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ส ำนั ก งำนบริ ห ำรทรั พ ยำกรบุ ค คล มี บ ทบำทหน้ ำที่ เป็ น ศู น ย์ ก ลำงในกำรบริห ำรงำนบุ ค คลของ
สภำกำชำดไทยโดยดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล กำรพัฒนำโครงสร้ำงองค์กร กำรพัฒนำระบบงำน
กำรประสำนงำนกำรพัฒนำบุคลำกร กำรพัฒนำระบบข้อมูล กำรจัดทำแผนกำลังคน กำรจัดทำยุทธศำสตร์กำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคล งำนด้ำนระเบียบวินัยที่เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล และกำรดำเนินงำนเกี่ยวกับ
สวัส ดิกำรส ำหรับ บุ คลำกรสภำกำชำดไทย ซึ่งจำกภำรกิจของส ำนั กงำนบริห ำรทรัพยำกรบุ คคลที่มีค วำม
หลำกหลำย ลักษณะงำนมีทั้งงำนเชิงนโยบำย งำนปฏิบัติและงำนบริกำรภำยใต้ควำมคำดหวังของผู้บริหำร
องค์กร บุคลำกรและประชำชนผู้รับบริกำรและร่วมบริกำร ที่สำมำรถตอบสนองให้เกิดควำมพึงพอใจต่อกำร
ปฏิ บั ติ แ ละกำรให้ บ ริ ก ำรกั บ ทุ ก ฝ่ ำย เท่ ำทั น สภำพกำรณ์ ข องปั ญ หำ ปั จ จั ย แวดล้ อ มในกำรปฏิ บั ติ งำนที่
เปลี่ยนแปลงด้วยเหตุนี้ จึงได้จัดทำ “โครงกำรสำรวจควำมพึงพอใจของหน่วยงำนในสภำกำชำดไทยต่อบริกำร
ด้ำนบุคลำกรของสำนักงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล” ขึ้น เพื่อสำรวจควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรด้ำนบุคลำกร
ของสำนักงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล เพื่อพัฒนำและยกระดับคุณภำพงำนด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลที่
ช่วยสนับสนุนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และควำมคำดหวังของผู้ใช้บริกำรต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ
ได้แก่ 1) เพื่อประเมินระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อกำรให้บริกำรด้ำนบุคลำกรของสำนักงำนบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลสภำกำชำดไทย และ 2) นำเสนอข้อเสนอแนะต่อกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรให้บริกำรด้ำน
บุคลำกรของสำนักงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล สภำกำชำดไทย
ซึ่งจำกกำรทบทวนรำยละเอียดและข้อกำหนดกำรจัดจ้ำง (TOR) รวมถึงแนวคิดทฤษฎีและเอกสำร
งำนวิจัยเบื้องต้นในเรื่องของกำรศึกษำระดับควำมพึงพอใจ คณะที่ปรึกษำได้ดำเนินโครงกำร โดยใช้ระเบียบวิธี
วิจัย แบบผสำนวิธี (Mixed Methods Research) ซึ่งใช้ทั้งกำรวิจัยเชิงปริมำณด้ว ยกำรเก็บข้อมูลจำกแบบ
สำรวจพร้อมกับวิเครำะห์ข้อมูลด้วยเครื่องมือทำงสถิติ และกำรวิจัยเชิงคุณภำพด้วยกำรวิเครำะห์เอกสำรและ
กำรสัมภำษณ์กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพิ่มเติม เพื่อให้สำมำรถตอบวัตถุประสงค์ของโครงกำรวิจัยได้ทั้งในภำพรวม
และเชิงลึกของกระบวนกำรและแนวทำงในกำรปรับปรุงและพัฒ นำคุณภำพงำนจำกกลุ่มเป้ำหมำยที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่ข้อเสนอแนะรูปแบบที่เหมำะสมโดยสะท้อนถึงควำมพึงพอใจจำกกำรได้รับบริกำรผ่ำน
