.๕
๑๔.๙
๒๘๐.๗
๒๙๕.๖
๕.๓
๒๘๓.๕
๒๘๘.๘

๕.๘
๐.๖๕

๘.๙

๐.๐๐

๓.๖
๐.๖๓

๕.๗

๐.๐๐

๔.๖
๐.๖๔

๗.๑

๐.๐๐

๗.๔
๐.๖๑

๑๒.๑

๐.๐๐

๒.๖
๐.๖๒

๔.๒

๐.๐๑

จากตารางที่ ๑๙ แสดงวา ประเภทตําแหนงแตละประเภทมีความพึงพอใจตอการพัฒนาบุคลากรของ
สวนฝกอบรมในทุกดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ ๐.๐๕ เมื่อพบวาทุกดานมีความพึงพอใจแตกตางกัน จึง
ทําการตรวจสอบรายคู ตามตารางที่ ๒๐-๒๔
ตารางที่ ๒๐ การทดสอบความแตกตางความพึงพอใจของการพัฒนาบุคลากรของสวนฝกอบรมในดานความ
เสมอภาค จําแนกตามประเภทตําแหนงเปนรายคู
ความเสมอภาค
X
ขาราชการ
พนักงานราชการ
ลูกจางประจํา
ขาราชการ
๓.๔๒
*
*
พนักงานราชการ ๒.๙๔
ลูกจางประจํา
๓.๑๓
ตารางที่ ๒๐ ความแตกตางของความพึงพอใจการพัฒนาบุคลากรของสวนฝกอบรมดานความเสมอ
ภาคจําแนกตามประเภทตําแหนง พบวา ขาราชการมีความพึงพอใจดานความเสมอภาคแตกตางกับพนักงาน
ราชการและลู กจ า งประจํ า โดยความพึงพอใจการพั ฒ นาบุค ลากรของสว นฝก อบรมด านความเสมอภาค
ขาราชการมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด

๓๖

ตารางที่ ๒๑ การทดสอบความแตกตางความพึงพอใจของการพัฒนาบุคลากรของสวนฝกอบรมในดานความ
ตรงตอเวลา จําแนกตามประเภทตําแหนงเปนรายคู
ความตรงตอเวลา
X
ขาราชการ
พนักงานราชการ
ลูกจางประจํา
ขาราชการ
๓.๔๕
*
*
พนักงานราชการ
๓.๐๕
*
ลูกจางประจํา
๓.๒๘
ตารางที่ ๒๑ ความแตกตางของความพึงพอใจการพัฒนาบุคลากรของสวนฝกอบรมดานความตรงตอ
เวลาจําแนกตามประเภทตําแหนง พบวา ขาราชการมีความพึงพอใจดานความตรงตอเวลาแตกตางกับพนักงาน
ราชการและลูกจางประจํา พนักงานราชการมีความพึงพอใจดานความตรงตอเวลาแตกตางกับลูกจางประจํา
โดยความพึงพอใจการพัฒนาบุคลากรของสวนฝกอบรมดานความตรงตอเวลาพนักงานราชการมีคาเฉลี่ยต่ํา
ที่สุด
ตารางที่ ๒๒ การทดสอบความแตกตางความพึงพอใจของการพัฒนาบุคลากรของสวนฝกอบรมในดานความ
พอเพียง จําแนกตามประเภทตําแหนงเปนรายคู
ความพอเพียง
X
ขาราชการ
พนักงานราชการ
ลูกจางประจํา
ขาราชการ
๓.๓๗
*
*
พนักงานราชการ
๒.๙๓
*
ลูกจางประจํา
๓.๑๓
*
ตารางที่ ๒๒ ความแตกต า งของความพึงพอใจการพัฒ นาบุค ลากรของสว นฝ กอบรมดานความ
พอเพียงจําแนกตามประเภทตําแหนง พบวา ขาราชการมีความพึงพอใจดานความพอเพียงแตกตางกับพนักงาน
ราชการและลูกจางประจําทุกคู โดยความพึงพอใจการพัฒนาบุคลากรของสวนฝกอบรมดานความพอเพียง
พนักงานราชการมีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด
ตารางที่ ๒๓ การทดสอบความแตกตางความพึงพอใจของการพัฒนาบุคลากรของสวนฝกอบรมในดานความ
ตอเนื่อง จําแนกตามประเภทตําแหนงเปนรายคู
ความตอเนื่อง
X
ขาราชการ
พนักงานราชการ
ลูกจางประจํา
ขาราชการ
๓.๔๙
*
พนักงานราชการ ๒.๙๘
*
ลูกจางประจํา
๓.๑๒
ตารางที่ ๒๓ ความแตกต า งของความพึงพอใจการพัฒ นาบุค ลากรของสว นฝ กอบรมดานความ
ตอเนื่องจํา แนกตามประเภทตํ าแหนง พบวา ลูกจางประจํามีความพึงพอใจดานความตอเนื่องแตกตางกับ

