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ค าน า 
 

คู่มือการจัดท าการวิจัยและพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเล่มนี้ จัดท ำขึ้นตำมแผนปฏิบัติกำร
จัดกำรควำมรู้ กรมชลประทำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (KM Action Plan 2019) ก ำหนดให้ทุกส ำนัก 
กอง จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษรที่แสดงถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
กิจกรรม กระบวนงำนต่ำง ๆ 

ส่วนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ส ำนักบริหำรทรัพยำกรบุคคล  จึงได้จัดท ำคู่มือการจัดท าการวิจัย
และพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีองค์ประกอบของกระบวนการ แยกเป็นกระบวนการย่อย          
5 กระบวนการ ได้แก่ หาความจ าเป็นและความต้องการ ก าหนดหัวข้อการวิจัยและพัฒนา ด าเนินการวิจัยและ
พัฒนา น าผลการวิจัยและพัฒนาไปทดลองใช้ และเผยแพร่ รวบรวม จัดเก็บ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการ
ด้านการจัดท าการวิจัยและพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

คณะผู้จัดท ำหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ส ำหรับผู้ด ำเนินกำรวิจัย
และพัฒนา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 
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1. วัตถุประสงค ์
1.1 เพ่ือให้ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน มีการจัดท าคู่มือ

การจัดท าการวิจัยและพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรที่แสดงถึงรายละเอียด 
กระบวนการในการวิจัยและพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

1.2 เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงวิธีการ และใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดท าการวิจัยและพัฒนาด้านการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลที่สามารถถ่ายทอดให้กับบุคลากรส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล ให้สามารถ
เข้าใจและใช้ประโยชน์จากคู่มือได้อย่างถูกต้อง   

2. ขอบเขต 
ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล ได้จัดท าคู่มือการจัดท าการวิจัยและพัฒนา

ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาบุคลากรส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคลในด้าน 
การด าเนินการวิจัยและพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และน าผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางเพ่ือพัฒนา
บุคลากรของกรมชลประทาน ซึ่งคู่มือมีเนื้อหาและรายละเอียดประกอบด้วยกระบวนการส าคัญ 5 กระบวนการ 
ดังนี้   

2.1 หาความจ าเป็นและความต้องการ 
2.2 ก าหนดหัวข้อการวิจัยและพัฒนา 
2.3 ด าเนินการวิจัยและพัฒนา  
2.4 น าผลการวิจัยและพัฒนาไปทดลองใช้ 
2.5 เผยแพร่ รวบรวม จัดเก็บ 

3. ค าจ ากัดความ 
 3.1 การวิจัย หมายถึง การศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ หรือทดลองอย่างมีระบบ โดยอาศัยอุปกรณ์หรือ
วิธีการ เพ่ือให้พบข้อเท็จจริง หรือหลักการไปใช้ในการตั้งกฎ ทฤษฎี หรือแนวทางในการปฏิบัติ 
 3.2 การพัฒนา หมายถึง การกระท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากสภาพหนึ่งไปสู่อีกสภาพหนึ่งที่ดีกว่าเดิม 
โดยใช้องค์ความรู้ ทักษะ วิธีการ กระบวนการ ทรัพยากร และเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง 
 3.3 การวิจัยและพัฒนา หมายถึง กระบวนการศึกษาค้นคว้าข้อเท็จจริงอย่างมีระบบ เพ่ือให้ได้แนวทาง
ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา และน าไปใช้ในการพัฒนากลุ่มคน หน่วยงานหรือองค์การให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 3.4 ระเบียบวิธีการวิจัยเบื้องต้น หมายถึง กระบวนการวิจัยโดยมีการจัดท าโครงร่างการวิจัย ได้แก่ 
การระบุขั้นตอนการวิจัย กลุ่มเป้าหมาย สถิติที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิเคราะหข์้อมูล การอภิปรายผล การสรุปผล และการให้ข้อเสนอแนะ เป็นต้น 
 3.5 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล หมายถึง กระบวนการที่มุ่งจะเปลี่ยนแปลงวิธีการท างาน ความรู้
ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติของบุคลากรกรมชลประทานให้เป็นไปทางที่ดีขึ้นเพ่ือให้บุคลากรกรมชลประทาน
ที่ได้รับการพัฒนาแล้วนั้นปฏิบัติงานได้ผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.6  ผู้ด าเนินการวิจัยและพัฒนา หมายถึง บุคลากรสังกัดส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ส านักบริหารทรัพยากร
บุคคล กรมชลประทาน 
 

คู่มือการปฏิบัตงิาน 
การจัดท าการวิจัยและพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 



 

๒ 

 

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ  
4.1 ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพยากรบุคคล รับทราบผลของการด าเนินการวิจัยและพัฒนาด้าน    

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน  
4.2 ผู้อ านวยการส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้ค าปรึกษา แนะน า สนับสนุน และส่งเสริมการจัดท า

การวิจัยและพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล พิจารณาให้ความเห็นชอบหัวข้อการวิจัย ก าหนดแนวทาง
การน าผลการวิจัยไปทดลองใช้ การประเมินผลติดตามผล การติดตาม ตรวจสอบการด าเนินการวิจัยและพัฒนา
ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมทั้งให้ค าแนะน าในการเผยแพร่ รวบรวม จัดเก็บเป็นองค์ความรู้ 