ระบบกำรให้บริกำรที่มีประสิทธิภำพ
กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรศึกษำครั้งนี้ คือ บุคลำกรที่มำรับบริกำรจำกสำนักงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ซึ่งเป็ น บุ ค ลำกรที่ สั งกัด หน่ วยงำนภำยในสภำกำชำดไทยทั้ ง 24 หน่ว ยงำน รวมถึงบุคลำกรที่เกษี ยณอำยุ
รำชกำรแล้วจำกสภำกำชำดไทย และกลุ่มที่เป็นบุคคลภำยนอก ที่เข้ำมำสมัครงำนกับ สำนักงำนบริหำร โดยสุ่ม
ตัวอย่ำงแบบชั้น ภูมิตำมสั งกัดหน่ วยงำน ที่เป็นไปตำมสั ดส่วนของประชำกร (Proportionated Stratified
Random Sampling) โดยเก็บข้อมูลได้ทั้งสิ้น 593 ตัวอย่ำง
ในกำรวิจัยครั้งนี้ คณะที่ปรึกษำได้พัฒนำเครื่องมือวัดขึ้นใหม่ให้มีควำมเหมำะสมกับกลุ่มตัวอย่ำง
จำนวน 1 แบบวัด ได้แก่ แบบวัดควำมพึงพอใจของหน่วยงำนในสภำกำชำดไทยต่อบริกำรด้ำนบุคลำกรของ
สำนักงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล โดยได้ดำเนินกำรพัฒนำแบบวัด ให้มีควำมสอดคล้องกับกำรดำเนินงำนและ
กำรให้บริกำรของหน่วยงำนย่อยภำยในสำนักงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล ซึ่งได้ทำงำนพัฒนำข้อคำถำมร่วมกับ
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ตัวแทนจำกแต่ละกลุ่มงำน และทำกำรประเมินควำมเที่ยงตรงเชิงเนื้อหำโดยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่ำน และ
แบบวัดมีค่ำควำมเชื่อมั่น ชนิดสัมประสิทธ์อัลฟ่ำของแบบวัดแต่ละด้ำน ตั้งแต่ .95-.99
ผลกำรวิเครำะห์ ข้ อ มู ล พบว่ำ ระดั บ คำดหวังต่ อ กำรให้ บ ริก ำรในภำพรวมของส ำนั ก งำนบริห ำร
ทรัพยำกรบุคคล กับควำมพึงพอใจในภำพรวมของสำนักงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล อยู่ในระดับปำนกลำง
เท่ำกัน แต่พบว่ำ มีค่ำเฉลี่ยแตกต่ำงกัน อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติ เมื่อเปรียบเทียบเป็นรำยด้ำนพบว่ำ 1. ด้ำน
ควำมเป็นรูปธรรมของกำรบริกำร พบว่ำ ระดับคำดหวัง กับ ควำมพึงพอใจ อยู่ในระดับปำนกลำงเท่ำกัน แต่
พบว่ำ มี ค่ำเฉลี่ ย แตกต่ำงกัน อย่ ำงมีนั ยส ำคัญ ทำงสถิติ 2. ด้ำนควำมเชื่อถือได้ในกำรบริกำร พบว่ำ ระดั บ
คำดหวัง กับควำมพึงพอใจ อยู่ในระดับปำนกลำงเท่ำกัน แต่พบว่ำ มีค่ำเฉลี่ยแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสำคัญทำง
สถิติ 3. ด้ำนกำรตอบสนองต่อผู้รับ บริกำร พบว่ำ ระดับ คำดหวัง กับ ควำมพึงพอใจ อยู่ในระดับปำนกลำง
เท่ำกัน แต่พบว่ำ มีค่ำเฉลี่ ยแตกต่ำงกัน อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติ 4. ด้ำนกำรให้ควำมมั่นใจแก่ผู้รับบริกำร
พบว่ำ ระดับคำดหวัง อยู่ในระดับมำก ควำมพึงพอใจ อยู่ในระดับปำนกลำง มีค่ำเฉลี่ยแตกต่ำงกัน อย่ำงมี
นัยสำคัญทำงสถิติ และ 5. ด้ำนควำมเอำใจใส่ในผู้รับบริกำร พบว่ำ ระดับคำดหวัง อยู่ในระดับปำนกลำง ควำม
พึงพอใจ อยู่ในระดับปำนกลำง มีค่ำเฉลี่ยแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติ
ผลสำรวจระดับควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของแต่ละฝ่ำยในสำนักงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล
พบว่ ำ ควำมพึ ง พอใจต่ อ กำรให้ บ ริ ก ำรของแต่ ล ะฝ่ ำ ยในส ำนั ก งำนบริ ห ำรทรั พ ยำกรบุ ค คล อยู่ ในระดั บ
ค่อนข้ำงมำก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.13 เมื่อพิจำรณำแต่ละฝ่ำย พบว่ำ 1. กลุ่มงำนยุทธศำสตร์ทรัพยำกรบุคคล มี
ควำมพึ งพอใจระดั บ ค่อ นข้ำงมำกมี ค่ ำเฉลี่ ยเท่ ำกั บ 4.10 2. ฝ่ ำยบริห ำรงำนทั่ ว ไป มีค วำมพึ งพอใจระดั บ
ค่อนข้ำงมำกมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.20 3. ฝ่ำยพัฒนำโครงสร้ำงและระบบงำน มีควำมพึงพอใจระดับค่อนข้ำงมำก
มีค่ำเฉลี่ ยเท่ำกับ 4.06 4. ฝ่ำยสวัส ดิกำรและสิ ทธิประโยชน์ มีควำมพึงพอใจระดับ ค่อนข้ำงมำกมีค่ำเฉลี่ ย
เท่ำกับ 4.13 5. ฝ่ำยบริหำรงำนบุคคลและทะเบียนประวัติ มีควำมพึงพอใจระดับค่อนข้ำงมำกมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ
4.11 6. ฝ่ำยพัฒ นำบุคคล มีควำมพึงพอใจระดับ ค่อนข้ำงมำกมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.34 และ 7. งำนนิติกำร มี
ควำมพึงพอใจระดับ ปำนกลำง มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.17
ข้อเสนอแนะต่อกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรให้บริกำร ได้แก่
1) ทำควำมเข้ำใจควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร – เป็นกำรรับฟังและเรียนรู้ควำมต้องกำรและควำม
คำดหวังของผู้รับบริกำรทั้งในอดีตและปัจจุบัน รวมถึงกำรนำข้อมูลดังกล่ำวไปใช้ในกำรวำงแผนปฏิบัติปรับปรุง
2) เสนอข้อมูลที่จำเป็ น ผ่ำนสื่อออนไลน์ - เสนอข้อมูล ที่แสดงให้ เห็นถึงบทบำท หน้ำที่ และควำม
รับผิดชอบ ผ่ำนเว็ปไซต์ของสำนักงำน โดยย่อยหรือปรับให้เหลือเป็นข้อมูลที่เข้ำใจง่ำย เช่น แยกให้เห็นเป็น
ข้อมูลกำรให้บริกำรตำมส่วนงำน โดยอำจเลือกแสดงรำยละเอียดของขั้นตอนและข้อมูลที่จำเป็นตำมบริกำรที่มี
ผู้มำติดต่ออยู่เป็นประจำ
3) พัฒ นำกำรเรียนรู้ด้ว ยกำรจัดกำรควำมรู้ - กำรรวบรวมองค์ควำมรู้ที่มีอยู่ในองค์กำรซึ่งกระจั ด
กระจำยอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสำร มำพัฒนำให้เป็นระบบเพื่อให้ทุกคนในองค์กำรสำมำรถเข้ำถึงควำมรู้ และ
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พัฒนำตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และตอบสนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร
ได้สูงสุด
4) สร้ำงทีมงำนที่ให้บริกำรด้วยใจ – ใช้กำรหมุนเวียนงำน (Job Rotation) ของพนักงำนในกลุ่มที่มี
ควำมสำมำรถสู งและมี กำรให้ บ ริ กำรด้ว ยใจที่ โดดเด่น (Talent) โดยกำหนดให้ พ นั กงำนกลุ่ มนี้ ท ำหน้ ำที่
ถ่ ำ ยทอดควำมรู้ แ ละสอนงำนให้ กั บ พนั ก งำนอื่ น ด้ ว ยกระบวนกำรสร้ ำ งระบบพี่ เลี้ ย ง (Coaching and
Mentoring)
5) ประเมินผลและให้รำงวัล - กำรประเมินผลกำรให้บริกำรของแต่ละส่วนงำน รวมถึงมีกำรให้รำงวัล
ในลักษณะของกำรประกำศเกียรติคุณ ทั้งในระดับส่วนงำนและระดับบุคคล