๓๗

ขาราชการและพนักงานราชการ โดยความพึงพอใจการพัฒนาบุคลากรของสวนฝกอบรมดานความตอเนื่อง
พนักงานราชการมีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด
ตารางที่ ๒๔ การทดสอบความแตกต า งความพึ ง พอใจของการพั ฒ นาบุ ค ลากรของส ว นฝ ก อบรมในด า น
ความกาวหนา จําแนกตามประเภทตําแหนงเปนรายคู
ความกาวหนา
X
ขาราชการ
พนักงานราชการ
ลูกจางประจํา
ขาราชการ
๓.๔๖
*
พนักงานราชการ ๓.๑๒
ลูกจางประจํา
๓.๒๙
ตารางที่ ๒๔ ความแตกต า งของความพึ ง พอใจการพั ฒ นาบุ ค ลากรของส ว นฝ ก อบรมด า น
ความกาวหนาจําแนกตามประเภทตําแหนง พบวา ขาราชการมีความพึงพอใจดานความกาวหนาแตกตางกับ
พนักงานราชการ โดยความพึ งพอใจการพัฒ นาบุคลากรของสว นฝกอบรมดานความกาวหนาขาราชการมี
คาเฉลี่ยสูงกวาพนักงานราชการ
ตอนที่ ๔ ความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากคําถามปลายเปด นําเสนอผลการวิเคราะหในเชิงบรรยาย
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมการใหบริการสวนฝกอบรม
แนวทางการใหบริการ
- ควรมีความตรงตอเวลาและความเสียสละ
- จัดหลักสูตร/จํานวนผูเขารับการอบรมใหทั่วถึง ตรวจสอบได
แนวทางแกไขการบริการ
-

ควรเพิ่มเจาหนาที่ประสานงาน ใหคําปรึกษาชัดเจน มี call center
ควรมีการแจงการตอบรับของบุคคลที่เขารวมการอบรม (ใสชื่อที่สํานักแลวเรื่องเงียบ)
พัฒนารูปแบบ role model สรางใหเห็นวัฒนธรรมที่ดี
มีการบริการที่รวดเร็ว ทันใจ เขาถึงได
เนนการพัฒนาระดับปฏิบัติงานไมควรเนนแตหัวหนางานที่ถายทอดงานไมเปน

สิ่งที่ควรใหความสําคัญ
- จํานวนบุคลากรที่ตองการฝกอบรมมากกวาจํานวนที่สามารถรับได
- ไมควรเนนแตงานวิชาการแตตองเนนการปฏิบัติไดจริง

๓๘

หลักสูตรที่ตองการเพิ่มเติม
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
-

หลักสูตรคอมพิวเตอร
ดานประชาสัมพันธ เชน การถายภาพ เขียนขาว
หลักสูตรดานวิชาการ
ธรณีวิทยา/ธรณีฟสิกส
ภาษาอังกฤษ
พัฒนาศักยภาพดานวิศวกรรม