4.3 หัวหน้าฝ่ายเกี่ยวข้อง ก ากับ ดูแล และควบคุมการจัดท าการวิจัยและพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การพิจารณาหัวข้อการวิจัยและพัฒนา การสนับสนุน
การด าเนินการวิจัยและพัฒนา ร่วมก าหนดการน าผลการวิจัยและพัฒนาไปทดลองใช้ การตรวจสอบการเผยแพร่ 
รวบรวม จัดเก็บเป็นองค์ความรู้ รวมทั้งพิจารณาตรวจสอบ ติดตามผลการวิจัยและพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล เพ่ือเสนอผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพยากรบุคคล 

4.4 ผู้ด าเนินการวิจัยและพัฒนา ศึกษารวบรวมข้อมูลในการหาความจ าเป็นและความต้องการ การะบุ
ปัญหาและหัวข้อการวิจัยและพัฒนา การจัดท าโครงร่างการวิจัยและพัฒนา การด าเนินการวิจัยและพัฒนา การจัดเก็บ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และสรุปผล การน าผลการวิจัยและพัฒนาไปทดลองใช้ และการเผยแพร่รวบรวม 
จัดเก็บเป็นองค์ความรู้  
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สรุปกระบวนการ การจัดท าการวิจัยและพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

กระบวนการ การจัดท าการวิจัยและพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วยขั้นตอนส าคัญ ดังนี้ 

1. หาความจ าเป็นและความต้องการ 
2. ก าหนดหัวข้อการวิจัยและพัฒนา 
3. ด าเนินการวิจัยและพัฒนา  
4. น าผลการวิจัยและพัฒนาไปทดลองใช้ 
5. เผยแพร่ รวบรวม จัดเก็บ 
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Work Flow กระบวนการ การจัดท าการวิจัยและพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
 

 
ล าดับที่ ผังกระบวนการ เวลา 
 
1.   10 วัน 
 
 
 
2.   10 วัน 
 
 
 
3.                 60 วัน 
 
 
 
 
4.   30 วัน 
 
 
 
.    
 
 
 
5.   10 วัน 
 
 
 

รวมเวลาทั้งหมด 120 วัน 
 
 
 
 
 
 

 

ก าหนดหัวข้อการวิจัยและพัฒนา 

 

Yes  

 

ด าเนินการวิจัยและพัฒนา 

เผยแพร่ รวบรวม จัดเก็บ 

 
 

หาความจ าเป็น 
และความต้องการ 

น าผลการวิจัยและ
พัฒนาไปทดลองใช้ 

 

 

No 



 

๕ 

5. Work Flow 
ชื่อกระบวนการ : การจัดท าการวิจัยและพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์กระบวนการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน : ระดับความส าเร็จในการจัดท าการวิจัยและพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ล าดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ 

1.  10 วัน 
 

ด าเนินการส ารวจ รวบรวม สรุป 
จัดล าดับความส าคัญ และก าหนด
ประเด็นปัญหาในการวิจัยและพัฒนา 
 

ประเด็นปัญหา ครบถ้วน สอดคล้อง
กับความต้องการวิจัยและพัฒนา 
 

ผู้ด าเนินการ  
วิจัยและพัฒนา 

 

2. 
 

 10 วัน 
 

น าประเด็นปัญหาที่ได้จากการส ารวจ
หาความต้องการและความจ าเป็นมา
ก าหนดเป็นหัวข้อวิจัยและพัฒนา    
โดยค านึงถึงความส าคัญของปัญหา 
ความเป็นไปได้ของการแก้ไขปัญหา 
ความน่าสนใจและทันต่อเหตุการณ์ 
และความสามารถของการที่จะท าให้
ส าเร็จลุล่วงได้ 
 

การก าหนดหัวข้อเป็นไประเบียบวิธี
วิจัยเบื้องต้น 
 

1. หัวหน้าฝ่าย
ที่เก่ียวข้อง 
2. ผู้ด าเนินการ  
วิจัยและพัฒนา 

 

 

หาความจ าเป็น 
และความต้องการ 

 

ก าหนดหัวข้อ 
การวิจัยและพัฒนา 



 

๖ 

ล าดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ 

3.  60 วัน 
 

ด าเนินการวิจัยและพัฒนา ซึ่งมี
องค์ประกอบ คือ ที่มาและความส าคัญ 
วัตถุประสงค์ ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ ขอบเขตการวิจัย นิยามศัพท์
เฉพาะ กรอบแนวคิด แนวคิด ทฤษฏีที่
เกี่ยวข้อง ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
เครื่องมือการวิจัย การเก็บรวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล อภิปรายผล 
สรุปผล ข้อเสนอแนะ และเอกสารอ้างอิง 
 
 

ด าเนินการตามขั้นตอนระเบียบวิธี
วิจัยเบื้องต้น 
 

1. หัวหน้าฝ่าย
ที่เก่ียวข้อง 
2. ผู้ด าเนินการ  
วิจัยและพัฒนา 

 
 

4.  30 วัน 
 

การน าผลการวิจัยและพัฒนาไปทดลอง
ใช้ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 
1. ก าหนดแนวทางการน าผลการวิจัย
ไปทดลองใช้ 
2. ด าเนินการตามแนวทางการน า
ผลการวิจัยไปทดลองใช้ 
3. ประเมินผลและติดตามการ
ด าเนินการ 
4. สรุปผล 
 
 

ผลส าเร็จของการทดลองใช้เป็นไป
ตามเป้าหมายของการวิจัยและ
พัฒนา 

1. หัวหน้าฝ่าย
ที่เก่ียวข้อง 
2. ผู้ด าเนินการ  
วิจัยและพัฒนา 

 

No  

 

Yes  

ด าเนินการ 
วิจัยและพัฒนา 

 

น าผลการวิจัย 
และพัฒนาไป

ทดลองใช้ 
 



 

๗ 

ล าดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ 

5.  10 วัน 
 

ด าเนินการเผยแพร่ รวบรวม และ
จัดเก็บเป็นองค์ความรู้ ดังนี้ 
1. เผยแพร่ผลการวิจัยและพัฒนา 
2. รวบรวม จัดเก็บอย่างเป็นระบบ   
ในคลังความรู้ และจัดเก็บในระบบ  
การจัดการความรู้ 

รวบรวม จัดเก็บ ถูกต้อง ครบถ้วน 
อย่างเป็นระบบ สะดวกต่อการสืบค้น 

1. ผู้อ านวยการ
ส านักบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
2. ผู้อ านวยการ
ส่วนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
3. หัวหน้าฝ่าย
ที่เก่ียวข้อง/ 
4. ผู้ด าเนินการ  
วิจัยและพัฒนา 

 
 
 
 

 

เผยแพร่ รวบรวม 
จัดเก็บ 

 



 

๘ 

6. ขั้นตอนการปฏบิัติงาน 

รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระเบียบ เอกสาร บันทึก 
แนวทางแบบฟอร์มที่ใช้ 

ผู้รับผิดชอบ เงื่อนไขการปฏิบัติงาน 

1. ด าเนินการส ารวจ รวบรวม สรุป 
จัดล าดับความส าคัญ และก าหนด
ประเด็นปัญหาการวิจัยและพัฒนา  
 

1.1 ออกแบบส ารวจหาความต้องการและ
ความจ าเป็นในการวิจัยและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล โดยใช้แบบฟอร์มส ารวจ
ความต้องการและความจ าเป็นในการวิจัย
และพัฒนา  
1.2 รวบรวมข้อมูลประเด็นปัญหาการวิจัย
จากแบบส ารวจความต้องการและความ
จ าเป็นในการวิจัยและพัฒนา 
1.3 สรุปประเด็นและก าหนดปัญหา โดย
ท าการจัดหมวดหมู่ สรุปประเด็นปัญหา 
และก าหนดปัญหา  การวิจัย  
1.4 จัดล าดับความส าคัญของปัญหา โดย
ค านึงถึงผลกระทบและความเป็นไปได้ของ
การแก้ไขปัญหา 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างแบบฟอร์มส ารวจ
ความต้องการและความ
จ าเป็นในการวิจัยและพัฒนา 
(ภาคผนวก หน้า 21) 

ผู้ด าเนินการวิจัยและ
พัฒนา 
 
 
 
ผู้ด าเนินการวิจัยและ
พัฒนา 
 
ผู้ด าเนินการวิจัยและ
พัฒนา 
 
ผู้ด าเนินการวิจัยและ
พัฒนา 
 

มีการส ารวจความต้องการ
และความจ าเป็นในการวิจัย
และพัฒนา และมีการรวบรวม
ข้อมูลประเด็นปัญหาการวิจัย  



 

๙ 

รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระเบียบ เอกสาร บันทึก 
แนวทางแบบฟอร์มที่ใช้ 

ผู้รับผิดชอบ เงื่อนไขการปฏิบัติงาน 

2. น าประเด็นปัญหาที่ได้จากการส ารวจ
หาความต้องการและความจ าเป็นมา
ก าหนดเป็นหัวข้อวิจัยและพัฒนา    
โดยค านึงถึงความส าคัญของปัญหา 
ความเป็นไปได้ของการแก้ไขปัญหา
ความน่าสนใจและทันต่อเหตุการณ์ 
และความสามารถของการที่จะท าให้
ส าเร็จลุล่วงได้ 
 
 
 

2.1 น าประเด็นปัญหาที่ได้จากการส ารวจ
หาความต้องการและความจ าเป็นมาก าหนด
เป็นหัวข้อวิจัยและพัฒนา โดยค านึงถึง 

2.1.1 ความส าคัญของปัญหาโดยพิจารณา
จากความจ าเป็นของปัญหา ความรุนแรง
ของปัญหา ความชัดเจนของปัญหา 

2.1.2 ความเป็นไปได้ของการแก้ไข
ปัญหา โดยพิจารณาจากต้นทุนของการ
แก้ไขปัญหา และการเก็บรวบรวมข้อมูล
ของปัญหา 

2.1.3 ความน่าสนใจและทันตอ่เหตุการณ์ 
โดยพิจารณาจากประโยชน์ที่จะได้รับจาก
การท าวิจัยและเป็นเรื่องที่มีความส าคัญต่อ
การพัฒนาและอยู่ในสถานการณ์ปัจจุบัน 

2.1.4 ความสามารถของการที่จะท าให้
ส าเร็จลุล่วงได้ โดยพิจารณาจากความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ของผู้ท าวิจัย 
ระยะเวลา และการเข้าถึงข้อมูล รวมทั้ง
แนวโน้มในการน าผลการวิจัยไปใช้
ประโยชน์ 

 ผู้ด าเนินการวิจัยและ
พัฒนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.2 น าหัวข้อการวิจัยเสนอท่ีหัวหน้าฝ่าย  
ที่เก่ียวข้องเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 ผู้ด าเนินการวิจัยและ
พัฒนา 

 



 

๑๐ 

รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระเบียบ เอกสาร บันทึก 
แนวทางแบบฟอร์มที่ใช้ 

ผู้รับผิดชอบ เงื่อนไขการปฏิบัติงาน 

3. ด าเนินการวิจัยและพัฒนา ซึ่งมี
องค์ประกอบ คือ ที่มาและความส าคัญ 
วัตถุประสงค์ ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ ขอบเขตการวิจัย นิยามศัพท์
เฉพาะ กรอบแนวคิด แนวคิด ทฤษฏีที่
เกี่ยวขอ้ง ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
เครื่องมือการวิจัย การเก็บรวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล อภิปรายผล 
สรุปผล ข้อเสนอแนะ และเอกสารอ้างอิง 
 