การอบรมเชิงสังคม
-

เกี่ยวกับกรมชลประทาน
ทฤษฎีพอประมาณ ใชทํางานเปนหลัก
การเปนวิทยากร
การถายทอดประสบการณตรง
การสรางมนุษยสัมพันธของบุคลากร
หลักสูตรธรรมะ
การพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรมการทํางาน
การสรางทีม
การอบรมที่กาวทันยุคสมัย

๓๙

บทที่ ๕
สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
การศึกษาความพึงพอใจในการพัฒนาบุคลากรของสวนฝกอบรม กรมชลประทาน มีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจในการพัฒนาบุคลากรของสวนฝกอบรม กรมชลประทาน ในดานความเสมอภาค ความตรง
ตอเวลา ความพอเพียง ความตอเนื่อง ความกาวหนา และเปรียบเทียบความพึงพอใจในการพัฒนาบุคลากรของ
สวนฝกอบรม กรมชลประทาน ในแตละดาน จําแนกตามเพศ อายุ อายุงาน สถานที่ปฏิบัติงาน สายงาน และ
ประเภทตําแหนง
วิธีดําเนินการวิจัยในการดําเนินการวิจัยครั้งนี้ไดกําหนดกลุมตัวอยาง
จากการดําเนินการสุมกลุม
ตัวอยางโดยอาศัยความนาจะเปน (Probability Sampling) แบบแบงชั้นภูมิ (Stratified Random sampling)
ตามประเภทตําแหนง จากจํานวนบุคลากรของกรมชลประทานที่กําลังปฏิบัติงานในปงบประมาณ ๒๕๕๔
จํานวน ๒๙,๑๐๖ คนโดยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากสูตรคํานวณของ Taro Yamane กําหนดคา
ความคลาดเคลื่อนที่รอยละ ๕ พบวา ขนาดกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ มีจํานวน ๓๙๔ กลุมตัวอยางแต
ในการเก็บขอมูลครั้งนี้ผูวิจัยไดดําเนินการสงแบบสํารวจจํานวน ๕๐๐ ตัวอยางเพื่อใหครอบคลุมทุกสํานัก/กอง/
กลุม
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามความพึงพอใจการพัฒนาบุคลากรของกรม
ชลประทาน ซึ่งผูวิจัยสรางขึ้นเปนแบบมาตรสวนประมาณคา ๕ ระดับตามวิธีของ Likert’s Scale และมี
ระดับ ๐ เปนระดับที่ผูวิจัยใหระบุเปนชองไมไดรับความพึงพอใจ/ไมไดรับบริการ (ไมนํามาคิดเปนระดับความ
พึงพอใจ) แบบสอบถามมีขอคําถามทั้งสิ้น ๑๒ ขอ ประกอบดวยขอคําถามเกี่ยวกับ ความเสมอภาค ๓ ขอ
ความตรงเวลา ๒ ขอ ความเพียงพอ ๓ ขอ ความตอเนื่อง ๒ ขอ และความกาวหนา ๒ ขอ นําแบบสอบถามมา
วิเคราะหความเที่ยง (Reliability) ทั้งฉบับ เพื่อหาความคงเสนคงวา (consistency) ในการวิ จัย ครั้งนี้นํา
แบบสอบถามวิเคราะหความเที่ยงดวยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficients) ไดคาความเที่ยงของ
แบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ ๐.๙๓
การวิเคราะหขอมูลผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามโดยการแจกแจง
ความถี่และหาคารอยละ การจัดอันดับขอมูล หาคาคะแนนเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) และคํ า นวณหาค า คะแนนเฉลี่ ย ความพึ ง พอใจในภาพรวมโดยวิธี ก ารประเมิน ผลจากการ
เปรียบเทียบผลการดําเนินการจริงกับเกณฑการใหคะแนนที่กําหนดไว โดยใชวิธีการเทียบบัญญัติไตรยางศ การ
ใชการทดสอบที (t-test for independent samples) และใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว
(One-way Analysis of Variance) และเมื่อพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงทําการทดสอบ
เปนรายคู สวนในคําถามปลายเปดรวบรวมความคิดเห็นและขอเสนอแนะและนําเสนอผลการวิเคราะหในเชิง
บรรยาย

๔๐

สรุปผลการวิจัย
ผลการศึกษาความพึงพอใจในการพัฒนาบุคลากรของกรมชลประทาน
วัตถุประสงคดังนี้

มีผลการศึกษาจําแนกตาม

๑. จํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามตัวแปรที่ศึกษาผลการวิจัยพบวา ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ ๗๑ และเปนเพศชาย รอยละ ๒๙ อายุโดยสวนใหญอยูที่
อายุ ๕๐ ปขึ้นไป รองลงมามีอายุระหวาง ๔๐-๕๐ ป คิดเปนรอยละ ๔๐.๑ และ ๓๓.๓ ตามลําดับ อายุราชการ
สวนใหญอยูในช วงอายุราชการ ๒๐ ปขึ้นไป รองลงมาเปนชวงอายุ ๑๖-๒๐ ป คิดเปนรอยละ ๔๑.๑ และ
๑๓.๒ ตามลํ าดั บ สถานที่ ปฏิ บัติงานส วนใหญปฏิบัติงานในภูมิภาคคิดเปน รอยละ ๕๖.๑ และเปน สถานที่
ปฏิบัติงานในสวนกลางคิดเปนรอยละ ๔๑.๒ สายงานสวนใหญเปนสายงานสนับสนุน รองลงมาเปนสายงาน
หลัก คิดเปนรอยละ ๖๔.๔ และ ๑๒.๘ ตามลําดับ ประเภทตําแหนงสวนใหญเปนลูกจางประจํา รองลงมาเปน
ขาราชการ คิดเปนรอยละ ๕๙.๘ และ ๒๓.๙ ตามลําดับ ระดับชั้นงานสวนใหญเปนลูกจางประจําระดับชั้นงาน
สนับสนุน รองลงมาเปนลูกจางประจําระดับชั้นงานชาง คิดเปนรอยละ ๒๗.๒ และ ๑๑.๕ ตามลําดับ
๒. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการพัฒนาบุคลากรของสวนฝกอบรม กรมชลประทาน ในแตละดาน
พบวา
๒.๑ ระดับความพึงพอใจในการพัฒนาบุคลากรของสวนฝกอบรม กรมชลประทานในทุกดาน อยู
ในระดับปานกลาง
๒.๒ ระดับความพึงพอใจของการพัฒนาบุคลากรในภาพรวมของสวนฝกอบรมอยูในระดับปาน
กลาง ซึ่งมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ ๓.๓๔ เมื่อเปรียบเทียบกับคาเปาหมายตามคํารับรอง สพบ. ในมิติที่ ๒ ดาน
คุณภาพการใหบริการคิดเปนระดับคะแนน ๗๖.๗ คะแนน เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการดําเนินงานของ กพร. คิด
เปนรอยละ ๘๓.๔
๓. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในการพัฒนาบุคลากรของกรมชลประทานในแตละดาน กับ ตัว
แปรที่ศึกษา พบวา
๓.๑ เพศชายและหญิงมีความพึงพอใจตอการพัฒนาบุคลากรของสวนฝกอบรมในแตละดานไม
แตกตางกัน
๓.๒ อายุแตละชวงอายุมีความพึงพอใจตอการพัฒนาบุคลากรของสวนฝกอบรมในแตละดานไม
แตกตางกัน
๓.๓ อายุราชการแตละชวงอายุมีความพึงพอใจตอการพัฒนาบุคลากรของสวนฝกอบรมในแตละ
ดานไมแตกตางกัน