 

3.1 ระบทุี่มาและความส าคัญ ท าไมต้อง
ท าวิจัยเรื่องนี้ สภาพปัญหาเป็นอย่างไร 
ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างไร ผู้ที่เก่ียวข้อง 
นโยบาย กฎหมาย แผนงานทิศทางที่
เกี่ยวข้องมีอะไรบ้าง 
3.2 ระบุวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
อย่างชัดเจนและเรียงตามล าดับ
ความส าคัญเป็นข้อ ๆ โดยมีความเชื่อมโยง
กับความส าคัญและที่มาของปัญหางานวิจัย
ครั้งนี้ผู้วิจัยต้องการท าอะไร กับใคร และ
จุดมุ่งหมายเพ่ืออะไร 
3.3 ระบุถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจาก 
การท าวิจัยในครั้งนี้ เกิดประโยชน์ในด้าน
ใดบ้าง 
3.4 ระบุขอบเขตของการวิจัย ได้แก่ 
ขอบเขตด้านเนื้อหาการวิจัย ขอบเขตด้าน
ประชากร ขอบเขตด้านระยะเวลาและ
สถานที่ เป็นต้น 
 

ตามระเบียบวิธีการวิจัย 
(ภาคผนวก หน้า 20) 
แบบฟอร์มโครงร่างการวิจัย
และพัฒนา  (ภาคผนวก 
หน้า 22) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ด าเนินการวิจัย    
และพัฒนา 
 
 
 
ผู้ด าเนินการวิจัย    
และพัฒนา 

 
 
 

 
ผู้ด าเนินการวิจัย    
และพัฒนา 
 
ผู้ด าเนินการวิจัย    
และพัฒนา 

 

ด าเนินการตามขั้นตอน    
การวิจัย และถูกต้องตาม
ระเบียบวิธีวิจัย 
 



 

๑๑ 

รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระเบียบ เอกสาร บันทึก 
แนวทางแบบฟอร์มที่ใช้ 

ผู้รับผิดชอบ เงื่อนไขการปฏิบัติงาน 

 3.5 ระบนุิยามศัพท์เฉพาะ โดยให้
ความหมายของค าศัพท์ที่ส าคัญอยู่ในการ
วิจัยเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน 
3.6 เขียนแผนภาพแสดงกรอบแนวคิดการ
วิจัย ซึ่งเป็นความคิดรวบยอด มีการ
เชื่อมโยงตัวแปรที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้เข้าใจ
ภาพรวมของการวิจัยด้วยแผนภาพ 
3.7 ท าการศึกษา รวบรวม แนวคิดทฤษฏี
ที่เก่ียวข้องกับการวิจัยจากแหล่งข้อมูลที่
เชื่อถือได้ เช่น รายงานการวิจัย เอกสาร
ต าราทางวิชาการ บทความทางวิชาการ
เพ่ือน ามาใช้ในการสร้างเครื่องมือ และ
อภิปรายผล 
3.8 ท าการก าหนดประชากร และเลือก
กลุ่มตัวอย่างจากประชากร เช่น การเปิด
ตารางส าเร็จรูป Taro Yamane การสุ่ม
อย่างง่าย การสุ่มอย่างมีระบบ การสุ่มแบบ
แบ่งชั้น การสุ่มแบบเป็นกลุ่ม การเลือก
แบบบังเอิญ การเลือกแบบเจาะจง เป็นต้น 
เพ่ือใช้ในการศึกษาและเป็นกลุ่มตัวอย่างใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.9 ระบุเครื่องมือการวิจัย เช่น แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต เป็นต้น และ
เสนอหัวหน้าฝ่ายที่เก่ียวข้องเพ่ือแก้ไข

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ตัวอย่างแบบสอบถาม 
(ภาคผนวก หน้า 24) 
 

ผู้ด าเนินการวิจัย    
และพัฒนา 
 
ผู้ด าเนินการวิจัย    
และพัฒนา 

 
 
ผู้ด าเนินการวิจัย    
และพัฒนา 

 
 

 
 
ผู้ด าเนินการวิจัย    
และพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
ผู้ด าเนินการวิจัย    
และพัฒนา 
 

 



 

๑๒ 

รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระเบียบ เอกสาร บันทึก 
แนวทางแบบฟอร์มที่ใช้ 

ผู้รับผิดชอบ เงื่อนไขการปฏิบัติงาน 

ปรับปรุงเครื่องมือให้มีความถูกต้องและ
เหมาะสม สามารถน าไปใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลได้ 
3.10 ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดย
น าเครื่องมือการวิจัยไปใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลตามกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนด
ไว้ เช่น 

ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถาม
เก็บรวบรวมข้อมูล 

ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้แบบสัมภาษณ์
การเก็บรวบรวมข้อมูล และใช้แบบสังเกต
ประกอบด้วย 
3.11 ท าการวิเคราะห์ข้อมูล โดยน าข้อมูล
ดิบที่เก็บรวบรวมมาได้มาท าการตรวจสอบ
ความครบถ้วนของข้อมูลที่ได้รับ และท า
การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็น 2 ประเภท 
คือ 

3.11.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ
ด้วยคอมพิวเตอร์ และแปลผลเป็นตัวเลข
ทางสถิตแิละน ามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์
ระดับท่ีก าหนดไว้ ซึ่งนิยมใช้ค่าสถิติ เช่น 
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน เป็นต้น และน าเสนอข้อมูลใน