๔๑

๓.๔ สถานที่ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจตอการพัฒนาบุคลากรของสวนฝกอบรมในแตละดานไม
แตกตางกัน
๓.๕ สายงานแตละสายงานมีความพึงพอใจตอการพัฒนาบุคลากรของสวนฝกอบรมในทุกดาน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ ๐.๐๕ โดยในทุกดานสายงานสนับสนุนมีความพึงพอใจสูงกวาสายงานหลักและ
สายงานรอง
๓.๖ ประเภทตําแหนงแตละประเภทมีความพึงพอใจตอการพัฒนาบุคลากรของสวนฝกอบรมใน
ทุกดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ ๐.๐๕ โดยในทุกดานขาราชการมีความพึงพอใจสูงกวาพนักงานราชการ
และลูกจางประจํา
๔. ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
๔.๑ ขอเสนอแนะเพิ่มเติมการใหบริการสวนฝกอบรม แบงเปน
๔.๑.๑ แนวทางการใหบริการ เชน ควรมีความตรงตอเวลาและความเสียสละ จัดหลักสูตร/
จํานวนผูเขารับการอบรมใหทั่วถึง ตรวจสอบได
๔.๑.๒ แนวทางแกไขการบริการ เชน ควรเพิ่มเจาหนาที่ประสานงาน ใหคําปรึกษาชัดเจน มี
call center พัฒนารูปแบบ role model สรางใหเห็นวัฒนธรรมที่ดี มีการบริการที่รวดเร็ว ทันใจ เขาถึงได
๔.๑.๓ สิ่งที่ควรใหความสําคัญ เชน จํานวนบุคลากรที่ตองการฝกอบรมมากกวาจํานวนที่
สามารถรับได ไมควรเนนแตงานวิชาการแตตองเนนการปฏิบัติไดจริง
๔.๒ หลักสูตรที่ตองการเพิ่มเติม
๔.๒.๑ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เชน หลักสูตรคอมพิวเตอร ดานประชาสัมพันธ ภาษาอังกฤษ
พัฒนาศักยภาพดานวิศวกรรม
๔.๒.๒ การอบรมเชิงสังคม เชน ทฤษฎีพอประมาณ การเปนวิทยากร หลักสูตรธรรมะ
อภิปรายผล
๑. ระดับความพึงพอใจในการพัฒนาบุคลากรในภาพรวมของสวนฝกอบรม กรมชลประทานอยูใน
ระดับปานกลาง (๓.๓๔) อยูในระดับคะแนน ๗๖.๗ คะแนนเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการดําเนินงานของ กพร. คิด
เปนรอยละ ๘๓.๔ ในป ๒๕๔๖-๒๕๕๐ สํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ไดกําหนด
เปาหมายไวในแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทยสําหรับการพัฒนาคุณภาพการใหบริการประชาชน
ที่ดีขึ้นวา ประชาชนรอยละ ๘๐ โดยเฉลี่ยมีความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของหนวยงานราชการ ซึ่ง
ระบบราชการมุงเนนประชาชน แตในระดับสวนฝกอบรม มุงเนนบุคลากรในกรม ระดับความพึงพอใจสูงกวา