- ตัวอย่างแบบสัมภาษณ์ 
(ภาคผนวก หน้า 26) 
- ตัวอย่างแบบสังเกต 
(ภาคผนวก หน้า 27) 

 
 
 
ผู้ด าเนินการวิจัย    
และพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ด าเนินการวิจัย    
และพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๓ 

รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระเบียบ เอกสาร บันทึก 
แนวทางแบบฟอร์มที่ใช้ 

ผู้รับผิดชอบ เงื่อนไขการปฏิบัติงาน 

รูปแบบตารางและกราฟ 
3.11.2 ข้อมูลเชิงคุณภาพ ท าการ

วิเคราะห์ข้อมูลโดยการรวบรวม แยก
ประเภท จัดหมวดหมู่ และสรุปผล  
3.12 ท าการอภิปรายผลการวิจัยว่า
สอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎี และรายงาน
การวิจัยที่เก่ียวข้องอย่างไร 
3.13 ท าการสรุปผลการวิจัยในภาพรวม
เพ่ือเสนอผู้อ านวยการส านักบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ผู้อ านวยการส่วนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล โดยเสนอผ่านหัวหน้าฝ่าย
ที่เก่ียวข้อง 
3.14 ให้ข้อเสนอแนะ โดยน าผลการวิจัยที่
ได้มาท าการวิเคราะห์และพิจารณา
แนวโน้ม เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงงานวิจัย และให้ข้อเสนอแนะใน
การน าไปใช้ประโยชน์  

 
 
 
 
ผู้ด าเนินการวิจัย    
และพัฒนา 
 
ผู้ด าเนินการวิจัย    
และพัฒนา 
 
 
 
ผู้ด าเนินการวิจัย    
และพัฒนา 

 



 

๑๔ 

รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระเบียบ เอกสาร บันทึก 
แนวทางแบบฟอร์มที่ใช้ 

ผู้รับผิดชอบ เงื่อนไขการปฏิบัติงาน 

 3.15 เอกสารอ้างอิง 
ระบุเอกสารอ้างอิงในการสืบค้นข้อมูล
ประกอบ โดยเขียนชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ. ชื่อ
เรื่อง จ านวนครั้งที่พิมพ์ สถานที่พิมพ์ 
จังหวัดที่พิมพ์ 

 ผู้ด าเนินการวิจัย    
และพัฒนา 
 

 

4. การน าผลการวิจัยและพัฒนาไป
ทดลองใช้ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ดังนี้ 

4.1 ก าหนดแนวทางการน า
ผลการวิจัยไปทดลองใช้ 

4.2 ด าเนินการตามแนวทางการน า
ผลการวิจัยไปทดลองใช้ 

4.3 ประเมินผลและติดตาม      
การด าเนินการ 

4.4 สรุปผล 
 

4.1 ประชุมร่วมกันระหว่างผู้เกี่ยวข้องใน
การด าเนินการน าผลการวิจัยและก าหนด
แนวทางการน าผลการวิจัยไปทดลองใช้ เช่น 

4.1.1 กลุ่มเป้าหมาย 
4.1.2 ระยะเวลาทดลองใช้ 
4.1.3 กิจกรรม 
4.1.4 งบประมาณ 
4.1.5 ก าหนดเกณฑ์ตัวชี้วัดการ

ประเมินผล 
4.1.6 ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนา 
4.1.7 ก าหนดหลักเกณฑ์ในการ

ติดตามผล 
4.1.8 อุปกรณ ์
4.1.9 ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่เก่ียวข้อง 

 1. ผู้อ านวยการส่วน
พัฒนาทรัพยากรบุคคล    
2. หัวหน้าฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง 
3. ผู้ด าเนินการวิจัย     
และพัฒนา 

มีการก าหนดแนวทาง     
การพัฒนาที่ชัดเจน 
 

4.2 ด าเนินการตามแนวทางการน า
ผลการวิจัยไปทดลองใช้ที่ก าหนดจาก    
การประชุมร่วมกัน 

ผู้ด าเนินการวิจัย     
และพัฒนา 



 

๑๕ 

รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระเบียบ เอกสาร บันทึก 
แนวทางแบบฟอร์มที่ใช้ 

ผู้รับผิดชอบ เงื่อนไขการปฏิบัติงาน 

 
 

4.3 ท าการประเมินผลและติดตามการ
ด าเนินการ โดยผู้อ านวยการส่วนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล และหัวหน้าฝา่ยที่เกี่ยวข้อง 
โดยการประเมินผลตามเกณฑ์ที่ก าหนด คือ 

4.3.1 จัดท าเกณฑ์ประเมินและ
ติดตาม และออกแบบฟอร์มประเมินผล
และติดตาม 

4.3.2 ท าการประเมินผลและติดตาม
โดยใช้แบบฟอร์ม 

4.3.3 มอบหมายให้ผู้ด าเนินการวิจัย
และพัฒนา ท าการวิเคราะห์ข้อมูล สรุป 
และจัดท ารายงานประเมินผล 

 1. ผู้อ านวยการส่วน
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
2. หัวหน้าฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง 
3. ผู้ด าเนินการวิจัย
และพัฒนา 

ให้ความส าคัญกับการประเมิน
และติดตามการด าเนินการ  
 

 4.4 ท ารายงานการสรุปผลการทดลอง  
การน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลเสนอให้ผู้อ านวยการ  
ส านักบริหารทรัพยากรบุคคลทราบ 

 ผู้ด าเนินการวิจัย     
และพัฒนา 

 

5. ด าเนินการเผยแพร่ รวบรวม และ
จัดเก็บเป็นองค์ความรู้ ดังนี้ 

5.1 เผยแพร่ผลการวิจัยและพัฒนา 
5.2 รวบรวม จัดเก็บอย่างเป็นระบบ   

ในคลังความรู้ และจัดเก็บในระบบ  
การจัดการความรู้ 

5.1 ท าบันทึกข้อความเพ่ือแจ้งเวียน     
การเผยแพร่ผลการวิจัยและพัฒนาให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องทราบ เช่น วารสาร เว็บ แผ่นพับ 
สื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ 
5.2 ด าเนินการจัดเก็บในคลังความรู้ของ
ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

- บันทึกข้อความแจ้งเวียน 
ส านัก/กอง 

ผู้ด าเนินการวิจัย     
และพัฒนา 
 
 
ผู้ด าเนินการวิจัย     
และพัฒนา 

มีการเผยแพร่และจัดเก็บเป็น
องค์ความรู้อย่างเป็นระบบ 

   

 



 

๑๖ 

7. ระบบตดิตามประเมินผล 

กระบวนการ มาตรฐาน/คุณภาพงาน วิธีการติดตามประเมินผล 
ผู้ติดตาม/ 
ประเมินผล 

ข้อเสนอแนะ 

1. หาความจ าเป็นและความต้องการ 
 
 
 
 

ประเด็นปัญหา ครบถ้วน สอดคล้องกับ       
ความต้องการการวิจัยและพัฒนา 
 

ตรวจสอบความถูกต้องของการหา
ความจ าเป็นและความต้อง เพื่อให้ได้
ข้อมูลความจ าเป็นและความต้องการที่
ตรงกับปัญหา 

1. ผู้อ านวยการสว่น
พัฒนาทรัพยากร
บุคคล 
2. หัวหน้าฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง 

 

2. ก าหนดหัวข้อการวิจัยและพัฒนา 
 
 
 
 

การก าหนดหัวข้อเป็นไประเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น 
 
 
 
 

1. ตรวจสอบหัวข้อการวิจัยว่า
สอดคล้องกับตรงกับปัญหา/ความ
จ าเป็นและความต้องการ หรือไม่ 
2. ติดตาม ก ากับ ตรวจสอบโครงร่าง
ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น 

1. ผู้อ านวยการสว่น
พัฒนาทรัพยากร
บุคคล 
2. หัวหน้าฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง 

 

3. ด าเนินการวิจัยและพัฒนา 
 
 
 

ด าเนินการตามขั้นตอนระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น 
 
 

1. ติดตามตรวจสอบเครื่องมือ วิธีการ   
มีความถูกต้องและเหมาะสม 
2. ตรวจสอบ ส่งเสริม สนับสนุนให้
การด าเนินการวิจัยและพัฒนาถูกต้อง
ตามข้ันตอนระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น 

1. ผู้อ านวยการสว่น
พัฒนาทรัพยากร
บุคคล 
2. หัวหน้าฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง 

 



 

๑๗ 

กระบวนการ มาตรฐาน/คุณภาพงาน วิธีการติดตามประเมินผล 
ผู้ติดตาม/ 
ประเมินผล 

ข้อเสนอแนะ 

4. น าผลการวิจัยและพัฒนาไปทดลองใช้ ผลส าเร็จของการทดลองใช้เป็นไปตามเป้าหมาย
ของการวิจัยและพัฒนา 
 

ติดตาม ตรวจสอบ และส่งเสริม     
การน าผลการวิจัยและพัฒนาไปใช้ใน
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ
ติดตามการน าผลการวิจัยไปทดลองใช้
กับกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง 

1. หัวหน้าฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง 
2. ผู้ด าเนินการวิจัย
และพัฒนา 

 

5. เผยแพร่ รวบรวม จัดเก็บ 
 

รวบรวม จัดเก็บ ถูกต้อง ครบถ้วน อย่างเป็น
ระบบ สะดวกต่อการสืบค้น 

ติดตาม ตรวจสอบ การเผยแพร่
ผลการวิจัยและพัฒนา และการเก็บ
รวบรวมเป็นองค์ความรู้อย่างเป็น
ระบบ 

1. ผู้อ านวยการสว่น
พัฒนาทรัพยากร
บุคคล 
2. หัวหน้าฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง 

 

 
 



 

๑๘ 

8. เอกสารอ้างอิง 
 ระเบียบวิธีการวิจัย (ภาคผนวกหน้า 20) 

9. แบบฟอร์มที่ใช้ 
 1. ตัวอย่างแบบฟอร์มส ารวจความต้องการและความจ าเป็นในการวิจัยและพัฒนา (ภาคผนวกหน้า 21) 
 2. แบบฟอร์มโครงร่างการวิจัยและพัฒนา (ภาคผนวกหน้า 22) 
 3. ตัวอย่างแบบสอบถาม (ภาคผนวกหน้า 24) 
 4. ตัวอย่างแบบสัมภาษณ์ (ภาคผนวกหน้า 26) 
 5. ตัวอย่างแบบสังเกต (ภาคผนวกหน้า 27) 

 

 



 

๑๙ 

 
 
 

ภาคผนวก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

๒๐ 

 
 

ระเบียบวิธีการวิจัย 
 

ดาวน์โหลดระเบียบวิธีจัยด้วย QR Code ด้านล่างนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1LUjzF5XlXH6u7xsmxJCa0FYzr8JVWv96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๒๑ 

 

ตัวอย่างแบบฟอร์มส ารวจความต้องการและความจ าเป็นในการวิจัยและพัฒนา 
 
ค าชี้แจง : จากปัญหาอุปสรรคที่ท่านพบในการปฏิบัติงาน ท่านต้องการให้ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล         
ด าเนินการพัฒนาศักยภาพของท่านหรือองค์กร ในหัวข้อใดบ้างต่อไปนี้ 