๔๒

ระดับหนวยงานราชการระดับมหภาคเพียงเล็กนอย ดังนั้น มาตรการที่ ก.พ.ร. จัดทําขึ้นเพื่อยกระดับความพึง
พอใจควรนํามาพิจารณาใชกับสวนฝกอบรม ดังนี้
๑.๑ มาตรการตามยุทธศาสตรการปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการทํางาน
ปรับปรุงขั้นตอนและแนวทางการใหบริการ โดยใหระดมแนวคิดเสนอแผนในการปรับปรุงแกไขการ
ฝกอบรม หรืออาจเปนอุปสรรคตอการใหบริการ โดยเฉพาะการมอบอํานาจ การอนุมัติ อนุญาตและการสั่งการ
ตางๆ ใหเสร็จสิ้น ณ จุดใหบริการเดียวกัน
๑.๒ มาตรการตามยุทธศาสตรการเสริมสรางระบบราชการใหทันสมัย
๑.๒.๑ สนับสนุนและสงเสริมใหสวนราชการจัดชองทางใหผูขอใชบริการ รับบริการ และ
ดําเนินการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส โดยผานระบบอินเตอรเน็ต หรือศูนยบริการทางโทรศัพท ไดอยาง
กวางขวางภายใตการวางมาตรฐานดานฮารดแวร-ซอฟตแวร
๑.๒.๒ สงเสริมและกําหนดมาตรฐานการใหบริการในระดับสํานักงานที่มีประสิทธิภาพถูกตอง
และรวดเร็ว ในรูปแบบของศูนยบริการอิเล็กทรอนิกสแบบครบวงจรที่มีการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงาน
ภาครัฐเชนเดียวกับการใหบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสทางอินเตอรเน็ต
๒. เมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในการพัฒนาบุคลากรของกรมชลประทานในแตละดานกับตัวแปร
ที่ศึกษา พบวา ตัวแปรทางสายงานและประเภทตําแหนงมีความพึงพอใจแตกตางกันในทุกดาน จากการศึกษา
คาเฉลี่ย พบวา คาเฉลี่ยของลูกจางประจํามีความพึงพอใจระดับต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับพนักงานราชการและ
ขาราชการ ซึ่งเมื่อศึกษาจากขอมูลจากสวนฝกอบรม พบวา หลักสูตรสวนใหญมีกลุมเปาหมายเปนขาราชการ
พนักงานราชการ ดังนั้นจึงไมตอบสนองความตองการของลูกจางประจําซึ่งเปนกลุมบุคลากรที่มีปริมาณมาก
ที่สุดในกรม แตเมื่อศึกษาขอมูลคาเฉลี่ยความพึงพอใจ พบวา พนักงานราชการมีคาเฉลี่ยต่ําในหลายดาน อัน
เนื่องมาจากสาเหตุหลายประการ เชน การเขาเปนบุคลากรของกรมเพื่อทํางานเสมือนขาราชการ แตมีการ
สนับสนุนการพัฒนาที่นอยกวาขาราชการ เปนตน
๓. ขอเสนอแนะเพิ่มเติมที่มีความนาสนใจ เรื่องการใหบริการในแนวทางแกไขการบริการ ที่กลาวถึง
การพัฒนารูปแบบ role model สรางใหเห็นวัฒนธรรมที่ดี ซึ่งในรูปแบบองคกรที่มีขนาดใหญการขับเคลื่อน
การทํางาน แผนงาน โครงการไมกระชับ การสรางสวนงาน หรือหนวยงานตนแบบในองคกรเพื่อเปนการสราง
แรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาระบบอยางคอยเปนคอยไป เปนการนําองคกรแบบระดับจุลภาคไปถึง
ระดับมหภาค

๔๓

๔. ขอเสนอแนะหลักสูตรเพิ่มเติมที่มีความสําคัญ ไดแก หลักสูตรเกี่ยวกับกรมชลประทาน การใช
ทฤษฎี พ อประมาณ ในการทํ า งาน ซึ่ งเปน การดําเนิน การที่ต องกระทํา อยา งต อเนื่อง ควรส งเสริม ให เป น
วัฒนธรรมองคกร การใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการทํางานขององคกร การประยุกตใชทฤษฎีใหเขากับการ
ทํางาน ทันยุคสมัยแตอยูในความพอดี พอประมาณ ทําใหองคกรมีเอกลักษณและวัฒนธรรมที่สามารถถายทอด
จากรุนสูรุนได
ขอเสนอแนะ
จากผลการศึกษาความพึงพอใจในการพัฒนาบุคลากรของสวนฝกอบรม กรมชลประทาน ผูวิจัยมี
ขอเสนอแนะเกี่ยวของการนําผลวิจัยไปใช ดังนี้
๑. ศึ ก ษาพบว า ระดั บ ความพึ ง พอใจในการพั ฒ นาบุ ค ลากรในภาพรวมของส ว นฝ ก อบรม กรม
ชลประทานอยูในระดับปานกลาง ดังนั้น ควรมีมาตรการปรับปรุง พัฒนาการใหบริการเพื่อยกระดับความพึง
พอใจและยกระดับการพัฒนาบุคลากรใหอยูในระดับสูงขึ้นตอไป
๒. ปรับปรุง และพัฒนาดวยการพิจารณาตามแนวทางความคิดเห็น และขอเสนอแนะที่บุคลากร
แสดงความคิดเห็นเพื่อสรางการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากความคิดเห็นของบุคลากรอยางแทจริง
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
๑. ควรศึกษาปญหาและอุปสรรคการพัฒนาการใหบริการบุคลากรของกรม ในสวนฝกอบรม
๒. ควรศึกษาเปรียบเทียบการใหบริการของสวนฝกอบรมในหนวยงานอื่นของรัฐเพื่อยกระดับและ
พัฒนาคุณภาพของสวนฝกอบรม