กรุณาใส่เครื่องหมาย  หน้าหัวข้อที่ท่านต้องการ และระบุโดยสังเขป 

 
1. แนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 

ควรจัดประชุมสัมมนาถึงแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ แก่เจ้าหน้าที่ระดับบริหาร 

 
2. ความรู้ ทักษะวิชาชีพเฉพาะ 

ควรจัดหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะและความรู้ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 

 
3. ความรู้ ทักษะที่จ าเป็นในยุคของการปฏิรูป 

ควรจัดหลักสูตรอบรมเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะด้านอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือจากสายงานที่ปฏิบัติ  

 
4. ความรู้ ทักษะ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ควรจัดให้มีการฝึกอบรมทักษะความรู้เบื้องต้นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แก่เจ้าหน้าที่ที่สนใจ 

 
5. ความรู้ ทักษะทั่วไป เพื่อการพัฒนาตนเอง 

ควรจัดให้มีการฝึกอบรมเพ่ิมพูนความรู้และทักษะทั่วไป ที่สามารถน าไปใช้ด ารงชีวิตในยุคสมัย 
ปัจจุบัน เพ่ือเป็นการพัฒนาและเปิดโลกทัศน์ของตนเอง 

 
6. การพัฒนาด้านเจตคติในการท างาน 

ควรจัดการฝึกอบรม ปาฐกถา การระดมความคิด เพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างเจตคติในการ
ท างานที่ดี 

 
7. ความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ 

ควรจัดหลักสูตรอบรมเพ่ือให้ความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ แก่เจ้าหน้าที่ที่เข้า
รับราชการใหม่ 

 
8. การพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

ควรจัดโครงการที่เสริมสร้างพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรม ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้มี 
ส่วนร่วม เช่น โครงการปฏิบัติธรรม โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในท้องถิ่นทุรกันดาร ฯลฯ 

 9. การท างานเป็นทีม และการบูรณาการท างานร่วมกัน Team Work 
ควรจัดโครงการสร้างความสัมพันธ์ การออกฐานผจญภัย และ Walk Rally  

 10. อ่ืน ๆ โปรดระบุ...................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

 

 

 

 



 

๒๒ 

 
แบบฟอร์มโครงร่างการวิจัยและพัฒนา 

 
ชื่อเรื่อง................................................................................................................. 

 
1. ที่มาและความส าคัญ 

............................................................................................................................. .................................
.................................................................................................. .............................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
2. วัตถุประสงค์  

1. .......................................................................................................................... ..... 
2. ............................................................................................................. .................. 

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
1. .......................................................................................................................... ..... 
2. ............................................................................................................................. .. 

4. ขอบเขตการวิจัย  
ขอบเขตด้านเนื้อหา 
........................................................................................... ...................................................................

............................................................................................................................. .................................................. 
ขอบเขตด้านประชากร 
............................................................................................................................. .................................

............................................................................................. .................................................................................. 
ขอบเขตด้านเวลาและสถานที่ 
............................................................................................................................. .................................

............................................................................................................................. .................................................. 
5. นิยามศัพท์เฉพาะ  

..............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
6. กรอบแนวคิด  

............................................................................................................................. .................................
.................................................................................................. .............................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
7. แนวคิด ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง  

............................................................................................................................. .................................
........................................................................ .......................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 



 

๒๓ 

 
8. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร 
............................................................................................................................. .................................

................................................................................................................................................................... ............ 
กลุ่มตัวอย่าง 
............................................................................................................................. .................................

.................................................................................................. ............................................................................. 
9. เครื่องมือการวิจัย 

............................................................................................................................. .................................
............................................................................................................................. ..................................................
............................................................................... ...............................................................................................  
10. การเก็บรวบรวมข้อมูล  

............................................................................................................................. .................................
............................................................................................................................. ..................................................
..............................................................................................................................................................................  
11. วิเคราะห์ข้อมูล  

...................................................................................................................... ........................................
............................................................................................................................. ..................................................
...................................................................................................................................................................... ........ 
12. อภิปรายผล 

............................................................................................................ ..................................................
............................................................................................................................. ..................................................
............................................................................................................................................................ .................. 
13. สรุปผล 

............................................................................................................................. .................................
.................................................................................................. .............................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
14. ข้อเสนอแนะ  

1. .......................................................................................................................... ..... 
2. ............................................................................................................................. .. 

15. เอกสารอ้างอิง 
............................................................................................................................. .................................

.................................................................................................. .............................................................................

............................................................................................................................. ................................................. 
 
 
 
 
 



 

๒๔ 

ตัวอย่างแบบสอบถาม 
 

ความพึงพอใจความผาสุกของบุคลากร ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน 
 
ตอนที่  1  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1.    เพศ       (   )   ชาย      (  )  หญิง 
2.    อายุ         ............ปี        อายุราชการ................ป ี 
3.    ต าแหน่ง  (   ) ข้าราชการ    (  ) พนักงานราชการ    (  ) ลูกจ้างประจ า/ชั่วคราว     (  ) อ่ืนๆ.................            
4.    วุฒิการศึกษาสูงสุด 
 4.1   (    )  ต่ ากว่าปริญญาตรี   4.2   (    )   ปริญญาตรี 
 4.3   (    )  ปริญญาโท    4.4   (    )    ปริญญาเอก 
 4.5   (    )  อ่ืนๆ   ระบุ   …………................................ 
 
ตอนที่  2  ความพึงพอใจและความผาสุก 
จงท าเครื่องหมาย  ให้ตรงกับความคิดเห็นของท่าน 

 
                     ประเด็นการประเมิน  

ระดับความคิดเห็น 

น้อย พอใช้ 
ปาน
กลาง 

ดี ดีมาก NA 
ไม่สามารถ
ประเมินได้ 1 2 3 4 5 

ด้านหน้าที่ความรับผิดชอบ       
1 ได้รับมอบหมายงานที่ตรงกับความสามารถ          

และมีปริมาณท่ีเหมาะสม  
      

2 ความมีอิสระในการตัดสินใจ        
สภาพแวดล้อมในการท างานและวัฒนธรรมองค์กร        
3 การจัดสถานที่  วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือส าหรับ       

การปฏิบัติงานมีความเหมาะสม ทันสมัยและเพียงพอ
ต่อความต้องการ 

      

4 บรรยากาศในการท างาน (ร่วมมือ ร่วมคิด  ร่วมท า 
ร่วมแก้ไขปัญหา) 

      

ด้านผู้น า       
5 การเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหาร

จัดการองค์กรและร่วมแสดงความคิดเห็น 
      

6 ให้ความส าคัญต่อบุคลากรโดยมีการการยกย่อง ชมเชย
และให้ก าลังใจบุคลากรในโอกาสต่าง ๆ 

      

ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน        
7 การประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือขึ้นค่าตอบแทนมี

ความเหมาะสมและเป็นธรรม 
      

8 มีการให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุง    
การปฏิบัติงานโดยปราศจากอคติ 

      



 

๒๕ 

 
                     ประเด็นการประเมิน  

ระดับความคิดเห็น 

น้อย พอใช้ 
ปาน
กลาง 

ดี ดีมาก NA 
ไม่สามารถ
ประเมินได้ 1 2 3 4 5 

ด้านสวัสดิการ       
9 การจัดสวัสดิการด้านต่างๆมีความเหมาะสมและ

เพียงพอต่อความต้องการ  
      

10 ความสะดวกในการขอรับสวัสดิการต่าง ๆ       
การพัฒนาบุคลากร/การสร้างความก้าวหน้าในสายงาน       
11 การสนับสนุนส่งเสริมให้เข้ารับการประชุม อบรม 

สัมมนา ศึกษาดูงาน  
      

12 ความก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพการงาน        
 ข้อค าถามอ่ืน ๆ (หน่วยงานสามารถเพ่ิมเติม            

ข้อค าถามได้ 
      

        
        
        
 
ตอนที่ 3 ความไม่พึงพอใจ/ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
............................................................................................................................. ..................................................
................................................................................. ..............................................................................................  
............................................................................................................................. ..................................................
............................................................................................................................. .................................................. 
.................................................................. .............................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................. 

 
*** ขอบคุณส าหรับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม *** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

๒๖ 

ตัวอย่างแบบสัมภาษณ์ 
 

แนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส านักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน 
**************** 

วันที่สัมภาษณ์...................................................................เวลา........................................ .................. 
สถานที่......................................................................................................... ...................................... 
ผู้สัมภาษณ์.......................................................................................................................................... 
ค าชี้แจง 
 1. แบบสัมภาษณ์นี้ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส านักบริหาร
ทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน  
 2. แบบสัมภาษณ์นี้ใช้สัมภาษณ์ผู้บริหาร ผู้อ านวยส่วน หัวหน้าฝ่าย และผู้รับผิดชอบด้านการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์...........................................................................อายุ............................ .................ปี 
เพศ.............................................................อาชีพ.......................................... ..................................... 
ต าแหน่ง/ฐานะทางสังคม......................................................................................................... ........... 
ที่อยู่....................................................................... ...................................................................................... 
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้..................................................................................................................... 
 
ตอนที่ 2 แนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
1. ท่านเห็นว่าปัญหาด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส านักบริหารทรัพยากรบุคคล มีอะไรบ้าง  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ท่านเห็นว่าการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในระบบราชการมีความจ าเป็นหรือไม่ เพราะอะไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ท่านเห็นว่าอะไรคือปัจจัยแห่งความส าเร็จในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ท่านเห็นว่ารูปแบบที่เหมาะสมในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ควรมีวิธีการและแนวทางอย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5.  ท่านจะเสนอแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในยุค Thailand 4.0 อย่างไร  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………......................................................................................................................………… 
 

***ขอบพระคุณครับ***-747 
 



 

๒๗ 

ตัวอย่างแบบสังเกต 
 

แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
 

กลุ่มท่ี…………..………………ชื่อกลุ่ม....................................จ านวนสมาชิกกลุ่ม..................คน 
 

ล าดับ 
 

ชื่อ-สกุล 
สมาชิกกลุ่ม 

พฤติกรรม 

รวม ความ
ร่วมมือ 

การแสดง
ความ
คิดเห็น 

การรับฟัง
ความ
คิดเห็น 

ความตั้งใจ
ในการ
ท างาน 

การมีส่วน
ร่วมในการ
อภิปราย 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 20 
1                       

2                       

3                       

4                       

5                       

6                       

7                       

8                       

9                       

10                       

11                       

12                       
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

 ดีมาก = 4 ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ 90-100% หรือปฏิบัติบ่อยครั้ง 
 ดี = 3 ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ 70-89%  หรือปฏิบัติบางครั้ง 
 ปานกลาง = 2 ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ 50-69%  หรือปฏิบัติครั้งเดียว 
 ปรับปรุง = 1 ประสิทธิภาพต่ ากว่าเกณฑ์ 50%  หรือไม่ปฏิบัติเลย 
 
 
 

ลงชื่อ………….……………………ผู้สังเกต 
 (…………………………….) 
 ………./……………/……… 

 