๔๓
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ภาคผนวก

๔๕

แบบสอบถาม

ความพึงพอใจตอการพัฒนาบุคลากรของกรมชลประทานสวนฝกอบรม
คําชี้แจง
แบบสอบถามความพึงพอใจตอการพัฒนาบุคลากรของกรมชลประทาน มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการ
บริ ห ารจั ด การด า นบุ คลากรในประเด็ น ที่ เกี่ ย วข อ งกั บ ความพึ งพอใจต อ การพั ฒ นาบุค ลากรภาพรวม ซึ่ ง
สอดคลองกับการขับเคลื่อนการพัฒนาระดับกรม โดยผูตอบแบบสํารวจชุดนี้ ไดแก บุคลากรของกรม
ชลประทานที่ปฏิบัติงานทั้งในสวนกลางและภูมิภาค
แบบสอบถามชุดนี้แบงออกเปน ๒ ตอน ไดแก
ตอนที่ ๑ ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจการพัฒนาบุคลากรของกรมชลประทานในสวนฝกอบรม
ขอความรว มมือทานในการตอบแบบสอบถามตามความเปนจริง โดยขอมูลนี้จะนํามาใชในการ
วิเคราะหในภาพรวม ซึ่งจะไมมีผลกระทบใดๆ ตอทาน แตจะนํามาใชประโยชนในการปรับปรุงกระบวนการ
บริหารจัดการพัฒนาบุคลากรของกรมชลประทาน เพื่อความพึงพอใจของผูปฏิบัติงาน
สวนฝกอบรม กรมชลประทาน
โทรศัพท ๐๒-๕๘๓-๔๑๙๓
ตอนที่ ๑ ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง โปรดอานขอความและทําเครื่องหมาย  ลงชองหนาขอความที่ตรงกับขอมูลของทานมากที่สุด
๑. เพศ

๑)ชาย

๒. อายุ

๑)ต่ํากวา ๒๕ ป  ๒)๒๕-๒๙ ป  ๓)๓๐-๓๙ ป  ๔)๔๐-๕๐ ป ๕)๕๐ปขึ้นไป

๓. อายุราชการ

๑)ต่ํากวา ๕ ป  ๒)๕-๑๐ ป  ๓)๑๑-๑๕ ป  ๔)๑๖-๒๐ ป ๕)๒๐ปขึ้นไป

๔. สถานที่ปฏิบัติงาน ๑)สวนกลาง
๕. สายงาน

 ๒)ภูมิภาค

๑)สายงานหลัก  ๒)สายงานรอง ๓)สายงานสนับสนุน

* ภารกิจหลัก
หมายถึง
ภารกิจรอง
หมายถึง
ภารกิจสนับสนุน หมายถึง

๖. ประเภทตําแหนง

 ๒)หญิง

งานตามกฎหมายหรือนโยบายทีจ่ ําเปนตองดําเนินการใหสมั ฤทธิ์ผลตามเปาหมายที่กําหนด
งานดานเทคนิคและวิชาการที่ทําเพื่อสนับสนุนใหการดําเนินงานตามภารกิจหลักสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมาย
งานดานอํานวยการ ธุรการ บริการเพื่อใหการดําเนินงานตามภารกิจหลักสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมาย

 ๑)ลูกจาง
๑.๑)บริการพื้นฐาน ๑.๒)สนับสนุน ๑.๓)ชาง
๑.๔)เทคนิคพิเศษ
 ๒)พนักงานราชการ ๒.๑)บริการ
๒.๒)เทคนิค
๒.๓)บริหารทั่วไป ๒.๔)วิชาชีพเฉพาะ
๒.๕)เชี่ยวชาญเฉพาะ ๒.๖)เชี่ยวชาญพิเศษ
 ๓)ขาราชการ
๓.๑)ทั่วไป
๓.๑.๑)ปฏิบตั ิงาน ๓.๑.๒)ชํานาญงาน ๓.๑.๓)อาวุโส
๓.๒)วิชาการ ๓.๒.๑)ปฏิบตั ิการ ๓.๒.๒)ชํานาญการ ๓.๒.๓)ชํานาญการพิเศษ ๓.๒.๔)เชี่ยวชาญ
๓.๓)อํานวยการ๓.๓.๑)ระดับตน ๓.๓.๒)ระดับสูง
ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจการพัฒนาบุคลากรของกรมชลประทานในสวนฝกอบรม

๔๖

๑. โปรดอานขอความและทําเครื่องหมาย  ลงชองระดับความพึงพอใจที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมาก
ที่สุด โดยมีระดับความพึงพอใจดังนี้
ไมมีความเห็น/ไมไดรับการพัฒนา/ไมไดรับการบริการ
ความพึงพอใจนอยที่สุด/ไมพึงพอใจ
ความพึงพอใจนอย
ความพึงพอใจปานกลาง
ความพึงพอใจมาก
ความพึงพอใจมากที่สุด

ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ

๐
๑
๒
๓
๔
๕

๒. ความพึงพอใจในสวนฝกอบรม หมายถึง ความพึงพอใจในการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรที่ทานไดรับจาก
สวนฝกอบรม กรมชลประทาน
ขอความ

ระดับความพึงพอใจสวนฝกอบรม

๕

๔

๓

๒

๑. ความเสมอภาค

๑ ทานพึงพอใจในการรับขาวสาร/ประชาสัมพันธเกีย่ วกับการอบรม/สัมมนา ฯลฯที่ครอบคลุมทั่วถึง
๒ ทานสามารถเขาถึงแหลงขอมูลเพื่อสงเสริมการเรียนรูและพัฒนาตนเองไดดวยตนเอง
๓ ทานพึงพอใจในการบริการของสวนฝกอบรมที่มีกับบุคลากรทุกระดับอยางเทาเทียมกัน

๒. ตรงตอเวลา

๑ ทานพึงพอใจในการใหบริการของสวนฝกอบรมที่ตรงตอความตองการ และตรงเวลา
๒ ทานพึงพอใจในการกําหนดตารางการอบรม/สัมมนาที่มีการรักษาเวลาอยางชัดเจนและเปนระบบ

๓. ความพอเพียง

๑ ทานพึงพอใจกับปริมาณหลักสูตรที่สวนฝกอบรมใหบริการ
๒ ทานพึงพอใจกับหลักสูตรที่ตรงกับความตองการของทาน
๓ ทานพึงพอใจในการใหบริการที่หลากหลายของสวนฝกอบรม เชน การจัดอบรม การใหคําปรึกษา การใหขอ มูลตางๆ

๔. ความตอเนื่อง

๑ ทานพึงพอใจกับการดําเนินการของสวนฝกอบรมในการจัดการอบรม/สัมมนาที่มีความตอเนื่อง
๒ ทานสามารถติดตอ/ประสานงานกับสวนฝกอบรมไดสม่ําเสมอ และไดรับความรวมมือเปนอยางดี

๕. ความกาวหนา

๑ ทานพึงพอใจในการพัฒนาของสวนฝกอบรมที่มีความกาวหนา มีการทํางานเชิงรุก รวดเร็ว ถูกตอง
๒ ทานพึงพอใจในการบริการของสวนฝกอบรมที่มีการใหขอมูลทาง Internet อยางรวดเร็ว ทันตอความตองการ

 ความพึงพอใจภาพรวมในการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของสวนฝกอบรม กรมชลประทาน

ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใหบริการของสวนฝกอบรม กรมชลประทาน
.........................................................................................................................................................................
หลักสูตรรูปแบบใดที่ทานตองการใหมีการอบรมเพิ่มเติม
.........................................................................................................................................................................
ขอบพระคุณในความรวมมือ

๑

๐

